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 أٍاًل بهه شمالٜيا

.َّ٘  تياّليا يف احملاضسٗ الطَّابك٘ متسٓيني حلل مجل املعادالت غري اخلِط

َّ٘. ضيبدأ يف ٍرِ احملاضسٗ ببخٍث جدٓد، أال ٍّْ ّ َّ٘ العاِد  احلل العددٖ للنعادالت التَّفاضِل

ًٗ ىدزس املعادالت ا ٌَّ املعادالت التَّفاضِلَّٔ٘ ٍٕ أمرس عاد  لتَّفاضِلَّٔ٘ بػضِّ اليَّظس عً طبٔع٘ املطأل٘ اليت متثُِّلَا ٍرِ املعادل٘، لهً يف احلكٔك٘ إ

َّٓر٘ أّ  أٖ أىَُّ ٍيالو الهثري مً الظَّْاٍس ٓتهُّ تْصٔفَا مبعادالت تفاضرِلَّٔ٘، ضرْاٛ ناىرع معرادالت تفاضرِلَّ٘ عادِ      مَه جدًا لهثرٍي مً العلْو،

 ٍّْ ميثِّل معادل٘ تفاضِلَّ٘ عادَِّٓ٘.          ضيأخر شهاًل ّاحدًا مً أشهال املعادالت ٍْ  معادالت تفاضِلَّ٘ جصَِّٜ٘.
 

   ضينٔص ىْعني مً املطاٜل )مً أجل املعادل٘ التفاضلٔ٘  
  

  
        ) : 

 

للنتػريات ّميثرل ٍررا الصرسط االبترداٜٕ اليكطر٘        (initial condition) يف ٍرا اليْع مً املطاٜل شسط ابتدآٜٕهٌْ للنعادل٘ التفاضلٔ٘ 

 .االبتدأٜ٘ اليت ميس بَا التابع اليت متثل حل املعادل٘ التفاضلٔ٘

 

أخس معرني عيرد ىَآر٘ ا رال للنرتػري املطرتكل، ّميثرل ٍرراٌ         أما يف ٍرا اليْع مً املطاٜل فٔهٌْ للنعادل٘ التفاضلٔ٘ شسط ابتداٜٕ ّشسط 

 الصسطاٌ ىكطتاٌ جيب أٌ ميس التابع بَنا اليت متثل حل املعادل٘ التفاضلٔ٘.

 ضيتياّل مطاٜل الكَٔه االبتدأَِّٜ٘ ّضيبدأ بالطَّساٜل ذات اخلطْٗ الْاحدٗ
 

 
 
 
 
 
 
 

 الحادية رذر المحاضرة :             الثَّاِلثة     الدنة:         الرِّياِضيَّات  القدم:
 

  2017\4\23  :التاريخ       بعاجرذا   :ةالدكتور       (2) تحليل رددي :المادة
 2016/    /   

P 
L 
U 
S 

P 
L 
U 

S 
 

 عدة خطواتذات   

 مرتبة رابعة مرتبة ثالثة



 

 0944879460/2151436 هـ:                (3)                          مات كلية العلوم  لخد مكتبة 

كتني ابترداَِّٜتني )طسٓكر٘ أّلرس ّطسٓكر٘ ترآلْز(  عطراٛ الكرازع فهرسٗ عرً املْضرْع املردزّس، ّمرً ىل رهَّ ىيتكرل إ                ضيطتعسض يف البدآر٘ طرسٓ  

 ّتتْضَّح ُنلُّ األفهاز يف األمثل٘ ّالتَّنازًٓ.  طساٜل ُأخسٚ أنثس دقَّ٘ ّفاعِلَّ٘.

