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المستخلص

يدور البحث ضمن إطاريه النظري والتطبيقي على التحليل الحركي للمتغيرات االقتصادية باستخدام

أساليب القياس االقتصادي والمعادالت التفاضلية.

ركز البحث نظرياً وتطبيقياً على تحليل دالتي العرض والطلب تمم اسمتخدام األسملوب القياسمي ألجمل
تحديد معالم دالتي العرض والطلب  .ثم تم توليف ذلم مما اسمتخدام المعمادالت التفاضملية للتوصمل

إلى النتائج النهائية.

تم التوصل إلى نتائج رائعة أكدت أهمية استخدام هذين األسلوبين في التحليل .

المقدمة

أصبح من الواضح في الزمن المعاصمر التعقيمد المسمتمر فمي الحيماا االقتصمادية ب مكل كبيمر بسمبب

الكم الهائل من التعامالت إضافة إلى المؤثرات االقتصادية داخلياً وخارجياً.

لذا بدا من غير الممكن اعتماد التوازن الساكن أو الساكن المقارن على مستوى الت كيل الهائمل ممن

التغيرات و المتغيرات المؤثرا فيها.

عليه فمان اعتمماد التموازن الحركمي يعتبمر السمبيل الوحيمد المذي يمكمن ممن خاللمه التوصمل إلمى معرفمة

نقاط التقارب والتباعد ما بين المتغيرات االقتصادية عبر الزمن.

اس ممتناداً ل ممذل يه ممدف البح ممث اس ممتخدام أس مماليب حديث ممة يمك ممن م ممن خالله مما تحلي ممل التم موازن الحرك ممي
للمتغيرات االقتصادية ب كل عام ومتغيري العرض والطلب كحالة دراسية خاصة.
لذا جاء البحث بفرضية مفادها :

يعتبر التوازن الحركي األسلوب األمثل لتحليل واقا المتغيرات االقتصادية عبر الزمن.
تعتبممر المعممادالت التفاضمملية أسمملوبا متقممدماً فممي ت ممخي

االقتصادية عبر المسار الزمني.
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نقمماط التقممارب والتباعممد ممما بممين المتغي مرات

أوال  :المنطق التحليلي في ظل استخدام المعادالت التفاضلية.

لو كانت لدينا المعادلة التفاضلية التالية:

)+…….. + an-1Y(t) +anY = b……….….(1

+ a1

وب كل مختصر ومحدد ،
)Y(t) + a1Y(t) + a2Y = b ……………….………….. (2
حيث إن كل من (  )a1 , a2 , b1ثوابت .
لو كان الحد الثابت ( )bيساوي صمف اًر  ،حينئمذ تسممى المعادلمة بالمعادلمة المتجانسمة  .لكمن إذا كمان

الحد الثابت ( )bال يساوي صف اًر  ،حينئذ ستكون المعادلة غير متجانسة.

في الحالة التي تكون فيها  b≠0 ،فان الحل الخا بالعالقة(  )2سيكون بال كل
Y ( t) = Yc + Yp
حيممث إن  Ypتمثممل التكامممل الخمما (  ) particular integralكحممل رياضممي فضممال عممن انممه
يعطي القيمة التوازنية للمعادلة  ، Ytبينما ي ير  Ycإلى انحمراف  Ytعمن حالمة التموازن  .علمماً إن

التكامل الخا

للعالقة( )2يكون بال كل .
a2 ≠0

)……………………………….. (3

= Yp

إضافة لذل يمكن القول إن  Ycتمثل الدالة المتممة للعالقة (. )2

لكن لو كانت المعادلة التفاضلية بال كل
)Y(t) + a1Y(t) + a2Y = 0 ………………………… (4
هنا نتسماءل كيمف يمكمن التوصمل إلمى الحمل المطلموب  .لكمن لمو تمعنما النظمر بالمعادلمة االسمية ممن

النوع ( )Y=Aertلالحظنا انها تعتبر أسلوبا مناسباً لحل العالقة ( )4وفي هذا المجال لنعتبر إن
وان

علممى اعتبممار إن العالقممة األولممى هممي الم ممتقة األولممى للمتغيممر  Yوان العالقممة الثانيممة هممي الم ممتقة

