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 مبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها با استفاده از مبحث مشتق-       

 پخش مداحی یامولودی هوشمند تعظیم شعائرونجات هوشمند جان انسان ها بااستفاده از مبحث انتگرال-       

 پخش مداحی یامولودی هوشمنددرخواستی بارای هوشمندونجات جان انسان هابااستفاده ازپردازش تصویر  -       

 اده از مبحث الپالس                                                                                           آبنمای تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها بااستف-       

 نورپردازی مراسم هوشمندتعظیم شعائر و نجات جان انسان ها با استفاده از پردازش گفتار-       

               ت و مهندسی برقماسک دهنده هوشمند تعظیم شعائر بااستفاده از ریاضیا-       

 

 

دارنده رتبه اول کشوری بخش ایده های نو ومؤلف :  مصطفی نیکو سیر جهرمی)دکترای برق گرایش مخابرات 

 مسابقات رباتیک )وسایل هوشمند((

 من یعظم شعائرهللا فانها من تقوی القلوب

ر کس شعائر خدا را بزرگ دارد این کار او ه 

 منتج شده از از تقوای دل هاست 

whoever honors the symbols of God-

indeed,it is from the piety of hearts  

  32ـ آیة  حجسورة 

Holy   ghoran   ـ   22.32 
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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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 هوشمند کردن مراسم عزاداری ومولودی اهل بیت علیهم السالم بااستفاده ازریاضیات ومهندسی برق )جلد اول(  

 

  

 

 

  

 

 

 مبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها با استفاده از مبحث مشتق-       

 پخش مداحی یامولودی هوشمند تعظیم شعائرونجات هوشمند جان انسان ها بااستفاده از مبحث انتگرال-       

 نسان هابااستفاده ازپردازش تصویر  اپخش مداحی یامولودی هوشمنددرخواستی بارای هوشمندونجات جان -       

                                                                                            آبنمای تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها بااستفاده از مبحث الپالس-       

 ن انسان ها با استفاده از پردازش گفتارنورپردازی مراسم هوشمندتعظیم شعائر و نجات جا-       

         ماسک دهنده هوشمند تعظیم شعائر بااستفاده از ریاضیات و مهندسی برق-       

 

 

دارنده رتبه اول کشوری بخش ایده های نو ومؤلف :  مصطفی نیکو سیر جهرمی)دکترای برق گرایش مخابرات 

 مسابقات رباتیک )وسایل هوشمند((

 من یعظم شعائرهللا فانها من تقوی القلوب

ز ار کس شعائر خدا را بزرگ دارد این کار او منتج شده ه 

 از تقوای دل هاست 

whoever honors the symbols of God-indeed,it 

is from the piety of hearts  

  32ـ آیة  حجسورة 

Holy   ghoran   ـ   22.32 
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 شناسنامه کتاب      
استفاده هوشمند کردن مراسم عزاداری ومولودی اهل بیت علیهم السالم با  :عنوان کتاب

 ازریاضیات ومهندسی برق )جلد اول(

 :محتویات کتاب

 هوشمند جان انسان ها با استفاده از مبحث مشتقمبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات -

 نتگرالشعائرونجات هوشمند جان انسان ها بااستفاده از مبحث اپخش مداحی یامولودی هوشمند تعظیم -

 صویرتپردازش واستی بارای هوشمندونجات جان انسان هابااستفاده ازپخش مداحی یامولودی هوشمنددرخ-

 آبنمای تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها بااستفاده از مبحث الپالس-

 نسان ها با استفاده از پردازش گفتارنجات جان انورپردازی مراسم هوشمندتعظیم شعائر و -

 عظیم شعائر بااستفاده از ریاضیات و مهندسی برقماسک دهنده هوشمند ت-

 

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 

باحثی ممهندسی با آن مواجه هستند آن است که چندان با کاربرد عملی و حتی دروس 

ن کم می که می خوانند آشنا نیستند و به همین دلیل انگیزه آن ها برای درس خواند

ث مشتق و شود. این کتاب به شکلی تالیف شده است که خواننده ، بعد از خواندن مباح

وجود است صویر که در کتب درسی نیز مانتگرال و الپالس و پردازش گفتار و پردازش ت

الهی  با نقش آن مباحث در اختراع تشخیص و درمان بیماری و همچنین تعظیم شعائر

ی گردد و مآشنا می گردد و به این ترتیب هم انگیزه خواندن  این دروس در او بیشتر 

ظیم و تع هم می تواند از از این مباحث در امور خداپسندانه تشخیص و درمان بیماری

 شعائر الهی استفاده کند.

