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   التحكم ا�وتوماتيكى فى نظم القوى الميكانيكيةتطبيقات 'ئحة دبلوم 
 )ACC دبلوم خاص بنظام الساعات المعتمدة تابع لمعمل التحكم ا�وتوماتيكى(

  

  :القواعد العامة -أو'ً 

روط القبول والقيد والدراسة من حيث ش) 2016/2017إصدار(يخضع ھذا الدبلوم لكافة القواعد العامة فى �ئحة الدراسات العليا للكلية 
ومدة الدراسة أربعة فصول دراسية . ساعة معتمدة 30عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على الدبلوم . بنظام الساعات المعتمدة

تكون مدة  وبناًء على طلب مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية أن) 27(رئيسية فى حالة التفرغ الجزئى للطالب، كما يجوز حسب المادة
 بفتح السماح  -)4(حسب المادة-كما يجوز.بشرط أن يتفرغ الطالب فيھما تفرغاً كامLً للدراسة فصلين دراسيين رئيسيينالدراسة للدبلوم 

من �ئحة الدراسات العليا ) 54،54،55،56(كما تخضع أيضاً مقررات ھذا الدبلوم للمواد رقم .أدنى أسابيع كحد 5 لمدة يستمر صيفى فصل
  . بخصوص كل من نظام الدراسة بالتجزىء ، والبرامج التبادلية، والتعليم عن بعد، والدراسات التخصصية 2010/2011لعام 

  

  :لجنة إدارة شئون الدبلوم -ثانياً 

يكى   للتحكم ا]وتومات ACCيقوم مجلس القسم بتشكيل لجنة دائمة للتسييرتضم رئيس القسم ورؤساء المجموعات العلمية مع مديرمعمل 
للتحكم  ACCوھو مديرمعمل (بينما يقوم منسق الدبلوم . ل[شراف على تسييرومتابعة كافة النواحى ا]كاديمية والعلمية لھذا الدبلوم

بمتابعة كافة الشئون اaدارية والمالية وتسجيل الطLب مع كافة اaدارات المختصة بذلك فى ) وتحت إشراف القسم(ا]وتوماتيكى فى القسم 
عة لية ومن خLل اaسترشاد با]نظمة واللوائح المعمول بھا فى برامج الساعات المعتمدة أو فى برامج الدبلومات البينية والدبلومات التابالك

  . للمراكز ذات الطابع الخاص
  

  :رسوم الدراسة -اً لثثا

 بشأن الرسوم الدراسية العامة المقررة للدبلوممعات من �ئحة الدراسات العليا يتم اaلتزام بما جاء بقانون تنظيم الجا )10(حسب المادة
وھذه بخLف الرسوم التى يتم تحديدھا بصفة مستقلة من جانب القسم أولجنة تسييرالدبلوم لكل ساعة من الساعات المعتمدة التى يتم تسجيل (

يتم تحديده مبلغ المصرى  أن يدفع الطالبئحة تحدد إن ھذه ال@فونظراً للطبيعة المتخصصة والعملية المطلوبة لھذا الدبلوم ). الطالب فيھا
وبالنسبة للطالب ( مقابل كل ساعة من الساعات المعتمدة التى يتم تسجيل الطالب فيھا فى كل فصل دراسىقبل بداية كل عام دراسى 

ية كل عام دراسى بمراجعة المبلغ تقوم لجنة إدارة تسيير شئون الدبلوم فى بداو .)الغيرمصرى تكون الرسوم حسب نظام الجامعة للوافدين
المحدد مقابل التسجيل لكل ساعة معتمدة ويتم عرض توصية اللجنة على القسم للموافقة كما يتم اaعLن عن الرسوم الدراسية الجديدة قبل 

  . فتح باب التسجيل بأسبوع واحد على ا]قل
  

  :المقررات الدراسية للدبلوم -رابعاً 

مثlل حالlة الlدبلومات التابعlة (للتحكم ا]وتوماتيكى فlى القسlم  ACCن خLل ا]نشطة والتدريبات العملية لمعمل تدريس ھذه المقررات م يتم
المقllررات قائمllة اaعLن عllن وقبllل بدايllة كllل فصllل دراسllى، يقllوم القسllم بll ).للمراكllز الخاصllة مثllل الllدبلومات التابعllة لمركزبحllوث الطاقllة

  .ل دراسىكل فصيھا فى للتسجيل فللطLب المتاحة 

  :)ساعة معتمدة 18( المقررات اJجبارية -
  

  مقرر مؤھل عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر الكود

   3  أول ترم فى الدبلوم –والتحكم فى نظم القوى الميكانيكية  ختباراتاaقياس وأجھزة ال 560 مكق

   3  أول ترم فى الدبلوم –ية النظرية والتطبيق فى نظم القوى الميكانيك-التحكم ا]وتوماتيكى 561مكق

   3  أول ترم فى الدبلوم – فى نظم التحكم ا]وتوماتيكىالدوائرالھيدروليكية إستخدام   562مكق 

   3  ثانى ترم فى الدبلوم – فى تحليل نظم التحكم ا]وتوماتيكىإستخدام المعامل اaفتراضية   365مكق 

  560مكق  3  ثانى ترم فى الدبلوم – ظم التحكم ا]وتوماتيكىوتكنولوجيا المعلومات فى ن PLC إستخدام  564مكق 

   3  )يكون فى آخر فصل دراسى للدبلوم(– المشروع 599 مكق
  

  ).كل فصل دراسىبداية فى عن ذلك على ا]قل طبقاً للمتاح بالقسم حسب اaعLن  ساعة معتمدة12يختار الطالب ( المقررات اJختيارية -
  

  مقرر مؤھل الساعات المعتمدةعدد  اسم المقرر الكود 

   3  فى نظم التحكم ا]وتوماتيكىنيوماتية الدوائرالإستخدام   565مكق 

 562مكق  3  فى نظم التحكم ا]وتوماتيكىلدوائرالھيدروليكية تطبيقات متقدمة ل  566مكق 

  564مكق  3  فى نظم التحكم ا]وتوماتيكى   PLCلتكنولوجيا تطبيقات متقدمة  567مكق 

 565مكق  3  فى نظم التحكم ا]وتوماتيكىنيوماتية لدوائرالتطبيقات متقدمة ل  568مكق 

   3   محطات القوى البخاريةالتحكم فى فى تطبيقات المعامل اaفتراضية   569مكق 

   3  جميد والتبريد التالتحكم فى محطات فى تطبيقات المعامل اaفتراضية   570مكق 
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   3  التحكم فى أنظمة تكييف الھواء المركزيةفى تطبيقات المعامل اaفتراضية   571مكق 

