
   اول()جلدانتگرالبحث ریاضی نجات جان انسانها با استفاده ازماختراع و 

 

  

 

 

  

 

 

در زمینه های :   انتگرالاختراع کردن با استفاده از  روش   

ـ تشخیص هوشمند بیماریهای جدید    

ـ ساخت هوشمند دارو  و ضد عفونی  هوشمند محیط آلوده    

ـ شناسایی هوشمند جعل و تخلّفات صورت گرفته درزمینه ی بیماری    

       زمینه مواردفوقرهوشمنددساخت وسایل کمک آموزشی تفریحی -

دارنده ومؤلف :  مصطفی نیکو سیر جهرمی)دکترای برق گرایش مخابرات 

 رتبه اول کشوری بخش ایده های نو مسابقات رباتیک )وسایل هوشمند((

یعًا  َو َمن أحیاها فکأنّما أحیاالنّاَس َجِم

 جان یک نفر رانجات  دهد مانند آن است که جان  هر کس 

 همه بشریت را نجات داده است 

And whoever saves   on  ـ  it  is  as if he  had  

saved  mankind entirely  

  32سورة المائده ـ آیة 

Holy   ghoran   ـ   5.32 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

 
In the name of God the all Beneficent 
the all Merciful 
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 سپاس و درود:

 
نسان قرار اسپاس خدایی که اسالم را برای نجات بشریت فرستاد و قرآن را کتاب هدایت 

یم کرد و داد وتوسط قرآن با مردم سخن گفت و تالش برای نجات جان انسان ها را تکر

جات نهمه بشریت را جان نجات دهد مانند آن است که  جان یک نفر رافرمود:هرکس 

ومش، که  به ما ه وآله و خاندان معصرخاتم صلی اهلل علیداده است و درود خداوند برپیامب

برای نجات  علوم علوم بشری استفاده کنیم و از این آموختند که به شکل خدامحورانه از

 بشریت استفاده نماییمجان 
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         )جلداول(انتگرالاستفاده ازمبحث ریاضی  با اه نجات جان انسان اختراع و                  

 

  

 

 

  

 

 

در زمینه های :   اختراع کردن با استفاده از انتگرال روش-   

ـ تشخیص هوشمند بیماریهای جدید       

ـ ساخت هوشمند دارو  و ضد عفونی  هوشمند محیط آلوده      

ـ شناسایی هوشمند جعل و تخلّفات صورت گرفته درزمینه ی بیماری      

کمک آموزشی تفریحی هوشمند درزمینه مواردفوقساخت وسایل -  

مؤلف :  مصطفی نیکو سیر جهرمی)دکترای برق گرایش مخابرات  و دارنده 

 رتبه اول کشوری بخش ایده های نو مسابقات  رباتیک ) وسایل هوشمند (

یعًا  َو َمن أحیاها فکأنّما أحیاالنّاَس َجِم

 هر کس جان یک نفر رانجات  دهد مانند آن است که جان  

 همه بشریت را نجات داده است 

And whoever saves   on  ـ  it  is  as if he  had  

saved  mankind entirely  

  32سورة المائده ـ آیة 

Holy   ghoran   ـ   5.32 
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 شناسنامه کتاب      
ث ریاضی ها با استفاده از مبح:اختراع و نجات جان انسان عنوان کتاب

 انتگرال

مینه در ز با استفاده از انتگرال :روش اختراع کردنمحتویات کتاب

 های :

ـ تشخیص هوشمند بیماریهای جدید       

ـ ساخت هوشمند دارو  و ضد عفونی  هوشمند محیط آلوده      

ی ـ شناسایی هوشمند جعل و تخلّفات صورت گرفته درزمینه ی بیمار     

وشمند درزمینه مواردفوقهساخت وسایل کمک آموزشی تفریحی -  

سازمان چاپ و نشر ایرانانتشارات:  

مصطفی نیکوسیر جهرمیمولف:  

1399سال چاپ:  

تومان 10000قیمت کتاب:  
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 :سخن مولف

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا اهلل

رس ریاضی دیکی از مشکالتی که بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان ، هنگام خواندن 

