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احلركة الدورية هي حركة يعود فيها اجلسم إىل موقع حمدد
بعد فرتة زمنية ثابتة .فمثال حركة األرض حول الشمس
هي حركة دورية حيث إن األرض تعود إىل موقع حمدد كل
فرتة حمددة من الزمن .كام ان القمر يعود إىل نفس موقعه
بالنسبة لألرض كل فرتة حمددة من الزمن.
إضافة إىل ذلك هناك الكثري من األمثلة ألنظمة تتحرك
حركة دورية ،فحركة اجلزئيات يف املواد الصلبة تتذبذب
حول موضع اتزاهنا يف حركة دورية مستمرة ،كذلك
االمواج الكهرومغناطيسية مثل أمواج الضوء وأمواج
الرادار وأمواج الراديو تنتترش يف الفراغ من خالل تذبذب جماهلا الكهرومغناطييس،
كذلك التيار الكهريب املرتدد واجلهد الكهريب والشحنة الكهربية تتغري بصفة دورية مع
الزمن.
هناك حالة خاصة من احلركة الدورية حتدث لألنظمة املكيانيكية تكون فيها القوة
امليكانيكية تتناسب طرديا مع موضع اجلسم بالنسبة لنقطة اتزان ما .اذا كانت هذه القوة
دائام يف اجتاه نقطة اإلتزان فإنه يف هذه احلالة تعرف باسم احلركة التوافقية البسيطة
 simple harmonic motionوهذا ما سوف نركز الدراسة عليه يف هذا اجلزء.
هذا هي ترمجة للفصل اخلامس عرش من الوحدة الثانية من كتاب الفيزياء للعلوم
واهلندسة مع الفيزياء احلديثة Physics for Scientists and Engineers with Modern
 Physicsللمؤلف ريموند سريوي  .Raymond Serwayجاءت الرتمجة بلغة مبسطة
ورشح سلسل ومدعم بالصور والرسومات التي تعطي للنص مزيدا من الوضوح
والرشح ،هذا باإلضافة إىل الكثري من األمثلة والتامرين املحلولة التي تساعد عىل فهم
املوضوع والتمكن من حل املسائل يف هناية اجلزء.
أمتنى ان يكون هذا العمل يف خدمة أبنائنا الطلبة يف خمتلف الكليات العلمية ليكون هلم
مرجعا رئيسيا يف مقرر الفيزياء العامة .وان شاء اهلل سيتم ترمجة باقي األجزاء عىل نفس
النسق.
مع خالص تحياتي
د .حازم فالح سكيك
جامعة األزهر – غزة
غزة يف 1084-9-81
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مسائل

مقدمة الفصل األول
احلركة االهتزازية أو التذبذبية
ان احلركة الدورية هيي حركية جسيم يعيود فيهيا إىل موضيع حميدد بعيد فيرتة زمنيية
ثابتة .بيالتفكري قلييال يف بعين أنيواع احلركيات مين حولنيا يمكننيا ان نعيدد الكثيري
من األمثلة عىل احلركية الدوريية يف حياتنيا .عيىل سيبيل املثيال انيك تعيود بسييارتك
إىل نفس املكان كل يوم بعيد انتهائيك مين العميل .كيام انيك تعيود إىل مائيدة الطعيام
كييل مسيياء لتنيياول وجبيية العشيياء .كييذلك لييو راقبييت حركيية أرجوحيية يف حديقيية
منزلييك أو يف حديقيية عاميية لوجييدت ان حركتهييا هييي حركيية دورييية تعييود فيهييا إىل
موضييعها األصيي كييل فييرتة زمنييية حمييددة .هييذا باإلضييافة إىل ان حركيية األرض
حييول الشييمس هييي حركيية دورييية بحيييث إن األرض تعييود إىل موضييع حم يدد كييل
فرتة زمنية حميددة وهيذا هيو السيبب يف تعاقيب الفصيول األربعية كيل عيام .كيام ان
القمر يعود إىل نفس موضعه بالنسبة إىل األرض كل فرتة زمنية حمددة.
كام ان هنياك الكثيري مين األمثلية ألنظمية تتحيرك حركية دوريية ،فحركية اجلزيئيات
يف املييواد الصييلبة هييي حركيية اهتزازييية حيييث تتذبييذب اجلزيئييات حييول موضييع
اتزاهنييا يف حركيية دورييية مسييتمرة ،وتييزداد قييوة هييذه احلركيية كلييام ارتفعييت درجيية
احلييرارة ،كييذلك االمييواج الكهرومغناطيسييية مثييل أمييواج الضييوء وأمييواج الييرادار
وأمييواج الراديييو تنتترش ي يف الفييراغ ميين خييالل تذبييذب جماهلييا الكهرومغناطييسيي،
كييذلك التيييار الكهييريب املييرتدد واجلهييد الكهييريب والش يحنة الكهربييية تتغييري قيمتهييا
بصفة دورية مع الزمن.
هناك حالة خاصية مين احلركية الدوريية حتيدث يف العدييد مين األنظمية املكيانيكيية
حيث تتناسب فيهيا القيوة امليكانيكيية امليؤثرة عيىل جسيم تناسيبا طردييا ميع ازاحية
www.trgma.com
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اجلسم بالنسبة إىل نقطة اتزان ميا .اذا كانيت هيذه القيوة دائيام يف اجتياه نقطية اإلتيزان
فان حركية اجلسيم يف هيذه احلالية تعيرف باسيم احلركية التوافقيية البسييطة
motion

