د.خالد جالل

التطبيقات اهلندسية

8977790970

ق(س)
تفسر املشتقة االوىل هندسيا بأنها ميل املماس

سص

عمودي

مماس

ملنحىن االقرتان ق(س) ويرمز للميل بالرمز م
حيث م = ق(س) = ظاهـ

حيث

هـ

زاوية

(س،ق(س) )

ميل املماس مع االجتاه املوجب حملور السينات .

ه

سس

املطلوب بالدرس
س
س

 )1اجياد ميل املماس م  ،ميل العمودي على املماس

 )2اجياد قياس زاوية ميل املماس هـ
 )3اجياد معادلة املماس  ،معادلة العمودي على املماس
 )4اجياد احداثيات نقطة او نقط التماس
 )5حساب الثوابت

اوال  :اجياد ميل املماس م  ،ميل العمودي على املماس
 .1نشتق بالقواعد العشرين السابقة

 .2نعوض باحداثيات نقطة التماس ينتج امليل م
 .3ميل العمودي = ـ -مقلوب ميل املماس

م

ثانيا  :اجياد قياس زاوية ميل املماس

 .1جند امليل م
 .2تضع م = ظاهـ
 .3نقوم حبل املعادلة السابقة ان امكن  ،واحلاالت ميكن فيها حل املعادلة هي
1

ظاهـ = 0
ظاهـ = 1
ظاهـ = ة3
1
ظاهـ =
ـة3

ثالثا  :اجياد معادلة املماس  ،معادلة العمودي على املماس
معادلة العمودي

معادلة املماس

ص – ص ( ١ – =1س– س)1

ص – ص = 1م ( س– س)1

م

إلجياد املعادالت السابقة ال بد من وجود ما يلي وبالرتتيب
( )1احداثيات نقطة التماس

اذا اعطى س نعوض باالقرتان ق إلجياد ص

اذا اعطى ص نعوض باالقرتان ق إلجياد س

( )2امليل

ثم نعوض باملعادالت

اذا اعطى (س  ،ص ) نتأكد هل هي نقطة متاس ام ال

إلجياد نقطة التقاطع مع حمور السينات نضع ص = صفر ثم جند س

إلجياد نقطة التقاطع مع حمور الصادات نضع س = صفر ثم جند ص
إلجياد نقطة تقاطع منحنيني ق(س)  ،ه(س) نضع ق(س) = ه(س)

طريقة عرض السؤال

يوجد نوعان من االسئلة
 )1نص مباشر

( :جد معادلة املماس ومعادلة العمودي على املماس ملنحىن االقرتان ق)

 )2نص غري مباشر ( :جد مساحة مثلث) أو (جد مساحة شكل رباعي)

الشكل رباعي

حاالت املثلث

 )1يتكون املثلث من املماس وحموري االحداثيات

 )2يتكون املثلث من العمودي وحموري االحداثيات

 )3يتكون املثلث من املماس والعمودي على املماس وحمور السينات

 )4يتكون املثلث من املماس والعمودي على املماس ومستقيم يوازي

حمورالسينات ص= حـ

 )5يتكون املثلث من املماس والعمودي على املماس وحمور الصادات

 )6يتكون املثلث من املماس والعمودي على املماس ومستقيم يوازي

حمور الصادات س = حـ

2

يتكون الشكل الرباعي

من املماس والعمودي
على املماس وحمور
السينات و حمور
الصادات
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 )1لإلجياد احداثيات نقطة او نقط التماس

ال بد من وجود امليل م

 )2نضع م = ق(س)
 )3نقوم حبل املعادلة السابقة
 )4ينتج االحداثي السيني لنقطة التماس

 )5نعوض باالقرتان ق جند ص فنحصل على احداثيات نقطة او نقط التماس (س  ،ص)
 )6ثم جند معادلة املماس او العمودي اذا طلبت املعادالت

اجلدول التايل يبني حاالت امليل املختلفة وما نستفيد يف كل حالة
حاالت امليل املختلفة