   3  التحكم فى محطات الديزل الصناعيةفى تطبيقات المعامل اaفتراضية   572مكق 

   3  دراسة وتحليل خصائص محركات اaحتراق الداخلى فى تطبيقات المعامل اaفتراضية   573مكق 

   3  ات المضخات والرفع وتغذية الخزاناتالتحكم فى محطفى تطبيقات المعامل اaفتراضية   574مكق 

   3  التحكم فى محطات التسخين بالطاقة الشمسية فى تطبيقات المعامل اaفتراضية   575مكق 

   3  التحكم فى محطات تسخين وتوزيع المياه المركزيةفى تطبيقات المعامل اaفتراضية  576مكق 

   3  ى محطات التوربينات الغازيةالتحكم ففى تطبيقات المعامل اaفتراضية  577مكق 

    3  الصيانة-التركيب واaنشاء-التصميم-ا]نواع: تطبيقات التحكم بالمحابس الصناعية 578مكق 

    3  الصيانة-التركيب واaنشاء-التصميم-ا]نواع: تطبيقات خطوط ا]نابيب الصناعية 579مكق 

 *  3  التوربيناتفي خطوط ا]نابيب والمضخات ومختارة وضوعات م 580مكق 

 *  3  خطوط ا]نابيب والمضخات والتوربيناتالتحكم فى نظم في مختارة وضوعات م 581مكق 

 *  3 التبريد وتكييف الھواءھندسة في مختارة وضوعات م 582مكق 

 *  3  ھندسة التبريد وتكييف الھواءالتحكم فى نظم في مختارة وضوعات م 583مكق 

 *  3  ا�حتراق وآ�ت ا�حتراق الداخليفي  مختارةوضوعات م 584مكق 

 *  3 ا�حتراق وآ�ت ا�حتراق الداخليالتحكم فى نظم في مختارة وضوعات م  585مكق 

 *  3 محطات القوى والھندسة البخاريةفي مختارة وضوعات م  547مكق 
 *  3 محطات القوى والھندسة البخاريةالتحكم فى نظم في مختارة وضوعات م  587مكق 

    3  ديناميكا الموائع وتطبيقاتھا  588ق مك

    3  نظرية ا{�ت التوربينية 502مكق   589مكق 

    3  إنتقال الحرارة والكتلة 504مكق   590مكق 

قبل بداية الترم يقوم القسم باaعLن عن محتوى وعناوين الموضوعات المختارة التى يتضمنھا كل مقرر من مقررات الموضوعات المختارة *  
  .  كون متاحاً لتسجيل الطLب فيهالذى ي

  

  محتوى المقررات
  

  :والتحكم فى نظم القوى الميكانيكية ختباراتاJقياس وأجھزة ال  065مكق 

مفھlوم المعlايرة ورد الفعlل الlديناميكي، أھميlة الدقlة ومقlدار الخطlأ ومعامlل عlدم التأكlد فlي القياسlات ، المكونات ا�ساسيه لمنظومlه القيlاسوالتعريفات 
جھllزة تقنllين اaشllارات، أعمليllة، طllرق التحليllل اaحصllائي والتمثيllل البيllاني لنتllائج القياسllات، التطبيقllات العمليllة لوسllائل القيllاس مllن دوائllر كھربيllة وال
وسlرعه  سlريانالجھزة قياس كlل مlن الضlغط ودرجlه الحlرارة ومعlدل أطرق و .ستخدام الحاسب ا{لي في أخذ البيانات ومعالجتھا أثناء وبعد القياساتإ

  .الموائع والقوة والعزم وسرعه الدوران، مباىء التحكم، التحكم فى كل من الضغط ودرجه الحرارة ومعدل سريان الموائع
  

  :النظرية والتطبيق فى نظم القوى الميكانيكية -التحكم ا�وتوماتيكى 165مكق 

بائية،النمذجllة، دالllة التحويllل، النظllام ذوالحلقllة المغلقllة، ا�سllتجابة الوقتيllة، والھيدروليكيllة والكھر والھوائيllة نظllم التحكم،المكونllات الميكانيكيllةأنllواع 
  .الحرارة ونظم اaحتراقإنتقال ا{�ت التوربينية ومعدات خطوط ا]نابيب وتطبيقات في الستقرار، تصميم نظم التحكم، aختبارا�تزان واإ
  

  :وماتيكىفى نظم التحكم ا�وتالدوائرالھيدروليكية إستخدام  265مكق 

معادلlة اaسlتمرارية، قlانون بيرنlولى، (الھيدروديناميكا  -)الضغط، نقل وتكبيرالقوة والعزم، تكبير الضغط(الھيدروستاتيكا  -تعريف التحكم الھيدروليكى
الترسlية، (اaزاحlة الموجبlة أنlواع مضlخات  -المكونlات ا]ساسlية للlنظم الھيدروليكيlة-طرق تحويل الطاقlة  -)قانون حفظ الطاقة، أنواع سريان الموائع

صlمامات  –صlمامات الlتحكم فlى الضlغط  -)اaسطوانات، المحركlات، المحركlات نصlف الدورانيlة(أنواع وحدات اaمداد بالقدرة  -)الريشية، المكبسية
الفLتlر (الزيlوت الھيدروليكيlة تحضlير ومعالجlة ومواصlفات  -الصlمامات الLرجعيlة -صمامات التحكم فى السريان وتنظlيم التlدفق –التحكم اaتجاھية 

المlركم، نقllط تجميlع التوصlيLت، أجھlزة قيllاس (المكونlات اaضlافية -خطllوط نقlل الموائlع فlى الدوائرالھيدروليكيllة -)والمبlاد�ت الحراريlة والخزانlات
 -ة وفھم وتحليل الدوائرالھيدروليكية المركبةقراء -الرموز القياسية لمكونات الدوائر الھيدروليكية -)التدفق، عدادات قياس الضغط، مفاتيح فصل الضغط