ان به موضوع دیگری که در تالیف این کتاب به آن توجه زیادی شده است توجه همزم

ن هم می مساله سالمت انسان ها و تعظیم شعائر الهی می باشد . که این توجه همزما

عظیم و هم موجب ت شوددرمان و جلوگیری از شیوع بیماری ، تواند موجب پیشگیری 

 ئر الهی گرددبهتر شعا
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 :مقدمه

نسان دارد دین مبین اسالم دستوراتی انسان ساز برای ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ا

یکی از آن دستورات که مربوط به مبحث سالمتی انسان می باشد آن 

است که خداوند حکیم متعال از انسان خواسته است که ضمن تعظیم 

،این  و بنابراین توجه نماید شعائر الهی به موضوع سالمتی انسان ها نیز

لهی و اعدد از مقاالت اینجانب در مورد وسایل هوشمند تعظیم شعائر  6کتاب شامل 

 ت.، در قالب یک فصل بیان گشته اسنجات جان انسان ها می باشد که هر مقاله 

ان ها جان انس مبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند "فصل یک در مورد ربات

 : می باشد و در مورد این موضوع توضیح می دهد که "از مبحث مشتق با استفاده

این ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که با استفاده از پردازش گفتار، 

و صدای گریه به ( با لحن عزاداری علیهم السالم )"نام اهل بیت"زمانی که صدای واژه 

طور همزمان در محیط پخش شود دستگاه به طور هوشمند ، این همزمانی را تشخیص 

می دهد و به این ترتیب دستگاه ، به طور هوشمند ، جلسه عزاداری را تشخیص می دهد 

و به طور هوشمند ، مبل های مشکی از حالت خوابیده به حالت نشسته تبدیل می 

صدای اهل بیت)علیهم السالم( و با لحن جلسه مولودی گردند و در صورتی که فقط 

باشد دستگاه به طور هوشمند ، مراسم مولودی را تشخیص می دهد و به طور هوشمند، 

مبل های مشکی از حالت خوابیده به حالت نشسته تبدیل می گردند .  همچنین در 

تاب  صورت تشخیص بیماری خفیف با استفاده از مبحث مشتق)مطابق آن چه در ک

توضیح دادم(  ، فلشی "اختراع و نجات جان انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی مشتق"

که به طرف دستگاه ماسک دهنده نشانه رفته است روشن می گردد تا در مراسم 

مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری به فرد ماسک مشکی 

یماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آژیر هشدار، داده می شود. و در صورت تشخیص ب

از فرد بیمار ،به طور هوشمند عکس گرفته می شود و عکس او به مسئول هیئت ارسال 
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می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توسط کادر درمان 

 فراهم گردد.

تراع و اخ"چه در کتاب  با استفاده از مبحث مشتق)مطابق آن  و همچنین این ربات ،

ا بیماری ر توضیح دادم("نجات جان انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی مشتق

ه حتی در صورتی که بیماری فرد به شکلی باشد ک ،به طور هوشمند تشخیص می دهد و

شد حالت باز هم خطر انتقال بیماری به افراد دیگر وجود داشته با، با وجود ماسک 

 حالت نشسته به حالت خوابیده تغییر می دهد. صندلی)مبل( را از

 

 پخش مداحی یا مولودی هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند"در مورد ربات  2فصل 

 ح می دهد که :"می باشد و در مورد این موضوع توضیجان انسان ها با استفاده از مبحث انتگرال

تفاده از پردازش گفتار، این ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که با اس