انند و به با آن مواجه هستند آن است که کاربرد عملی مبحثی که می خوانند را نمی د

الیف تهمین دلیل انگیزه آن ها برای درس خواندن کم می شود. این کتاب به شکلی 

وجود که در کتب درسی نیز م اندن مبحث انتگرالخواننده ، هنگام خوشده است که 

آشنا  تشخیص و درمان بیماری و جعل شناسی بیماریاختراع،در است با نقش آن مبحث

می تواند  همواندن ریاضی در او بیشتر می گرددومی گردد و به این ترتیب هم انگیزه خ

فاده ری استاز درس ریاضی در امور خداپسندانه تشخیص و درمان و جعل شناسی بیما

وکنترلر و کند. ضمن آن که خواننده می تواند به کمک خواندن این کتاب و پیوست میکر

ه تو ضیح وسایل طراحی من ،که خودم در اختیار او می گذارم وسایلی بسازد ک

طور  ضدعفونی کننده مخصوص آن میکروب یا ویروس به طور هوشمند ساخته شود و به

تدا با ه اببر روی محیط ریخته شود به این ترتیب ک هوشمند در زمان و مکان مناسب

ه غذاساز ، نوع میکروب کشف می شود و سپس به کمک دستگا استفاده از قواعد انتگرال

ظرساخته نفراربات و دستگاه آبنمای فراربات ،به طور هوشمند،ضد عفونی کننده مورد 

یخته می می شود و به طور هوشمند ماده ضد عفونی کننده بر روی محیط،ر

 شودوهمچنین بر اساس همین وسایل ، خواننده این کتاب می تواند وسایل کمک

یی هم داشته آموزشی تفریحی خدامحور دانش بنیان نیزبسازد تا برای او درآمدزایی باال

ا نیز آورده باشد . در ضمن ترجمه عربی و انگلیسی برخی از کلمات مورد نیاز هر درس ر

 عه فرمایند.د به مرور زمان ، منابع بین المللی را نیز مطالام تا خوانندگان بتوانن

داین ث انتگرال که همگی آن هاهماننکتاب ودیگرمباحت متنوع ترمباحث این سواال

 ید.آ بعدمی هایوجعل شناسی بیماری می باشنددرجلدبامحوریت تشخیص ودرمان جلد،

 مصطفی نیکوسیر جهرمی
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می دهیم و بیان می  را توضیح مفهوم انتگرالدراین مجموعه کتاب ها ابتدا  :مقدمه

می باشد وبعد از آن توضیح می دهیم که چون  عکس مشتقبرابر با  داریم که انتگرال

در صورتی مشتق اول بیان کننده سرعت و مشتق دوم بیان کننده شتاب می باشد فلذا 

با اید باشد میکروب یا ویروس مورد نظر ما چگونه بکه بدانیم که معادله تعداد زمان 

سرعت  با دو بار انتگرال گرفت از شتاب میکروب ها و یک بار انتگرال گرفتن ازاستفاده از 

میکروب ها و سرعت تکثیر میکروب ها و ویروس ها ، می توان نوع ویروس را به طور 

هوشمند تشخیص داد و بیماری را به طور هوشمند درمان کرد. همچنین بیان می داریم 

در پردازش تصویر دارد.سپس مکان هایی به ترتیب از  یری کاربرد زیادی انتگرال گکه 

 انتگرالدر آن ها می بایست از انواع مختلف  پردازش تصویرآسان تا پیچیده  که برای 

بیان می کنیم که  انتگرالاستفاده کرد را بیان می داریم و همچنین مواردی را در مبحث 

بعضی از اطالعات تصویر از بین رفته است و ما می بایست با استفاده از اطالعات موجود، 

آن اطالعات را به دست آوریم . همچنین به موضوع تشخیص هوشمند بیماری های 

 انتگرالمی پردازیم و  در این مبحث موضوع کاربرد  انتگرالمختلف با استفاده از مبحث 

جعل و فارنسیک در هر بحث نیز گنجانده می شود سپس به موضوع بازی در موضوع 

در  انتگرالهای مجرم و پلیس می پردازیم که پلیس ها می بایست با استفاده از مفهوم 

هر مبحث و اطالعاتی که از محیط دزد ها به دست می آورند آن ها را شناسایی کنند 

رده اند را شناسایی  و مجرمان را وجعل هایی که در زمینه تشخیص بیماری ایجاد ک

 شناسایی و بیماری ها را درمان کنند.
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 انتگرالفصل اول :برخی از قواعد اولیه 
اشد در ببخش می  6در مورد برخی از قواعد اولیه انتگرال می باشد و شامل این فصل 