simple

 harmonicوهييذا مييا سييوف نركييز الدراسيية عليييه يف هييذا الفصييل ميين

الكتاب.

للتغلب على متايل املباني العالية حتت تأثري الرياح ،يتم استخدام أنظمة امخاد
احلركة االهتزازية وتثبت بالقرب من قمة املبنى .حيتوي نظام االمخاد هذا على
اجسام ذات كتلة كبرية تتذبذب بتحكم من الكمبيوتر عند نفس تردد املبنى
مما يعمل على تقليل التمايل .الكرة املعلقة اليت يصل وزنها إىل  730طن يف
الصورة أعاله هي جزء من نظام امخاد احلركة االهتزازية املثبت يف مركز تايبيه
املالي يف تايوان والذي يصل ارتفاعه إىل  000مرت.
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 1.1حركة جسم متصل يف زنربك Motion of an object attached to a spring
كمثال عىل احلركة الدورية حركة جسم متصال مع زنربك وتعرف هذه احلركة باسم
احلركة التوافقية البسيطة

harmonic motion

 simpleولرشح هذا النوع من احلركة

دعنا نفرتض جسم كتلته  mمتصال مع زنربك يتحرك عىل سطح أفقي عديم االحتكاك
كام يف الشكل  .1.1عندما يكون الزنربك يف حالة االستقرار أي إن استطالة الزنربك
تساوي صفر ،فان الزنربك يكون يف حالة اتزان عند  .x = 0نعلم إن الزنربك يتذبذب يف
هذه احلالة إىل اليمني وإىل اليسار إذا تعرض إىل أي اضطراب يؤدي إىل استطالته أو
انضغاطه.

شكل  1.1جسم متصل مع زنربك يتحرك على سطح افقي عديم االحتكاك)a( .
عندما يتحرك اجلسم إزاحة إىل اليمني عن نقطة االتزان  ،x < 0فان القوة املتولدة
يف الزنربك تكون إىل اليسار )b( .عندما يكون اجلسم يف حالة اتزان عند ،x = 0
فان القوة املؤثرة بواسطة الزنربك تساوي صفر )c( .عندما تكون إزاحة اجلسم إىل
اليسار حبيث ان  ،x < 0فان القوة املتولدة يف الزنربك تكون إىل اليمني.

من الشكل  1.1نستطيع أن نفهم انه إذا أزيح اجلسم إىل اليمني أو إىل اليسار نتيجة لتأثري
قوة خارجية ،فان قوة معينة تتولد يف الزنربك تسمى بالقوة االسرتجاعية

restoring

www.trgma.com
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 forceويكون اجتاهها دائام عكس اجتاه القوة املؤثرة اخلارجية .يمكن حساب القوة
االسرتجاعية التي تتولد يف الزنربك من خالل قانون هوك  Hooke’s lawوالذي يعطى
بالعالقة التالية:
𝑥𝑘𝐹𝑠 = −

)(1.1

حيث ان  kتعرف بثابت الزنربك وهلا وحدة  ،N/mو xهي إزاحة اجلسم عن موضع
اتزانه األص  ،اما  Fsهي القوة االسرتجاعة املتولدة يف الزنربك والتي تنتج حتت تأثري
قوة االزاحة اخلارجية وسميت بالقوة االسرتجاعية

force

 restoringالن هذه القوة

تكون دائام يف اجتاه نقطة االتزان ويف عكس اجتاه ازاحة اجلسم وحتاول ارجاع اجلسم
إىل موضعه األص  .وهلذا إذا أزيح اجلسم إىل اليمني من النقطة  x = 0أي يف االجتاه
املوجب كام يف الشكل

a 1.1

فان اجتاه القوة االسرتجاعية يكون إىل اليسار .وعند

إزاحة اجلسم إىل اليسار من النقطة

=0

 ،xأي يف االجتاه السالب كام هو موضح يف

الشكل  c 1.1فان القوة االسرتجاعية سوف تكون إىل اليمني.
بتطبيق قانون نيوتن الثاين 𝑥𝑎𝑚 = 𝑥𝐹 ∑ عىل حركة اجلسم وباستخدام املعادلة  1.1فان
حمصلة القوة يف االجتاه  xتكون عىل النحو التايل:
𝑥𝑎𝑚 = 𝑥𝑘−
𝑘
𝑥
𝑚