الثانية للمتغير . Y

استناداً إلى الصيغ (  ) Y , Y , Yيمكن إن نحول العالقة ( ) 4إلى ال كل التالي :
) Ae (r + a1r + aa2 ) = 0 …………………………… (4a
علممى اعتبممار إن القمميم المتعلقممة بكممل مممن (  )r , Aتسممتوفي العالقممة ( . )4لممذا فممان محاولممة الحممل
2

rt

للعالقم ممة ( )Y=Aertيجم ممب إن تتحقم ممل وذل م م بتعريم ممف قيمم ممة الثابم ممت  Aوذل م م باسم ممتخدام ال م ممروط

االبتدائية للمسألة  .فضال عن إن قيم  rيجب إن تستوفي العالقة
)r + a1r + a2 = 0 …………………………………… (4b
2
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إن العالقممة أعممال تعممرف بأنهمما المعادلممة المميمزا للمعادلممة ( )4أو انهمما المعادلممة الكاملممة للعالقممة ()2
ألنهمما عبممارا عممن معادلممة تربيعيممة فممي  rإذ انهمما تعطممي جممذرين فممي الحممل حيممث ي ممار لهممما بالجممذرين

المميزين  .إذ يعبر غنهما بال كل ،
)………………………………. (5

= r 1 , r2

حيث إن بين هذين الجذرين عالقة بسيطة والتي يمكن إن تستخدم كأوساط مالئمة في مسار الحل
 .إذ إن مجموع هذين الجذرين يساوي  -a1وان حاصل ضربهما يساوي  . a2أي إن :
= r1 + r2
= = r 1 . r2
=
إن قيمة هذين الجذرين هي فقط القيم التي سموف نحمددها ل م  rإثنماء حمل العالقمة ( ) Y=Aertلكمن
هذا يعني إن هنا حلين للعالقة وعلى ال كل التالي ،

r1t

حيث إن كل من  A2, A1هما ثابتان وان كل من

r2 , r1

Y1=A1e
Y2=A2er2t
هما جذرين مميزين تم الحصمول عليهمما

من العالقة ( )5لذا نحتاج إلى حل عام واحد يستوفي كل من الثابتين  A2,A1ومؤهل كحل عمام

لمعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية  .إن هذا يأتي من الحقيقة القائلة انمه لمدى مفاضملة العالقمة (y)t
للم تقة الثانية

فانه سوف نفقد ثابتين خالل عملية اال تقال .لذا فان العودا ثانية إلى العالقة

 Ytفان ذل يحصل بالتكامل لذا يتطلب ذل إضافة ثابتين  ،حيمث يكمون إمامنما طريمل واحمد وهمو

جمما كمل ممن  Y2 , Y1ألجمل تضممين كمال الثمابتين  A2 ,A1ويمكمن لنما إن ننهمي ذلم ممن خمالل
عملية جما  Y1+Y2كحل عام للعالقة ( )4فإذا كان كل من  Y2 , Y1همما حمل للعالقمة ( )4فمان
تعويضهما وفقاً لترتيبهما في العالقة ( )4سيكون بال كل :

وبجما هاتين العالقتين نحصل على:
(

652

نستنتج إن عملية الجما تسمتوفي العالقمة ( )4بال مكل المطلموب وفقماً لمذل فمأن الحمل العمام للعالقمة

( ( )4أي المعادلة المتجانسة ) أو بتعبير أدل الدالة لمتمممة للعالقمة ( )2يمكمن إن يكتمب بال مكل
(  ) Yc = Y1 + Y2وحسب صيغة الجذور المميزا الم ار إليها بالعالقة (.)5

وبقدر تعلل األمر بقيم الجذرين  r2 , r1فمان ثالثمة خماالت يمكمن إن تعتممد فمي مجمال الحمل حسمب

طبيعة كل من  r2 , r1وعلى ال كل التالي :

الحالة األولى :الجذر المميز الحقيقي ( : ) distinct real root
عنممدما تكممون 4a2

فممان الجممذر ألتربيعممي فممي العالقممة ( )5هممو عبممارا عممن عممدد حقيقممي وان

الجذرين  r2 , r1سيأخذان قيم حقيقية مميزا عليه يمكن إن نكتب اآلتي :
)Yc = Y1+Y2 = A1er1t +A2er2t …………………………….. (7
الحالة الثانية :الجذر المتكرر:
حينم مما تك ممون المع ممامالت ف ممي المعادل ممة التفاض مملية بال ممكل= 4a2

