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 باسمٍ تعالی

 سازی در فیسیک َای بُیىٍ درس ريش

 1444-1441 تحصیلی سال ايل سال ویم
ِ دٌّذُ: سیذهحوذصادق هَحذ (1 ٍ یک  ارائ  9-10:30ضٌبِ ساعت  سِطٌبِ 

   ٍ سیٌا غفَری بْرٍز عسکری  ذ حل توریي:تیااس (2

ًَذ درس  (3  پی

https://vc15.sbu.ac.ir/class-4001161821101/ 

ُ درس ضاهل حل توریٌات  (4 ٍ  ترم ٍ هیاى ًورُ اهتحاى 8ًورُ،  9ًور ُ کَییسّای  2ٍ  هحاسباتیًورُ پرٍشُ  2پایاًی  ًور

 . است کالسی

ِ صَرت زیر باضذ (5  تحَیل توریٌات بایستی ب

ُ سری توریي بَ َ ٍ ضوار طج ِ کِ عٌَاى آى ًام دًا َارد زیر باضذ:الف: یک پَض ٍ ضاهل ه  دُ 

  Matlab, Mathematica, Maple ،Python ،Rیا بْرُ گیری از  ++FORTRAN ،Cب: هتي برًاهِ بِ یکی از زباًْای 

طِ باضذ ِ در ّر بخص ضاهل تَضیحات هرَب  ک

 .باضذ pdfٍ یا  epsیا  psیا  Jpegج: ضکلْا بایستی بِ فرهت 

 ٍسایل هَرد ًیاز (6

ذ الف: یک سیستن عاهل  یا   Fortran 90کِ دارای اجرا کٌٌذُ  Macintosh (OS X)یا   Linuxیا  Windowsبِ رٍز هاًٌ

C++ ذ  افسارّای هَرد ًیاز ٍ دیگر ًرم ِ ضخصی لَیاً تَصیِ هی matlab  ٍVPythonهاًٌ    ضَد.  باضذ. استفادُ از رایاً

ذ  داریذ ٍ یا ّر ًرم افساری کِ با آى آضٌایی   Gnuplot ، IDL، Tecplot ،Pythonب: یک ًرم افسار جْت رسن ًتایج هاًٌ

 .ضَد تَصیِ هی

 ّای اًجام ضذُ بایذ گسارش هختصر چارچَب یک تحمیك را داضتِ باضذ. با تَجِ بِ اّویت پرٍشُ (7

 برخی از مُمتریه سرفصلُا (8

 Bash scriptهای عاهل هاننذ لینوکس و یونیکس، نوشتن سیستن هقذهات* 

 (Data modeling and Error propagators) نتشارگز خطاداده ها، ا هذلساسی* 

های تصادفی با تابع توسیع گوسی و تابع توسیع و تابع هوبستگی، تبذیالت عذدی بین توابع توسیع، تولیذ داده هحاسبه* 

 دلخواه
کارلو وردشی، هونت ها، انتگزال گیزی، هونت های آهاری و هذلساسی دادهساسی هونت کارلو )کاربزدها در سیستن * شبیه

 کارلو هویلتونی، سنجیزه هارکوف هونت کارلو(

 های اسپینی هاننذ هذل آیشینگ، تزاوش * گذارفاس در شبکه

 (Likelihood analysis and Fisher matrix)درست نوایی و هاتزیس فیشز  * تحلیل

 الگوریتن صنتیک * هقذهات
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 تریي هَضَعات لابل بحث عبارتٌذ از: برخی از هْن (11

 مًحذسیذمحمذصادق 

41/40/1444 

 مًضًع تاریخ مًضًع تاریخ

 Bashبروامٍ وًیسی ي وًشته  ي مقذمٍ 

 معرفی سیستم سرمذ

 1َا  مذل کردن دادٌ   

(Bayesian Statistics) 

 

 2َا  مذل کردن دادٌ  تخمیه خطا 

(Likelihood Analysis) 

 1تابع تًزیع 
PDF  Simple estimator 

   

 3َا  مذل کردن دادٌ

(Numerical approach) 

 2تابع تًزیع 

 تبذیل  تابع چگالی احتمال

 تابع چگالی احتمال َمبستٍ

 4َا  مذل کردن دادٌ 
(Confidence Intervals) 

 

 5َا  مذل کردن دادٌ  ای تابع َمبستگی، تابع ديوقطٍ 

(Fisher Matrix) 
   1ی پیچیذگی محاسبات 

   2پیچیذگی محاسباتی  

   1سازی تعیىی  بُیىٍ 

   2سازی تعیىی  بُیىٍ 

 سازی تصادفی بُیىٍ 

 1اصًل شبیٍ سازی مًوتٍ کارلً 

   

 2اصًل شبیٍ سازی مًوتٍ کارلً 

 اوتگرال گیری

Variational MC   

  

 3اصًل شبیٍ سازی مًوتٍ کارلً 

 ريش متريپًلیس

 MCMCحلقٍ مارکًف مًوت کارلً 

  

 4اصًل شبیٍ سازی مًوتٍ کارلً 
HMC 

  

 5اصًل شبیٍ سازی مًوتٍ کارلً 

Ising model 
  

 1 الگًریتم شوتیک 

 

   

 2 الگًریتم شوتیک 
 

 جمع بىذی درس 