 )1املماس ملنحىن ق(س) يصنع زاوية مقدارها هـ
حملور السينات

مع االجتاه املوجب

 )2املماس افقي أو املماس يوازي حمور السينات أو العمودي على

املماس يوازي حمور الصادات أو املماس عمودي على حمور الصادات

 )3املماس ملنحىن ق(س) يوازي مستقيم ميله أو معادلته معلومة

 )4العمودي على املماس ملنحىن ق(س) يوازي مستقيم ميله معلوم
أو معادلته معلومة

 )5املماس ملنحىن ق(س) مير بالنقطة اخلارجية (ا  ،ب) أو املماس

ملنحىن ق(س) مرسوم من بالنقطة اخلارجية (ا  ،ب)

ما نستفيده

ق(ٍس) = ظاهـ
ق(ٍس) = صفر
ق(ٍس) = ميل
املستقيم املعلوم

ق(ٍس) =

– مقلوب ميل

املستقيم املعلوم

ص– ب
ق(ٍس)=
س– ا

 )6العمودي على املماس ملنحىنق(س) مير بالنقطة اخلارجية (ا  ،ب)
ا – س
ق(ٍس)=
أو العمودي على املماس ملنحىن ق(س) مرسوم من بالنقطة
ص– ب
اخلارجية (ا  ،ب)
3

مالحظات

( )1إذا كان املماس والعمودي على املماس ملنحىن ق(س) يصنعان مع حمور السينات مثلث

متساوي الساقني فإن ق(س) = ظا ، 45ق(س) = ظا135

( )2اذا كان ملنحىن ق(س) مماس افقي عند (ا  ،ب) فإن ق(ا ) = ب  ،ق(ا ) = صفر
( )3إلثبات تعامد منحنيني نثبت ان حاصل ضرب ميلهما يساوي – 1

( )4إلجياد نقطة تعامد ق(س) و ه (س) فإننا جند ميل االول ق(س) و ميل الثاني ه (س)
ثم نقوم حبل املعادلة ق(س)

ه (س) = – 1

خامسا  :حساب الثوابت ( اجملاهيل )
اجلدول التايل يبني حاالت امليل املختلفة وما نستفيد يف كل حالة
( )1إذا علمت قاعدة املماس ه (س) وقاعدة املنحىن ق(س) فإننا نستطيع حساب جمهول

( ثابت ) واحد كما يلي  :عند نقطة التماس فإن ق(س) = ه (س)  ،ق(س) = ه (س)

( )2إذا علمت قاعدة املماس ه (س) وقاعدة املنحىن ق(س) واالحداثي السيني لنقطة التماس
(ا  ،ق(ا )) فإننا نستطيع حساب جمهولني ( ثابتني ) كما يلي  :عند نقطة التماس فإن

ق(ا ) = ه (ا )  ،ق(ا ) = ه (ا )
( )3إذا كان ق(س) و ه (س) متماسني عند النقطة (ا  ،ب ) أو هلما مماس مشرتك عند
النقطة (ا  ،ب ) فإننا نستطيع حساب 4جماهيل (  4ثوابت ) كما يلي  :عند نقطة

التماس فإن ق(ا ) = ه (ا )  ،ق(ا ) = ه (ا )  ،ق(ا ) = ب  ،ه (ا ) = ب

( )4إذا علمت مساحة مثلث او إذا علمت مساحة شكل رباعي

( )5إذا كان ميل املماس ( علمت معادلة املماس ) ( قياس زاوية ميل املماس ) عند النقطة
(ا  ،ب ) يساوي ج فإن ق(ا ) = ب  ،ق(ا ) = ج أو ق(ا ) =مشتقة معادلة املماس
أو ق(ا ) = ظا قياس زاوية ميل املماس

( )6إذا كان ميل العمودي على املماس ( علمت معادلة العمودي ) عند النقطة (ا  ،ب )
يساوي ج فإن ق(ا ) = ب  ،ق(ا ) =1 -
أو ق(ا ) =مشتقة معادلة العمودي
ج

4
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 )1إذا قطع جسيم مسافة ف خالل زمن قدرة ن فإن املسافة ف تكون اقرتان يف الزمن أي أن ف = ق(ن) .
ف1

ف– 2
 )2السرعة املتوسطة =
ن – 2ن 1

حيث

ف = 2ق(ن. )2

ف =1ق(ن، )1

 )3السرعة اللحظية ( سرعة اجلسيم عند اي حلظة ) هي  :ع = ف = د ف .
دن
ع – 2ع
. 1
 )4التسارع املتوسط =
ن
–
ن
1
2
(
ف = )2د 2ف
ع
د
=
 )5التسارع اللحظي ( تسارع اجلسيم عند اي حلظة ) هو  :ت = ع =
(
د ن2
دن
 )6املتغريات ف  ،ع  ،ت مجيعها اقرتانات بالزمن ن لذا غالبا البد من معرفة قيمة ن إلجياد أي منها .
 )7القيم ف  ،ع  ،ت تكون موجبة او سالبة او صفر و لكن ن