)(1.2

∴ 𝑎𝑥 = −

وهلذا فان التسارع (العجلة  )accelerationيتناسب تناسبا طرديا مع موضع اجلسم ويف
االجتاه املعاكس لإلزاحة من نقطة االتزان وكل جسم يترصف عىل هذا النحو فإن
حركته تسمى باحلركة التوافقية البسيطة

harmonic motion

 .simpleوعليه فان أي

جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة يكون تسارع هذا اجلسم تتناسب تناسبا طرديا مع
إزاحته ويف االجتاه املعاكس ملوضع االتزان.
إذا أزيح اجلسم املوضح يف الشكل  1.1إىل املوضع  Aومن ثم تم تركه ،فان التسارع
االبتدائي له يساوي  .–kA/mوعندما يمر اجلسم خالل نقطة االتزان  x = 0فان تسارعه
يكون مساوية للصفر ،عند هذه اللحظة فان رسعة اجلسم تكون اكرب ما يمكن الن
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التسارع يغري اجتاهه (أي تتغري إشارته) .يستمر اجلسم يف احلركة إىل اليسار من نقطة
االتزان بتسارع موجب ليصل إىل املوضع

= –A

 ، xوعندها يكون التسارع موجب

ويساوي  +kA/mوتكون الرسعة مساوية للصفر.
يكمل اجلسم دورة كاملة من حركته عندما يعود إىل نقطة البدء ،ثم يمر مرة اخرى
بالنقطة  x = 0بأكرب رسعة ممكنة .وهبذا نرى ان اجلسم يتذبذب بني نقطتني مها x = ±A

يف حالة عدم وجود احتكاك ،والن القوة املبذولة بواسطة الزنربك تكون قوة حمافظة،
وبالتايل تستمر احلركة إىل ماالهناية .سوف ندرس حالة احلركة يف وجود احتكاك يف
الفصل .6.1
مالحظة :احلالة التي ناقشناها يف اجلزء السابق تنطبق ايضا عىل اجلسم املعلق يف زنربك
حيث ان كتلة اجلسم سوف تتسبب يف استطالة الزنربك يف اجتاه األرض ،وحتدث له
ازاحة من نقطة االتزان مسافة معينة وتصبح نقطة االتزان عند نقطة جديدة نعترب اهنا
النقطة  .x = 0ولتوضيح ذلك نفرض ان  xsمتثل االستطالة الكلية للزنربك من نقطة
االتزان عندما ال يكون هناك أي جسم معلق ًا به .وعليه فان استطالة الزنربك تعطى من
خالل املعادلة  xs = – (mg/k) + xحيث إن ) –(mg/kمتثل استطالة الزنربك نتيجة لوزن
اجلسم املعلق به و  xهي االستطالة احلادثة للزنربك نتيجة للحركة التوافقية البسيطة.
مقدار القوة املحصلة عىل اجلسم هي
𝑥𝑘𝐹𝑠 − 𝐹𝑔 = −𝑘(−(𝑚𝑔/𝑘) + 𝑥) − 𝑚𝑔 = −

نستنتج من ذلك ان القوة املحصلة املؤثرة عىل اجلسم املعلق يف زنربك هي نفسها القوة
املؤثرة عىل اجلسم املتصل بالزنربك يف الوضع االفقي كام هو موضح يف الشكل .1.1
سؤال للتفكري 1.1
تم سحب جسم متصل بنهاية زنربك إىل املوضع  x = Aومن ثم تم تركه ليتذبذب .ما
هي املسافة التي يقطعها اجلسم يف دورة كاملة من حركته.