عمل  مشتق می توان از عمل ود که برای عکسدر مورد این توضیح داده می ش 1بخش 

 ی شود .در،توضیح داده مانتگرال عدد ثابت، در مورد 2بخش درنتگرال استفاده کرد. ا

د در بخش ، تو ضیح داده می شو df(x) = cxعبارت            انتگرال ، در مورد3بخش 

یک  5عبارت توضیح داده می شود در بخش گیری  از مجموع چنددر مورد انتگرال  4

، ترجمه عربی و 6مثال تشخیص وجعل شناسی بیماری بیان می گردد و در بخش 

 انگلیسی برخی از کلمات مهم مورد نیاز برای این فصل بیان می گردد
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استفاده از انتگرال به عنوان (:1/1)1فصل  1بخش 

 :عکس مشتق

و  مشتق می باشدهمان طور که در مقدمه نیز بیان شد عمل انتگرال عکس عمل     
X=5𝑡2زمان ، مانند  -همان طور که می دانیم یک معادله مکان + 3𝑡 + ، مکان   4

یک متحرک مانند ماشین را در همه زمان ها نشان می دهد و برای به دست آوردن 

در  tمکان متحرک مانند ماشین در هر لحظه دلخواه کافی است که به جای پارامتر

زمان ، تعداد یک موجود -معادله فوق ،عدد زمان مورد نظر را قرار دهیم و معادله تعداد

که در حال تکثیر و زیاد شدن است مانند میکروب را در همه زمان ها نشان می دهد و 

برای به دست آوردن تعداد موجود مانند میکروب در هر لحظه دلخواه کافی است که به 

معادله له فوق ،عدد زمان مورد نظر را قرار دهیم و به دست آوردن در معاد tجای پارامتر

زمان -ه تعدادزمان و معادل-معادله مکان زمان و معادله شتاب زمان با استفاده ازسرعت 

همانند هم می باشد فلذا عکس آن یعنی روش به دست آوردن معادله مکان زمان و 

زمان و با استفاده از معادله سرعت زمان معادله تعداد زمان با استفاده از معادله شتاب 

-معادله مکان ازروش به دست آوردن سرعت و شتاب ،  نیز همانند یکدیگر می باشد 

و عکس آن یعنی روش به دست آوردن معادله مکان زمان  زمان -معادله تعداد اززمان و 

را در ادامه زمان )یا معادله تعداد زمان( با استفاده از معادله سرعت زمان و معادله شتاب 

 توضیح می دهیم

همان طور که درکتاب هایی مانند سیلورمن یا لیتهولد آمده است مشتق ، بیان کننده ی 

تغییرات لحظه ای می باشد به عنوان مثال در صورتی که معادله ی مکان زمان و یا 

X=5𝑡2زمان ما به شکل         -معادله تعداد + 3𝑡 + باشد در صورتی که     4

به  4s2t=و  2s1t=هیم سرعت متوسط را بین فاصله های دو م و چهارم یعنی بخوا

X=5𝑡2دست آوریم ، می بایست در معادله داده شده یعنی  + 3𝑡 + حاصل ،    4

5𝑡2را محاسبه نماییم ، یعنی در معادله  1t –2 tبر   1x - 2xتقسیم   + 3𝑡 + 4=X    ،

، به دست آید که   1xرا قرار می دهیم تا مقدار  2، یعنی  1t، مقدار  tیک بار به جای 
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می گردد)یادمان باشد که در معادالت جبری اینچنینی ،  30، برابر با عدد  1xمقدار 

 اولویت اول با توان ، اولویت دوم با

X=5𝑡2ضرب و اولویت آخر با جمع است و سپس در همین معادله یعنی  + 3𝑡 + 4  

، برابر با  2x، به دست آید که مقدار  2xرا قرار می دهیم تا مقدار  4، یعنی  2t، مقدار 