ف ممان الج ممذر ألتربيع ممي ف ممي

العالقة ( )5سوف يتال ى وان الجذرين المميزين سيأخذان قيم متماثلة  ،أي إن :

= )r (= r1 = r2
إن مثممل هممذ الجممذور تسمممى بالجممذور المتكممررا ،لممذا ووفق ماً لحالممة الجممذور المتكممررا لممو كتبنمما الدالممة

المتممة بال كل:
Yc = Y1 + Y2
فان المجموع سينتهي في صيغة مفردا (إي سنحصل على نتيجة واحدا ) أي :
rt
)Yc = A1e + A2ert = ( A1+A2)ert = A3ert ………………… (8
حيممث سنحصممل علممى ثابممت واحممد فقممط وهممذ الحالممة لممم تطممن كافيممة لتقودنمما مممن معادلممة تفاضمملية مممن
مرتبة ثانية إلى المعادلة األصلية لذا فان الطريل الوحيد هو إيجاد حد يستوفي العالقة (.)4

إن الصمميغة التممي سممتؤدي هممذا المطلممب هممي( )A4tertإذ طالممما إن المتغيممر  tيممدخل فممي عمليممة

الضممرب لممذا فممان هممذا الحممد المممتمم هممو حممد مسممتقل خطيماً عممن الحممد ( )A3ertلممذا فممان الدالممة المتممممة

للجذر المتكرر هي :

r1t

r2t

)Yc = A3e +A4te …………………………………….. (9
الحالة الثالثة :الجذور المعقدة (:)The complex roots
فان الجذر ألتربيعمي فمي الصميغة ()5

عندما تكون معامالت الدالة التفاضلية بال كل 4a2
يمكن إن يكتب بال كل :
=

.

=

وهنا سنأخذ الصيغة المختزلة ال كل :
=and vi
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=h

إذ إن الجذرين يمكن إن ي ار لهما بعدين معقدين أي :
r1 , r2 = h vi
حيث إن هذين الجذرين المعقدين يقال لهما بالجذرين الثنائيين ألنهما دائماً يظهمران سموية حيمث إن

احمدهما يمثمل مجمموع  vi , hوالثماني يمثمل الفمرل مما بمين  vi, hلمذا فمان الدالمة المتمممة سمتكتب
بال كل :
) Yc = e ( A1e + A2e ) ………………………. (10
لو حولنا التعبير اآلسي التصوري ما بين األقواس إلى صيغة مثلثيه فان الدالة المتممة ستكون دالة
vit

-vit

ht

مثلثيه وسوف تمثل باستخدام عالقات اويلر  .وبال كل التالي :
)eiØ ≡ cosØ +i sin Ø …………………………….. (11
)e-iØ ≡ cosØ – i sin Ø …………………………….. (12
وبجعل (  ، ) Ø = vtلذا سنحصل على :
vit
-vit
)e = cosvt + i sinvt and e = cosvt – isinvt ………. (13
ومن هذ العالقة يتبا ذلم إن الدالمة المتمممة ( )Ycفمي الصميغة ( )11ووفقماً للصميغتين ( )11و

( )12يمكن إعادا كتابتها بال كل التالي :
])Yc= e [ A1 (cosvt + isinvt) + A2 (cosvt – isinvt
)= eht [ ( A1+A2) cosvt+(A1-A2)isinvt ] ………….. (14
وباالختزال نحصل على:
A5 ≡ A1 +A2 and A6 ≡ ( A1 – A2 ) i
لذا فان العالقة  14ستصبح :
ht
) Yc= e ( A5cosvt + A6sinvt ) …………………… ( 14a
لمو تمعنما بالعالقمة ( )a14والحظنما الحمد (  ) A5cosvtنالحمظ إن (  ) cosvtهمو دالمة مثلثيمه
hit

للمتغير vt

بالفترا الزمنية 2п :

) Where : (2п = 6.2832
وبمدى قدر ( : )1إن الفترا الزمنية  2пتعني إن النقطة تتكرر في كل وقت بحيث إن  vtستزداد
بمقمدار ، 2пوحينمما نأخمذ المزمن  tكمتغيمر وحيممد لمذا فمان التكمرار سمميحدث فمي كمل زممن  tبحيممث
تكون الزيادا بالمقدار . 2п/v

