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وانتگرال در مهندسی  با استفاده از مشتقّ ونجات جان انسان هاروش اختراع  

در زمینه های :   برق  

و ضد عفونی  ساخت هوشمند دارو  ،ـ تشخیص هوشمند بیماریهای جدید   

 ـ شناسایی هوشمند جعل و تخلّفات صورت گرفته درزمینه ی بیماری 

       زمینه مواردفوقرساخت وسایل کمک آموزشی تفریحی هوشمندد-

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

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

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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In the name of God the all Beneficent 
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 :سخن مولف

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 لوال ان هدانا اهللالحمد هلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی 

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 

ا استفاده بخواننده ، نقش مباحث مشتق و انتگرال در نجات جان انسان ها  شده است که

مان از مهندسی برق را مشاهده می کند و با نقش آن مبحث دراختراع،تشخیص و در

ندن ریاضی بیماری و جعل شناسی بیماری آشنا می گردد و به این ترتیب هم انگیزه خوا

یص و یاضی در امور خداپسندانه تشخدر او بیشتر می گرددوهم می تواند از درس ر

کمک  درمان و جعل شناسی بیماری استفاده کند. ضمن آن که خواننده می تواند به

روس خواندن این کتاب وسایلی بسازد که ضدعفونی کننده مخصوص آن میکروب یا وی

یب که به طور هوشمند در زمان و مکان مناسب بر روی محیط ریخته شود به این ترت

مک دستگاه کاستفاده از قواعد انتگرال ، نوع میکروب کشف می شود و سپس به  ابتدا با

عفونی  داروساز فراربات که در همین کتاب توضیح داده شده است به طور هوشمند،ضد

وی کننده مورد نظرساخته می شود و به طور هوشمند ماده ضد عفونی کننده بر ر

واند ل ، خواننده این کتاب می تمحیط،ریخته می شودوهمچنین بر اساس همین وسای

دزایی وسایل کمک آموزشی تفریحی خدامحور دانش بنیان نیزبسازد تا برای او درآم

 باالیی هم داشته باشد . 

 

 مصطفی نیکوسیر جهرمی
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دراین کتاب در قسمت اول چکیده و مثال تشخیص و جعل شناسی بیماری  :مقدمه

 "انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی مشتق اختراع و نجات جان"فصول کتاب 

در قسمت دوم چکیده و مثال تشخیص و جعل شناسی بیماری توضیح داده می شود 

 "انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی انتگرال اختراع و نجات جان"فصول کتاب 

توضیح داده می شود در قسمت سوم در مورد جارو برقی هوشمند و نجات 

باتوجه به این که امروزه توضیح داده می شود و بیان می گردد که جان انسان ها 

استفاده بهینه ازوقت از اهمیت باالیی برخوردار است و با توجه به این که نظافت و نظم و 

ترتیب  از مسائل مهم زندگی بشری می باشند و در دین اسالم نیز سفارش زیادی به آن 

ه ای بسیار مناسب می باشد که می تواند هر ها شده است فلذا جاروبرقی هوشمند وسیل

نیاز به نظافت ونیاز به نظم را به طور  ,سه نیاز باال یعنی نیاز به استفاده بهینه از وقت 