و صدای گریه به طور همزمان در  )علیهم السالم("نام اهل بیت"زمانی که صدای واژه 

محیط پخش شود دستگاه به طور هوشمند ، این همزمانی را تشخیص می دهد و به این 

ترتیب دستگاه ، به طور هوشمند ، جلسه عزاداری را تشخیص می دهد و به طور 

مورد نظر پخش می گردد و در صورتی که فقط صدای نام اهل بیت هوشمند ، مداحی 

)علیهم السالم( و با لحن جلسه مولودی باشد دستگاه به طور هوشمند ، مراسم مولودی 

را تشخیص می دهد و به طور هوشمند،مولودی متناسب پخش می گردد.همچنین در 

مطابق آن چه در )با استفاده از مبحث ریاضی انتگرالصورت تشخیص بیماری خفیف 

توضیح "انتگرالاختراع و نجات جان انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی "کتاب  

فلشی که به طرف دستگاه ماسک دهنده نشانه رفته است روشن می گردد تا در دادم(

مراسم مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری به فرد ماسک 

مشکی داده می شود. و در صورت تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آژیر 

ه می شود و عکس او به مسئول هیئت هشدار از فرد بیمار ،به طور هوشمند عکس گرفت
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ارسال می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توسط کادر 

 درمان فراهم گردد

مند درخواستی با رای هوش  پخش مداحی یا مولودی هوشمند"در مورد  ربات  3فصل 

ین موضوع ادر مورد می باشد و "پردازش تصویری از اکثریت با استفاده از پردازش تصویر

  :توضیح می دهد که

ند به ماین ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که ابتدا افراد عالقه 

راسم شرکت در مراسم مداحی یا مولودی اهل بیت ،هنگام ثبت نام برای شرکت در م

این  ،عکس خویش را نیز به همراه مداحی یا مولودی مورد عالقه خویش می فرستند

هد و رای آن ات با استفاده از پردازش  تصویر ، افراد حاضر در جلسه را تشخیص می درب

ا مداحی یها را بررسی می کند که مداحی یا مولودی شماره یک بیشتر رای آورده است 

ش می .و مداحی یا مولودی ای که بیشتر رای آورده است را پخ2یا مولودی شماره 

)علیهم  "تنام اهل بی"گفتار، زمانی که صدای واژه نماید.سپس با استفاده از پردازش 

ند ، السالم(و صدای گریه به طور همزمان در محیط پخش شود دستگاه به طور هوشم

جلسه  ،این همزمانی را  تشخیص می دهد و به این ترتیب دستگاه ، به طور هوشمند 

لیهم )ع "تنام اهل بی"واژه عزاداری را تشخیص می دهد و در صورتی که فقط صدای 

دی را و با لحن جلسه مولودی باشد دستگاه به طور هوشمند ، مراسم مولو السالم(

تشخیص می دهد و در صورت تشخیص بیماری خفیف ، فلشی که به طرف دستگاه 

وشمند به ماسک دهنده نشانه رفته است روشن می گردد تا در مراسم مولودی، به طور ه

صورت  به فرد ماسک مشکی داده می شود. و در فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری

ور تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آژیر هشدار از فرد بیمار ،به ط

 هوشمند عکس گرفته می شود و عکس او به مسئول هیئت ارسال می گردد تا ضمن

 ددهدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توسط کادر درمان فراهم گر

آبنمای تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها با استفاده  "ر مورد رباتد 4فصل 

 می باشد و در مورد این موضوع توضیح می دهد که : "از مبحث الپالس



12 
 

دازش گفتار، این ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که با استفاده از پر  

ای گریه به م( با لحن عزاداری و صد)علیهم السال "نام اهل بیت"زمانی که صدای واژه 

خیص طور همزمان در محیط پخش شود دستگاه به طور هوشمند ، این همزمانی را تش

ص می دهد می دهد و به این ترتیب دستگاه ، به طور هوشمند ، جلسه عزاداری را تشخی

ون پاک و به طور هوشمند ، درون آبنما رنگ قرمز حرکت می کند تا افراد به یاد خ

)علیهم اعبداهلل الحسین علیه السالم بیفتند و در صورتی که فقط صدای اهل بیتاب

دی را السالم( و با لحن جلسه مولودی باشد دستگاه به طور هوشمند ، مراسم مولو

ان می تشخیص می دهد و به طور هوشمند، در آبنما مایع خوراکی شیرو گالب به جری

ابق )مطبا استفاده از مبحث الپالسف افتد.  همچنین در صورت تشخیص بیماری خفی

توضیح "سن انسان ها با استفاده از مبحث الپالاختراع و نجات جا"آن چه در کتاب  

تا در  ، فلشی که به طرف دستگاه ماسک دهنده نشانه رفته است روشن می گردددادم(

سک رد مافمراسم مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری به 

ژیر مشکی داده می شود. و در صورت تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آ

