
 نامه كتاب موازنه جرم در سيستمهاي فرآوري مواد معدنيتصحيح

 

صفحه / محل 

 عبارت
 عبارت صحيح عبارت غلط

صفحه / محل 

 عبارت
 عبارت صحيح عبارت غلط

ـ وسط صفحه،  7

 2-1مثال 
 باطله باطلي

ـ هفتمين  34

رديف هفتم درايه 

 در ماتريس ضرايب

0 -C7 

ـ عنوان شكل  22

2-4 
 نمايش مدار

نمايش شاخه ـ 

 اي مدار گره

ـ  33و  34

هشتمين درايه 

رديف هفتم در 

 ماتريس ضرايب

0 -C8 

ـ سطر سوم  22

 1-2زير جدول 
 5و  1هاي گره 5و  2هاي گره

ـ ماتريس  33

ضرايب در باالي 

 صفحه

كل ستون 

 هفتم 
 حذف گردد.

ـ رديف آخر  42

 ماتريس ضرايب
8C- 9+C 

)ابتداي  33

ـ هفتمين صفحه( 

درايه اولين 

ماتريس ستوني از 

 سمت راست صفحه

0 -C7 

ـ ماتريس  42

 دوم ستوني

]1 ،2 ،4 ... 

 ]2و  8

]1W ،2W . . . ،

8W ،9[W 
 ـ سطر سوم 35

رديف 

فلوتاسيون 

2-12 

رديف فلوتاسيون 

 12-2شكل 

 ـ  43و  44، 42

سومين درايه 

رديف آخر ماتريس 

 ضرايب

+C3 3C- 
ـ پاراگراف  32

 دوم

 جامد نرخ 

جريانهاي 

 3و  2،4

 نرخ جامد 

 4و  1،2جريانهاي 

 ـ  43و  44، 42

مين درايه شش

رديف آخر ماتريس 

 ضرايب

6+C 6C- 

 ـ  32

اولين سطر بعد 

 18-2از معادله 

(W9, W8, W7, W1) (W9, W8, W6, W1) 

)انتهاي  44

ـ نخستين صفحه( 

درايه رديف اول 

 ماتريس ضرايب

1 -1 
 ـ  55

ستون آخرين 

 معادله ماتريسي

C3 – C9 -C3 + C9 

)انتهاي  44

نخستين صفحه( ـ 

درايه رديف دوم 

 ماتريس ضرايب

1 +1 
 ـ  55

آخرين ستون 

 معادله ماتريسي

C2 – C5 -C2 + C5 

ـ آخرين  44

 دوميندرايه 

ماتريس ستوني از 

 سمت راست صفحه

9C- 9+C 

 ـ  55

آخرين ستون 

 معادله ماتريسي

C2 – C9 -C2 + C9 

ـ آخرين  43

 يندرايه اول

ماتريس ستوني از 

 سمت راست صفحه

9C- 9+C 

ـ رديف اول  52

 4-2جدول 
7 8 

 ـ سطر آخر 42

 صفحه
 -1يا  5+، 1 -1، 5+، 1

ـ آخرين سطر  52

 صفحه

هاي )معادله

(2و  5، 1  
(b – n – 1 = 9 – 5 -1 = 3) 

)انتهاي  35

آخرين ـ صفحه( 

 دوميندرايه 

ماتريس ستوني از 

  سمت راست صفحه

6W 5W 

)وسط صفحه( ـ  57

درايه سوم ستون 

هفتم ماتريس 

 ضرايب 

0 +1 

)انتهاي  35

ماتريس  صفحه( ـ

 ضرايب

 ستون ششم 

 ماتريس ضرايب
كل ستون ششم 

 حذف گردد.

)وسط صفحه( ـ  57

درايه سوم ستون 

هشتم ماتريس 

+1 0 



 ضرايب 

 2-2ـ  مثال  31
هاي جامد نرخ

 جامد
 هاي جامدنرخ

)آخرين  57

 پاراگراف صفحه(

 ،5 ،4 ،2 ،1

 7 و 2
1، 2، 4، 5، 8 و 

2 

 15-2مدار شكل  1-2مدار شكل  2-2ـ  مثال  31

)آخر صفحه( ـ  57

برچسب باالي ستون 

  Cپنجم ماتريس 
7 8 

 11-2ـ شكل  32

، بعنوان شماره 5درج عدد 

 جريان 

و ورودي به  5خروجي از گره 

 .1گره 

)آخر صفحه( ـ  57

برچسب باالي ستون 

  Cآخر ماتريس 
8 7 

ـ دومين  33و  34

رديف هفتم درايه 

 در ماتريس ضرايب

2+C 0 
ـ برچسب  52و  58

باالي ستون پنجم 

  C هايماتريس
7 8 

ـ  33و  34

 چهارمين درايه

رديف هفتم در 

 ماتريس ضرايب

4C- 0 
ـ برچسب  52و  58

باالي ستون آخر 

  C هايماتريس
8 7 

ـ پنجمين  33و  34

رديف هفتم درايه 

 در ماتريس ضرايب

5+C 0 58 ـ سطر آخر 
جريان 

 7شماره 
 8 جريان شماره

ـ ششمين  33و  34

رديف هفتم درايه 

 در ماتريس ضرايب

0 +C6 25 ـ سطر اول 
1 ،2 ،4 ،5 ،

 2و  7
و  8، 5، 4، 2، 1

2 

صفحه / محل 

 عبارت
 عبارت صحيح عبارت غلط

 صفحه / محل

 عبارت
 عبارت صحيح عبارت غلط

 11-2ـ مثال  21

:  11-2مثال 

در مدار شكل 

2-02 

: در  10-2مثال 

 مدار 

 18-2شكل 

 57/2 7/25 3-2ـ جدول  25

 ـ وسط صفحه 22

ـ جابجايي  2

ستونها و 

 تفكيك ماتريس

ـ جابجايي  2

 ستونها و 

تفكيك ماتريس 

 ارتباط

 ـ سطر اول 27
تفكيك 

 ماتريس

 تفكيك ماتريس

 ارتباط

ـ سه سطر  22

مانده به انتهاي 

 صفحه

كلمه 

 " ماتريس"
 حذف گردد.

 ـ  22

آخر سطر درايه 

 Aهشتم ماتريس 
5/15 55/1 

 12-2ـ مثال  23
:  12-2مثال 

 21-2شكل 

: شكل  14-2مثال 

2-12 

 ـ  22

درايه دوم سطر 

 Aنهم ماتريس 
3/51 13/5 

ـ عنوان جدول  25

2-3 
 12-2شكل  18-2شكل 

 ـ  22

هفتم سطر درايه 

 Aدهم ماتريس 
7/25- 57/2- 

 13/5 3/51 3-2ـ جدول  25

 ـ  22

هفتم درايه 

سطريازدهم 

 Aماتريس 

7/25+ 57/2+ 

 