صفر دائما

احلركة االفقية

 )1السرعة االبتدائية (السرعة انطلق بها اجلسيم أو السرعة حترك بها اجلسيم ) تعني ع عند ن = 0
 )2انعدام السرعة او سكون اجلسيم يعني ان ع = 0
 )3انعدام التسارع يعني ان ت = 0
 )4عدد حلول املعادلة ع =  0ميثل عدد مرات توقف اجلسيم
 )5إلثبات ان اجلسم ال يتوقف اثناء حركته نربهن ان املعادلة ع =  0ليس هلا حل

 )6جمموعة قيم الزمن ن التي عندها السرعة سالبة تعني ان املطلوب ن عند ع < 0
 )7جمموعة قيم الزمن ن التي عندها السرعة موجبة تعني ان املطلوب ن عند ع > 0
 )8مىت يتحرك اجلسيم بعكس اجتاه احلركة يعني ان املطلوب ن عند ع < 0
 )9إلثبات ان اجلسم ال يغري من اجتاه حركته نربهن ان ع >  0دائما

 )11معادلة احلركة تكون عالقة ضمنية اذا كانت ف مرفوعة لقوة ال تساوي  9أو حتتوي على ف  ،ع
5
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 )1اجلسيم مقذوف من سطح األرض

كما بالشكل اجملاور:

الجسيم

ا) عند اقصى ارتفاع فإن ع = 0
ف( ن)

ب) زمن اقصى ارتفاع ن جنده من حل املعادلة ع = 0

سطح االرض

ج) اقصى ارتفاع يعني ف عند ع = 0

د) الزمن الذي بعده يعود لسطح االرض ( زمن التحليق ) =   2زمن اقصى ارتفاع

ه) عند وصول اجلسيم سطح األرض (ارتطام اجلسيم بسطح األرض ) فإن ف =  ، 0ع < 0
 )2اجلسيم مقذوف من سطح بناية لألعلى

كما بالشكل اجملاور :
ا) إلجياد أي مطلوب بالنسبة لسطح البناية نستخدم معادلة احلركة ف(1ن)
ب) إلجياد أي مطلوب بالنسبة لسطح االرض نستخدم معادلة احلركة ف (ن)
حيث

ف (ن) = ارتفاع البناية  +معادلة احلركة املعطاة

=

ل

 +ف(1ن)
سطح االرض

ف(1ن)
بناية
طولها
ل

 )3اجلسيم مقذوف من سطح بناية لألسفل
سقوط حر او سقوط حتت تأثري قوة

سطح االرض

6

بناية
طولها
ل

النقط احلرجة  ،التزايد والتناقص ،نقط القيم القصوى احمللية ،نقط القيم
القصوى املطلقة  ،التقعر لالعلى ولالسفل ونقط االنعطاف

اذا علمت قاعدة االقرتان ق

قيم س احلرجة لالقرتان ق(س)

تعريف  :تسمى النقطة س = ا نقطة حرجة لالقرتان ق(س) اذا كان ق (ا ) = صفر أو ق(ا ) غري موجودة بشرط

س = ا تقع ضمن جمال ق(س).
إلجياد قيم س احلرجة ملنحىن ق(س) نتبع اخلطوات التالية :
( )1نبحث يف اتصال على جماله ق(س)

قيم س التي عندها ق(س)
غري موجودة هي

( )2جند ق(س)

نقطة عندها ق غري متصل

( )3جند قيم س التي عندها ق(س) = صفر

نقطة عندها ق متصل ولكن
+

( )4جند قيم س التي عندها ق(س) غري موجودة

ق(س)

-

ق(س)

اصفار مقام املشتقة

( )5خنتار من اخلطوتني ( )4( ، )3القيم التي تقع

اطراف الفرتة املغلقة

ضمن جمال ق(س) فتكون هي قيم س احلرجة

الرؤوس املدببة

مالحظات

قيم س احلرجة لالقرتان الثابت املعرف على الفرتة [اـ  ،ب] هي الفرتة [اـ  ،ب].