ول هیئت هشدار، از فرد بیمار ،به طور هوشمند عکس گرفته می شود و عکس او به مسئ

ط کادر ارسال می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توس

 درمان فراهم گردد

سان ها با نورپردازی مراسم هوشمند تغظیم شعائر و نجات جان ان"ات در مورد رب 5فصل 

 :می باشد و در مورد این موضوع توضیح می دهد که "استفاده از پردازش گفتار

این ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که با استفاده از پردازش گفتار،   

علیهم السالم با لحن عزاداری و صدای گریه به طور  "نام اهل بیت"زمانی که صدای واژه 

همزمان در محیط پخش شود دستگاه به طور هوشمند ، این همزمانی را تشخیص می 

به طور هوشمند ، جلسه عزاداری را تشخیص می دهد و  دهد و به این ترتیب دستگاه ،

اهل  نام به طور هوشمند ، چراغ ها خاموش می گردند و در صورتی که فقط صدای

بیت)علیهم السالم( و با لحن جلسه مولودی باشد دستگاه به طور هوشمند ، مراسم 

مولودی را تشخیص می دهد و به طور هوشمند،مولودی متناسب پخش می 

همچنین در صورت تشخیص بیماری خفیف فلشی که به طرف دستگاه ماسک گردد.
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دهنده نشانه رفته است روشن می گردد تا در مراسم مولودی، به طور هوشمند به فرد 

ماسک سفید و در مراسم عزاداری به فرد ماسک مشکی داده می شود. و در صورت 

فرد بیمار ،به طور  از ،تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آژیر هشدار

هوشمند عکس گرفته می شود و عکس او به مسئول هیئت ارسال می گردد تا ضمن 

 هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توسط کادر درمان فراهم گردد

رد این می باشد و در مو "ماسک دهنده تعظیم شعائر هوشمند "در مورد ربات  6فصل 

 موضوع توضیح می دهد که :

زش گفتار، این ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که با استفاده از پردا

دای گریه ص)علیهم السالم( با لحن عزاداری و  "اسامی اهل بیت"زمانی که صدای واژه 

ا به طور همزمان در محیط پخش شود دستگاه به طور هوشمند ، این همزمانی  ر

ا ه ، به طور هوشمند ، جلسه عزاداری رتشخیص می دهد و به این ترتیب دستگا

ه نوشت "مراسم عزاداری "، عبارت  LEDتشخیص می دهد و به طور هوشمند ، توسط 

لودی می شود و در صورتی که فقط صدای اهل بیت علیهم السالم و با لحن جلسه مو

وشمند، باشد دستگاه به طور هوشمند ، مراسم مولودی را تشخیص می دهد و به طور ه

نوشته می شود. همچنین در صورت تشخیص  "مراسم مولودی "، عبارت  LEDط توس

راسم بیماری خفیف ،در مراسم مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در م

ضمن  عزاداری به فرد ماسک مشکی داده می شود. و در صورت تشخیص بیماری شدید ،

ود و شهوشمند عکس گرفته می به صدا درآمدن آژیر هشدار، از فرد بیمار ،به طور 

م، زمینه عکس او به مسئول هیئت ارسال می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراس

بلمان م "رباتضمنا میزان شدت بیماری به  درمان وی توسط کادر درمان فراهم گردد

نیز "تقجان انسان ها با استفاده از مبحث مش هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند

یماری بدر صورتی که  ،به طور هوشمند 1،ربات فصل  1میگردد تا مطابق فصل ارسال 

فراد دیگر اباز هم خطر انتقال بیماری به ، فرد به شکلی باشد که حتی با وجود ماسک 

 .دهد ییر ت نشسته به حالت خوابیده تغوجود داشته باشد حالت صندلی)مبل( را از حال
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و  فصل یک: مبلمان هوشمند تعظیم شعائر

نجات هوشمند جان انسان ها با استفاده از 

 :مبحث مشتق

 چکیده فصل یک:

نسان دارد دین مبین اسالم دستوراتی انسان ساز برای ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ا

داوند یکی از آن دستورات که مربوط به مبحث سالمتی انسان می باشد آن است که خ

متی عظیم شعائر الهی به موضوع سالحکیم متعال از انسان خواسته است که ضمن ت

  انسان ها نیز توجه نماید

گفتار،  این ربات)وسیله هوشمند( به شکلی طراحی شده است  که با استفاده از پردازش 

و صدای گریه به  ( با لحن عزاداریعلیهم السالم)"نام اهل بیت"زمانی که صدای واژه 

را تشخیص  این همزمانیمند ، طور همزمان در محیط پخش شود دستگاه به طور هوش

می دهد و به این ترتیب دستگاه ، به طور هوشمند ، جلسه عزاداری را تشخیص می دهد 

و به طور هوشمند ، مبل های مشکی از حالت خوابیده به حالت نشسته تبدیل می 

گردند و در صورتی که فقط صدای اهل بیت)علیهم السالم( و با لحن جلسه مولودی 

به طور هوشمند ، مراسم مولودی را تشخیص می دهد و به طور هوشمند،  باشد دستگاه

مبل های مشکی از حالت خوابیده به حالت نشسته تبدیل می گردند .  همچنین در 

با استفاده از مبحث مشتق)مطابق آن چه در کتاب   صورت تشخیص بیماری خفیف

فلشی  ، توضیح دادم( "شتقاختراع و نجات جان انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی م"

که به طرف دستگاه ماسک دهنده نشانه رفته است روشن می گردد تا در مراسم 

مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری به فرد ماسک مشکی 

 ،داده می شود. و در صورت تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آژیر هشدار

از فرد بیمار ،به طور هوشمند عکس گرفته می شود و عکس او به مسئول هیئت ارسال 
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می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توسط کادر درمان 

 .فراهم گردد

تراع و اخ"با استفاده از مبحث مشتق)مطابق آن چه در کتاب   و همچنین این ربات ،

ا بیماری ر توضیح دادم("استفاده از مبحث ریاضی مشتق نجات جان انسان ها با

ه حتی در صورتی که بیماری فرد به شکلی باشد ک ،به طور هوشمند تشخیص می دهد و

حالت  با وجود ماسک باز هم خطر انتقال بیماری به افراد دیگر وجود داشته باشد

 صندلی)مبل( را از حالت نشسته به حالت خوابیده تغییر می دهد.
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 :(:مقدمه1/1)1بخش اول فصل 
الپالس  ودر مورد کارهای قبلی باید گفت که کارهای تلفیقی مباحث مشتق و انتگرال 

ی مجالس وپردازش گفتار و پردازش تصویر ، جهت هوشمند کردن وسایل الکترونیکی برا

 اباعبداهلل الحسین علیه السالم قبال انجام نشده است 

ردازش پدر بخش دو در مورد این توضیح خواهم داد که چگونه سیستم با استفاده از 

ا لحن ب "نام اهل بیت"صدای واژه گفتار با استفاده از همزمان بودن صدای گریه و 

مان السالم  و در صورت همز علیهم عزاداری اهل بیت، شروع شدن مجلس  عزاداری

ی دهد بودن لحن شادی و صدای واژه حسین علیه السالم ، جلسه مولودی را تشخیص م

لودی و یا صادر می نماید و جلسه مو AVRو در هر دو  صورت یک پیام به میکرو کنترلر 

 جلسه عزاداری را اعالم می نماید . 

