سرفصل دروس آزمون جامع (ساخت و تولید)

داوطجًیان دکتزی می بایست سٍ عىًان درس را بٍ ضزح سیز در آسمًن جامع با مًفقیت بگذراوىذ:

 -1ریاضیات
* معادالت دیفزاوسیل (ديرٌ کارضىاسی)
* ریاضیات پیطزفتٍ ( 1کارضىاسی ارضذ)
 -2دي درس اس سبذ دريس ساخت ي تًلیذ ضامل:

الف -ضکل دَی
ب -مکاویک محاسباتی
ج -ماضیىکاری ي ابشار ضىاسی
د -اتًماسیًن وزم افشاری
ٌ -فزایىذَای الکتزيفیشیکی

مباحث آسمًن جامع درس ریاضیات
بخص ايل 5معادالت دیفزاوسیل (کارضىاسی)
 -1نػادالت نرجتً اول
 -2نػادالت نرجتً دوم
 -3کارةردٌای اىحگرال (نػادالت نرجتةnام ةا ضرايب ثاةث ،کانل ،ىاٌهگو (روش ضرايب ىانػیو و جغییر پارانحر))
 -4حل نػادالت ديفراىصیل ةا اشحفاده از شریٌا
 -5الپالس
 -6دشحگاهٌای نػادالت ديفراىصیل خطی
بخص ديم 5ریاضیات مُىذسی پیطزفتٍ ( 1کارضىاسی ارضذ)
 -1ناجريسٌا
 -2نظحقات ةردارٌا ،ناجريسٌا و جَاةع آىٍا
 -3نػادالت ةا نظحقات جزئی
 -4جتديالت اىحگرالی فَريً و الپالس
 -5اخحالالت جتری ،نيظم و ىانيظم
 -6حصاب جغییرات

5مىابع آسمًن ریاضیات

1. Boyce, William E., Richard C. DiPrima, and Douglas B. Meade. Elementary differential equations and
boundary value problems. 11th Ed., 2017.
2. Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10th Ed., 2011.
3. Tyn Myint-U, Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, 4h Ed., 2007.
4. Ali Hasan Nayfeh, Introduction to Perturbation Techniques, 1993.
5. Lev D. Elsgolc, Calculus of Variations, 1961.

 سزفصل آسمًن درس ضکل دَی-الف
 قَاىیو شیاالت، جرشکا) جيض نَثر، نػیارٌای جصلیم (فَن نیزز/  حالث جيض: 1-الف
 ىاپايداری نَنصان:2-الف
 روش کار ايده آل در فراييد ٌای طکل دٌی:3-الف
 روش جحلیل قاچی – جراز ىیرو در فراييدٌای طکل دٌی:4-الف
 روش کران ةاال در فراييدٌای طکل دٌی:5- الف
 روش نیدان خطا لغزش در فراييد ٌای طکل دٌی:6 – الف
Enginearing Materials ,1  کحابC  وB  فصَل:7 الف

5مىابع آسمًن ضکل دَی

A) Metal Forming , Mechanics & Metallurgy
w.f. Hoslovd & R.M. Caddell , Second Edition
B) Engineering Materials 1 , Michael F. Ashby & David R . H . Jones , Secound Edition , 1441

ب -سزفصل آسمًن مکاویک محاسباتی
*حصاب و جتر جاىصَری
*جحلیل جيض در نحیط ٌای پیَشحً
*جحلیل شیيهاجیک در نحیط ٌای پیَشحً
*آطيايی ةا نفاٌیم اولیً روش اجزای نحدود
*روطٍای اشحخراج نػادالت اجزای نحدود
*جػییو نػادالت اجزای نحدود ةً روش نصحقیم
*آىالیز اشحاجیکی الهان نیلً دو ةػدی و شً ةػدی
*آىالیز الهان نحدود ةا الهان جیر دو ةػدی
*آىالیز الهان نحدود نصائل دو ةػدی جاندات ةا الهان ٌای نثلثی و نرةػی
*فرنَل ةيدی روش الهان نحدود ةً صَرت فرم ضػیف ،روش جغییرات و روش ةاقیهاىده وزىی  ،گالرکیو

