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  به نام خدا

  مجمـــوعــه چـــهل ســـوال

  .برچسب قرار دهيد نمودار،  yو محور  xترسيم نموده و رو محور  5+تا  -5را در بازه  sin(x)نمودار :  ۳۱سوال 

  .دو تابع برا رسم نمودارها سه بعد را نام ببريد:  ۳۲سوال 

  کد زير را تحليل کنيد:  ۳۳سوال 

  

  بشرح زير است حدس کوالتز:  ۳۴سوال 

ا از آن عدد با قواعــد زير توليد کنيم آنگاه پس از چند  هرگاه عدد صحيح و مثبت را به عنوان ورود در نظر بگيريم و دنباله
اگر عدد فرد . اگر عدد زوج بود برا توليد عدد بعد عدد فعلي را نصف کن:  آن عبارتست از  قواعد .خواهيم رسيد ۱تکرار به عدد 

  .ضرب نموده و آن را با يک جمع مي کنيم ۳برا توليد عدد بعد عدد فعلي را در بود 

  
  .را دريافت نموده و طول دنباله کوالتز متناظر با آن عدد را نمايش دهد Nعدد صحيح و مثبت ا بنويسيد که  برنامه

  

  

  ۴۰الي  ۳۱سواالت  مراهــچ قسمت

ترسيم نمودارها محاسبات عدد و 
 پردازش سيگنال و تصوير
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푓(푥)ا بنويسيد که مشتق تابع  برنامه:  ۵۳سوال  = sin(푥) − 3cos	(3푥) عبات سالپال ليدبت سپس .محاسبه نمايد را 

푓(푥) = sin(푥) + 푥   .ديامن هبساحم ار  (

  هر سه بخش کد زير را شرح دهيد:  ۶۳سوال 

  

 ۳منها (  ۶را دريافت نموده آنرا با روش ميانگين متحرک متقارن با عرض  xا بنويسيد که يک سيگنال مانند  برنامه:  ۷۳سوال 

  .نويز زدايي نمايد) واحد از هر نقطه ۳واحد و مثبت 

را دريافت نموده آنرا  با تبديل فوريه گسسته به حوزه فرکانس برده سپس  xسيگنال مانند ا بنويسيد که يک  برنامه:  ۳۸سوال 

  .نويز آن را رفع نموده و سيگنال اصلي را بازساز نمايد

نوردهي آن را بيشتر نموده و  ۱۵را دريافت نموده به اندازه آفست  flower.jpgا بنويسيد که يک تصوير با نام  برنامه:  ۳۹سوال 

  .س کنتراست آن را اصالح نمايد و آنرا نمايش دهدسپ

را بارگزار کرده آنرا به مقياس خاکستر تبديل نمايد و  test.pngا بنويسيد که يک تصوير رنگي با نام  برنامه:  ۴۰سوال 

  .قرار دهد و سپس آن را نمايش دهد ۴۸۰=و عرض ۶۰۰=سايز آن را معادل طول

  

  

  

 


