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پرسش هفبّ٘ن ثخشٖ از ارزٗبثٖ هوتحٌ٘ي در اهتحبى خبهع دکترٕ ثِ ٍٗژُ در اهتحبى شفبّٖ (ٍ حتٖ هصبحجِّبٕ کبرٕ ٍ علوٖ)
است .سئَاالت هفَْهٖ در اهتحبى خبهع ،در سغح کبرشٌبسٖ ،ارشذ ٍ دکترٕ ٍ در درٍس تخصصٖ اعالم شذُ ،عرح هٖشَد .در
اداهًِ ،وًَِّبٖٗ از پرسش هفبّ٘ن ثرإ آشٌبٖٗ داًشدَٗبى دکترٕ آٍردُ شذُاست .الجتِ در اٌٗدب سعٖ شذُاست تٌْب ًوًَِّبٖٗ
رکر شَد کِ در سغح دٍرٓ کبرشٌبسٖ ثَدُ ٍ ثخش عوذٓ آى ثرإ اکثر رشتِّبٕ هٌْذسٖ قبثل استفبدُ ثبشذ.



























اگر از ثبالٕ ثرخٖ ٗک پر ٍ ٗک تَح تَپر فلسٕ ثب ّن از حبلت سکَى رّب شَد ،کذاه٘ک زٍدتر ثِ زه٘ي هٖرسذ؟ ثب فرض
خأل چغَر؟
در داخل آسبًسَرٕ کِ در خأل سقَط آزاد هٖکٌذ ،فرد اٗستبدُ ،چِ ٍزًٖ را احسبس هٖکٌذ؟
آسبًسَرٕ در خأل ثب سرعت ثبثت = هتر ثر ثبًِ٘ ثِ سوت ثبال حرکت هٖکٌذ .آٗب فرد داخل آسبًسَر ث٘ش از ٍزى خَد را
احسبس هٖکٌذ؟
ٗک لَ لٔ آة آتشٌشبًٖ کِ ثب دثٖ زٗبد آة از آى خبرج هٖ شَد را درًظر ثگ٘رٗذ .آٗب ارتجبعٖ ث٘ي دثٖ آة خرٍخٖ ٍ ً٘رٍٕ
الزم ثرإ حرکت لَلِ تَسظ آتشٌشبى ٍخَد دارد؟
س٘ستن دٌٗبه٘کٖ ٍ استبت٘کٖ را تعرٗف کٌ٘ذ.
T
T
اگر  y ٍ xثردارّبٕ ستًَٖ ثبشٌذ ،آٗب دٍ عجبرت  x y ٍ xyثراثر ٗب تراًْبدٓ ٗکذٗگر ّستٌذ؟
هتَسظ س٘گٌبل پَ٘ستٔ )ً x(tسجت ثِ زهبى در ثبزٓ زهبًٖ  t1تب  t2چگًَِ ثذست هٖآٗذ؟
هشتق ٗک ثردار ٗکِ از چِ راثغِإ ثذست هٖآٗذ؟
اًتگرال گرادٗبى ٗک تبثع پتبًس٘ل در ٗک هس٘ر ثستِ چقذر است؟
در چِ حبلتٖ اًتگرال ٗک هعبدلِ هستقل از هس٘ر هٖشَد؟
گبم زهبًٖ اًتگرالگ٘رٕ در حل عذدٕ هسبئل خغٖ ٍ غ٘رخغٖ چگًَِ اًتخبة هٖشَد؟
:
تبثع تجذٗل س٘ستن دٌٗبه٘کٖ هرتجٔ دٍم استبًذارد را ثٌَٗس٘ذ .صَرت تبثع تجذٗل ثبٗذ ٗک ثبشذ ٗب  wn؟ چرا ؟
آٗب هثجت ٗب هٌفٖ ثَدى ضرٗت ه٘راٖٗ ًقشٖ در پبٗذارٕ در ٗک س٘ستن دٌٗبه٘کٖ هرتجٔ دٍم دارد؟
تبثع تجذٗل س٘ستن دٌٗبه٘کٖ هرتجٔ سَم استبًذارد را ثٌَٗس٘ذ.
ٗک آًٍگ (ثب خرم هتورکس ٍ عَل ثبثت) چٌذ درخٔ آزادٕ ٍ چٌذ هتغ٘ر حبلت دارد؟
ٗک هعبدلٔ دٗفراًس٘ل هرتجٔ پٌح ،چٌذ هتغ٘ر حبلت ( )State Variableدارد؟
ٗک خسن صلت در فضب چٌذ درخٔ آزادٕ دارد؟ چٌذ هتغ٘ر حبلت دارد؟
تعرٗف ٍ تفبٍت درخٔ آزادٕ ٍ هتغ٘ر حبلت چ٘ست؟
تفبٍت  Delay ٍ Lagچ٘ست؟
تفبٍت  Validation ٍ Verificationرا تشرٗح کٌ٘ذ.
آٗب در هذارّبٕ کٌترلٖ ،ثلَک هشتقگ٘ر خبلص ٍخَد دارد؟ اصغالحبً  Causalاست؟
تعرٗف س٘ستن  Causalچ٘ست؟ آٗب توبم س٘ستوْبٕ ف٘سٗکٖ در عج٘عت ّ Causalستٌذ؟
تفبٍت  Precision ٍ Accuracyچ٘ست؟
پبسخ ٗک س٘ستن دٌٗبه٘کٖ ًبکوٌِ٘ فبز پبٗذار را ثِ پلٔ ٍاحذ ترس٘ن ًوبٗ٘ذ.
تفبٍت فرضًِ٘ ،ظرِٗ ،قبًَى ٍ اصل را ث٘بى کٌ٘ذ.
تفبٍت کبر آکبده٘ک ٍ کبر هٌْذسٖ را ثب رکر ًوًَِّبٖٗ تشرٗح کٌ٘ذ.
ثب آرزٍٕ هَفق٘ت
س٘ذ حو٘ذ خاللٖ ًبئٌٖ٘
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