لممذا وباإل ممارا إلممى  tعلممى اعتبممار انهمما مناسممبة فممي التحليممل الحركممي لممذا سمموف نعتبممر الفت مرا الزمنيممة
( )cosvtعلى اعتبار انها تساوي  .2п/vولدى مضاعفة الثابت  A5فان ذل سينعكس على الحد
( )cosvtلمذا فممان التذبممذب فممي مسممتوى التغييممر سمميأخذ ال ممكل ( )±1 to ±A5هممذا فممي حالممة كممون
المدى قدر (. )1

إما عن الفتمرا الزمنيمة فسمتبقى كمما همي  .وبايجما زان الحمد ( )A5cosvtهمو عبمارا عمن دالمة جيمب

تمام للزمن tوبفترا قدرها ( )2п/vوبمدى قدر .A6
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لممذا سممتكون لممدينا فتمرا عامممة أو م ممتركة حيممث إن المقممدار ( )A5cosvt+A6sinvtسمموف يمموفر لنمما

تكرار دائري في أي زمن  tبحيث يزداد هذا التكرار بمقدار  2п/vوعند العودا إلى العالقة ( = Yt
 )Yc + Ypيمكمن القمول إن الحمد  Ycيتمألف ممن ( )A5cosvt+A6sinvtإن همذ الصميغة تمثمل

المسممار الزمنممي للمتغيممر ( )Yوالممذي لممم ينتهممي والممذي بممدور يعبممر عممن مممدى تذبممذب معممين حممول
مستوى التوازن ( )Ypإما عن الحد المضروب  ehtكما يبدو في الصيغة ( )14فله أهمية كبيمرا فمي

التحليل الحركي  ،وذلم ألنمه يجيمب عمن السمؤال القائمل همل إن المسمار الزمنمي سموف يتباعمد لمدى

زيممادا ( )tأو انممه سمميتقارب أو سمميبقى عنممد مسممتوا  .وهنمما يمكممن القممول انممه فممي حالممة كممون  h=0لممذا
ف ممان  eht=1وف ممي ه ممذ الحال ممة ف ممان الدال ممة المتمم ممة المعب ممر عنه مما بال ممكل ()A5cosvt+A6sinvt
سميكون ممداها ثابممت أي عنمد نقطمة االسممتقرار  .إمما لممو كانمت1

 hفمان الحممد  ehtسموف يتنمماق

باسممتمرار ممما ت ازيممد  tوان كممل دورا متعاقبممة سممتعبر عممن مممدى متصمماغر عممن الممدورا السممابقة لهمما .

والعك مس حينممما تك ممون1

 hفإنهمما ست ممير إل ممى تذبممذب مت ازي ممد أي عممن انح مراف مت ازي ممد عممن حال ممة

التوازن علماً إن ما تم ذكر يتضح جلياً في ال كل أدنا .
B
P
V
Ø

C

A
H

D
علماً انه في المجال التطبيقي يثبت متغير الزمن على محيط الدائرا ويكون المسار الزمنمي معماكس

التجا عقرب الساعة.

ثانيا  :المسار التوازني لدوال العرض والطلب :

اسممتناداً إلممى مفمماهيم الممزمن المسممتمر إن اتجمما األسممعار يمكممن إيجمماد باسممتخدام الم ممتقتين األولممى
والثاني ممة  .وألج ممل اخ ممذ اتج مما األس ممعار بالحس ممبان س ممتأخذ موض مموع دالت ممي الع ممرض والطل ممب ض مممن

استخدام الم تقتين األولى والثانية في هذا المجال:
لو كانت لدينا الدالتين:

)
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)(t

,

)(t

Qd = D ( p(t) ,

)Qs = s (p(t) , (t) , (t) ) ……………………….. (15
لو أكدنا على الحالة الخطية لهذ الدوال وبسطنا رموز المتغيرات المسمتقلة (  )p, ,عليمه يمكمن
كتابة اآلتي :

Qd = α – βP + m +n
…………(β,α
)
Qs = - γ+ δP +
+ w ) ………...(γ,δ
))………….(16
 mيتبما
إن المعمالم (  )m,n ,wتجمد توقعمات األسمعار للباعمة والم مترين  ،حيمث لمو كانمت

ذل م إن زيممادا األس معار تممؤدي إلممى زيممادا الكميممة المطلوبممة  ، Qdوهممذا سمميؤدي إلممى إن الم ممترين

سيتوقعون إن ارتفاع األسعار سيستمر لذا يرون البد ممن زيمادا م مترياتهم حاليماً طالمما إن األسمعار

لم تزل نسمبياً منخفضمة إمما لمو كانمت

 mفمان ذلم سميؤدي إلمى توقما معماكس فمي األسمعار ،

لذا فان الم ترين سوف يقطعون م ترياتهم ألجل انتظار انخفاض األسعار .