التحكم فى اaتجاه، التحكم فى السlرعة، الlتحكم فlى أسlطوانتين، قيlاس ورسlم المنحنlى الخصائصlى للمضlخات، مخطlط (الدوائر ا]ساسية الھيدروليكية 
  ).اaزاحة، ترقيم العناصر

  

  :وتوماتيكىنظم التحكم ا�تحليل فى معامل اJفتراضية الإستخدام  635مكق 

وظيفllة وعLقllة المعامllل اaفتراضllية مllع نظllم الllتحكم  -تعريllف المعامllل اaفتراضllية وعLقتھllا مllع تطبيقllات الحاسllب ا{لllى وتكنولوجيllا المعلومllات
النمطيlة والشlكل  المكونlات الرئيسlية- on-line interactive controlمتطلبlات الlتحكم التفlاعلى المباشlر -ا]وتوماتيكى فى ھندسة القlوى الميكانيكيlة

وضlع عناصlرالتحكم ا]ساسlية وإظھlار مسlارات التlدفق علlى المخطlط والرسlم  -قوائم اaختيارات الرئيسlية للبرنlامج -العام لمعامل التحكم اaفتراضى
التشllغيل والllتحكم  مفllاتيح -لوحllات ا]جھllزة والحساسllات -عناصllرلوحات الllتحكم الرئيسllية -Synoptic diagram)الوصllفى لنظllام القllوى الميكانيكيllة 

تسlجيل البيانlات وحفlظ الملفlات وطباعlة تقاريرالتشlخيص وقائمlة  –تحليlل ا]عطlال ومشlاكل النظlام  –تغيير شروط وعوامل التشغيل  -ولمبات اaنذار
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اaتlزان الحlرارى والقlدرة والكفlاءة  نتائج وخرائط –الحسابات التفصيلية لقوانين الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع وانتقال الحرارة  -أخطاء المشغل
دراسة حالة وتطبيق عملى على تشغيل وإدارة نظم التحكم ا]وتوماتيكى لغLية صناعية aنتاج البخار . تقييم ومعايرة برامج المعامل اaفتراضية -للنظام

  .لفةمع قياس وتحديد كفاءة التشغيل وخريطة اaتزان الحرارى للغLية عند ظروف التشغيل المخت
  

  :وتكنولوجيا المعلومات فى نظم التحكم ا�وتوماتيكى   PLCإستخدام 465مكق 

الحlاكم المنطقlى  PLC-Programmable Logic Controllerيھدف المقlرر إلlى التعlرف علlى كافlة تفاصlيل ووظlائف وتطبيقlات أجھlزة ووحlدات 
المجسlات والحساسllات، (ى تlدخل فllى دوائlر الlتحكم ا]وتومllاتيكى اaلكترونlى مقدمlة ضllرورية حlول المكونlات الكھربيllة ا]ساسlية التl: القابlل للبرمجlة

ا]جlزاء الرئيسlية  - process controlفlى نظlم الlتحكم ا]وتومlاتيكى فlى العمليlات  PLCوظائف وأنواع أجھزة -)المفاتيح والمرحLت والكونتكتورز
 ,ROM  أنlllواع الlllذاكرات -العناصlllرالنيوماتية المنطقيlllة-)الثنائيlllة-يlllةالرقم-التناظريlllة(أنlllواع اaشlllارات  -PLCوالھيكlllل البنlllائى لوحlllدات 

RAM,EPROM, EEPROM…-  طرق برمجة أجھزةPLC –  المخطط السلمى أو الدرجىLadder Diagram –  ةlط الوظيفlمخطFunction 

Chart –  قائمة ا]وامرStatement List – ت والمخرجاتLادة  –تات والعدادات برمجة المؤقت -طرق تخصيص ا]طراف للمدخlيع وزيlائل توسlوس
  PLCوظائف ومدخLت  ومخرجات أجھزة 

  

 :فى نظم التحكم ا�وتوماتيكىإستخدام الدوائرالنيوماتية  565مكق 

كيفيllة حسllاب  -طllرق تحضllير الھllواء المضllغوط -مزايllا الllنظم النيوماتيllة وعيوبھllا-)الھllدف والوسllيلة(وتحليllل الllنظم ا]وتوماتيكيllة تصllميم 
 -الضllغوط الھوائيllة-مواسllير بمعلوميllة طllول المواسllيرومعدل التllدفق والضllغط وأقصllى تفllاوت فllى قيمllة الضllغط وأنllواع توصllيLتقطرال

-التحكم المباشlرفى ا]سlطوانات النيوماتيlة مفlردة ومزدوجlة الفعlل-)ا]سطوانات، المحركات، المحركات نصف الدورانية(عناصرالتشغيل 

llة النيوماتيllى الطاقllرالتحكم فllدفق، (ةعناصllيم التllريان وتنظllى السllتحكم فllمامات الllة، صllتجاھيaتحكم اllمامات الllغط ،  صllى الضllتحكم فllمامات الllص
المlركم، نقlط تجميlع التوصlيLت، أجھlزة قيlاس التlدفق، عlدادات (المكونlات اaضlافية -خطوط نقل الھواء فlى الدوائرالنيوماتيlة -)الصمامات الLرجعية

  .قراءة وفھم وتحليل الدوائرالنيوماتية المركبة -الرموز القياسية لمكونات الدوائر النيوماتية -)قياس الضغط، مفاتيح فصل الضغط
  

  :فى نظم التحكم ا�وتوماتيكىتطبيقات متقدمة للدوائرالھيدروليكية  566مكق 

-لlى أفضlل أداء لھlا وإطالlة عمlر التشlغيليھدف المقرر إلى توضيح طريقة تشغيل النظم الھيدروليكية فى المعدات المستخدمة بطريقة سليمة للوصlول إ

