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 تاسوِ تؼالی

 

 20/10/99تاسيخ                                       ًام ٍ ًام خاًَادگی:                 2:30هذت اهتحاى     1هکاًيک آهاسی پيطشفتِ دسس  دٍم تشم هياىاهتحاى 

 

 

نامهشرافت
 

ّای دسٍس ٍ تش اساس داًص ٍ  يت قَاًيي حاکن تش اسصضياتیضَم  تٌْا اص هٌاتغ هجاص ٍ تا سػا ايٌجاًة                            هتؼْذ هی

کٌذ. دس غَستی کِ هطخع ضَد کِ دس ّش تخص اص ايي اهتحاى اص هٌاتغ غيشهجاص  ّای خَدم،  دس ايي اهتحاى ضشکت هی آهَختِ

قشسات، گضاسش آى سا پزيشم ٍ هذيَى خَاّن تَد ٍ استاد دسس هجاص است هطاتق ه استفادُ کشدُ تاضن، تثؼات آى سا کاهالً هی

 پزيشم.  هشاجغ ريشتط تشای اقذام هقتضی، اسسال ًوايذ ٍ ّش تػويوی کِ دس خػَظ ٍضؼيت هي اتخار کٌذ هی

 اهضاء

منابعمجاز:

  دسس. ّای استاد ًَضتِ الف: دست

 .ب: کتة ٍ هٌاتغ تشخط هتٌاسة تا هَضَع دسس

مجاز:غیرمنابع

 هطَست تا ديگشاى
 

تٌاتشايي ضوا هی تَاًيذ تِ ّش کذام اص است  دس ًظش گشفتِ ضذُ 80اص آًجا کِ تاسم کل سَاالت ضَد.  هی هحاسثِ 55اص کل ًوشُ 

 هذت صهاى پاسخگَيی دٍ ساػت ٍ ًين است. پاسخ دّيذ. هٌذيذ  ػالقِتخطْای سَاالت کِ 

 

ػضيض فشاّن تشی سا تشای ضوا داًطجَی  ٍ ايٌکِ تالش کشدم ضشايط اهتحاى هطلَب ی کِ دس پيص گشفتنػٌايت تِ سٍش اهتحاًتا 

دس غَستی کِ هطخع ضَد کِ تا هطَست تا ديگشاى سَاالت پاسخ دادُ ضذُ است، تذٍى تَجِ تِ غحت پاسخ سَاالت،  کٌن

 گشفتِ خَاّذ ضذ. دس ًظش  ًوشُ غفش

 

 کشدُ ٍ تِ پاسخ سَاالت پچسثاًيذ ايي فايل سا تکويللطفا 
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قضيِ ٍيشيال  اگش ّاهيلتًَی يک سيستن تِ غَست تا استفادُ اص الف:  -1
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    تاضذ، هتَسط اًشطی

 ًوشُ( 10کل سا تا هحاسثِ هتَسط اًشطی جٌثطی ٍ پتاًسيل تِ دست آٍسيذ. )

0ب: تا دسًظش گشفتي   ًُوشُ( 5ال سا تذست آٍسيذ. ) ٍ استفادُ اص ًتايج قسوت قثل هؼادلِ حالت گاص ايذ 

فٌش تِ غَست  ج: اگش ًيشٍی حاغل اص يک  3F kx  تاضذ ساتطِ تيي هياًگيي اًشطی جٌثطی ٍ هياًگيي اًشطی پتاًسيل

 ًوشُ( 5سا تياتيذ.)

تاضٌذ قشاس  هی pدٍقطثی الکتشيکی راتی  گاص دٍ اتوی کِ ّشيک داسای Nتؼذاد ثاتت  Vدس يک جؼثِ تِ حجن   -2

,0)يک هيذاى الکتشيکی يکٌَاخت  داسًذ. اگش ايي هجوَػِ سا دس , )y zE E E حساب  قشاس دّين، کويتْای صيش سا

  ًوشُ( 15کٌيذ: )

 الف: هتَسط تشداس قطثص سا تذست آٍسيذ.

 دس هيذاى ضؼيف هحاسثِ کٌيذ. ( ساالکتشيک ) ب: ثاتت دی

  الکتشيک سا هحاسثِ کٌيذ. ج: تشداس جاتجايی الکتشيکی ٍ هيذاى الکتشيکی دسٍى دی

احتوال يافتي دٍ رسُ کِ تا فاغلِ  -3 | |i jr r r ًُوشُ( 10)اًذ، تذست آٍسيذ.  ال قشاس گشفتِ اص يکذيگش دس يک گاص ايذ 

تا ياختِ کِ آى تؼذاد اص  Nتَاى تِ غَست صيش هذل کشد:  تا رسُ داسای اًشطی پتاًسيل دافؼِ سا هی Mيک گاص ضاهل  -4

 تاضٌذ داسای اًشطی  ّايی کِ داسای دٍ رسُ هی ّا کِ ضاهل غفش ٍ تک رسُ تاضٌذ داسای اًشطی غفش ٍ آى ياختِ ياختِ

 ًوشُ( 15ای ضاهل سِ رسُ ٍ تيطتش ًيست. تا کوک آًساهل تضسگ کاًًَی هطلَب است: ) تاضٌذ ٍ الثتِ ّيچ ياختِ هی

 الف: هتَسط اًشطی تش ّش ياختِ

 ب: هتَسط تؼذاد رسُ تش ّش ياختِ

 ج: فطاس گاص

 نمره(01)ت آوريد.با محاسبه مقدار محتمل در آنسامبل بسرگ قانونی، تابع توزيع ريسحالتها را بدس 

 نمره( 01امیکی گیبس را محاسبه و نتايج خود را تفسیر کنید. )وخیس در پتانسیل ترمودين افت يک سیستم کانونیر د 

می تًان تکمیل   ي سعی وماییم آوچه را  بدان پرداخته اود وکىیم  ما ی قدما  به آوچه  محديد   را  ابداً خًیشته

 (هجری4ابًریحان بیريوی قرن  )  کرد تکمیل کىیم  

 هَفق تاضيذ

 هَحذ