  حاصل تقسیم ، برابربا   4sو  2sمی گردد و بنابراین سرعت متوسط بین فواصل  96

1x - 2x   1برt –2 t  می باشد. 33و برابر با عدد  2تقسیم بر  66می باشد که برابر با 

 t=2ال و می توان ثابت کرد در صورتی که بخواهیم سرعت را در یک لحظه مشخص ، مث

وانیم مطابق ت، به سمت صفر میل کرده است می  1t –2 tیا....به دست آوریم چون  t=7یا

یریم زمان مشتق بگ-فرمول های قسمت های بعد از معادله مکان زمان و یا معادله تعداد

ت در ، عدد لحظه ای که می خواهیم سرع tمده به جای و در معادله جدید به دست آ

ی که آن را به دست آوریم قرار می دهیم و این موضوع قابل تعمیم به همه جاهای

ه بیان کن که همان طور و با توجه به آتغییرات لحظه ای اینچنینی داریم می باشد.

ه مکان ن معادلعمل انتگرال عکس عمل مشتق می باشد فلذا برای به دست آورد کردیم 

 گیریمزمان)و یا معادله تعداد زمان( می بایست از معادله سرعت زمان انتگرال ب

-زمان دقیقا مانند نسبت معادله سرعت-زمان به معادله سرعت -نسبت معادله شتاب

زمان ما -در صورتی که معادله ی سرعتزمان می باشد و بنابر این -زمان به معادله مکان

v=5𝑡2به شکل          + 3𝑡 + باشد در صورتی که بخواهیم سرعت متوسط را   4

به دست آوریم ، می بایست در t=4sو  t=2sبین فاصله های دو م و چهارم زمانی یعنی 

5𝑡2         معادله داده شده یعنی + 3𝑡 + 4=v     ،  1حاصل تقسیمv - 2v  بر      

1t –2 t  5را محاسبه نماییم ، یعنی در معادله𝑡2 + 3𝑡 + 4=v   یک بار به جای ،t  ،

، برابر با  1v، به دست آید که مقدار   1vرا قرار می دهیم تا مقدار  2، یعنی  1tمقدار 

می گردد)یادمان باشد که در معادالت جبری اینچنینی ، اولویت اول با توان ،  30عدد 

         اولویت دوم با ضرب و اولویت آخر با جمع است و سپس در همین معادله یعنی

5𝑡2 + 3𝑡 + 4=v   2، مقدارt  2را قرار می دهیم تا مقدار  4، یعنیv  به دست آید ،

،   4sو  2sمی گردد و بنابراین سرعت متوسط بین فواصل  96، برابر با  2vکه مقدار 
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و برابر با  2تقسیم بر  66می باشد که برابر با  1t –2 tبر   1v - 2vحاصل تقسیم  برابربا 

 می باشد. 33عدد 

دست  و می توان ثابت کرد در صورتی که بخواهیم شتاب را در یک لحظه مشخص ، به

تق آوریم می توانیم مطابق فرمول های قسمت های بعد از معادله سرعت زمان مش

هیم حظه ای که می خوا، عدد ل tبگیریم و در معادله جدید به دست آمده به جای 

مه جاهایی سرعت در آن را به دست آوریم قرار می دهیم و این موضوع قابل تعمیم به ه

ور که بیان ان طو با توجه به آن که هم که تغییرات لحظه ای اینچنینی داریم می باشد.

ن را کردیم عمل انتگرال عکس عمل مشتق است فلذا در صورتی که معادله شتاب زما

شتاب زمان  شیم برای به دست آوردن معادله سرعت زمان ، می بایست از معادلهداشته با

 انتگرال بگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

اعداد ثابت  cو  d:اگر عدد ثابت انتگرال(:2/1)1فصل2بخش

آن برابر  انتگرالو غیره باشد آن گاه 7و6و 2مانند   bتابع ما یک عدد ثابت باشند و 

 است یعنی اگر:  bx + cبا

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑐 

 آن گاه:                                                      

                                                                                                           

ꭍ f(x)dx = bx + c    

 

 عبارت زیر را به دست آورید:                                 انتگرالمثال:       

𝑦 = 𝑓(𝑥) = 5 

 پاسخ:                                                