(2A )c( ،A )b( ،A/2 )a

(.4A )d
www.trgma.com
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 1.1التمثيل الرياضي للحركة التوافقية البسيطة
Mathematical representation of simple harmonic oscillator
سنقوم اآلن باشتقاق معادلة رياضية تصف احلركة التوافقية البسيطة التي حتدثنا عنها
مسبق ًا .حتدد املعادلة  1.1القوة املؤثرة عىل اجلسم املتصل مع الزنربك والذي يتذبذب
عىل حمور  xاألفقي .حيث إن التسارع هو معدل تغري الرسعة بالنسبة للزمن فان مقدار
التسارع  aيعطى عىل النحو التايل:
𝑥 𝑑𝑣 𝑑 2
=
𝑑𝑡 𝑑𝑡 2

=𝑎

وبالتايل يمكن ان نعرب عن املعادلة  2.1عىل النحو التايل:
)(1.3

لنعرب عن النسبة

𝑘
𝑚

𝑥𝑑2
𝑘
𝑥 =−
2
𝑡𝑑
𝑚

بي ( 2لقد اخرتنا الرمز  2بدال عن  وذلك حتى نجعل احلل

الذي سوف نصل له أكثر سهولة) ،وعليه يكون لدينا،
)(1.4

𝑘
𝑚

= 𝜔2

وبالتايل فان املعادلة  3.1يمكن أن نكتبها عىل النحو التايل:
)(1.5

ان املعادلة

5.1

𝑥𝑑2
𝑥 = −𝜔2
𝑑𝑡 2

هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية وحتتاج اىل حل ريايض وهذا

احلل سيكون دالة ) x(tحتقق املعادلة ،ومتثل هذا الدالة تغري موقع اجلسم بالنسبة إىل
الزمن .سوف نبحث االن عن معادلة ) x(tبحيث تكون نتيجة املشتقة الثانية هلا هي
نفس املعادلة األصلية مع إشارة سالبة ومرضوبة يف  .2يتحقق هذا الرشط يف الدوال
اجليبية مثل دالة اجليب  sinأو جيب التامم  ،cosوبالتايل من املمكن ان تكون أي منهام
حال للمعادلة  .5.1سوف نختار الدالة التالية كحل للمعادلة التفاضلية.
)(1.6

)𝜙 𝑥(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 +
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حيث إن  ،Aو ،و عبارة عن ثوابت .ولكي نتأكد من إن املعادلة  6.1حتقق املعادلة
 5.1سوف نتتبع هذا االشتقاق التايل:
𝑥𝑑
𝑑
)𝜙 = 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜙) = −𝜔𝐴 sin(𝜔𝑡 +
𝑡𝑑
𝑡𝑑
𝑥 𝑑2
𝑑
)𝜙 = −𝜔𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜙) = −𝜔2 𝐴 cos(𝜔𝑡 +
2
𝑡𝑑
𝑡𝑑

)(1.7
)(1.8

نجد أن املعادلة  8.1تؤول إىل املعادلة  5.1وهذا يعني أن الدالة  6.1هي حل للمعادلة
التفاضلية للحركة التوافقية البسيطة.
متثل الثوابت  Aو  و  ثوابت احلركة .ولكي نعرف املعنى الفيزيائي هلا ،فانه من
املناسب ان نقوم بتمثيل هذه احلركة بياني ًا حيث نرسم  xكدالة يف الزمن ،كام هو موضح
يف الشكل  .a 2.1يف البداية ،الحظ إن  Aتعرف بسعة احلركة  amplitudeوهي أقىص
إزاحة للجسم سواء يف االجتاه املوجب
أو االجتاه السالب .أما الثابت  يعرف
باسم الرتدد الزاوي
frequency

angular

وله وحدة  .rad/sوهي

حتدد مقدار رسعة التذبذب فكلام ازداد
مقدار التذبذب لكل وحدة زمن كلام
ازدادت قيمة  .من املعادلة  4.1نجد
إن الرتدد الزاوي



يعطى بالعالقة

التالية:
𝑘
√=𝜔
𝑚

)(1.9

اما الثابت الذي حيدد بالزاوية  يسمى
ثابت الطور

constant

الطور االبتدائية

 phaseأو زاوية

initial phase angle

الشكل  )a( 2.1يوضح منحنى
لالزاحة  xمع الزمن  tجلسم يتحرك
حركة توافقية بسيطة .سعة
احلركة هي  ،Aوالزمن الدوري ،T
وثابت الطور  )b( .يوضح منحنى
لالزاحة  xمع الزمن  tحلالة خاصة عندما
تكون  x = Aو. = 0
www.trgma.com
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ويتم حتديد كال من ثابت الطور  والسعة
الزمن

