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دس ایه ساَىمبَ ،فذٌ سؤال مفًُمی دس مجحث َذایت ثُیىٍ مطشح شذٌاست تب داوشجًیبن ي مُىذسبن جًان ثتًاوىذ سطح مؼلًمبت خًد سا دس ایه
صمیىٍ اسصیبثی کىىذ .الجتٍ ثخشی اص سؤاالت ساَىمبی حبضش ثشای دسس کىتشل ثُیىٍ ویض مفیذ است.
.9

َذایت ثُیىة حلقٍ ثبص ي حلقٍ ثستٍ ثٍ چٍ مؼىبست؟ محذيدیت استفبدٌ اص َذایت حلقٍ ثبص چیست؟

.:

چگًوٍ قبوًن َذایت میتًاوذ ثُیىٍ ثبشذ ي قبوًن کىتشلی اص وًع کالسیک ثبشذ؟ ثب رکش مثبل تًضیح دَیذ.

;.

چگًوٍ قبوًن َذایت میتًاوذ اص وًع کالسیک ثبشذ ي قبوًن کىتشلی ،ثُیىٍ ثبشذ؟ ثب رکش مثبل تًضیح دَیذ.

<.

قبوًن َذایت تىبسجی ثب چٍ فشضیبتی ثُیىٍ است؟ چشا دس حل ثُیىة مزکًس صمبن وُبیی سا مقیذ ومیکىىذ؟

=.

قبوًن َذایت تىبسجی ثٍ اصای «ضشیت وبيثشی مؤثش» ثشاثش ; ثُیىٍ است؛ امب ثٍ اصای «ضشایت وبيثشی مؤثشِ» ثضسگتش اص ;« ،مؼیبس ػملکشد
اوتگشال قذسمطلق دستًس شتبة» کبَش مییبثذ .آیب تىبقضی دس ایه مًضًع يجًد داسد؟ ػلت چیست؟

>.

چىذ وًع مؼیبس ػملکشد ثشای َذایت پبیبوی میشىبسیذ؟ چىذ وًع مؼیبس ػملکشد ثشای َذایت میبوی میشىبسیذ؟

?.

چٍ وًع مؼیبسَبی ػملکشدی دس َذایت خظدیذ ثُیىٍ قبثل استفبدٌ است؟

@.

چشا دس اکثش مىبثغ ي مقبالت ايلیٍ ،مؼیبس ػملکشد ثصًست اوتگشال مجزيس دستًس شتبة است؟

.A

دس حل ثُیىة مسبئل َذایت دس چٍ صًستی صمبن وُبیی سا مقیذ میکىىذ؟

 .98يجٍ تسمیٍ مؼیبس ػملکشد حذاقل سًخت ي حذاقل اوشطی چیست؟ آیب ثٍ مؼیبس ػملکشد «اوتگشال مجزيس دستًس شتبة جبوجی» یب
«اوتگشال قذسمطلق دستًس شتبة جبوجی» دس َذایت یک ًَاپیمبَ ،ذایت حذاقل اوشطی یب حذاقل سًخت میگًیىذ؟
 .99چشا دس َذایت کبپب« ،حل ثُیىٍ ثب قیذ صايیة شیت وُبیی» ثُتش اص «حل ثُیىٍ ثذين قیذ صايیة شیت وُبیی» ػمل میکىذ؟ ثٍ ػجبست
دیگش ،مؼیبس ػملکشد «حذاکثش سشػت وُبیی» ثٍ اصای حل ثُیىٍ ثب قیذ مزکًس ثیشتش اص مقذاس مؼیبس ػملکشد دس حل ثُیىٍ ثذين قیذ
مزکًس میشًد .آیب اص لحبظ ثُیىٍسبصی مىطقی است؟ ػلت چیست؟
 .9:دس یک مسئلة ثُیىٍسبصی اگش قذسمطلق تبثغ ) f (a,b,cحذاقل شًد ،آیب تبثغ ) f 2(a,b,cویض حذاقل میشًد؟
; .9دس مسئلة َذایت ثُیىٍ اگش u 2(t )dt

tf
t0

حذاقل شًد ،آیب تبثغ u 4 (t )dt

< .9دس حل مسئلة َذایت ثُیىٍ ثشای کمیىٍسبصی u 2(t )dt

tf

tf
t0

ویض حذاقل میشًد؟

 J 2مىًط ثٍ مؼبدلة دیفشاوسیل

t0

 xي قیًد پبیبوی 0

u

)  x (t fي

 ، x(t f ) freeجًاة  uثصًست خطی اص مقذاس ايلیٍ تب صفش ثذست میآیذ .دس صًستی کٍ مسئلٍ ثٍ اصای مؼیبس ػملکشد
u 4 (t )dt

tf
t0

 J 4حل شًد ،ثذين حل ،جًاة ثُیىٍ سا ثطًس شمبتیک وسجت ثٍ حل وخست (ثب  ) J 2ثش حست صمبن سسم کىیذ.

= .9تبثغ يصوی )  R(tدس مؼیبس ػملکشد R(t)u 2(t )dt

tf
t0

چگًوٍ اوتخبة شًد تب يسيدی کىتشلی (ثطًس مثبل ،دستًس شتبة) دس لحظة وُبیی اص

لحبظ تئًسی (تقشیجبً) صفش شًد .فشض کىیذ يسيدی کىتشلی ثشای مسئلٍ ثٍ اصای
> .9فشض کىیذ حل مسئلٍ ثُیىٍ دس مسئلٍای ثٍ اصای مؼیبس ػملکشد u 2(t )dt
t )n u 2(t )dt

(t f

tf
t0

1

tf
t0

 Rدس صمبن وُبیی ،غیشصفش ي کشاوذاس است.
مًجًد است .حل مسئلٍ سا ثطًس شمبتیک ثٍ اصای

دس مقبیسٍ ثب حل مًجًد ،ثٍ اصای َ nبی مختلف تشسیم ومبییذ.

? .9مؼیبس ػملکشد u 2(t )dt

tf

) w x 2(t f

t0

 Jسا دس وظش ثگیشیذ

(0

 .) wمقذاس )  x (t fدس حل ثُیىة مسئلٍ ثب افضایش ضشیت يصوی ، w

کبَش مییبثذ یب افضایش؟ مضیت استفبدٌ اص ضشیت يصوی  wدس مؼیبس ػملکشد مزکًس ثجبی اػمبل ششط

پبیبوی 0

)  x (t fدس حل ثُیىة

حلقٍ ثستٍ دس ػمل چیست؟
ثب آسصيی مًفقیت
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