إممما عممن المعلمممة  nفإنهمما تجعممل سمملو الم ممترين يعتمممد أيضمما علممى معممدل تغيممر ( )dp/dtلممذا فممان
المعالم  m,nتدخل كعناصر مادية في موضوع المضاربة السعرية.

 w,فإنها تجلمب للباعمة نفمس مما ممر ممن مضمامين  .وألجمل تبسميط سمنفترض إن

إما عن المعالم

دالة الطلب فقط تتضمن توقعمات أسمعار وذلم بجعمل كمل ممن  m,nذات قميم غيمر صمفرية  .معنمى

ذل إن دالة العرض ال تتضممن توقعمات سمعريه  .كمذل إن السمول دائمماً تكمون فمي حالمة تصمفية .
لذل يصبح ممن الممكمن موازنمة دالتمي العمرض والطلمب  .اسمتناداً لمذل وبجمما المدالتين فمي العالقمة

( )11وبإعادا الترتيب سنحصل على العالقة التالية :

)……………………………… (17

=p

–

+

إن العالقممة أعممال هممي علممى هيئممة العالقممة ( ، )2حيممث إن حممدودها تقابممل حممدود المعادلممة ( )2ووفقماً
للتعويض التالي :

=b

= ; a2

Y= P ; a1=m/n

وطالم مما إن ه ممذ الص مميغة أي ( )11تتض مممن ك ممل م ممن الم ممتقتين األول ممى والثاني ممة (

) ل ممذا ف ممان

السعر الذي يظهر هو عبارا عن السعر التوازني في مفهوم تصفية األسوال .

إن التوازن ألسعري ضمن هذ العالقة من السهولة إيجاد وذل باستخدام العالقة :
; a2 ≠ 0

= )Y(p

ووفقاً للعالقة ( )11فان :
=

= )P(p

ولكون الصيغة موجبة لذا فإنها تعبر عن توازن ساكن  ،أما عن الدالمة المتمممة ) p(cفمان لهما ثالثمة

حاالت هي :
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الحالة األولى  :جذر حقيقي مميز أي إن
)

(m/n)2

(-4

إن الدالة المتممة الممثلة لهذ الحالة هي :
P(c)= A1er1t + A2er2t

حيث إن :

r1,r2= [ -

±
ووفقاً لذل فان الحل العام هو :

P(t) = Pc +Pp = A1er1t + A2er2t +
الحالة الثانية  :حينما تكون
)

(-4

(m/n)2

في مثل هذ الحالة إن الجذور المميزا تأخذ قيم منفردا وهي :
r = -M/2n
لذا فان الحل العام يصبح بال كل :
r= -m/2n P(t) = A3e-mt/2n + A4te-mt/2n +
الحالة الثالثة  :حينما تكون
)

(-4

(m/n)2

في مثل هذ الحالة إن الجذور المميزا هي عبارا عن زوج من اإلعداد المعقمدا ثنائيمة األزواج  ،أي

إن :

r1,r2 = h+vi
and vi = 1/2

where h = -

لذا فان الحل العام يصبح بال كل :
P(t) = e-mt/2n [A5cosvt + A6sinvt ] +
اإلطار التطبيقي للدراسة :
ألجل إيجماد المسمار العملمي لمما ورد ممن تحليمل نظمري  ،فانمه ذلم يمكمن التوصمل إليمه وفقماً لنمماذج

افتراضية أربعة مبنية على االفتراضات التالية :

تحديد ثالثة نماذج تمثل العالقة ما بين السمعر والكميمة المطلوبمة  .بمعنمى إيجماد دالمة تقديريمة علمى

ثالثة مراحل .
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المرحلة األولى  :تعبر عن واقا األسعار السائدا في السول وفقاً لحالمة تموازن وقتمي مما بمين الكميمة
المطلوبة والكمية المعروضة .