0

=

A

من خالل موقع اجلسم ورسعته عند

 .tإذا كان اجلسم عند أقىص إزاحة له أي ان

 x = Aوعند  ،t = 0فان ثابت الطور   = 0والتمثيل البياين للحركة موضح يف الشكل
 .b 2.1والكمية ( )t+تعرف باسم طور احلركة  .phase of motionالحظ ان الدالة
) x(tهذ دالة دورية ويكون هلا نفس القيمة كل فرتة زمنية عندما تزداد  tبمقدار .2
املعاالت الثالثة  1.1و  5.1و 6.1تشكل االساس الريايض للحركة التوافقية البسيطة.
فالقوة املؤثرة عىل اجلسم يمكن أن نمثلها باملعادلة  ،1.1وموضع اجلسم الذي يتحرك
حركة توافقية بسيطة يوصف باملعادلة  ،6.1واذا قمنا بتحليل حركة اجلسم ووجدنا انه
من املمكن أن نصفها باملعادلة التفاضلية  5.1فان احلركة تكون حركة توافقية بسيطة.
وإذا كان موقع اجلسم يوصف باملعادلة

6.1

فان اجلسم أيضا خيضع حلركة توافقية

بسيطة.
مالحظة :يف الشكل  3.1املقابل جتربة بسيطة لتوضيح
احلركة التوافقية البسيطة .يف هذه التجربة تم تعليق
جسم يف زنربك يتذبذب رأسيا .تم تثبيت قلم يف
اجلسم .اثناء تذبذب اجلسم حتركت ورقة يف اجتاه
عمودي عىل اجتاه حركة الزنربك ورسم القلم منحنى
جيبي كام يف املعادلة .5.1

الشكل 3.1

سؤال للتفكري 2.1
لنفرتض التمثيل البياين حلركة توافقية بسيطة املوضح يف الشكل  4.1كام تصفها املعادلة
 .6.1عندما يكون اجلسم عند النقطة  Aعىل املنحنى ،فان ( )aكل من املوضع والرسعة
تكونان موجبتني ( )bاملوضع والرسعة كالمها سالبا )c( ،املوضع موجب والرسعة
سالبة )d( ،املوضع سالب والرسعة صفر )e( ،املوضع موجب والرسعة سالبة،
( )fاملوضع سالب والرسعة موجبة؟
14

الشكل  4.1ميثل منحنى جلسم يتحرك حركة توافقية بسيطة .عند زمن معني
فان اجلسم يكون عن املوضع  Aعلى املنحنى.

سؤال للتفكري 3.1
الشكل

5.1

يوضح منحنيني يمثالن جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة .الوصف

الصحيح هلاتني احلركتني هي إن اجلسم  Bيكون ( )aله تردد زاوي وسعة اكرب من
اجلسم  )b( ،Aتردد زاوي اكرب ولكن سعة اصغر من اجلسم  )c( ،Aتردد زاوي اصغر
وسعة اكرب من اجلسم  )d( ،Aتردد زاوي وسعة اكرب من اجلسم .A

الشكل  5.1منحنيان بيانيان للعالقة بني  xو tجلسمني يتحركان حركة
توافقية بسيطة ،هلما تردد زاوي وسعة خمتلفة.

لنقوم اآلن بمزيد من التوضيح وذلك باالستعانة بالتمثيل الريايض للحركة التوافقية
البسيطة .فالزمن الدوري  Tللحركة يعرف عىل انه هو الفرتة الزمنية الالزمة للجسم
لكي يقوم بدورة كاملة (الشكل

2.1

 .)aهذا يعني ان قيمة اإلزاحة  xوالرسعة

v

للجسم عند الزمن  tتساوي قمية اإلزاحة والرسعة عند زمن  .t + Tواالن يمكننا أن

www.trgma.com
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نربط الزمن الدوري مع الرتدد الزاوي من خالل االستفادة من أن الطور يزداد بمقدار
 2كل فرتة زمنية مقدارها  Tعىل النحو التايل:
[(𝑡 + 𝑇) + ϕ] – (𝑡 + ϕ) = 2

وبتبسيط هذه املعادلة نجد إن  T = 2,أو
)(1.10

𝜋2
√=𝑇
𝜔

ان مقلوب الزمن الدوري يعرف بالرتدد  frequencyللحركة .بام ان الزمن الدوري هو
الفرتة الزمنية الالزمة لعمل اهتزازة كاملة ،فان الرتدد يمثل عدد االهتزازات التي يقوم
هبا اجلسم لكل وحدة زمن.
)(1.11

1
𝜔
=
𝜋𝑇 2

=𝑓

وحدة الرتدد  fهي دورة لكل ثانية وتعرف بوحدة اهلرتز  hertzويرمز هلا بالرمز .Hz
وباعادة ترتيب املعادلة  11.1فان
)(1.12

𝜋2
𝑇

= 𝑓𝜋𝜔 = 2

من املمكن ان نستخدم املعادالت الثالثة  9.1و 10.1و 11.1للتعبري عن الزمن الدوري
 Tوالرتدد  fحلركة جسم متصل بالزنربك وذلك من خالل اخلصائص الذاتية للجسم
والزنربك ومها الكتلة  mوثابت الزنربك .k
)(1.13

