
 

 وضعية تقويم
على أحد الطرق الوطنٌة تتحرك سٌارتٌن فً اتجاهٌن متعاكسٌن ،فً      

 ةمتممسها ٌبزاوٌة ق Aعند النقطة (1لحظة ما انعطفت السٌارة )

بزاوٌة قٌسهاCفانعطفت عند النقطة  (2،أما السٌارة ) 39 لزاوٌة قٌسها

 مكملة لزاوٌة قٌسها 51 ،بنظام تحدٌد  كل من السٌارتٌن مزودة

كما  االنعطاف، الحظ كل من السائقٌن موقع السٌارتٌن لحظة GPSالمواقع 

 هو مبٌن فً المخطط 

 
  فً حساب المسافة بٌن السٌارتٌن لحظة االنعطاف ساعد. 

  بعد االنعطاف هل السٌارتٌن تسٌران فً شكل موازي ؟ فسر

 ذلك .
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