المرحلةةة الثانيةةة :تسممتند هممذ المرحلممة علممى توقمما الم ممترين بزيممادا األسممعار لممذا فممأنهم سمميزيدون مممن
م ترياتهم خالل هذ المرحلة ،إن هذ المرحلة تتسم بتغير مستوى الطلب . dp/dt

المرحلةةةة الثالثةةةة :يتوقمما الم ممترين إن األسممعار سممتنخفض لممذا سممتخفض بالمقابممل م ممترياتهم وهممذا
التغيممر فممي مسممتوى األسممعار والطلممب  dp2/dt2مبنممي اسممتناداً إلممى نتممائج المرحلممة السممابقة ود ارسممات

السول.

تحديد نموذج قياسمي افت ارضمي يمثمل العالقمة مما يمن السمعر والكميمة المعروضمة  .فضمال عمن انمه ال
يتضمممن توقع ممات بمعن ممى أخ ممر إن المتغي ممر ال ممذي ي ممتحكم بمس ممارات التم موازن ه ممو متغي ممر الطل ممب كم مما

سيتضح الحقاً.
نماذج الطلب:

النموذج األول  :العالقة التالية تمثل مستوى  Qdمقابل مستوى األسعار  pوفقاً للم اهدات التاليمة

:

2

P
256
225
169
100
81
16
2
∑P = 847

P
16
15
13
10
9
4
= 76∑P

P.Q
384
390
403
410
414
192
=3912∑P.Q

Q
24
26
31
41
46
48
∑Q = 216

; │D│ = 593
│

= ; ●B

│ .

=)P

(

= ( P)-1
● b0 = 61
● b1 ≡ 2.5

النموذج الثاني :
استناداً للنموذج األول ودراسات السول يتوقا الم ترين استمرار زيادا األسعار لذا فأنهم
سيزيدون م ترياتهم في هذ المرحلة وفقاً للعالقة التالية :
2

P
1296
1089
784
400
289
36
2
∑P = 3894

P
36
33
28
20
17
6
∑P = 140

P.Q
2232
2277
2100
1620
1615
732
∑P. Q = 10576
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Q
73
69
75
81
95
122
∑Q = 504

نتائج النموذج بدون حد ثابت وباالنحرافات هي :
∑QP = - 1184
∑p2 = 628
=

= -1.8
النموذج الثالث :

اس ممتناداً لواق مما الس ممول ال ممذي ي ممير ل ممه النم مموذج رق ممم  2وتوقع ممات الم ممترين بجن ممو األس ممعار إل ممى
االنخفاض لمذا فمان العالقمة مما بمين السمعر والكميمة المطلوبمة تتضمح ممن العالقمة التاليمة والتمي ت مير

إلى انخفاض نسبي في الكمية المطلوبة نظ اًر لحصول توقا انخفاض السعر مستقبالً :
2

P.Q
1350
1419
1404
1404
1386
1395
∑P. Q = 8358

P
900
1089
1296
1521
1764
2025
2
∑P = 8395

Q
45
43
39
36
33
31
∑Q = 225

P
30
33
36
39
42
45
∑P = 227

نتائج النموذج باالنحرافات وبدون حد ثابت هي :
∑QP = -155
∑P2 = 157
= ● b-

= - 0.99 ≈ -1
نموذج العرض :

يمكممن ع مرض النممموذج االفت ارضممي الممذي يوضممح العالقممة مممابين السممعر والكميممة المعروضممة بال ممكل

التالي :

2

P
4
9
25
49
64
144
2
∑P = 295

P
2
3
5
7
8
12
∑P = 37

P.Q
44
84
170
273
336
624
∑P. Q = 1531

Qd
22
28
34
39
42
52
∑Qd = 217

; │D│ = 401
│
│

= ( p )-1

│.

│.

=
, b1 = 2.8
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= )( P

● b0 = 18

استناداً إلى نماذج العرض والطلب ونتائجها يمكن ترتيب دالتي الطلب والعرض بال كل التالي :
Qd = 61 – 2.5P – 1.8P - P
Qs = - 18 + 2.2 P
ووفقاً الفتراض تصفية األسوال  Qd = Qsلذا فان :

– = -18 + 2.8P

61 – 2.5p – 1.8

وبإعادا الترتيب والقسمة على  -1نحصل على :
+ 1.8 + 5.3 P = 79
إما ال روط االبتدائية للمسالة نفترض إن :
P(0) = 16
(0) = 1

الحل :

ابتداء يمكن إن حصل على التكامل الخا من الدالة أعال بال كل التالي :
ً
P(p) = 79/5.3 = 14.9
حيث يمثل ) P(pحالة التوازن ب كلها األولي :
ومن خصائ

