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ّذف کلی دسع :
سئَع هطالة
ّفتِ اٍل

ػاختاس اتن ٍ ّؼتِ ،اثشات یًَؾ ٍ تشاًگیضؽ ،اًشطی تؼتگیّ ،ؼتِّای پایذاس ٍ ًاپایذاس

ّفتِ دٍم

اًَاع ٍاپاؿیّا(آلفا صا ،تتاصا ،گاهاصا) ،پشتَصایی ،پشتَصایی ٍیظُ ٍ پشتَصایی طثیؼی ،صًجیشُ ٍاپاؿی

ّفتِ ػَم

ػاصٍکاس تشخَسد پشتَّا تا هَاد-تخؾ اٍل (پشتَ تتا ٍ آلفا)

ّفتِ چْاسم

آٌّگ خطی افت اًشطی رسات تاسداس ٍ یًَْا ،تشد رسات تاسداس ،هؼشفی ًشم افضاس SRIM

ّفتِ پٌجن

ػاصٍکاس تشخَسد پشتَّا تا هَاد-تخؾ دٍم (پشتَّای ایکغ ٍ گاها) ،تضؼیف خطی

ّفتِ ؿـن

ػاصٍکاس تشخَسد پشتَّا تا هَاد-تخؾ ػَم (ًَتشٍى) ،چـوِ ّای ًَتشًٍی ،فؼالؼاصی ًَتشًٍی

ّفتِ ّفتن

کویتْا ٍ یکاّا دس حفاظت دس تشاتش اؿؼِ(اًشطی پشتَ ،پشتَدّی،دُص جزتی ،دُص هؼادل ،دُص هؤثش ٍ کشها)

ّفتِ ّـتن

کاسکشد اتاقک یًَؾ ،قاػذُ تشاگ-گشی

ّفتِ ًْن

آؿکاسػاصی پشتَّا-تخؾ اٍل( آؿکاسػاصّای گاصی)

ّفتِ دّن

آؿکاسػاصی پشتَّا-تخؾ دٍم(آؿکاسػاصّای ػَػَصى)

ّفتِ یاصدّن

آؿکاسػاصی پشتَّا-تخؾ ػَم( آؿکاسػاصّای ًیوشػاًا ٍ آؿکاسػاصّای ًَتشٍى)

ّفتِ دٍاصدّن

دُصیوتشی فشدی(دُصیوتش فیلن تج ،دُصیوتش تشهَلَهیٌؼاًغ ،دُصیوتشًَتشایشاى ،دُصیوتش قلوی)

ّفتِ ػیضدّن

اثشات تیَلَطیکی پشتَّای یًَؼاص

ّفتِ چْاسدّن

فلؼفِ حفاظت دس تشاتش اؿؼِ ،اػتاًذاسدّا ٍ هؼیاسّای ایوٌی دس حفاظت دس تشاتش اؿؼِ

ّفتِ پاًضدّن

حفاظت دس تشاتش پشتَگیشی خاسجی ،حفاظ ػاصی

ّفتِ ؿاًضدّن

حفاظت دس تشاتش پشتَگیشی داخلی ،پخؾ هَاد سادیَاکتیَ

تَجِ:

دس صَست تغییش هثاحث ٍ ًحَُ تذسیغ دسع دس ّش ًیوؼال الصم اػت فشم هشتَطِ هجذدا تَػط اػتاد هحتشم تکو یل ٍ جْت تِ سٍص سػاًی دس اختیاس آهَصؽ داًـکذُ ٍ ػایت ٍاحذ قشاس گیشد.

ًحَُ اسصؿیاتی فؼالیت داًـجَ دس طی دٍسُ:
حل هؼائل اسائِ ؿذُ
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اهتحاى هیاى تشم
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اهتحاى پایاى تشم
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