)(1.14

𝜋2
𝑚
√𝜋= 2
𝜔
𝑘
1
𝑘 1
√
=
𝑚 𝜋𝑇 2

=𝑇

=𝑓

وهبذا نجد ان كال من الزمن الدوري  Tوالرتدد  fيعتمدان عىل كتلة اجلسم وعىل ثابت
الزنربك ،وليس عىل عوامل احلركة ،والتي هي السعة  Aوالطور  .وكام نتوقع ،فان

16

الرتدد يكون اكرب يف حالة الزنربك القايس أي ذو ثابت زنربك  kكبري ويقل الرتدد بزيادة
كتلة اجلسم.
من املمكن أن نجد رسعة اجلسم وتسارعه عندما يتحرك حركة توافقية بسيطة وذلك
من خالل املعادلتني  7.1و 8.1عىل النحو التايل:
𝑥𝑑
)𝜙 = −𝜔𝐴 sin(𝜔𝑡 +
𝑡𝑑

)(1.15

=𝑣

𝑥𝑑2
)𝜙 𝑎 = 2 = −𝜔2 𝐴 cos(𝜔𝑡 +
𝑡𝑑

)(1.16

من املعادلة  15.1نجد انه بسبب دالة اجليب ودالة جيب التامم تتذبذبان بني قيمتني مها
 ،±1فإن القيم العظمى للرسعة سوف تكون  .±Aوباملثل من املعادلة  16.1نجد ان
القيم العظمى للتسارع

a

سوف تكون  .±2Aوعليه فان القيم العظمى للرسعة

والتسارع سوف يكونا عىل النحو التايل:
)(1.17

𝑘
𝐴
𝑚

)(1.18

𝑘
𝐴
𝑚

√ = 𝐴𝜔 = 𝑥𝑎𝑚𝑣

= 𝐴 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝜔2

يوضح الشكل  a 6.1خمططا للعالقة بني املوضع والزمن عند قيمة اختيارية للطور.
منحنى عالقة الرسعة مع الزمن وعالقة التسارع مع الزمن موضحة يف الشكل b 6.1

والشكل  .c 6.1حيث نجد ان طور الرسعة خيتلف عن طور املوضع بمقدار  90oأي
 ./2فعندما تكون  xيف اقىص قيمة أو اعىل قيمة ،فان الرسعة تكون مساوية للصفر.
وباملثل عندما تكون  xمساوية للصفر فان الرسعة تكون اقىص ما يمكن .اضافة إىل
ذلك ،نالحظ ان طور التسارع خيتلف عن طور املوضع بمقدار  180oأو  .عىل سبيل
املثال ،عندما تكون  xأقىص قيمة ،فان التسارع يكون أقىص ما يمكن ولكن يف االجتاه
املعاكس.

www.trgma.com
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الشكل  6.1متثيل بياني للحركة التوافيقة البسيطة )a( .عالقة املوضع مع
الزمن )b( .عالقة السرعة مع الزمن )c( .عالقة التسارع مع الزمن .الحظ عند أي زمن
تكون السرعة  90oخمتلفة يف الطور مع املوضع ،والتسارع يكون خمتلف يف
الطور مع املوضع مبقدار .180o

سؤال للتفكري 4.1
جسم كتلته  mمعلق يف زنربك يتذبذب بحركة توافقية بسيطة .الزمن الدوري للتذبذب
مقاس ومسجل عىل انه  .Tفاذا تم استبدال اجلسم  mبجسم اخر كتلته  .2mعندما
يتذبذب اجلسم

فان الزمن الدوري للحركة يكون

2m

(T )c( ،√2𝑇 )b( ،2T )a

(.T/2 )e( ،T/√2 )d
تصف املعادلة

6.1

احلركة التوافقية البسيطة للجسم بصفة عامة ،لنرى االن كيف

نحسب ثوابت احلركة .فالرتدد الزاوي  حيسب من املعادلة  .9.1والثوابت  Aو



حتدد احلالة االبتدائية للحركة عند الزمن .t = 0

18

افرتض إن احلركة بدأت عند سحب اجلسم من موضع االتزان مسافة  Aومن ثم ترك
من السكون عند الزمن  ،t = 0كام يف الشكل .7.1

الشكل  7.1كتلة متصلة بزنربك تبدأ احلركة من السكون عند x = A
و  ،t = 0ويف هذه احلالة تكون   = 0و عليه فان x = Acost