َْ إجياد تكسٓب ملطأل٘ قٔن٘ ابتدأَِّٜ٘  .    مْضْع٘ جَِّٔدًا، ّقد ًضنَِّٔع باضه لْٔىازد أّلس الرٖ ّضعَا عاو  ٍدف ٍرِ الطَّسٓك٘ ٍ

 .[   ]بالبدآ٘ ٓته تْلٔد ىكاط ت دعٙ ىكاط الصَّبه٘ يف ا ال 

َْشَّعررررررررر٘      ٍ يرررررررررا أٌ تهرررررررررٌْ الي كررررررررراط م   ّٓتَخكَّرررررررررل ٍررررررررررا الصَّرررررررررسط باختٔررررررررراز عررررررررردد صرررررررررخٔح مْجرررررررررب       بالتَّطررررررررراّٖىصرررررررررأنط 

  ، ّٓرررردعٙ الب عرررد برررني نررررل ىكطرررتني مت رررراّزتني           حبٔررررث  ٓهرررٌْ   {          }ّاختٔررراز الي كررراط   
   

 
       

                      :        ٍرِ الي كاط، ّٓيتج عيدٍٜر تكسٓبات مً الصَّهل دعي      ه اخُلطْٗ، ىل هَّ ى كرسِّ  حب

                   
  

  
         

  

  
     

ّحبرف احلدّد اعتبازًا مً احلد 
  

  
    :ٌَّ  ٓيتج أ

                                   
ٌَّ:       ىبدأ باليُّكط٘   ، في د بالتَّعْٓض يف العالق٘ األخريٗ أ

                                    
                                    

  
  

                                        
                            أي أنَّ الصِّيغة العامَّة لقانون أولر هي:

                                    حيُث:                 

 .[   ]يف ا ال       ، ّبفسض       حٔث          أّجد احلل التَّكسٓيب للنعادل٘ التَّفاضِلَّ٘ 

َّ  ا)مب   ألٌ :  تهسازات  ٌ لدٓيا ٓهْ [   ]فبرلو علٙ ا ال       أ
   

 
   

   

   
  .) 

َّ                     باضتخداو العالق٘:   َّ:      ّ          ّبتطبٔل أ  جند أ

              ⏟            

مً ىص الطُّؤال         
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 (: ىبدأ بإجياد احللْل )قٔه 

         
                                                          

                   
 

                                                             
                                                               
                                                          
                                                        
                                                     
                                                      

 
                             

      
           
            
             
             
           

 

 أّجد احلل التَّكسٓيب ملطأل٘ الصَّسط االبتداِٜٕ:

                             

َّ  .      :    علنًا أ
 .       ىل هَّ قازىُ باحللِّ الفعلٕ:     

َّٓ َنثِّل الكٔن٘ املطلك٘ للفسم بني احلل ال)ىكصد باملك  .( |         |  أٖ  فعلٕ ّاحلل التَّكسٓيب ازى٘ اخلطأ امُلطلرل 

 ّذلو عً طسٓل : )   أّ ىعطٙ  )يف االمتخاٌ إما ى عطٙ قٔن٘   ح ه اخلطْٗ   أّاًل حنطب
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َّ،           لدٓيا :  )اختصازًا( :     ّ       :  أٖ أ

 : ىْجد ِقَٔه 

                                        

         

                                                                
                                                         

 (     عيد   لرلو تْقفيا عً حطا   [   ]ٍْ   )دلال 

                   
                 ⏟                

ًم ىص الطُّؤال              
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 :  الفعلٕ، ىْجد ِقَٔه احلل الفعلٕ عيد اليكاط  ّملكازى٘ بني احللِّ التَّكسٓيب ّاحللِّ

             

                                            
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        
                                                         

 ٍّهرا حنصل علٙ جدّل املكازى٘ التَّالٕ:
      |         |                              

               

                       

                        

                         

                          

                          

                         

                          

                          

                          

                           

 

 (.)ضيطسد الكطه اليَّظسٖ ٍّْ مطلْ  للفَه فكط، أما الرٖ ضيطتخدمُ يف االمتخاٌ ٍْ الكاىٌْ األخري ّضٔتْضح ذلو يف األمثل٘ ّالتَّنازًٓ

أّلس بطسٓكتُ بأخر احلدّد األّ  مً ضلط٘ تآلْز، أمَّا تآلْز فله ٓهتفرٕ بررلو برل أخرر احلردّد إ  مساترب أعلرٙ مرً أجرل الدِّقر٘ ّمرً             انتفٙ