همزمان برآورده سازد.ضمن آن که با قرار گرفتن محفظه های هوشمندمحافظت از شیوع 

را نیز نجات داد به طوری ویروس و باکتری در این جاروبرقی ها می توان جان انسان ها 

همین کتاب توضیح  3و 2که ابتدا با استفاده از مباحث مشتق و انتگرال که در فصول 

داده شده است وجود ویروس و میکروب تشخیص داده می شود و در صورت وجود 

ویروس یا میکروب آشغال ها به طور هوشمند به طرف محفظه های ایمن در مقابل 

 می گردد ویروس و میکروب هدایت

وپردازش  AVRاین جاروبرقی هوشمند با استفاده از مدار الکترونیکی و میکرو کنترلر 

وسایل  تصویر به شکلی طراحی شده است که به طور هوشمند تمام اتاق را می گردد و

صوص به آشغال از غیر آشغال را تشخیص می دهد و وسایل غیرآشغال را در جایگاه مخ

 آشغال را نیز تفکیک و در جایگاه مخصوص قرار می خود قرار می دهد ووسایل

ند. کدهد.همچنین وسایلی که از یک مقدار مشخص بزرگ تر باشد را اصال جمع نمی 

ن به طور آهمچنین در آغاز تعداد وسایل را تخمین می زند و سرعت وسیله را بر اساس 

 هوشمند تنظیم می نماید.
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ه می شود نجات جان انسان ها تو ضیح داد در قسمت چهارم در مورد داروساز هوشمند و

میت باالیی و بیان می گردد که باتوجه به این که امروزه استفاده بهینه ازوقت از اه

ندگی بشری زبرخوردار است و با توجه به این که نظافت و نظم و ترتیب  از مسائل مهم 

قی جاروبرمی باشند و در دین اسالم نیز سفارش زیادی به آن ها شده است فلذا 

ی نیاز به هوشمند وسیله ای بسیار مناسب می باشد که می تواند هر سه نیاز باال یعن

رآورده سازد.ضمن نیاز به نظافت ونیاز به نظم را به طور همزمان ب ,استفاده بهینه از وقت 

ر این آن که با قرار گرفتن محفظه های هوشمندمحافظت از شیوع ویروس و باکتری د

ا استفاده از ی توان جان انسان ها را نیز نجات داد به طوری که ابتدا بجاروبرقی ها م

جود همین کتاب توضیح داده شده است و 3و 2مباحث مشتق و انتگرال که در فصول 

ال ویروس و میکروب تشخیص داده می شود و در صورت وجود ویروس یا میکروب آشغ

ت می ویروس و میکروب هدایها به طور هوشمند به طرف محفظه های ایمن در مقابل 

 گردد

وپردازش  AVRاین جاروبرقی هوشمند با استفاده از مدار الکترونیکی و میکرو کنترلر 

وسایل  تصویر به شکلی طراحی شده است که به طور هوشمند تمام اتاق را می گردد و

صوص به آشغال از غیر آشغال را تشخیص می دهد و وسایل غیرآشغال را در جایگاه مخ

 د قرار می دهد ووسایل آشغال را نیز تفکیک و در جایگاه مخصوص قرار میخو

ند. کدهد.همچنین وسایلی که از یک مقدار مشخص بزرگ تر باشد را اصال جمع نمی 

ن به طور آهمچنین در آغاز تعداد وسایل را تخمین می زند و سرعت وسیله را بر اساس 

 هوشمند تنظیم می نماید.

رد شبیه ساز تفنگ هوشمند)استفاده از عکس و میکروکنترلر و در قسمت پنجم در مو

پردازش تصویر هوشمند به جای تفنگ اسباب بازی و نجات جان انسان ها توضیح داده 

می شود و بیان می گردد که :  از جمله مباحثی که در دوره های آموزش نظامی باید به 

قعی و دیگری متناسب بودن آن توجه شود یکی شبیه بودن میدان آموزش با میدان وا

این آموزش ها با فرهنگ غنی اسالمی می باشد. این مقاله شیوه ای را ارائه می کند که 
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تفنگ ها به به جای تیر واقعی از افراد تیم مقابل عکس بگیرند سیستم پس از پردازش 

تصویر و تشخیص چهره فرد تیم مقابل یک پیام به سیستم کنترل مرکزی ارسال می 

ه در صورتی که فردی که از او عکس گرفته شده  در یک بازه زمانی مشخص خود کند ک

را به خارج از میدان مسابقه نرساند و تکمه مورد نظر را فشار ندهد با استفاده از مدار 

