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   ا������ ا������� ����� ��	�� ا������ ������                    :����1
  
  

�  ، وا����ن ������1 ا���آ�� ا������ ا���
� 	� ا������� ! ���   Lو$�"# �"
#%��� ��=Ωو�� �&�و��, ��+� أ ا���ا�� �(  )%'#، ��آ�و�&�و��

310.5R)1�   و2

�GBF ا����567ي .Kا����ر%
� �!��8 #�9�8��  . ا�7ارة ا��

� ا���!�)%' $�$# آ�$> ا��585ب�"� ،)(tub �?7�ا� �	1Yا���!� و)(tuR �	   
  .2Yا��7?�

  .�B �2 )%' ا��A��� ا�����8585 ا���
%�� 	� ا����
8���D�# �%�7?%��*       :�����ت #�&	Eا #�A�D ا� :divms /1  

 *                 � #�D���8 #�Aا��أ #�A�D 7?�ا��1%Y:divV /2,0      

             *     � #�D���8 #�Aا��أ #�A�D 7?� ا��2%Y:divV /5                   

�  )%' ور2# ا�� ��، و1 ا�&� ا����-1� ,�%( #��  آ��K# رJ8 آ�$> ا��585ب ��"
����!�ا))tub( و(tuR.  

2-L�Mأ #���:  ا�"2N# ا��
dt

du

R

L
u

R
b .−=   

P ا��$�"# ه�  -3� ! ���Q& !HL أن �2�# �" 15,0= .  
  
  

����2:                    ��� ��	
  RLدرا�� �
  

��رة ا�5ي 7S�Dم ا�����D�6 � �ك ا���)(essence�K8 ، �9# ! 7ث�8��  � $�ارات آ
8��9# ! ��ي. ��D� '%()(bougiesى ا���"�ت���!�J !��ن ا���ارات Q%68 و	�Y دارة آ  
� )%' و$�"#A�Aأ   ���� ! ���"�L��� ا����� �آ#rو�&�و����رة �2!�Dا� #�رZ8و   

VE 
� ا����. إ����و��K و2�1( ا����ر=12��5^ ا�7ارة [�\1� JD��ذج ا���ا��   
 Ω= 5,5Rا�7ارة �+��( �2�2�1( ا����ر )�7 ا�% a# .ا��&�و�# ا��%�# �� Q%6�0=t�
�  ، و

8�9 !��6ات2 ا��� �' 	� ا������  � ا���ر 	� ا�7ارة  $7ة ا����ر ا��
  .�b78# ا����

� $7ة ا����ر-1��c%�# ا��� ! &&Kد�# ا���  .ti)( أL�M ا��"

�c%�# ه�-2Kد�# ا���)()1(:  [� ه5^ ا��" /τteAti −
−= .  

 ����8�
  .  τوA[7د !"��� آ� �� ا�
3-�  .ر )�Q%e 7 ا�7ارة أذآ� !��Md ا��$�"# )%' إ2��# ا���
��8# ا����-5M #��2 ������� �f�( τ .  
�و�# ا��$�"# و r [7د �2�# آ� �� -6&�L���� ! ���"�.  
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	�� ا����                    :����3� �"	�  � '	&%ة��#�� #�#RLا��
  

7�� �Z&�9 ا���M #8���Aا #Aل دراN? �� ،#"�$�� P��� ا�� �"� #�7 �27 ! ،�����!  
RL7 ه����آ# �%� ����)7ة [�\ ا�&�ة ا��+ �!�! #�!�� VE   ���� ا���آ�� . =9

  . 1ا������ ا���
� 	� ا����
#a %7 ا��(0=t، ا�� )1�2 Q%6ر���ز �l9N !��6ات $7ة ا����n #ZAر و����( �8ا��  

�و�#&�%� #K%�S� l�&� #�D���8��9 ا���ر 	� ا��$�"# �b78# ا���� 8��  . 0R ا��

� ا�����2#%B �ا� #��  . ا����o9 ا����

��زه�� ا��� �'-1 ����� ا�5%aا�� ��Aا J(ا����2 أ �	2 .  