و  ب، هنگام تشخیص عزاداریانجام عمل هوشمند متناسبخش سه این فصل در مورد 

شد و می با "مبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها "شادی در

در صورت تشخیص هوشمند  در این فصل در مورد این مطلب توضیح می دهیم که:

مبل  در محیط ،به طور هوشمند، (علیهم السالم)وجود مراسم ذکر مصیبت اهل بیت 

ر ص هوشمند مراسم شادی اهل بیت علیهم السالم ، به طومشکی و در صورت تشخی

 هوشمند،مبل رنگی باز می گردد .

در مورد این توضیح خواهیم داد که در صورت تشخیص یک نوع  چهاردر بخش  

مشخص ویروس یا میکروب با استفاده از مبحث مشتق، چگونه در صورت تشخیص 

ده نشانه رفته است روشن می بیماری خفیف ، فلشی که به طرف دستگاه ماسک دهن

گردد تا در مراسم مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری به 

فرد ماسک مشکی داده  شود. و در صورت تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا 

درآمدن آژیر هشدار از فرد بیمار ،به طور هوشمند عکس گرفته می شود و عکس او به 

ان وی ارسال می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درممسئول هیئت 

با استفاده از مبحث مشتق)مطابق  و همچنین این ربات ، توسط کادر درمان فراهم گردد 
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اختراع و نجات جان انسان ها با استفاده از مبحث ریاضی "آن چه در کتاب  

در صورتی که  ،به طور هوشمند بیماری را تشخیص می دهد و توضیح دادم("مشتق

بیماری فرد به شکلی باشد که حتی با وجود ماسک باز هم خطر انتقال بیماری به افراد 

دیگر وجود داشته باشد حالت صندلی)مبل( را از حالت نشسته به حالت خوابیده تغییر 

 می دهد.
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(:تشخیص مجلس 2/1بخش دوم فصل یک)

الم در مبلمان هوشمند اباعبداهلل الحسین علیه الس

 :تعظیم شعائر و نجات هوشمند جان انسان ها

هل بیت یکی از صداهایی که معموال در مراسم عزاداری ابررسی ها نشان می دهد که 

داری است علیهم  السالم شنیده می شود صدای نام معصومین علیهم السالم با لحن عزا

اده از مدار تشخیص می دهد و بااستف که دستگاه با استفاده از پردازش گفتار موضوع را

لس پیام می فرستد صدای دیگری که معموال در مجا AVRبه میکروکنترلر  1فصل  1

ضوع را عزاداری اهل بیت علیهم  السالم شنیده می گردد صدای گریه است که این مو

به  1ل فص1نیز دستگاه با استفاده از پردازش گفتار تشخیص می دهد و به کمک مدار

 "هل بیتنام ا"پیام می فرستد و در مراسم شادی اهل بیت نیز واژه  AVRروکنترلر میک

ا استفاده از ب)علیهم السالم( با لحن شادی شنیده می شود که این موضوع را نیز دستگاه 

ام ، پی AVRبه میکروکنترلر  1فصل 2پردازش گفتار تشخیص می دهد وبه کمک مدار 

ه نوشته شده ک، با استفاده از برنامه میکرو کنترلری  می فرستد. به این ترتیب دستگاه

 ص می دهدوجود مراسم اهل بیت علیهم السالم و عزاداری یا مولودی بودن آن را تشخی
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یش از دو هزار )نکته:من با استفاده از همین مدار و با عوض کردن برنامه ب1فصل  1مدار 

ی کرده هوشمندم را با همین مدار طراحوسیله هوشمندطراحی کرده ام و اغلب وسایل 

 ام که این کار باعث صرفه جویی در هزینه می گردد(
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یش از دو هزار )نکته:من با استفاده از همین مدار و با عوض کردن برنامه ب1فصل  2مدار 

ی کرده وسیله هوشمندطراحی کرده ام و اغلب وسایل هوشمندم را با همین مدار طراح

 کار باعث صرفه جویی در هزینه می گردد(ام که این 
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انجام عمل هوشمند (:3/1فصل یک) سهبخش 