موانlع التسlريب (طlرق الحبlك  -)أمثلlة تطبيقيlة(بناء منظومات ھيدروليكية متكاملة تجمع أكبر عدد من العناصرالتى سبق دراسlتھا ]داء وظيفlة معينlة 
ول مlرة، اaحتياطlات الLزمlة والفحlص والتشlغيل المبlدئى بدء التشغيل ] اaختبارات ا]ولية عند(تجھيزات النظم الھيدروليكية  -)البسيطة والديناميكية

اaلمlام بطlرق التوصlيل لمكونlات الlدوائر، التحقlق مlن المحlرك وصLlحيته للعمlل، التحقlق مlن : طرق التشغيل والصlيانة وتشlمل -)للمكونات المختلفة
خة، نزف الھواء من المنظومlة الھيدروليكيlة، بlدء تشlغيل الlدورة إتجاه الدوران الصحيح، التعرف على أماكن نزف الھواء بالمنظومة، بدء تشغيل المض

إكتشاف ا]عطال وتشlمل طlرق  -فكرة عامة عن الصيانة الوقائية -)إتجاه التدفق-الضغط(بدون تحميل، بدء تشغيل المنظومة بالحمل وضبط الصمامات 
الصllمامات  -المضllخات والمحركllات بأنواعھllا: وجllود لمكونllات وھllىالبحllث عنھllا والتعllرف عليھllا وعلllى اجllواء الصllيانة الLزمllة وإصLllح الخلllل الم

  ).المرشحات بأنواعھا، منفثات الھواء، المراكم، المباد�ت الحرارية، الخراطيم، مبينات الضغوط(ملحقات الدوائر-بأنواعھا
  

  :فى نظم التحكم ا�وتوماتيكى   PLCلتكنولوجيا تطبيقات متقدمة  567مكق 

llة عمليllات وأمثلllدات تطبيقllزة ووحllتخدامات أجھllى إسllة علPLC  ةllوى الميكانيكيllة القllم ھندسllى نظllرالتحكم فllى دوائllى  –فllة علllة وأمثلllات متنوعllتطبيق
  .تطبيقات على الحاسب ا{لى بإستخدام برنامج للمحاكاة وبرامج على الحاسب ا{لى – Ladder Diagramالمخطط السلمى أو الدرجى 

  

  :فى نظم التحكم ا�وتوماتيكىنيوماتية متقدمة للدوائرالتطبيقات  568مكق 

تتضمن معامل إفتراضية ونماذج محاكاة تفاعلية لعدة لدوائرالنيوماتية الصناعية لدراسة اتطبيقات متقدمة على الحاسب ا{لى يتضمن المقرر 
التحكم النيوماتيكى ية المستخدمة فى نظم ا]جھزة والمعدات الفعلمكونات والكبرعدد من كذلك مراجعة شاملة ]تضمن ويدوائرنيوماتيكية مختلفة 

لمعامل إفتراضية ونماذج محاكاة  من عدد أربعة دراسات حالةيھدف المقررإلى توضيح ا]شكال والطرق التطبيقية والمخرجات المتوقعة . المتنوعة
 Q cycle, L cycle, U(تسمى ھذه الدوائرو. تلفةالمخ نظم الميكانيكيةالتفاعلية لعدة دوائرنيوماتيكية صناعية تستخدم فى المجا�ت الصناعية و

cycle, & the 3-cylinders cycle(  وتعمل جميعھا بنظمcascade & mechanical stroke end techniques  ويتم دراسة تفاصيل
تم من تطبيق القوانين المختلفة إلى تدريب الطLب على ممارسة ما يالمقررھدف ي . ومكونات كل دائرة وطريقة تشغيلھا والمخرجات التى تقوم بھا

إلى التأكد من  كذلكيھدف المقرركما . من عملية التحكم للوصول للنتائج المنتظرةللدوائر النيوماتية  والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعلية
خلية التى تتم فى ھذه البرامج وإجراء عمليات مصداقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا من خLل التحقق من القوانين والحسابات الدا

   .والنتائج العملية للوصول لنفس المخرجاتالموازية مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية 
  

  :محطات القوى البخاريةالتحكم فى فى تطبيقات المعامل اJفتراضية  569مكق 

لكھربlاء انظlم الlتحكم ا{لlى المسlتخدمة فlى محطlات توليlد ومعlدات نlات وأجھlزة العديد مlن مكووتحليlل عناصlريتضمن المقرر دراسة والتعlرف علlى 
كما يتضمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خLlل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم ا]وتومlاتيكى وتشlغيل وإدارة كافlة أجlزاء  .البخارية

يتضlمن . ميجlاوات 30توربينlة بخاريlة متعlددة المراحlل بقlدرة عية aنتاج البخlار وغLية صنامحطة بخارية صناعية تعمل على دورة رانكن وتتضمن 
وكllذلك تحليlل كافllة عمليllات  لمعرفlة وظائفھllا وتفاصlيل عملھllا وماھيllة مخرجاتھlاالمقlرر تحليllل كافlة نظllم القيlاس والllتحكم ا]وتومllاتيكى فlى البرنllامج 

إلى تدريب الطLlب علlى ممارسlة مlا يlتم المقرركذلك ھدف ي. المستخدمة فى جميع أجزاء المحطةة وميكانيكا الموائع وانتقال الحرارالديناميكا الحرارية 
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يھlدف كمlا . مlن عمليlة الlتحكم للوصlول للنتlائج المنتظlرةللمحطlات البخاريlة  من تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعليlة
ذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھlا مlن خLlل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه إلى التأكد من مصداقية ھ كذلكالمقرر

والنتائج مثل رسم وتوقيع كافlة ظlروف التشlغيل علlى  للوصول لنفس المخرجاتالموازية البرامج وإجراء عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية 
اaتlزان الحllرارى وتحديlد القllدرة وكفlاءة المحطllة عنlد ظllروف التشlغيل وكافllة  خlرائطل on-lineوكlذلك رسllم   h-s diagram for steamخlرائط

  .ا�حمال المختلفة
 

  :جميد والتبريدالتتطبيقات المعامل اJفتراضية فى التحكم فى محطات  075مكق 

التبريlد والتجميlد لحفlظ نظlم الlتحكم المسlتخدمة فlى محطlات ومعlدات ةالعديد مlن مكونlات وأجھزوتحليlل عناصlريتضمن المقرردراسة والتعlرف علlى 
كمllا يتضllمن المقرردراسllة حالةتطبيقيllةمن خLllل برنllامج معامllل إفتراضllية تفllاعلى للllتحكم ا]وتومllاتيكى لكافllة أجllزاء  .وتخllزين الموادالغذائيllةواللحوم