هم تجهیزات نظامیش از کار می افتد و هم چراغ تیم  AVRالکترونیکی و میکروکنترلر 

آن است که تیمش سوخته است همچنین اگر فرد  او خاموش می شود که نشان دهنده

آیت الکرسی را بخواند با مرتبه اول نمی میرد و هر چه تلفظ آیت الکرسی را بهتر و 

 دقیق تر بخواند جان او بیشتر می شود  

یکی ضمنا چون مبنای مسابقه به این شکل است که در صورتی که دشمن جنگ بیولوژ

گاه با روب زده باشد جنگ آغاز می گردد فلذادستراه انداخته باشد و ویروس و میک

ی دهد ماستفاده از مباحث مشتق و انتگرال، ویروس یا میکروب مورد نظر را تشخیص 

همین مقاله  3و  2تاابتدا با استفاده از مباحث مشتق و انتگرال به شکلی که در فصول 

ازش ده از پردتوضیح داده شده است نوع بیماری تشخیص داده شود و سپس با استفا

ی دیگر تصویر و میکروکنترلر و مدارات الکترونیکی قسمت های دیگر مطابق قسمت ها

جان  همین مقاله فعال می گردد و در قسمت ششم در مورد پهپاد الیبصرون و نجات

وزش های انسان ها توضیح داده می شود و بیان می گردد که یکی از مسائلی که در آم

در  جه قرار گیرد توجه به فرهنگ غنی اسالمی می باشدنظامی می بایست مورد تو

ود را خاطرات دفاع مقدس آمده است که هنگامی که سپاهیان اسالم تصمیم داشتند خ

 ند را می خواند "جعلنا من بین ایدیهم سدا..."از دید دشمن مخفی نگه دارند 

دیهم ین ایفلذا من وسیله هوشمندی طراحی کرده ام که هنگامی که فرد جعلنا من ب

یت تلفظ توسط او سدا...را می خواند ابتدا دستگاه با استفاده از پردازش گفتار میزان رعا

برنامه ای که  ورا می سنجد و به او امتیاز می دهد سپس با استفاده از مدار الکترونیکی 

تیاز او نوشته شده به پهپاد پیام فرستاده می شود و هر چه ام AVRبا میکروکنترلر 

 باشد دوربین پهپاد مدت زمان بیشتری خاموش می باشد. بیشتر
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یکی ضمنا چون مبنای مسابقه به این شکل است که در صورتی که دشمن جنگ بیولوژ

گاه با راه انداخته باشد و ویروس و میکروب زده باشد جنگ آغاز می گردد فلذادست

ی دهد تشخیص ماستفاده از مباحث مشتق و انتگرال، ویروس یا میکروب مورد نظر را 

همین مقاله  3و  2تاابتدا با استفاده از مباحث مشتق و انتگرال به شکلی که در فصول 

دازش توضیح داده شده است نوع بیماری تشخیص داده شود و سپس با استفاده از پر

ی دیگر تصویر و میکروکنترلر و مدارات الکترونیکی قسمت های دیگر مطابق قسمت ها

 گرد همین مقاله فعال می
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چکیده و مثال تشخیص و جعل فصل اول:

شناسی بیماری  فصول کتاب اختراع و نجات 

جان انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی 

 :مشتق

 

 چکیده فصل اول:برخی از قواعد اولیه مشتق
شد در بخش می با 7این فصل در مورد برخی از قواعد اولیه مشتق می باشد و شامل 

از مشتق  مورد این توضیح داده می شود که برای تغییرات لحظه ای می تواندر  1بخش 

، در 3بخش درمورد مشتق عدد ثابت،توضیح داده می شود . در 2استفاده کرد در بخش 

تق ، در موردمش4بخش  ،توضیح داده می شود .در y = f(x) = cxمورد مشتق عبارت 

گیری  از  در مورد مشتق 5شود در بخش  ، تو ضیح داده می df(x) = cxعبارت           

یک مثال تشخیص وجعل شناسی   6مجموع چندعبارت توضیح داده می شود در بخش

مهم مورد  ، ترجمه عربی و انگلیسی برخی از کلمات 7بیماری بیان می گردد و در بخش 

 نیاز برای این فصل بیان می گردد

 