� $7ة ا����را��"�د�#  أL�M أن-2��c%�# ا��� ! &&Kا�� )(tiا���� '%( ���! : 
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�م ا�7ا�2 l9��B2 #ى !"���ه��p�8 )(ti أن ا��7ة-3aا�� �	5 ?d!    :
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0
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+
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  : ا�&� ا��7ول ا����� إ�' ور2# ا�� �� وأ!��,-4
  

0)(�# ا��&�و�# �2 ΩR  40 90  140  

Q	ا��' ا�� ��ا� l2ر        

  
�و�# ا��$�"# r[7د ) 2( 8�N6�Aل ا��� �'-5&� #��2.  
��8# ا����-6M ���"! J(أ τ �Z&�9 ا���
� RL#د���ل �"�"�A�  ، و8

�د �f�8 أن 8ُ"7ه� ه� ا�"8Eا ���.  
7- #��2 o���Aا L أن �P ا��$�"#، )%�� ! ���
� ا����س �%�� �'∆)(�"� )3( #a %0)�7 ا�=t .  
  

  درا�� ا�
-	م ا+*��	�� (� و����                    :����4
  

��Z2 �9،����1 ا���آ�� ا������ ا���
� 	� ا�����M �	 �9�8��   وذ�u ����( إ2��# ا����ر ا��
)(AB�� نv���  ,و����  و و$�"#��R+� أو�� �&��� ! ���"�L��r . Q�Zو�&�و��  

��8�M ا�!�! ���
8��9 ا����VEا����7 ا�� 6=�Z2 �9��M �Z8�� ��8)(AB     .  
2��Ω=50R)1��J ا��&�و�# )%' ا�&��# -1 Q%6و� ، #a %ر )�7 ا��  �t .��D=0ا���

#ZA�9  �8ا�8���ز �l9N !��6ات $7ة ا����ر ا���n)(ti8 ا�7ارة �	ر �  �b7# ا����،  ا��
 '%( �B �	ا���� �	 �
�س. 2ا��� �' ا�����%� ,n��ا� ���   �%�� �'T)(ا��"

)(tfi=#a %0 )�7 ا�=t،  1.100ه� −
= sAa ) 2ا���� – # KB3 ا�(  

��9 ا�&tu �Z8�� ��8 �Z)( أ)J !"��� ا���!�-1.1�M)(AB .  

 [7د، �( ا��"%��،  إ$�رة ا��&7ار -2.1
dt

di
L.���&��bم ا�aء ا����Mأ .  

3.1-،�f�(  #a %0 )�7 ا�=t �( ،
dt

di�P ا��$�"#Lأو�2 7n�L . # و�b78 E# ا��&7ار� ! ���"� .  
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4.1- #��2 �D]ا 
dt

di
8���D�# �ـ   :mst 5> #��2 o���Aا lM ، r#"�$و�# ا���&� .  

��� ا�� �P ، و"�D� 1�� �zK ا���آ�� ا������ ا����� 	� ا����-2"� #��2 #�� R �%�$�"# و�2�# ا��&�و�#��6�L 	� آ� [
��� ا��7ول ا�����آ�%��+� اEو��،  ��:  

  
  Ωr)(  ΩR)(  HL)(  ا� �bت

06,01  ا� ��# اEو�' =L  501 =R  10=r  

#���
12,02  ا� ��# ا� =L  502 =R  10=r  

#
��
04,03  ا� ��# ا� =L  303 =R  10=r  

  
  ).ج ( و) ب ( و) أ (  ا��� ���ت 3"�Z ا����

��# اEو�' و-1.2 %� Q	ا��' ا�� ��ا� ،u8ا�n N%"� ،�f�(  '� ��ا�  
#���
��# ا� %� Q	ا��ا� .  


#2R')%' ا�&��#� 2R��J ا��&�و�# -2.2��
���# وا�
� 	� ا� ����� ا��DK� �8# ا���� ه��M ن���� ،.  
 �( �f�('2R #�b78 2L 3 وL 3 وRو r .#��2 �D]2'اR.  

        