 . أجل إجياد احلل مً أجل مساتب أعلٙ مً مساتب أّلس
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 لدٓيا ضلطل٘ تآلْز مً الصَّهل:

                   
  

  
         

  

  
     

 لهً:

       (      )                (      )                   (      )  
 بالتَّعْٓض جند:

                       
  

  
            

  

  
            

 . ّتدعٙ ٍرِ الطَّسٓك٘ طسٓك٘ تآلْز مً املستب٘ 

 وميكن كتابة العالقة السَّابقة بالشَّكل 
                                            

 حيُث 

                     
 

  
            

      

  
              

 .فَنَايف املربٍي٘ التَّاِلَٔ٘، الربٍاٌ غري مطلْ  ّلهً جيب قساٛتَا ّ

 حاًل ّحٔدًا ملطأل٘ الكٔن٘ االبتدأٜ٘:     لٔهً 

                                        
 ٍٕ الكٔه التكسٓبٔ٘ للخل الياجت٘ عً اضتخداو الطساٜل الطابك٘:               ّ 

        

                                                  
|  |            ناىع  فإذا  ّحتككع أٓضًا فسضٔات مربٍي٘ اخلطأ احلدٖ.   

  (   لر ّْٓجد حد أعلٙ للكٔن٘ املطلك٘ للنصتل الثاىٕ  بثابع   مطتنس ّحيكل شسط لٔبتصص علٙ   )أٖ إٌ 

 فإٌ:

|        |  
 

 
(
  

 
 

 

 
) [          ]  |  | 

        



 

 0944879460/2151436 هـ:                (8)                          مات كلية العلوم  لخد مكتبة 

َّ  اخلطأ ٍيا غري مستبط خطًٔا مبكداز اخلطْٗ  ىالحظ أٌ  : ّذلو أل

(
  

 
 

 

 
)

                       
→           

،   جياد حدٍّ أدىٙ ملكداز اخلطْٗ ، ّميهً إجساٛ بعض احلطابات صػريٗ بصهل ناف   رّٓتْقع أٌ ٓصبح اخلطأ أنرب مً أجل قٔه ل

 ّذلو بْضع:

     (
  

 
 

 

 
)                   (

 

 
 

 

  
) 

 ّعيدٍِٜر جند:

√  إذا ناٌ 
  

 
 َّ َّ         ، فإ ُِ فإ  ٓتصآد.     ّعلٔ

√  إذا ناٌ إما 
  

 
 َّ َّ         ، فإ ُِ فإ  متصآدٗ . |    |اقص ، مع مالحظ٘ أٌ يٓت     ّعلٔ

 التَّاِلَٔ٘:  أمَّا الكٔن٘ الدُّىٔا خلطأ اخلطْٗ فَٕ مً أجل 

  √
  

 
 

ًٗ يف اخلطأ الُهلِّٕ   ّٓؤدِّٖ تياقص   يف التَّكسٓب.إ  أقل مً ٍرِ الكٔن٘ شٓاد

 يف عنلٔات طساٜل أّلس.  صػريٗ بكدٍز ناٍف حبٔث  ال َٓؤىلِّس ٍرا احلدُّ األدىٙ لر  لكد جست العادٗ أٌ تهٌْ قٔن٘ 

  حيكل      ىلابع أٖ ْٓجد لٔبتصص شسط  التابع حيكل : 

|             |    |   |          [          ]       [     ] 
  ٌأخطاٛ التدّٓس املستبط٘ بالتكسٓب    إ ٍٕ   . 

  حيكل :        أٖ ْٓجد ىلابع   حد أعلٙ للنصتل مً املستب٘ الثاىٔ٘ لر ْٓجد|      |     . 

 نْتا. ز، ىل هَّ ضيتهلَّه عً طساٜل زاىجيف احملاضسٗ الكادم٘ ضيدزج متسٓيًا عً طسٓك٘ ضلطل٘ تآلْ

 

 

 