يتضllمن المقررتحليllل كافllة نظllم القيllاس والllتحكم . كيلllوات 5ل تجميllد كيلllوات وحمll 3وذات حمllل تبريllد  R-22محطllة تبريllد وتجميllد صllناعية تسllتخدم 
وميكانيكا الموائع وانتقlال الحlرارة وتحليل كافة عمليات الديناميكا الحرارية  لمعرفةوظائفھاوتفاصيل عملھا وماھية مخرجاتھاا]وتوماتيكى فى البرنامج 

إلى تدريب الطLlب علlى ممارسlة مlا يlتم مlن تطبيlق القlوانين المختلفlة والحسlابات المعقlدة فlى المقرركذلك ھدف ي. المستخدمة فى جميع أجزاء المحطة
إلlى التأكlد مlن مصlداقية  كlذلكيھدف المقرركما . من عملية التحكم للوصول للنتائج المنتظرةلمحطات التبريد والتجميد الصناعية  عمليات التحكم الفعلية

اتھا من خLل التحقق من القوانين والحسابات الداخلية التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء عمليlات مقارنlة بينھlا ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرج
 h-sعلllى خllرائط on-lineوالنتllائج العمليllة مثllل رسllم وتوقيllع كافllة ظllروف التشllغيل  للوصllول لllنفس المخرجllاتالموازيllة وبllين الحسllابات التقليديllة 

diagram for R-22   تزان الحرارى وتحديد معامل القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة ا�حمال المختلفةخوكذلك رسمaرائط ا. 
  

  :التحكم فى أنظمة تكييف الھواء المركزيةتطبيقات المعامل اJفتراضية فى  715مكق 

نظlم الlتحكم ا{لlى المسlتخدمة فlى ومعدات أجھزة لك كذودورات تكييف الھواء العديد من مكونات وتحليل عناصريتضمن المقرر دراسة والتعرف على 
كمlا يتضlمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خLlل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم ا]وتومlاتيكى لكافlة  .أنظمة تكييف الھواء المركزيlة

لنسب متنوعة من الھواء الراجع مlع الھlواء الخlارجى لضlمان  لمبنى إدارى تعمل بنظام الھواء الكلى والخلط المسبق مركزيةأجزاء محطة تكييف ھواء 
وتتضمن المحطة أربعة طلمبات مركزية لتشغيل أربعة خLيا لوظائف التسخين والتبريد وزيlادة الرطوبlة وإعlادة التسlخين . تجديدالتھوية للمكان المكيف

وكذلك تحليlل كافlة  لمعرفة وظائفھا وتفاصيل عملھا وماھية مخرجاتھالبرنامج يتضمن المقررتحليل كافة نظم القياس والتحكم ا]وتوماتيكى فى ا. للھواء
إلllى تllدريب الطLllب علllى المقرركllذلك ھllدف ي. المسllتخدمة فllى جميllع أجllزاء المحطllةوميكانيكllا الموائllع وانتقllال الحllرارة عمليllات الllديناميكا الحراريllة 

من  للوصول للنتائج المنتظرة تكييف الھواء المركزيةلمحطات  دة فى عمليات التحكم الفعليةممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعق
إلى التأكد من مصداقية ھlذه البlرامج وعمlل معlايرة علميlة لمخرجاتھlا مlن خLlل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات  كذلكيھدف المقرركما . عملية التحكم

والنتlائج العمليlة مثlل رسlم  للوصlول لlنفس المخرجlاتالموازيlة عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليديlة  الداخلية التى تتم فى ھذه البرامج وإجراء
لحالة الھواء عند كافة مراحل التكييف وكذلك عمل اaتزان الحرارى وتحديد القدرة وكفاءة المحطة عند ظlروف التشlغيل  on-lineخرائط السيكومترى 

 .وكافة ا�حمال المختلفة
  

  :الصناعية محطات الديزل التحكم فىتطبيقات المعامل اJفتراضية فى  725مكق 

 قllوىلانظllم الllتحكم ا{لllى المسllتخدمة فllى محطllات توليllد ومعllدات العديد مllن مكونllات وأجھllزة وتحليllل عناصllريتضllمن المقllرر دراسllة والتعllرف علllى 
ة مllن خLllل برنllامج معامllل إفتراضllية تفllاعلى للllتحكم ا]وتومllاتيكى وتشllغيل كمllا يتضllمن المقرركllذلك دراسllة حالllة تطبيقيll .بإسlتخدام محركllات الllديزل

المشواروتتضمن عدد ستة سلندرات على نفlس عlامود اaدارة وتسlتخدم نظlام شlحن -وإدارة كافة أجزاء محطة محركات ديزل تعمل على الدورة رباعية
يتضlمن المقlرر تحليlل كافlة نظlم . المحlرك للسlلندرات ولزيlت ام تبريlد مlائىونظl ل[سlتفادة مlن غlازات العlادم air turbo-chargerالھlواء التlوربينى

وميكانيكlا وكذلك تحليل كافة عمليlات الlديناميكا الحراريlة  لمعرفة وظائفھا وتفاصيل عملھا وماھية مخرجاتھاالقياس والتحكم ا]وتوماتيكى فى البرنامج 
إلى تدريب الطLب علlى ممارسlة مlا يlتم مlن تطبيlق القlوانين المختلفlة المقرركذلك ھدف ي. حطةالمستخدمة فى جميع أجزاء المالموائع وانتقال الحرارة 

إلllى التأكllد مllن  كlذلكيھllدف المقرركمllا . مllن عمليllة الlتحكم للوصllول للنتllائج المنتظlرةلمحطlات الllديزل  والحسlابات المعقllدة فllى عمليlات الllتحكم الفعليllة
رجاتھlا مlن خLlل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء عمليlات مصداقية ھذه البرامج وعمل معlايرة علميlة لمخ

  h-s diagramوالنتائج مثل رسlم وتوقيlع كافlة ظlروف التشlغيل علlى خlرائط للوصول لنفس المخرجاتالموازية مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية 
 .ى وتحديد القدرة وكفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة ا�حمال المختلفةاaتزان الحرار خرائطل on-lineورسم 