 :مثال تشخیص و جعل شناسی بیماری فصل اول

نید نوع جدیدی از میکروب کشف شده است که معادله مکان زمان آن و یا فرض ک

 زمان آن در یک محیط خاص به شکل-معادله تعداد
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                                                 X=5𝑡2 + 3𝑡 + 4      

لی به می باشد سرعت لحظه ای و شتاب لحظه ای آن در زمان های مختلف از چه فرمو

 آیددست می 

زمان  ، مانند           -همان طور که می دانیم یک معادله مکان پاسخ:         

X=5𝑡2 + 3𝑡 + یک متحرک مانند ماشین را در همه زمان ها نشان می ، مکان   4

دهد و برای به دست آوردن مکان متحرک مانند ماشین در هر لحظه دلخواه کافی است 

-دد زمان مورد نظر را قرار دهیم و معادله تعداددر معادله فوق ،ع tکه به جای پارامتر

زمان ، تعداد یک موجود 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 جای 

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

در صورتی که زمان همانند هم می باشد.-زمان و معادله تعداد-شتاب برای معادله مکان

زمان را داشته باشیم برای به دست آوردن سرعت لحظه -زمان و یا تعداد-معادله مکان

ای از مشتق اول و برای به دست آوردن شتاب لحظه ای از مشتق دوم استفاده می 

 نماییم      

بنابراین برای به دست آوردن سرعت لحظه ای می بایست یک بار از معادله           

X=5𝑡2 + 3𝑡 +  vمشتق بگیریم و با توجه به آن که سرعت لحظه ای را با حرف  4

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

                                                                        V=10t+3 

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

اهیم سرعت ،زمان مورد نظر را قرار دهیم . مثال اگر بخو t، بجای  V=10t+3آمده،یعنی 

 V=10t+3، به دست آوریم در معادله  t=2sا در ثانیه دوم یعنی لحظه ای ر

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

v=10× 2 + 3 = می گردد     ویا مثال اگر بخواهیم سرعت لحظه ای را در       23
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را  4، عدد  t، به جای V=10t+3، به دست آوریم در معادله  t=4sثانیه چهارم یعنی 

×v=10قرار می دهیم که حاصل برابر با   4 + 3 =  می گردد.                  43

مکان  همان طور که بیان شد برای به دست   شتاب لحظه ای ، می بایست از معادله

ق بگیریم ک بار مشتزمان دو بار مشتق بگیریم و به عبارتی از معادله سرعت زمان ، ی

مان به )چون هنگامی که یک بار از معادله مکان زمان مشتق بگیریم،معادله سرعت ز

هیم فلذا د، نشان می  aدست می آید ( و بنابراین با توجه به این که شتاب را با حرف 

ی زیر می معا دالت مکان زمان ،سرعت زمان و شتاب زمان مثال فوق ، مطابق فرمول ها

 باشد:

دله مکان زمان که در صورت مساله داده شده است:                             معا

X=5𝑡2 + 3𝑡 + 4                                                                            
معادله سرعت زمان که مشتق اول معادله مکان زمان است:                       

V=10t+3                                      

ت زمان معادله شتاب زمان،که مشتق دوم معادله مکان زمان و مشتق اول معادله سرع

 است:                                                           

                                a=10                                     
 10گردد شتاب لحظه ای در مثال فوق ، برابر با عدد ثابت همان طور که مشاهده می 