                                                  5 dx = 5x+c  ꭍ   
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                           (:    3/1)1فصل3 بخش 

 :bxa = y = f(x)عبارتانتگرال 
،به xد ، در یک متغیر مانن  aاگر عبارت ما به صورت حاصلضرب یک عدد ثابت مانند 

 باشدیعنی: bتوان یک عدد ثابت مانند 

                                                                                
𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥𝑏 

 عبارت از فرمول زیر به دست می آید: آن گاه انتگرال

                                                                             

b+1x))b+1(f(x)dx = (a/ ꭍ  

 

  انتگرال عبارت زیر را به دست آوریدمثال:     

 

                                        
𝑦 = 𝑓(𝑥) = 5𝑥3 

 

 پاسخ:           

 

4dx = (5/4)x35x ꭍ  

 انتگرال عبارت زیر را به دست آوریدمثال:     
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y = f(x) = x   

 

2xdx = (1/2)x ꭍ 
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 (:4/1)1فصل 4 بخش 

 :گیری  از مجموع چندعبارت انتگرال

جمع می  آن ها نیز باهمانتگرال اگر بین چند عبارت عالمت جمع وجود داشته باشد  

 ا می باشده انتگرالمجموع ،برابر با جمع  انتگرالد وبه عبارتی می توان گفت که گرد

 ، را به دست آوریدx2x = y+عبارت  انتگرالمثال:

جمع  اگر بین چند عبارت عالمت "ز همین بخش بیان شد اپاسخ:همان طور که در آغ

صل می فمین ه 3و از بخش  "آن ها نیز باهم جمع می گردد انتگرالوجود داشته باشد 

انیم که دهمین فصل می  2می گردد و از بخش  )3x)1/3، برابر با 2x انتگرالدانیم که 

تشکیل  xو  2x، از مجموع  yمی گردد و با توجه به آن که  )2x)1/2، برابر با  x انتگرال

  باشد می  )x 3x)1/3(1/2) +2،برابر با  y انتگرالشده است فلذا 

+x2x = y 

+c2+ (1/2)x 3x)1/3( =  ) dx+ x 2x( ꭍydx =  ꭍ 
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(مثال تشخیص وجعل شناسی 5/1)1فصل5بخش

 :بیماری
ک یزمان آن در  شتابفرض کنید نوع جدیدی از میکروب کشف شده است که معادله 

 محیط خاص به شکل

                                                a = 2t 

ی تواند باشد تعداد زمان آن به چه شکل هایی م معادله مکان زمان و یا معادلهمی باشد 

 و از درجه چند است؟

ه می کهمان طور همان طور که می دانیم انتگرال عکس مشتق است و  پاسخ:         

ک مانند ماشین را در همه زمان ها نشان یک متحرمکان  ،زمان  -یم یک معادله مکاندان

کافی  ند ماشین در هر لحظه دلخواهمی دهد و برای به دست آوردن مکان متحرک مان

و معادله  در معادله فوق ،عدد زمان مورد نظر را قرار دهیم tاست که به جای پارامتر

 یک موجود مانند میکروب را در همه زمان ها نشان می دهد و برای زمان ، تعداد-تعداد

به جای  به دست آوردن تعداد موجود مانند میکروب در هر لحظه دلخواه کافی است که

ن سرعت و در معادله فوق ،عدد زمان مورد نظر را قرار دهیم و به دست آورد tپارامتر

در صورتی که مان همانند هم می باشد.ز-مان و معادله تعدادز-شتاب برای معادله مکان

ه باشیم برای به دست آوردن سرعت لحظه زمان را داشت-دادزمان و یا تع-معادله مکان

می  ای به دست آوردن شتاب لحظه ای از مشتق دوم استفادهای از مشتق اول و بر

دست آوردن  فلذا در صورتی که معادله شتاب زمان را داشته باشیم برای بهنماییم     

آوردن  معادله سرعت زمان از معادله شتاب زمان انتگرال می گیریم و برای به دست

رعت زمان به س، از معادله  انمعادله مکان زمان و برای به دست آوردن معادله تعداد زم

زمان دو بار  دست آمده انتگرال می گیریم و به عبارتی برای به دست آوردن معادله مکان

د زمان همانند )معادله مکان زمان و معادله تعدااز معادله مشتق زمان انتگرال می گیریم