مىابع آسمًن مکاویک محاسباتی5

* W.M.Lai, D. Rubin, E. Kermpl. Introduction to Continuum Mechanics,4th edition, Elsevier Inc, 2212

* P.Seshu. Textbook of Finite Element Analysis, 2212
* T.Chandrupatla, A.D. Belegundu.Introduction to Finite Elements in Engineering, Prentice Hall, 2221

ج) سزفصل آسمًن ماضیىکاری ي ابشار ضىاسی
ريش آسمًن 5جشيٌ ي کتاب بستٍ
*نکاىیک جظکیل ةراده طانل ةرش نحػاند  ،ةرش نايل  ،جئَری ٌای ةرش
* شیصحم ٌای زوايای اةزار
*حرارت در ةرش فلزات
* اةزارٌا و اييصرت ٌای ناطیيکاری
* شايض و غهر اةزار :نکاىیزنٍا و نػادالت
* اقحصاد ناطیيکاری
* رواىکارٌا
* ةراده طکو و کيحرل ةراده
* فراييد فرزکاری و شيگ زىی
مىابع آسمًن ماضیىکاری ي ابشار ضىاسی5

-1اصًل ماضیىکاری ي ابشار ضىاسی  ،تالیف  5دکتز محمذ رضا راسفز

2-Fundamental of metal machining and machine tools, G.Boothroyd

3-Manufacturing Automation, metal cutting mechanics, machine tool, machine tool vibratiins, Yusuf Altintas

4- The machining of metals, Armerego & R.H.Brown

د) سزفصل آسمًن اتًماسیًن وزم افشاری
ريش آسمًن  5جشيٌ ي کتاب بستٍ

*کدىَيصی ةً زةان پايً )(M-code & G- code
* کدىَيصی ةً زةان APT
*کيحرلرٌا و درايٌَا
*شیصحم ٌای اىحقال قدرت
* اجزای شخث افزاری ناطیو ٌای کيحرل غددی
* شیصحم ٌای ندل شازی ٌيدشی در ىرم افزارٌای CAD
*نيحيی ٌا و شطَح Nurbs ,B-spline ,Hermit, Bezir
* نتاىی گرافیک در ىرم افزارٌای ( CAD/CAMچرخض  ،اىحقال و ).......

مىابع آسمًن اتًماسیًن وزم افشاری5
-1ماضیىُای کىتزل عذدی  ،تالیف  5محسه لطفی
 -2اساس سیستم َای  ، CAD/CAM/CAEتالیف  5دکتز محسه ضاکزی

1-“Principle of CAD/CAM/CAE systems” ,Kunwoo, Lee , 1444.
2-“ CAD/CAM Theory and Pratice” , Ibrahim , Zeid, 14441 .
3- NC machine programming and software design , Chang.
4- Peter Smid , CNC Programming Handbook, 3rd Edition, 2222

ٌ) سزفصل آسمًن فزآیىذ َای الکتزيفیشیکی

*خَاص پیزوالکحريک ٌا
*فراييد ناطیيکاری اولحراشَىیک
*اصَل فیزيکی و نػادالت حاکم ةر طراحی جراىصديَشرٌای اولحراشَىیک
*کارةردٌای نخحلف اولحراشَىیک
*فراييد ناطیيکاری جخلیً الکحريکی – نػادالت حاکم  ،ىرخ ةراده ةرداری  ،صافی شطَح و غَانل نَثر ةر آن
* فراييد ناطیيکاری الکحروطیهیايی  -نػادالت حاکم  ،ىرخ ةراده ةرداری  ،صافی شطَح و غَانل نَثر ةر آن

مىابع آسمًن فزآیىذ َای الکتزيفیشیکی5

1-V.K. Astashev . V.I. Babitsky , Ultrasonic Processes and Machines , springer , 2222
2- Dale Ensminger and Leonard j . Bond , Ultrasonics Fundamentals , Technologies , and Applications
, CRC press , 2212
3- Helmi A. Youseseef , Hassan EI- Hofy , machining technology , machine tools and operations ,
Taylor & Francis Group , LLC , 2223
4- McGeough , J . A ., Advanced Methods of Machining 1433