الشكل  )a( 8.1يوضح املوضع ،والسرعة ،والتسارع كدالة يف الزمن جلسم يتحرك
حركة توافقية بسيطة بشروط ابتدائية هي  t = 0و  x(0) = Aو  )b( .v(0) = 0يوضح
املوضع ،والسرعة ،والتسارع كدالة يف الزمن جلسم يتحرك حركة توافقية بسيطة
بشروط ابتدائية هي  t = 0و  x(0) = Aو .v(0) = vi

وهذا يتطلب أن نجد حال لكال من ) x(tو )( v(tاملعادلة  6.1واملعادلة  )5.1حتققان
الرشوط االبتدائية وهي  x(0) = Aو :v(0)=0
www.trgma.com
19

𝐴 = 𝜙 𝑥(0) = 𝐴 cos
𝑣(0) = −𝜔𝐴 sin 𝜙 = 0

تتحقق هذه الرشوط إذا اخرتنا الطور االبتدائي

initial phase

بحيث ان

= 0

،

و  x = A costكحل .وللتحقق من احلل جيب أن تكون  x(0) = Aالن .cos0 = 1
عالقة املوضع والرسعة والتسارع مع الزمن ممثلة يف الشكل  a 8.1هلذه احلالة اخلاصة.
يصل التسارع إىل أقىص قيمة له وهي  ±2Aعندما يكون موضع اجلسم يف أقىص قيمة
له وهي  .±Aأضف إىل ذلك إن الرسعة هلا أقىص قيمة وهي  ±Aعند  .x = 0وعليه
فان احلل يكون متفقا مع احلالة التي ندرسها.
لنفرتض احتاملية أخرى وهي عندما يكون اجلسم يف حالة حركة اهتزازية ،ولنعرف
الزمن

t =0

عىل انه هو الزمن الذي عنده يمر اجلسم بنقطة اتزان الزنربك وهو يف

حركته إىل اليمني كام يف الشكل  .9.1يف هذه احلالة جيب أن يكون احلل الذي حيقق هذه
احلالة لي ) x(tو ) v(tحيقق الرشوط االبتدائية وهي إن  x(0) = 0و :v(0) = vi
𝑥(0) = 𝐴 cos 𝜙 = 0
𝑖𝑣 = 𝜙 𝑣(0) = −𝜔𝐴 sin

الرشط األول خيربنا إن  . = ±/2مع هذين اخليارين لي  ،فان الرشط الثاين خيربنا بان
السعة  .A = ±vi/حيث ان الرسعة االبتدائية موجبة والسعة البد وان تكون موجبة
أيضا ،فإننا نحصل عىل  . = -/2وهلذا فان احلل يعطى عىل النحو التايل:
𝑖𝑣
𝜋
) cos (𝜔𝑡 −
𝜔
2

=𝑥

منحنيات عالقة املوضع والرسعة والتسارع مع الزمن هلذه احلالة عند  t = 0موضحة يف
الشكل  .b 8.1الحظ إن هذه املنحنيات هي نفسها املنحنيات يف الشكل  ،b 8.1ولكنها
مزاحة إىل اليمني بربع دورة .ويعرب عن ذلك رياضيا بواسطة ثابت الطور

phase

 ، = -/2 constantوهذا يمثل ربع دورة من .2
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الشكل  9.1كتلة متصلة بزنربك تتحرك حركة توافقية بسيطة ،و  t = 0تعرف يف
اللحظة اليت متر فيه الكتلة نقطة االتزان  x = 0وتتحرك لليمني بسرعة .vi

مثال  1.1جسم متذبذب An Oscillating Object
جسم يتذبذب بحركة توافقية بسيطة عىل حمور  .xيتغري موقعه بالنسبة للزمن طبقا
للمعادلة التالية:
𝜋
) 𝑥 = (4.00𝑚) cos (𝜋𝑡 −
4

حيث  tهو الزمن بوحدة الثانية والزاوية بني القوسني مقدرة بوحدة  )A( .radحدد
مقدار السعة ،والرتدد ،والزمن الدوري للحركة )B( .احسب الرسعة والتسارع
للجسم عند أي زمن  )C( .tمن النتائج التي ستحصل عليها من حل اجلزء ( )Bقم
بحساب موضع اجلسم ورسعته وعجلته عند الزمن

= 1s

 )D( .tحدد اقىص قيمة

لرسعة اجلسم واقىص قيمة لرسعته )E( .اوجد إزاحة اجلسم بني  t = 0و .t = 1
احلل (:)A
بمقارنة هذه املعادلة مع املعادلة 6.1
)𝜙 𝑥(𝑡) = 𝐴 𝑐𝑜𝑠 (𝑡 +