 "درمتناسب، هنگام تشخیص عزاداری و شادی 

مبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند 

 : "جان انسان ها

نسان دارد دین مبین اسالم دستوراتی انسان ساز برای ابعاد مختلف فردی و اجتماعی ا

یت علیهم باز آن دستورات ، برگزاری مراسم عزاداری و برگزاری مراسم شادی اهل  یکی

صورت  السالم می باشد و بنابراین مطالب این بخش به شکلی طراحی شده است که در

ور به طالسالم در محیط ، معلیه د وجود مراسم ذکر مصیبت اهل بیتتشخیص هوشمن

د مراسم شادی اهل بیت علیهم مبل مشکی و در صورت تشخیص هوشمن هوشمند،

 مبل رنگی باز می گردد .به طور هوشمند،السالم ، 

ازش گفتار همان طور که در بخش قبل گفته شد در صورتی که دستگاه با استفاده از پرد

ترلر برگزاری جلسه امام حسین علیه السالم در محیط ،را تشخیص دهد به میکروکن

AVR رنامه ای که بو   1فصل  3بات با استفاده از مدار پیام می فرستد و به این ترتیب ر

 4دار نوشته شده است به طور هوشمند و به شکل م AVRبا استفاده از میکروکنترلر 

 1فصل  4ر ، مبل رنگی و یا مبل مشکی را باز می نماید . همان طور که در مدا 1فصل 

ه برنامه د  دارد  کمشاهده می فرمایید یک رله بین مبل ها و منبع تغذیه آن ها وجو

به شکلی نوشته شده است که در هنگامی که پیام به AVRمیکروکنترلر َ

شخیص تآمد)جلسه عزاداری و یا جلسه شادی اهل بیت علیهم السالم  AVRمیکروکنترلر

ر د داده شد(رله وصل می شود و به همین دلیل ، بازشدن هوشمند مبل های رنگی

 .دصورت می گیردرمراسم عزاداری مشکی های  بازشدن هوشمندمبلو  مراسم مولودی
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یش از دو هزار )نکته:من با استفاده از همین مدار و با عوض کردن برنامه ب1فصل  3مدار 

ی کرده وسیله هوشمندطراحی کرده ام و اغلب وسایل هوشمندم را با همین مدار طراح

 ام که این کار باعث صرفه جویی در هزینه می گردد(
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یش از دو هزار )نکته:من با استفاده از همین مدار و با عوض کردن برنامه ب1فصل  4مدار 

ی کرده وسیله هوشمندطراحی کرده ام و اغلب وسایل هوشمندم را با همین مدار طراح

 ام که این کار باعث صرفه جویی در هزینه می گردد(

 

 

 

 

 

 



24 
 

(:کاربرد مبحث مشتق در 4/1بخش چهار فصل یک)

هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوشمند  مبلمان

 :جان انسان ها

مند مبلمان هوشمند تعظیم شعائر و نجات هوش"وسیله کاربرد مبحث مشتق در این 

رعت یا میکروب می باشد به طوری که اگر س در تشخیص نوع ویروس "جان انسان ها

معادله  وم تکثیر و یا شتاب تکثیر یک ویروس یا میکروب مشخص را از قبل داشته باشی

یم باگرفتن تعداد زمان ویروس یا میکروب جدید را اکنون به دست آورده باشیم می توان

شتق دوم ، مشتق اول از معادله تعداد زمان به دست آمده ، سرعت تکثیر و با گرفتن م

ا میکروبی شتاب تکثیر آن را به دست آوریم وبا سرعت تکثیرو یا شتاب تکثیر ویروس ی

ست آمده دم مقایسه کنیم تا تشخیص دهیم که آیا ویروس یا میکروب به که ازقبل داشی

ب با همان ویروس یا میکروب قبلی است یا خیرو سپس درصورتی که ویروس یا میکرو

ین استفاده از مبحث مشتق به طور هوشمند شناسایی شد مطابق فصل های دیگر هم

عال می فسان های  هوشمند مقاله ، مبلمان الکترونیکی تعظیم شعائر و نجات جان ان

رح زیر گردد توضیح به دست آوردن سرعت و شتاب به وسیله معادله تعداد زمان به ش

 می باشد:

 

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  tتحرک مانند ماشین در هر لحظه دلخواه کافی است که به جای پارامترمکان م