 

  :دراسة وتحليل خصائص محركات اJحتراق الداخلىتطبيقات المعامل اJفتراضية فى  573مكق 

تحديllد الخصllائص ى نظllم الllتحكم ا{لllى المسllتخدمة فllومعllدات العديد مllن مكونllات وأجھllزة وتحليllل عناصllريتضllمن المقllرر دراسllة والتعllرف علllى 
لمحركllات الllديزل مllن خLllل القياسllات علllى وحllدة الفرملllة الھيدروليكيllة actual performance characteristics ومواصllفات ا]داء العمليllة 
hydraulic brake unit.  اتيكىlتحكم ا]وتومlاعلى للlية تفlل إفتراضlامج معامlل برنLlن خlة مlة تطبيقيlة حالlذلك دراسlمن المقرركlا يتضlغيل كمlوتش

المشواروتتضlمن عlدد سlتة سlلندرات علlى نفlس عlامود اaدارة -وإدارة كافة أجزاء وحدة الفرملة الھيدروليكيlة لمحطlة محركlات ديlزل بالlدورة رباعيlة
ضlمن المقlرر يت. المحlرك للسlلندرات ولزيlت ونظام تبريد مائى ل[ستفادة من غازات العادم air turbo-chargerوتستخدم نظام شحن الھواء التوربينى

وكlذلك تحليlل كافlة عمليlات الlديناميكا  لمعرفlة وظائفھlا وتفاصlيل عملھlا وماھيlة مخرجاتھlاتحليل كافة نظم القياس والتحكم ا]وتوماتيكى فlى البرنlامج 
إلlى تlدريب الطLlب قرركlذلك المھlدف ي. ووحlدة الفرملlة الھيدروليكيlة المستخدمة فى جميع أجزاء المحطlةوميكانيكا الموائع وانتقال الحرارة الحرارية 

مlن عمليlة  للوصlول للنتlائج المنتظlرةلمحطlات الlديزل  على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة والحسlابات المعقlدة فlى عمليlات الlتحكم الفعليlة
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ل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة إلى التأكد من مصداقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا مlن خLl كذلكيھدف المقرركما . التحكم
 actualوالنتllائج مثllل رسllم  للوصllول لllنفس المخرجllاتالموازيllة التllى تllتم فllى ھllذه البllرامج وإجllراء عمليllات مقارنllة بينھllا وبllين الحسllابات التقليديllة 

performance characteristic curves رك وم خرائطوlتزان الحرارى وتحديد القدرة وكفاءة المحaروف اlد ظlود عنlوعى للوقlك النLتھlسaل اlعام
 .التشغيل وكافة ا�حمال المختلفة

 

  :وتغذية الخزانات التحكم فى محطات المضخات والرفع فىتطبيقات المعامل اJفتراضية  574مكق 

 محطllات المضllخاتة فllى نظllم الllتحكم ا{لllى المسllتخدمومعllدات العديد مllن مكونllات وأجھllزة وتحليllل عناصllريتضllمن المقllرر دراسllة والتعllرف علllى 
كما يتضمن المقرركذلك دراسة حالة تطبيقية من خLل برنامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى  .الخزاناتوملء وتغذية السوائل رفع المركزية المستخدمة فى 

وازى أو كlل علlى حlدة حسlب ة مركزيlة تعمLlن علlى التlوالى أوالتlمضlخ 2ة للرفع تتضمن عlدد محط للتحكم ا]وتوماتيكى وتشغيل وإدارة كافة أجزاء
لمعرفlة وظائفھlا وتفاصlيل يتضمن المقرر تحليل كافة نظم القياس والتحكم ا]وتومlاتيكى فlى البرنlامج . ظروف التشغيل المحددة والمخرجات المطلوبة 

إلlى تlدريب الطLlب علlى المقرركlذلك ھدف ي. المستخدمة فى جميع أجزاء المحطةميكانيكا الموائع وكذلك تحليل كافة عمليات  عملھا وماھية مخرجاتھا
مlن  لوصlول للنتlائج المنتظlرةلمحطlات الرفlع والمضlخات ل ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفlة والحسlابات المعقlدة فlى عمليlات الlتحكم الفعليlة

اتھlا مlن خLlل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات إلى التأكد من مصداقية ھlذه البlرامج وعمlل معlايرة علميlة لمخرج كذلكيھدف المقرركما . عملية التحكم
 actualوالنتlائج مثlل رسlم  للوصول لنفس المخرجlاتالموازية الداخلية التى تتم فى ھذه البرامج وإجراء عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية 

performance characteristic H-Q curves  لllة لكllة مجتمعllدة وللمحطllى حllخة علllدرةمضllال  القllة ا�حمllغيل وكافllروف التشllد ظllاءة عنllوالكف
 .المختلفة

  :محطات التسخين بالطاقة الشمسية فىتطبيقات المعامل اJفتراضية  575مكق 

تسlخين الميllاه نظllم الlتحكم ا{لlى المسllتخدمة فlى محطllات ومعlدات العديد مllن مكونlات وأجھllزة وتحليlل عناصlريتضlمن المقlرر دراسllة والتعlرف علllى 
lة الشمسlات بالطاقlتويةية والمجمعlالمس Flat Plate collectors  رارىlخين الحlاعد للتسlام مسlتعانة بنظlسaع اlك مLتھlسaروف اlة ظlا لكافlوتخزينھ

كمlا يتضlمن المقرركlذلك دراسlة حالlة تطبيقيlة مlن خLlل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى للlتحكم ا]وتومlاتيكى وتشlغيل  .Auxiliary boilerالتقليدى
وخlزان للميlاه ونظlام  Two Flat Plate collectors المسlتويةمlن المجمعlات  2أجlزاء محطlة تسlخين ميlاه بالطاقlة الشمسlية تشlمل عlدد  وإدارة كافة

