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صهیٌِ تحقیقبتی هَسد ػالقِ ایطبى هذل سبصی سیستن ّبی تػبدفی بخػَظ دس  آقبی غفشصادُ داًطدَی تشم پٌح دکتشی ّست ٍ

ّبی تػبدفی دس سیستن ّبی حَصُ تَلیذ است. ایطبى دس حبل حبضش دس حبل تحقیق بش سٍی پبیبى ًبهِ خَد بب هَضَع تَسؼِ هذل

 تَلیذی بب ساٌّوبیی استبد اسخوٌذ خٌبة آقبی دکتش سسَل حدی است.

ایطبى بب تَغیف اخضای یک سیستن تَلیذی ٍ خػَغیبت آى، بِ تَضیح فلسفِ ًگبُ ػلوی بِ ایي سیستن ّب هی دس ایي سویٌبس  

پشداصد. ًگشش ػلوی بِ پذیذُ ّبی هٌْذسی، ّوَاسُ بِ دًببل استخشاج قَاًیي کوّی بشای هذلسبصی آًْبست ٍ کبسخبًِ ًیض بِ ػٌَاى 

فشضْبی ش ایي اسبس هی تَاى بشای سفتبس آى دس ضشایط هختلف ٍ بب پیصیک سیستن تَلیذی اص ایي قبػذُ هستثٌی ًیست. ب

( سابطِ بیي ًیشٍ سا F = m.aهشبَطِ، تَغیف ػلوی سیستوبتیکی داضت. بِ ػٌَاى هثبل ّوبًطَس کِ دس فیضیک، قبًَى دٍم ًیَتي)

( L = λ.Wًَى لیتل اص تئَسی غف )بب خشم ٍ ضتبة هطخع هی کٌذ، دس هحیط کبسخبًِ ًیض بب ٍخَد ػذم قطؼیت ّبی بسیبس، قب

سابطِ بیي ًشخ تَلیذ، هتَسط هَخَدی ًین سبختِ ٍ هتَسط صهبى اًتظبس هحػَل سا بیبى هی کٌذ. ایٌگًَِ قَاًیي کوّی ػالٍُ بش 

خبًِ ٍ ایٌکِ اهکبى تحلیل سشیغ ٍ هستقین سیستن ّب سا هی دّذ، بشای هذیشاى ٍ هٌْذسیي ًیض بب ایدبد ضَْد اص سفتبس اخضای کبس

 ّبی هؤثش ٍ کبسا کوک خَاّذ کشد.تؼبهل آًْب بب ّن، آًْب سا دس اتخبر تػوین

ّبی تَلیذی، هسبئل هتٌَػی بشای تحلیل ػلوی ٍ استخشاج قَاًیي هشبَطِ قببل طشح ّبی هَخَد دس سیستنبب تَخِ بِ تٌَع طشح

ّبی دًیب بخػَظ بب استفبدُ اص دس سطح داًطگبُّب ّست ٍ ایي ٍاقؼیت ببػث ضذُ تالش قببل تَخْی بشای تَسؼِ ایي هذل

سیضی پَیبی تػبدفی ٍخَد داضتِ ببضذ کِ دس ایي ابضاسّبی هذلسبصی تػبدفی ّوبًٌذ فشایٌذّبی تػبدفی، تئَسی غف ٍ بشًبهِ

 سویٌبس دس سابطِ بب هسیشّبی تحقیقبتی هَخَد دس ایي حَصُ ًیض بحث خَاّذ ضذ.