العالقة :

r2 + 1.8r + 5.3 = 0
يمكممن إيجمماد الجممذور وبعممد ذلم نتعممرف علممى خصائصممها لكممي يمكممن التوصممل إلممى الحممل المطلمموب
عليه :
= r 1 , r2
= 1/2 ( -1.8 ± 4.2 ) = -0.9 ± 2.1 i

=
● h = - 0.9
● vi = 2.1 i

لذا فان الحل العام سيكون :
P(t) = e-0.9 [ A5cos2.1t + A6 sin 2.1t ] + 14.9
وألجل تحديد قيم الثمابتين  A6 , A5البمد ممن الرجموع إلمى ال مروط األوليمة للمسمالة  ،حيمث نجمد إن

ال رط األول :

= 16 ; and t = 0
لذا فان

)(0

e0 = ( A5 cos (0) + A6 sin (0) + 14.9
cos (0) = 1 and sin (0) = 0
لذا فان :
A5 + 14.9 = 16
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A5= 1.1

ومن ال رط التالي :

P(0) = 1 and t = 0

لذا سنحصل على :

]=-0.9e-0.9t [A5cos2.1t+A6sin2.1t] + e-o.9t[-2.1A5sin2.1t+21.A6cos2.1t
And
0
0
])(0) =-0.9e [A5cos(0)+A6sin(0)]+(-0.9)e [-2.1A5sin(0)+2.1A6cos(0
= -0.9[ ( A5 + 0 ) + ( 0 + 201 A6 )]=0.9A5+1.89A6
ووفقاً لل رط األولي P(0) = 1 ،
)(t

لذا فان :
بما إن :

– 0.9 (A5) + 1.89A6 = 1
A5 = 1.1
-0.9(1.1) + 1.A6 = 1
)A6 ≈ (1

عليه فان الحل العام يصبح :
P(t) = e -0.9t [ 1.1 cos 2.1t + sin2.1 t ] +14.9
يبممدو مممن حيممث العالقممة أعممال إن المسممار الزمنممي يتمثممل بفت مرا زمنيممة ذات تذبممذب دوري .حيممث إن
الدورا ممثلة بالعالقة ( )2.1п / v = пأي هنال دورا كاملة في كل زمن ( )tتزداد بالقمدر ( = п
 . )3.1459وان ما يتعلل بالحد المضروب  e-0.9فانه ي ير إلى إن التذبذب سيتضاءل .

حيمث إن المسمار الزمنمي الممذي يبمدأ بسمعر ابتممدائي قمدر ( )P(0) = 12سمميتقارب نحمو حالمة التموازن
المؤقت بالسعر (  )P(p) =14. 9وهذا يتضح من إكمال حل العالقة :
P(t) = e-0.9 [ 1.1cos2.1t + sin2.1t] = 14.9
P(t) = e-0.9 (1.1349)+14.9
علمماً انممه كلممما تصمماعد األس ( ، )-0.9كلممما اتجهممت قيمممة  eإلممى الصممفر  ،حتممى تصممبح قيمممة
 )P(t) = 14.9(،وهمي تمثمل حالمة تموازن مؤقمت يتغيمر مما طبيعمة التغيمرات الحاصملة فمي مسمتويات
العرض والطلب .
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االستنتاجات :

تعتبر أساليب التحليل الحركي للمتغيرات االقتصادية من األساليب المتقدمة التمي يمكمن إن نتوصمل
من خاللها ت خي

المسار الزمني لحركة المتغيرات االقتصادية وتحديد نقاط التوازن المؤقت التي

لها اثر بالغ في ت خي

الواقا االقتصادي وحركته المستقبلية .

تممم اإلثبممات نظري ماً وتطبيقي ماً أهميممة ودور المعممادالت التفاضمملية فممي اسممتكمال دور التحليممل القياسممي

حيث إن التوليف ما بين التحليلين يحقل الهمدف المطلموب المتمثمل فمي تأ مير واقما العالقمة مما بمين
المتغيرات االقتصادية قيد الدراسة.

أظهمرت النتمائج النهائيمة إمكانيمة ت مخي

حماالت التباعممد والتقمارب مما بمين المتغيمرات علمى مسممتوى

المسار الزمني  ،مما يترتب على ذل إمكانية اتخاذ ما يلزم لتصحيح الواقا للمتغيرات المقصودا.
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