قيم س احلرجة القرتان اكرب عدد صحيح على الفرتة [اـ  ،ب] هي الفرتة [اـ  ،ب].

اطراف الفرتة املغلقة [اـ  ،ب] تعترب نقط حرجة .

7

نوع املعادلة

ق(س) = صفر
خطية
تربيعية
تكعيبية
كسرية

مثلثية

التزايد و التناقص ملنحىن االقرتان ق(س)

( )1معىن التزايد هندسيا  :أن منحىن ق(س) يف صعود مستمر
( )2معىن التزايد جربيا

صص

 :أنه كلما زادت قيمة س

ازدادت قيمة ق(س) ونعرب عن ذلك رياضيا كاألتي

صعود

لكل س > 2س 1فإن ق(س > ) 2ق(س)1
( )3معىن التناقص هندسيا  :أن منحىن ق(س) يف هبوط مستمر
( )4معىن التناقص جربيا  :أنه كلما زادت قيمة س
قلة قيمة ق(س) ونعرب عن ذلك رياضيا كاألتي

هبوط
صعود

سس

ب

د

لكل س > 2س 1فإن ق(س < )2ق(س)1
إلجياد فرتات التزايد والتناقص ملنحىنق(س) نتبع اخلطوات التالية :
( )1نبحث يف اتصال على جماله ق(س)
( )2جند ق(س)
( )3جند قيم س التي عندها ق(س) = صفر
( )4جند قيم س التي عندها ق(س) غري موجودة
( )5نرسم خط ق(س) ونعني عليه قيم س السابقة ثم حندد اإلشارة داخل كل فرتة

( )6مراعاة النظرية التالية :
ا) ق(س ) >  K 0ق(س) متزايد

ب) ق(س ) <  K 0ق(س) متناقص

ج) ق(س ) =  K 0ق(س) ثابت
( )7نكتب فرتات التزايد والتناقص بدءا من جهة اليسار
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ج

ا

نقط القيم العظمى والصغرى احمللية واملطلقة ملنحني االقرتان ق(س)
( )1القيمة العظمى احمللية  :هي عبارة عن قمة على منحىن ق(س).
( )2القيمة العظمى احمللية  :هي عبارة عن قمة على منحىن ق(س).
( )3القيمة العظمى املطلقة  :هي اكرب قيمة عظمى .
( )4القيمة الصغرى املطلقة  :هي اصغر قيمة صغرى .
إلجياد نقط القيم القصوى (العظمى  ،الصغرى) احمللية ملنحىن ق(س) يوجد طريقتان (اختباران) :
ا) طريقة (اختبار) املشتقة االوىل وفيها نتبع اخلطوات االتية .
( )1نبحث يف اتصال على جماله ق(س)
( )2جند ق(س)
( )3جند قيم س التي عندها ق(س) = صفر
( )4جند قيم س التي عندها ق(س) غري موجودة
( )5نرسم خط ق(س) ونعني عليه قيم س السابقة ثم حندد اإلشارة داخل كل فرتة
( )6نكتب فرتات التزايد والتناقص بدءا من جهة اليسار

( )7مراعاة االشكال الستة االتية :
قمة
ق

ــ

ق

+

ج

صفر

قمة
صفر

+

ج

ق

ــ

قاع

قاع
ج

قمة

صفر

صفر

ــ

ج

قاع
ق

ب) طريقة (اختبار) املشتقة الثانية وفيها نتبع اخلطوات االتية :
( )1جند قيم س احلرجة لالقرتان ق(س) و لتكن س = ا حـ احداها

( )2جند املشتقة الثانية ق(س)
( )3جند ق (ا ) ينتج ما يلي :
.1

ق (ا ) = موجب ( Gاـ  ،ق(اـ)) نقطة صغرى حملية لالقرتان ق(س)

.2

ق (ا ) = سالب

( Gاـ  ،ق(اـ)) نقطة عظمى حملية لالقرتان ق(س)

