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 برگ اصالت و مالکیت اثر                                                 

هایِ ناشی از نوآوریی و معنوی مرتبت بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و تمامی حقوق ماد

شگاه محقق اردبیلیانجام این پژوهش، متعلق به  شد. نقل مطلب از این اثر، با می دان با

رعایت مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگگهام مققق اردبیلی، نام ااگگتاد راهنما و دانشگگجو 
 بالمانع اات.

 

 

اآموخته دانش زهرا مقدم مغانلو اینجانب شنا شد یکار شته  ار شکدم حالت جامد  گرایش  -فیزیکر دان

 ۲۸/۱۱/۱۳۹۷که در تاریخ   ۹۵۲۲۵۲۴۱۱۳دانشجویی  به شمارمدانشگاه محقق اردبیلی  علوم

های احتمال در تپهاثر تلنگرهای ریز در رویدادهای کم"نامه تقصگگگیلی خود تقت عنوان  از پایان

 شوم که ام، متعهد میدفاع نمودم "شنی

گونه مدرك تقصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در اایر ا قبالً برای دریافت هیچنامه ر( این پایان1
 ام.ها و مؤاسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودمدانشهام

 گیرم.تقصیلی خود را بر عهدم می نامه( مسئولیت صقّت و اقم تمامی مندرجات پایان2
 باشد.حاصل پژوهش انجام شدم تواط اینجانب مینامه، ( این پایان3
ام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه ( در مواردی که از داتاوردهای علمی و پژوهشی دیهران ااتفادم نمودم4

و با رعایت اصل امانتداری علمی، نام منبع مورد ااتفادم و اایر مشخصات آن را در متن و فهرات منابع ذکر 
 ام.نمودم

اتفادم یا هر گونه بهرم( 5 برداری اعم از نشر کتاب، ثبت اختراع و ... چنانچه بعد از فراغت از تقصیل، قصد ا
معاونت پژوهشی و فنّاوری دانشهام مققق اردبیلی، مجوزهای الزم را  نامه را داشته باشم، از حوزماز این پایان
 اخذ نمایم.

امینارها، گردهماییها، کنفرانسنامه در همایشانمستخرج از این پای مقاله ( در صورت ارائه6 ها و انواع ها، 
 مجالت، نام دانشهام مققق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان )دانشجو و اااتید راهنما و مشاور( ذکر نمایم.

( چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شگگگود، عواقب ناشگگگی از آن )از جمله ابطا  مدرك 7
دانم با اینجانب پذیرم و دانشهام مققق اردبیلی را مجاز می، طرح شکایت تواط دانشهام و ...( را میصیلیتق

 مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه رفتار نماید.
 

 

  
 زهرا مقدم مغانلو

 امضا 
 تاریخ
 

  

 



 

 

 
 ی علوم پاهیدانشکده

 گروه آموزشی فیزیک
 

 ارشد یکارشناسنامه برای دریافت درجه پایان

 فیزیک گرایش حالت جامددر رشته 

احتمال در اثر تلنگرهای ریز در رویدادهای کم

 های شنیتپه
 

 پژوهشگر:

 زهرا مقدم مغانلو

 
 نامه با درجه ................ارزیابی و تصویب شده کمیته داوران پایان

 خانوادگینام و نام
مرتبه 

 دانشگاهی
 امضاء سمت

 دانشیار نجفی دکتر مرتضی نطاق
استاد راهنما و رییس کمیته 

 داوران
 

  استاد مشاور استادیار دکتر احد صابر

  داور استادیار علی توانادکتر 

 
 ۱۳۹۷بهمن  ۲۸

   

 



         

 

 تقدیم به 

 ام است بخش آالم زمینیشان آرامآنان که مهر آسمانی   

 به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم

 نگاه زندگیم، چشمان سبز مادرم به سبزترین

 

  

 

 



 

 

 

 سپاسگزاری

از استاد فرزانه و گرانقدر خود، جناب آقای دکتر مرتضی نطاق نجفی که در 

اند و در طول مدت مراحل مختلف این پایان نامه از هیچ کمکی دریغ ننموده

ام تشکر و قدردانی های اخالقی و علمی ایشان بهره جستهتحصیل از راهنمایی

 نمایم و برای ایشان طول عمر توأم با سربلندی را آرزومندم.می

همچنین از جناب آقای دکتر احد صابر که مشاوره پایان نامه اینجانب را 

ام کمال تشکر را های سودمندشان بهره بردهدار بودند و همواره از راهنماییعهده

 دارم.
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 پدیدآور:
 های شنی        زهرا مقدم مغانلواحتمال در تپهرویدادهای کم اثر تلنگرهای ریز در

 دکتر مرتضی نطاق نجفی                                     :راهنما استاد 
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 چکیده:

های طبیعی به وفور دیده است که در سیستم f/1های شنی، نویز یکی از اثرات معروف در تپه هدف: 

سی در زمینه سا سؤاالت ا ست. یکی از  شنی چگونگی کنترل رخدادهای کمی تپهشده ا احتمال های 

های کنترل آیند. یکی از راهاستتتت که به دلیج تجمن اندن اندن انردی در ستتتیستتتتم به وجود می

ست که تجمین اندن اندن و مقیاس، ایجاد تلنگرهای ر-احتمال و بزرگرخدادهای کم ستم ا سی یز در 

سته شنی به نرخ ایجاد ی انردی را مختج میپیو سی خواص مدل تپه  کند.  ما در این پایان نامه به برر

 ایم.به نرخ تلنگر پرداختهf/1تلنگر و چگونگی وابستگی نویز 

سی پژوهش:روش در این  f/1 های شتتنی و نویزی تپهی نظریهدر این پژوهش ضتتمن مطالعهشنا

 های شنی، تلنگرهای ریز در سیستم وارد شده است.سازی مدل تپهها، با شبیهسیستم

سیگنال :هایافته سی  شنی برخی رفتارهای پاددر برر سته برای این -های مورد نظر بر روی تپه  همب

شدند. با وارد کردن تلنگر سیگنال صه ظاهر  شخ شد و همچنین دو مقیاس زمانی م شاهده  نیز، ها م

 های زمانی و جرمی جدیدی را نشان داد.سیستم مقیاس
شتتود. این وارد کردن تلنگر موجب هموار شتتدن میدان ارتفاع در ستتطس ستتیستتتم می گیری:نتیجه

صله شدن انردی در یک فا شته  سازی موجب انبا ستم هموار سی شود که منجر به ایجاد میی زمانی در 

 شود.ارهای نوسانی میهای پوشاننده و همچنین برخی رفتبهمن

 . f/1های شنی، تابن طیف توانی، تلنگرهای ریز، نویز مدل تپه های کلیدی:واژه
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