لمعرفlة وظائفھlا يتضlمن المقlرر تحليlل كافlة نظlم القيlاس والlتحكم ا]وتومlاتيكى فlى البرنlامج . .Auxiliary boilerالتقليlدىمساعد للتسlخين الحlرارى 
المسllتخدمة فllى جميllع أجllزاء وميكانيكllا الموائllع وانتقllال الحllرارة وكllذلك تحليllل كافllة عمليllات الllديناميكا الحراريllة  عملھllا وماھيllة مخرجاتھllاوتفاصllيل 

طlات لمح إلى تدريب الطLب على ممارسة ما يتم من تطبيق القوانين المختلفة والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعليةالمقرركذلك ھدف ي. المحطة
إلlى التأكlد مlن مصlداقية ھlذه البlرامج وعمlل معlايرة  كlذلكيھدف المقرركما . من عملية التحكم للوصول للنتائج المنتظرةتسخين المياه بالطاقة الشمسية 

ن الحسlابات التقليديlة علمية لمخرجاتھا من خLل التحقق من القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء عمليlات مقارنlة بينھlا وبlي
 .اaتزان الحرارى وتحديد كفاءة المحطة عند ظروف التشغيل وكافة ا�حمال المختلفة خرائطوالنتائج ورسم  للوصول لنفس المخرجاتالموازية 

  

  :محطات تسخين وتوزيع المياه المركزية فىتطبيقات المعامل اJفتراضية  576مكق 

تسlخين وتوزيlع نظlم الlتحكم ا{لlى المسlتخدمة فlى محطlات ومعlدات العديد مlن مكونlات وأجھlزة حليل عناصlروتيتضمن المقرر دراسة والتعرف على 
كما يتضمن المقرركذلك دراسة حالة تطبيقية من خLل برنlامج معامlل إفتراضlية تفlاعلى  .المياه المركزية على عدد كبير من المستھلكين بأحمال مختلفة

يتضمن المقرر تحليل كافة نظlم القيlاس والlتحكم ا]وتومlاتيكى فlى . رة كافة أجزاء محطة تسخين وتوزيع مياه مركزيةللتحكم ا]وتوماتيكى وتشغيل وإدا
وميكانيكllا الموائllع وانتقllال الحllرارة وكllذلك تحليllل كافllة عمليllات الllديناميكا الحراريllة  لمعرفllة وظائفھllا وتفاصllيل عملھllا وماھيllة مخرجاتھllاالبرنllامج 

lاهالمستخدمة فى جميع أجlع الميlخين وتوزيlة تسlدف ي. زاء محطlذلك ھlة المقرركlوانين المختلفlق القlن تطبيlتم مlا يlة مlى ممارسlب علLlدريب الطlى تlإل
إلlى  كlذلكيھlدف المقرركمlا . مlن عمليlة الlتحكم للوصول للنتlائج المنتظlرةلمحطات تسخين وتوزيع المياه  والحسابات المعقدة فى عمليات التحكم الفعلية

اقية ھذه البرامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتھا مlن خLlل التحقlق مlن القlوانين والحسlابات الداخليlة التlى تlتم فlى ھlذه البlرامج وإجlراء التأكد من مصد
اaتlزان الحlرارى وتحديlد كفlاءة المحطlة عنlد  خlرائطوالنتlائج ورسlم  للوصول لنفس المخرجاتالموازية عمليات مقارنة بينھا وبين الحسابات التقليدية 

  .ظروف التشغيل وكافة ا�حمال المختلفة
 

 :فى التحكم فى محطات التوربينات الغازيةتطبيقات المعامل اJفتراضية  577مكق 

أساسlيات تصlميم وتشlغيل نظlم التوربينlات : المقررالتفاعلى التدريبى يستخدم برنامج للمعامل اaفتراضية بالحاسب ا{لى ويتضlمن العناصlر التاليlةھذا 
نظlم الlتحكم فlى الضlاغط وزيlت  الوعاء الحاوى الخارجى للتوربينة ، فلترومlدخل ومأخlذ الھlواء للضlاغط الlدواروالجزء الناشlر مlن المlدخل،الغازية، 

نظام إشlعال الوقlود، الجlزء التlوربينى لتمlدد الغlازات وتوليlد الطاقlة، مسlارات خlروج غlازات العlادم ونlواتج الحريlق،  التبريد، غرفة ونظم اaحتراق،
ا]جھllزة والمعllدات الضllرورية فllى محطllات اسllى المحllاور وموانllع التسllرب ونظllام التزييllت، مضllخات وفLتllر سllائل التزييllت، مبllردات الزيllت، كر

نظم التحكم الھيدروليكيlة للتشlغيل بواسlطة كlل مlن إمlدادات الوقlود الغlازى أوالسlائل والlديزل، نظlم الlتحكم النيوماتيlة أو : وتتضمن التوربينات الغازية
أساسيات توليد الطاقة .  ھيدروليكية لبداية التشغيل للمحطة لكل نوع من انواع الوقود، نظم إكتشاف وإحتواء وإطفاء الحريق فى مختلف أجزاء المحطةال

  .     وأجزاء المولد الكھربائى، نظام التحكم فى المولد وزيت التبريد
 

 :الصيانة-التركيب واJنشاء-صميمالت-ا�نواع: تطبيقات التحكم بالمحابس الصناعية 578مكق 

يlيم ة عامة حول أساسيات ووظائف وطرق إختيار أنواع المحابس الصناعية المختلفة، اaعتبارات الھيدروليكية، التركيب وا]جlزاء ، تصlنييف وتقمقدم
سllريان الموائlع المختلفlة فlى المحllابس، . المحlابس، مlواد تصlنيع أجlزاء المحllابس، المواصlفات العلميlة aختيlار وتصllميم وتوصlيف ومعlايرة المحlابس
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 كلية الھندسة- جامعة القاھرة

 قسم ھندسة القوى الميكانيكية

 معمل التحكم ا�وتوماتيكى

 

س، حسابات وخرائط ومعاد�ت الفاقlد فlى الضlغط لكافlة ا]نlواع المختلفlة، عوامlل إختيlارات أحجlام ومقاسlات المحlابس، العlزل والتسlريب مlن المحlاب
حddابس ا�وتوماتيكيddة لddنظم الddتحكم الم. Lتا]نllواع، اaختيllار، التشllغيل، التوصllي :المحddابس اليدويddة. التكھllف والسllريان ثنllائى الطllور داخllل المحllابس