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 

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

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

و روش به دست  زمان همانند هم می باشد-معادله تعداد

زمان را در ادامه -تعداد زمان و برای معادله-آوردن سرعت و شتاب ، برای معادله مکان

 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 + که باشد در صورتی     4

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

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 

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  2xقرار می دهیم تا مقدار  را 4، یعنی  2t، مقدار 

 1xحاصل تقسیم  ، برابربا   4sو  2sمی گردد و بنابراین سرعت متوسط بین فواصل  96

- 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

 تغییرات لحظه ای اینچنینی داریم می باشد.
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-زمان دقیقا مانند نسبت معادله سرعت-زمان به معادله سرعت -نسبت معادله شتاب

زمان ما -در صورتی که معادله ی سرعتمی باشد و بنابر این  زمان-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     ،1  حاصل تقسیمv - 2v   2– بر t

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

1t  1را قرار می دهیم تا مقدار  2، یعنیv   1، به دست آید که مقدارv  30، برابر با عدد 

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

v=5𝑡2دوم با ضرب و اولویت آخر با جمع است و سپس در همین معادله یعنی  +

3𝑡 +  2v، به دست آید که مقدار  2vرا قرار می دهیم تا مقدار  4، یعنی  2t، مقدار   4

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

می  33و برابر با عدد  2تقسیم بر  66می باشد که برابر با  1t –2 tبر   1v - 2vتقسیم  

 باشد.

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

تق طابق فرمول های قسمت های بعد از معادله سرعت زمان مشآوریم می توانیم م

هیم ، عدد لحظه ای که می خوا 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

 که تغییرات لحظه ای اینچنینی داریم می باشد.

دستگاه با استفاده از مبحث مشتق ، بیماری فرد موجود  در محیط ،را  در صورتی که

پیام می فرستد و به این ترتیب ربات با استفاده از  AVRتشخیص دهد به میکروکنترلر 

نوشته شده است به  AVRو برنامه ای که با استفاده از میکروکنترلر   1فصل  5مدار 

یا مدا حی مناسب را پخش می نماید مولودی 1فصل  5طور هوشمند و به شکل مدار 

مشاهده می فرمایید یک رله بین دستگاه نشان 1فصل  6همان طور که در شکل مدار

دهنده ماسک دهنده و منبع تغذیه اش و یک رله بین پخش کننده مبل ها ودستگاه 

پخش آژیر و گیرنده و فرستنده عکس و منبع تغذیه آن ها وجود دارد  که برنامه 

به شکلی نوشته شده است که در هنگامی که پیام به AVRر َمیکروکنترل
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آمد)جلسه عزاداری و یا جلسه شادی اهل بیت علیهم السالم تشخیص  AVRمیکروکنترلر

داده شد(رله مخصوص وصل می شود و به همین دلیل در صورت تشخیص یک نوع 

ری مشخص ویروس یا میکروب با استفاده از مبحث مشتق،  در صورت تشخیص بیما

خفیف ، فلشی که به طرف دستگاه ماسک دهنده نشانه رفته است روشن می گردد تا در 

مراسم مولودی، به طور هوشمند به فرد ماسک سفید و در مراسم عزاداری به فرد ماسک 

مشکی داده می شود. و در صورت تشخیص بیماری شدید ، ضمن به صدا درآمدن آژیر 

د عکس گرفته می شود و عکس او به مسئول هیئت هشدار از فرد بیمار ،به طور هوشمن

ارسال می گردد تا ضمن هدایت فرد به خروج از مراسم، زمینه درمان وی توسط کادر 

و به طور هوشمند در صورتی که بیماری فرد به شکلی باشد که  گرددودرمان فراهم 

باشد حالت حتی با وجود ماسک باز هم خطر انتقال بیماری به افراد دیگر وجود داشته 

 .صندلی)مبل( را از حالت نشسته به حالت خوابیده تغییر می دهد
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یش از دو هزار )نکته:من با استفاده از همین مدار و با عوض کردن برنامه ب1فصل  5مدار 

ی کرده وسیله هوشمندطراحی کرده ام و اغلب وسایل هوشمندم را با همین مدار طراح

 صرفه جویی در هزینه می گردد(ام که این کار باعث 

 

 

 

 

 

 

 

 