 ید(هم به دست می آ
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ار از معادله می بایست یک ب زمانمعادله سرعت بنابراین برای به دست آوردن           

 vا حرف ببگیریم و با توجه به آن که سرعت لحظه ای را  انتگرال  a = 2tشتاب زمان 

 ،نشان می دهند فلذا سرعت لحظه ای از فرمول زیر به دست می آید:

                                                                        c +  2V = t 

وردن آکه معادله فوق را اصطالحا معادله سرعت زمان می گویند حال برای به دست 

دست  سرعت لحظه ای در هر لحظه دلخواه ، کافی است که در معادله سرعت زمان به

خواهیم سرعت ب،زمان مورد نظر را قرار دهیم . مثال اگر  t، بجای c+   2V = tآمده،یعنی 

  = c+   2tV، به دست آوریم در معادله  t=2sلحظه ای را در ثانیه دوم یعنی 

      v=4                               را قرار می دهیم که حاصل برابر با  2، عدد  t، به جای 

، به  t=4sمی گردد     ویا مثال اگر بخواهیم سرعت لحظه ای را در ثانیه چهارم یعنی 

را قرار می دهیم که حاصل برابر  4، عدد  t، به جای c+   2V = tدست آوریم در معادله 

 می گردد.                  v=16با  

ه دست بآوردن معادله مکان زمان و یا برای همان طور که بیان شد برای به دست   

بگیریم و به  الانتگرزمان دو بار  شتاب، می بایست از معادله  آوردن معادله تعداد زمان 

بار از  بگیریم )چون هنگامی که یک انتگرالعبارتی از معادله سرعت زمان ، یک بار

نابراین با ببگیریم،معادله سرعت زمان به دست می آید ( و  انتگرالزمان  شتابمعادله 

ان ،سرعت ، نشان می دهیم فلذا معا دالت مکان زم xرا با حرف  مکانتوجه به این که 

 زمان مثال فوق ، مطابق فرمول های زیر می باشد:زمان و شتاب 

                                        زمان که در صورت مساله داده شده است:  شتابمعادله 

a = 2t  

 زمان است:        شتاباول معادله  انتگرالمعادله سرعت زمان که 

              c+   2V = t 

ه سرعت زمان اول معادل انتگرالزمان و  شتابدوم معادله  انتگرالزمان،که  مکانمعادله 

 است:                                                           
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                               c+  3X = (1/3) t                                    
                     در مثال فوق ، برابر با معادله مکان زمانهمان طور که مشاهده می گردد 

c+  3X = (1/3) t  می باشد 

ر متفاوت بنا براین نتیجه می گیریم که دراین مثال ، می توانیم با دادن دو مقدا 

tر مقایسه به دست آوریم  و با سرعت میکروب مورد نظ ،سرعت را برای دو زمان متفاوت

هم اگر  کنیم و واضح است که با این کار هم می توانیم میکروب را شناسایی کنیم و

وم یا د انتگرالمیکروب دیگری به ما معرفی شده باشد جعل شناسی کنیم همچنین از 

ا عدم وجود یوجود و  ، نیزمی توان برای تشخیص معادله مکان زمان و معادله تعداد زمان

ط محیطی مکان ، در شرایدوم یا  انتگرالاین میکروب استفاده کرد به طوری که اگر 

 نباشد تشخیص می دهیم که به طور طبیعی این c+  3X = (1/3) tبرابر با ثابت 

باشد  c+  3t) 1/3= ( Xدوم ، برابر با عدد  انتگرالمیکروب وجود ندارد و در صورتی که 

که  دارد مگر آن دهیم که به احتمال زیاد این نوع خاص میکروب وجودتشخیص می 

یز دقیقا به نمیکروب دیگری  انتگرال  دوم یا معادله مکان زمان یا معادله تعداد زمان

 شد ، توسط جاعلین ، تغییر کرده با انتگرال دومهمین مقدار باشد و یا مقدار 

اریم در داز پارامترها را در اختیار انواع مختلف سواالت پیچیده تر که فقط برخی 

 جلدهای بعد بحث می گردد

 

 

 

 

 
 