می باشد و با توجه به آن که شتاب برابر با یک عدد ثابت شده است پس شتاب در همه 

 می باشد  10زمان ها برابر با همین عدد ثابت 

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

tبه دست آوریم  و با سرعت و شتاب میکروب مورد نظر  ا برای دو زمان متفاوت،سرعت ر

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

اگر میکروب دیگری به ما معرفی شده باشد جعل شناسی کنیم همچنین از مشتق دوم 

وب استفاده کرد به یا شتاب ، نیزمی توان برای تشخیص وجود و یا عدم وجود این میکر

نباشد تشخیص می دهیم که به   10طوری که اگر مشتق دوم یا شتاب ،برابر با عدد 

طور طبیعی این میکروب وجود ندارد و در صورتی که مشتق دوم یا شتاب، برابر با عدد 
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باشد تشخیص می دهیم که به احتمال زیاد این نوع خاص میکروب وجود دارد مگر  10

یا شتاب میکروب دیگری نیز دقیقا به همین مقدار باشد و یا مقدار آن که مشتق دوم 

 ، توسط جاعلین ، تغییر کرده باشد  مشتق دوم یا شتاب

اریم و مثال ددر برخی از مسائل فقط برخی از اطالعات معادله مکان زمان را در اختیار 

دله سرعت معافقط درجه معادله را می دانیم که در این موارد می بایست از راه درجه 

 مان به نوع میکروب پی ببریم.ز-زمان و درجه معدله شتاب

اریم در دانواع مختلف سواالت پیچیده تر که فقط برخی از پارامترها را در اختیار 

 جلدهای بعد بحث می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 چکیده فصل دوم:مشتق توابع رادیکالی
این فصل در مورد مشتق توابع رادیکالی است و این فصل شامل چهار بخش می باشد در 

𝑥√بخش اول در مورد روش  به  دست  آوردن مشتق 
، توضیح داده می شود و ثابت  2

𝑥√می شود که مشتق 
𝑥√2)/1، برابر با  2

2
)  =y’ می باشد . در بخش دوم در مورد

 𝑥𝑚√روش  به  دست  آوردن  مشتق 
𝑛  توضیح داده می شود و ثابت می شود که مشتق

√𝑥𝑚 
𝑛                             برابر با ،m/n) × √𝑥𝑚−𝑛 

𝑛=)y’ می باشد در بخش

سوم یک مثال تشخیص و جعل شناسی بیماری توضیح داده می شود و در بخش چهارم 

 ان می گردد،ترجمه برخی از کلمات مهم انگلیسی و عربی مورد نیاز برای این فصل بی

 

 مثال تشخیص و جعل شناسی بیماری فصل دوم:
ا فرض کنید نوع جدیدی از میکروب کشف شده است که معادله مکان زمان آن و ی

 معادله تعداد زمان آن در یک محیط خاص به شکل

                                                                 X=√𝑡4 
3

+ 5𝑡2 + 3𝑡 + 4     

لی به شد سرعت لحظه ای و شتاب لحظه ای آن در زمان های مختلف از چه فرمومی با

 دست می آید

زمان  ، مانند          -همان طور که می دانیم یک معادله مکان پاسخ:         

X=5𝑡2 + 3𝑡 + یک متحرک مانند ماشین را در همه زمان ها نشان می ، مکان   4

مانند ماشین در هر لحظه دلخواه کافی است دهد و برای به دست آوردن مکان متحرک 

-در معادله فوق ،عدد زمان مورد نظر را قرار دهیم و معادله تعداد tکه به جای پارامتر

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

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

به دست آوردن  در معادله فوق ،عدد زمان مورد نظر را قرار دهیم و tپارامتر
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زمان و معادله -سرعت و شتاب برای معادله مکان