مشlاكل تصlميم وتركيlب . محابس التحكم فى الضغط ومحابس ا]مان فى خزانات ونظم السوائل والغازات، محابس التحكم بالوسائل الكھربيlة: المختلفة
الllتحكم ا]وتومllاتيكى فllى الدوائرالھيدروليكيllة  ا]نllواع الخاصllة مllن محllابس. وتشllغيل وصllيانة المحllابس، ظllاھرة المطرقllة المائيllة وعLقتھllا بالمحllابس

  .    والدوائر النيوماتية

   :الصيانة-التركيب واJنشاء-التصميم-ا�نواع: تطبيقات خطوط ا�نابيب الصناعية 579مكق 

مكونlات وإعتبlارات التصlميم ة عامة حول أساسيات ووظائف وطرق إختيارأنواع خطوط ا]نابيlب فlى التطبيقlات الصlناعية المختلفlة، ا]جlزاء والمقدم
ة وفواقlد والعوامل الھيدروليكية لسريان كافة أنواع الموائع فى نظم خطوط ا]نابيب، حسابات وخرائط ومعاد�ت وجداول كل من فواقد الضغط الرئيسlي

أمثلة وتطبيقات على . يب بالطرق التقليديةأمثلة تطبيقية ودراسات حالة لتصميم وحسابات خطوط ا]ناب. الضغط الثانوية فى كافة أجزاء خطوط ا]نابيب
ا]جھllزة والحساسllات ووسllائل . أنllواع متعllددة لبllرامج الحاسllب ا{لllى لعمllل التصllميم والحسllابات وإنتllاج الرسllومات التنفيذيllة لشllبكات خطllوط ا]نابيllب

  .  أو كمية السريان أو سرعة المائع فى الخطوطالمحابس، والعدادات، ووسائل قياس معدل التدفق : القياسات الموجودة ضمن أجزاء خطوط ا]نابيب
 

  :في خطوط ا�نابيب والمضخات والتوربيناتمختارة وضوعات م  580مكق

في  ھندسة القوى الميكانيكيةتطبيقات فى ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة موضوعات مختارة : مقرر خاص
  .خات والتوربيناتخطوط ا�نابيب والمض

  :خطوط ا�نابيب والمضخات والتوربيناتنظم التحكم فى في مختارة وضوعات م  581مكق

في تطبيقات التحكم فى ومتقدمة فى التحكم ا]وتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة موضوعات مختارة : مقرر خاص
  .ربيناتخطوط ا�نابيب والمضخات والتو

  :التبريد وتكييف الھواءھندسة في مختارة وضوعات م  582مكق

في  ھندسة القوى الميكانيكيةتطبيقات فى ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة موضوعات مختارة : مقرر خاص
  .التبريد وتكييف الھواءھندسة 

  :التبريد وتكييف الھواءھندسة كم فى نظم التحفي مختارة وضوعات م  583مكق

في تطبيقات التحكم فى ومتقدمة فى التحكم ا]وتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة موضوعات مختارة : مقرر خاص
     .التبريد وتكييف الھواءھندسة 

  :خليا'حتراق وآ'ت ا'حتراق الدافي مختارة وضوعات م  584مكق

في  ھندسة القوى الميكانيكيةتطبيقات فى ومتقدمة تتناول آخر ما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة موضوعات مختارة : مقرر خاص
  .ا�حتراق وآ�ت ا�حتراق الداخلي

 

  :ا'حتراق وآ'ت ا'حتراق الداخلينظم التحكم فى في مختارة وضوعات م  585مكق

تطبيقات التحكم فى ومتقدمة فى التحكم ا]وتوماتيكى تتناول آخرما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة عات مختارة موضو: مقرر خاص
 .ا�حتراق وآ�ت ا�حتراق الداخليفي 

 

  :محطات القوى والھندسة البخاريةفي مختارة وضوعات م 547 مكق

في  ھندسة القوى الميكانيكيةتطبيقات فى ما وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة ومتقدمة تتناول آخر موضوعات مختارة : مقرر خاص
  .محطات القوى والھندسة البخارية

 

  :محطات القوى والھندسة البخاريةنظم التحكم فى في مختارة وضوعات م  587مكق
 .محطات القوى والھندسة البخاريةفي ا وصل إليه العلم وا]ساليب التكنولوجية الحديثة فى تطبيقات التحكم موضوعات مختارة ومتقدمة فى التحكم ا]وتوماتيكى تتناول آخرم: مقرر خاص

 

  :ديناميكا الموائع وتطبيقاتھا  588مكق
: ن ثنllائي ا]بعllادالمعllاد�ت الحاكمllة لحركllة المllائع، السllريان أحllادي ا]بعllاد للموائllع القابلllة ل[نضllغاط وغيllر القابلllة ل[نضllغاط مllع تطبيقllات، السllريا

lي شlدفق فlى التlات علlطرب، تطبيقlريان المضlة، السlة الجداريlت، الطبقlة التزييlب، نظريlي ا]نابيlريان فlبكات معاد�ت نافيير وستوك وامثلة على الس
  .ا]نابيب للسوائل والغازات

  

  :نظرية اi'ت التوربينية 589مكق

تماثل في ا{�ت التوربينية، السريان أحادي البعد، السريان ثنائي ا]بعاد خLل مجموعات الريش، المفاھيم والقوانين ا]ساسية ل��ت التوربينية، ال
          .السريان ثLثي ا�بعاد

  

  :إنتقال الحرارة والكتلة 590مكق

يف والغليان، المبlاد�ت الحراريlة، انتقlال إنتقال الحرارة بالتوصيل، انتقال الحرارة بالحمل، انتقال الحرارة باaشعاع، انتقال الحرارة تحت ظروف التكث
  .الكتلة

  

  محسن سيد سليمان/ م.أ

  ا�توماتيكى التحكم ومسئول إدارة دبلوم  ACCمديرمعمل التحكم

  ميكانيكا قوى قسم فى ع.دمرشدأكاديمى و سابقاً الجودةضمان  حدةمديرو