.3

ق (ا ) = صفر

 Gيفشل االختبار
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ج

+

ج

+
ــ

ق

ق

إلجياد نقط القيم القصوى املطلقة لالقرتان ق(س) يف الفرتة [اـ  ،ب] نتبع اخلطوات التالية :
( )1جند نقط القيم القصوى احمللية باستخدام اختبار املشتقة االوىل.
( )2جند (اـ  ،ق(اـ)) ( ،ب  ،ق(ب)) ثم حندد نوع كل منهما .
( )3نقوم باملقارنة بني املساقط الصادية للنقاط املتشابهة يف النوع .
مالحظة ال توجد نقط قيم قصوى حملية عند اطراف الفرتة .
التقعر لألعلى و لألسفل ونقط االنعطاف ملنحىن ق(س)
صص

( )1يكون منحىن ق(س)مقعر لألعلى يف فرتة ما

اذا وقع فوق مجيع مماساته يف هذه الفرتة .
( )2يكون منحىن ق(س)مقعر لألسفل يف فرتة ما

فتحة
المنحنى
لألعلى

اذا وقع حتت مجيع مماساته يف هذه الفرتة .

فتحة
المنحنى
لألسفل

( )3نقطة االنعطاف هي النقطة الىت عندها يغري
املنحىن من اجتاه تقعره

سس

ب

ج

إلجياد فرتات التقعر ملنحىنق(س) ونقط االنعطاف نتبع اخلطوات التالية :
( )1نبحث يف اتصال على جماله ق(س)
( )2جند ق(س)
( )3جند ق(س)
( )4جند قيم س التي عندها ق(س) = صفر
( )5جند قيم س التي عندها ق(س) غري موجودة
( )6نرسم خط ق(س) ونعني عليه قيم س السابقة ثم حندد اإلشارة داخل كل فرتة

( )7مراعاة النظرية التالية :
ا) ق(س) >  K 0ق(س) مقعر لألعلى

ب) ق(س) <  K 0ق(س) مقعر لألسفل

( )8نكتب فرتات التقعر بدءا من جهة اليسار
( )9النقط على خط ق(س) التي تغريت حوهلا االشارة هي نقط االنعطاف
11

ا

اذا علمت رمسة (منحىن ) االقرتان ق

قيم س احلرجة

منحىن االقرتان ق(س)

 )1املساقط السينية لنقط القمة والقاع

 )2نقط عدم االتصال ( القفزة  ،احللقة )

 )3فرتة يكون فيها منحىن ق(س)خط مستقيم يوازي حمور السينات

 )4اطراف الفرتة املغلقة املعرف عليها االقرتان ق(س)
 )5الرأس املدبب
فرتات

نبدأ احلركة على منحىن ق(س) من جهة اليسار

التزايد والتناقص

 )1اذا طالع على منحىن ق(س) فانه متزايد يف هذه الفرتة

نقط القيم القصوى

من شكل املنحىن فإن

احمللية

فرتات التقعر

نقطة االنعطاف

 )2اذا نازل على منحىن ق(س) فانه متناقص يف هذه الفرتة

 )1القمة هي نقطة عظمى حملية
 )2القاع هي نقطة صغرى حملية
من شكل املنحىن فإن

 )1فتحة املنحىن لألسفل فإن ق(س) مقعر لألسفل
 )2فتحة املنحىن لألعلى فإن ق(س) مقعر لألعلى
هي النقطة املشرتكة بني فرتتي التقعر

منحىن االقرتان ق(س)
حنول رمسة ق(س) ايل خط ق(س) ومنه نستطيع اجياد ما يلي :

 )1فرتات التقعر لألعلى و لألسفل ملنحىن االقرتان ق(س)
 )2نقط االنعطاف ملنحىن االقرتان ق(س)

 )3نقط القيم القصوى ملنحىن االقرتان ق(س) اذا علمت قيم س احلرجة لالقرتان ق(س)

 )4فرتات التزايد والتناقص ملنحىن االقرتان ق(س) اذا علمت قيم س احلرجة لالقرتان ق(س)
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منحىن االقرتان ق(س)
قيم س احلرجة

 )1املساقط السينية لنقط تقاطع منحىن ق(س) مع حمور السينات

 )2نقط عدم االتصال ( القفزة  ،احللقة )

 )3اطراف الفرتة املغلقة املعرف عليها االقرتان ق(س)
فرتات التزايد والتناقص

حنول رمسة ق(س) اىل خط ق(س)

نقط القيم القصوى احمللية

جندها من خط ق(س)

فرتات التقعر

نقطة االنعطاف

نبدأ احلركة على منحىن ق(س) من جهة اليسار

 )1طالع على منحىن ق(س) فإن ق(س) مقعر لألعلى
 )2نازل على منحىن ق(س) فإن ق(س) مقعر لألسفل
هي النقطة املشرتكة بني فرتتي التقعر