-در صورتی که معادله مکان زمان همانند هم می باشد-تعداد

زمان را داشته باشیم برای به دست آوردن سرعت لحظه ای از -زمان ویا معادله تعداد

 اول و برای به دست آوردن شتاب لحظه ای از مشتق دوم استفاده می نماییم       مشتق

بنابراین برای به دست آوردن سرعت لحظه ای می بایست یک بار از معادله           

X=√𝑡4 
3

+ 5𝑡2 + 3𝑡 + مشتق بگیریم وبه دلیل آن که بین عبارات عالمت     4

بگیریم و در پایان حاصل را با هم جمع جمع وجود دارد کافی است از هر عبارت مشتق 

 𝑡4√متوجه می شویم که مشتق   2فصل  2کنیم از فرمول بخش 
برابر با  3

4/3√𝑡4−3 
3

 𝑡1√4/3می شود که برابر با   
متوجه 1فصل  3است واز فرمول.بخش   3

متوجه می شویم  1فصل  2و از فرمول بخش  10t، برابر با  5𝑡2می شویم که مشتق 

متوجه می شویم که مشتق عدد  1فصل  1و از فرمول بخش  3، برابر با  3tکه مشتق 

،نشان  v،برابر با صفر می باشد و با توجه به آن که سرعت لحظه ای را با حرف  4ثابت 

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

                                                                                                         

+  10t +   3 V=4/3√𝑡1 
3   

که معادله فوق را اصطالحا معادله سرعت زمان می گویند حال برای به دست آوردن 

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

 10t +   3 V=4/3√𝑡1  +آمده، یعنی          
3

،زمان مورد نظر را قرار  t، به جای  

،    t=27sدهیم . مثال اگر بخواهیم سرعت لحظه ای را در ثانیه بیست  و  هفتم  یعنی  

 10t +   3 V=4/3√𝑡1  +  به دست  آوریم در معادله             
3  

  می گردد    v=274را قرار می دهیم که حاصل برابر با   27، عدد  t، به جای 

مان طور که بیان شد برای به دست   شتاب لحظه ای ، می بایست از معادله مکان ه

زمان دو بار مشتق بگیریم و به عبارتی از معادله سرعت زمان ، یک بار مشتق بگیریم 
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)چون هنگامی که یک بار از معادله مکان زمان مشتق بگیریم،معادله سرعت زمان به 

بارات ،عالمت جمع وجود دارد کافی است از هر دست می آید ( وبه دلیل آن که بین ع

عبارت مشتق بگیریم و در پایان حاصل را با هم جمع کنیم . در هنگام مشتق گرفتن از 

معادله سرعت زمان ، این نکته را نیز در نظر می گیریم که اگر در تابع ما یک عدد ثابت 

مشتق آن عبارت  در یک عبارت متغیر دار ضرب شود در مشتق هم ،آن عدد ثابت در

، نشان می  aمتغیر دار ضرب می گردد و بنابراین با توجه به این که شتاب را با حرف 

دهیم فلذا معا دالت مکان زمان ،سرعت زمان و شتاب زمان مثال فوق ، مطابق فرمول 

 های زیر می باشد:

 معادله مکان زمان که در صورت مساله داده شده است:

 X=√𝑡4 
3

+ 5𝑡2 + 3𝑡 + 4                                                                
معادله  سرعت زمان که مشتق اول معادله مکان زمان است:                                 

+  10t +   3 V=4/3√𝑡1 
3                                                            

زمان  معادله شتاب زمان،که مشتق دوم معادله مکان زمان ومشتق اول معادله سرعت

 است:    

  a=4/9× √𝑡−2 
3

+ 10                                                                                                                  
،سرعت و شتاب را برای دو زمان tدر مثال فوق، می توانیم با دادن دو مقدار متفاوت 

به دست آوریم و با سرعت و شتاب میکروب مورد نظر مقایسه کنیم و واضح   متفاوت

است که بااین کار هم می توانیم میکروب را شناسایی کنیم و هم اگر میکروب دیگری به 

کنیم در برخی از مسائل فقط برخی از اطالعات ما معرفی شده باشد جعل شناسی 

معادله مکان زمان را در اختیار داریم و مثال فقط درجه معادله را می دانیم که در این 

موارد می بایست از راه درجه معادله سرعت زمان و درجه معادله شتاب زمان به نوع 

ز پارامترها را در میکروب پی ببریم انواع مختلف سواالت پیچیده تر که فقط برخی ا

 اختیار داریم در جلدهای بعد بحث می گردد

 


