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ًرم ّبي اکيذاً هحذة؛ يکتبيي ثْتريي تقريت.
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ﻣﻨبﻊ

هرٍري ثر فضبّبي هتريک ٍ فضبّبي ضرة داخلي؛ ٍجَد
ثْتريي تقريت در فضبّبي هتريک ٍ ًرم دار.

آًْب؛ عولگرّبي يکٌَا؛ هذٍل پيَستگي؛ هرتجِ ّوگرايي
تقريت ثب چٌذجولِ ايْب.
قضبيبي جکسَى؛ اصل کراًذراي يکٌَاخت؛ قضيِ ّن
ًَسبًي ٍ سبختبر ثْتريي تقريت يکٌَاخت چٌذجولِ اي
(چٌذجولِ اي هيٌيوبکس) ٍجَد ٍ يکتبيي؛ کراى خغبي
چٌذجولْبي هيٌيوبکس.
چٌذجولْبيْبي چجيشف؛ تعوين ثِ فضبّبي ّبر؛ تقريت
يکٌَاخت رٍي هجوَعِ هتٌبّي از ًقبط.
رٍشْبي هحبسجِ چٌذجولْبي هيٌيوبکس شبهل رٍش رِهس ٍ
ّوگرايي آى ٍ ٍ رٍش ثرًبهِ ريسي خغي.
ًحَُ ثذست آٍردى تقريت کوتريي هرثعبت ،هعبدالت ًرهبل،
دستگبُ يکبهتعبهذ ،چٌذجولْبيْبي هتعبهذ ٍ ثررسي خَاص
آًْب.
ّوگرايي ثسظ ّب ي هتعبهذ ٍ فضبّب ي کبهل ،ثسظ لژاًذر،
ثسظ چجيشف ،ثسظ الگر ،ثسظ ّرهيتّ ،وگرايي عيفي.
هرٍري ثر فرهَل ّبي اًتگرالگيري گبٍسي ،تقريت کوتريي
هرثعبت رٍي هجوَعِ هتٌبّي از ًقبط.
چٌذجولْبيْبي هثلثبتي ،قضيِ ٍايرشتراس ،سري فَريِ ٍ
عولگر فَريِ ،قضيِ ديٌي -ليپشيتس ،پذيذُ گيجس؛
ّستِ ديريکلِ ٍ فجِر،
ثررسي ّوگرايي سري فَريِ در ًرم ثيٌْبيت ٍ ًرم دٍ،
کبرثرد اصل کراًذاري يکٌَاخت در تقريت فَريِ.
تقريت فَريِ گسستِ ٍ تجذيل سريع فَريِ .درًٍيبثي
هثلثبت ي ٍ ثررسي ّوگرايي عيفي ٍ پبيذاري آى ٍ ارتجبط
آى ثب چٌذجولِ ايْب ي چجيشف.
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