حساب الثوابت ( اجملاهيل )
إلجياد الثوابت (اجملاهيل) نستفيد مما يلي :
 )1منحىن مير بالنقطة (اـ  ،ب)  Gق (اـ ) = ب
( )2اـ  ،ب)

نقطة حرجة لالقرتان ق(س)
نقطة عظمى لالقرتان ق(س)
نقطة صغرى لالقرتان ق(س)
نقطة قصوى لالقرتان ق(س)

( )3اـ  ،ب)

نقطة انعطاف لالقرتان ق(س)

 Gق(اـ) = صفر  ،ق(اـ) = ب.
 Gق(اـ) = صفر  ،ق(اـ) = ب.

د.خالد جالل

8977790970
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يتميز هذا النوع من االسئلة بالكلمات االتية :
 )1اكرب ما ميكن وتعني قيمة عظمى مطلقة .
 )2اصغر ما ميكن وتعني قيمة صغرى مطلقة.
و أي كلمة على وزن افعل ( اقرب  ،ادنى  ،اقل )................ ،
حلل هذا النوع من االسئلة نتبع اخلطوات االتية :
( )1حتديد على من تعود كلمة اكرب او اصغر والذي تعود عليه هو االقرتان املطلوب.
( )2نكتب االقرتان ق بالعربي ( قانون من قوانني املساحات اواحلجوم او )............
مثال  :ق = مساحة املستطيل اكرب ما ميكن
= الطول

العرض

( )3رسم شكل يوضح معطيات السؤال ان امكن .
( )4فرض الرموز على الرسم {س  ،ص} ثم نعوض باالقرتان فيصبح مبتغريين.
( )5جنعل االقرتان مبتغري واحد س او ص (وذلك بالبحث عن عالقة مساعدة تربط بني س و ص ) تكون

موجوده مبعطيات السؤال او من خالل الرسم او من االثنني معا .
من الرسم نستطيع أن جند احد العالقات املساعدة
* نظرية فيثاغورس

* التشابهه

* نسبة مثلثية

* قاعدة جيب التمام

( )5نفس اخلطوات اجياد القيم القصوى مع اهمال حبث االتصال وإهمال قيم املتغري التي عندها املشتقة غري موجودة.

متطلبات حل هذا السؤال:
 )1طريقة احلل املشار اليها باخلطوات السابقة .
 )2معرفتك بقوانني املساحات واحلجوم واملسافة بني نقطتني وكل العالقات اهلندسية التي سبق لك دراستها.
 )3املهارة يف حل املعادالت (خطية  ،تربيعية  ،تكعيبية  ،كسرية  ،مثلثية ).
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املعدالت املرتبطة بالزمن

يتميز هذا النوع من االسئلة بالكلمات االتية :
 )1معدل
 )2سرعة

وكل منهما تعني املشتقة بالنسبة للزمن

حلل هذا النوع من االسئلة نتبع اخلطوات االتية :
( )1رسم شكل يوضح معطيات السؤال عند اي حلظة ن.
( )2فرض الرموز على الرسم {س  ،ص  ،ف  ،ل  ،م ،ح  ،ه .}.........،
( )3كتابة (املعدل ) املعدالت املعطاة واملعدل املطلوب مع حتديد اشارة (املعدل )املعدالت املعطاة.
( )4حتديد العالقة التي تربط بني الرموز املفروضة.
( )5نشتق العالقة السابقة ضمنيا بالنسبة للزمن فينتج املطلوب.
مالحظات :
 )1اي جسم متحرك مل تعط ابعاده نعتربه نقطة متحركة.
 )2اذا ذكر يف السؤال تناقص فان املعدل يكون سالب.
 )3اذا ذكر يف السؤال تزايد فان املعدل يكون موجب.
 )4اذا مل يذكر شي نعتمد على الرمز املفروض فمثال :اذا كانت املسافة س تزداد بازدياد الزمن فان املعدل

يكون موجب  ،اذا كانت املسافة س تقل بازدياد الزمن فان املعدل يكون سالب وهكذا بالنسبة لبقية الرموز.
 )5قد حنتاج يف بعض االسئلة ان جنعل العالقة بداللة متغري واحد.
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