نجد أن  A = 4.00mوالرتدد الزاوي   =  rad/sوعليه فان الرتدد
𝜔
𝜋
=
= 0.5Hz
𝜋2𝜋 2

=𝑓

والزمن الدوري
1
𝑐𝑒𝑠= 2
𝑓

=𝑇
www.trgma.com
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احلل (:)B
إلجياد الرسعة  vنقوم بإجراء عملية التفاضل لي  xبالنسبة للزمن  .tنحصل عىل
𝑥𝑑
𝑑 𝜋
)𝑡𝜋( ) = −(4.00m/s) sin (𝜋𝑡 +
𝑡𝑑
𝑡𝑑 4
𝜋
) 𝑣 = −(4.00𝜋 m/s) sin (𝜋𝑡 +
4

=𝑣

وللحصول عىل التسارع نقوم بإجراء عملية التفاضل للرسعة  vبالنسبة للزمن فنحصل
عىل املعادلة التالية:
𝑣𝑑
𝑑 𝜋
)𝑡𝜋( ) = −(4.00𝜋 m/s) cos (𝜋𝑡 +
𝑡𝑑
𝑡𝑑 4
𝜋
) 𝑎 = −(4.00𝜋 2 m/s 2 ) cos (𝜋𝑡 +
4

=𝑎

احلل (:)C
بالتعوين عن الزمن

= 1s

 tنستطيع عن نحصل عىل املعلومات املطلوبة لكل من

املوقع والرسعة والتسارع.
𝜋
𝜋5
𝑥 = −(4 m) cos (𝜋 + ) = (4 m) cos ( ) = (4 m)(−0.707) = −2.83m
4
4
𝜋5
𝑣 = −(4 𝜋 m/s) sin ( ) = − (4 𝜋 m/s)(−0.707) = 8.89 m/s
4
𝜋5
𝑎 = −(4 𝜋 2 m/s 2 ) cos ( ) = −(4 𝜋 2 m/s2 )(−0.707) = 27.9m/s 2
4

احلل (:)D

بصفة عامة فان الرسعة والتسارع للجسم هي التي قمنا بحساهبا يف اجلزء ( )Bواقىص
قيمة للرسعة والتسارع يكون عندما تكون كل من دالة اجليب وجيب التامم تساوي
الوحدة .وهلذا فإن الرسعة  vتتغري بني القيمتني  ،±4.00 m/sويتغري التسارع  aبني
القيمتني  .±4.002 m/s2وهلذا فان
vmax = 4.00 m/s = 12.6m/s
amax = 4.002 m/s2 = 39.5m/s2

22

ويمكن أن نحصل عىل نفس النتائج باستخدام املعادلة  vmax = Aو  amax = 2Aحيث
ان  A = 4.00mو  =  rad/s

احلل (:)E
موضع اجلسم عند الزمن  t = 0هو
𝜋
𝑥𝑖 = (4 m) cos (0 + ) = 2.83m
𝑡

وحيث إننا من حل اجلزء ( ،)Cوجدنا إن املوضع عند الزمن  t = 1هو  -2.83 mوهلذا
فان اإلزاحة بني  t = 0و  t = 1يكون عىل النحو التايل:
𝑚= −2.83𝑚 − 2.83𝑚 = −5.66

𝑖𝑥 Δ𝑥 = 𝑥𝑓 −

مثال  2.1كن حذر من احلفر !Watch Out for Potholes
سيارة كتلتها  1300 kgمثبتة عىل أربعة زنربكات .ثابت كل زنربك  .20,000 N/mإذا
صعد يف السيارة رجلني كتلتهام  ،160 kgاوجد تردد االهتزاز للسيارة عندما متر عىل
أخدود ضيق عىل الطريق.
احلل:
تصور املسألة :لنتمكن من حل هذا املثال دعنا نسرتجع خربتنا العملية حيث اننا عندما
نركب السيارة فانه نتيجة لقوة وزن اجلسم تنخفن السيارة بقدر بسيط نتيجة
النضغاط الزنربك .كام انك ال شك وانك قد حاولت مرة ان تقوم بالضغط عىل مقدمة
السيارة بالقوة لألسفل لتتذبذب السيارة عدة مرات.
تصنيف املسألة :حيث ان السيارة تكون حممولة بواسطة  4زنربكات لذلك سوف نقوم
بالتعامل مع زنربك مكافئ ،سوف ننمذج السيارة كجسيم يتحرك حركة توافقية
بسيطة.
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حتليل املسألة :يف البداية دعنا نحسب ثابت الزنربك املكافئ لألربعة زنربكات .الزاحة
x

للزنربكات فان القوة الكلية املؤثرة عىل السيارة هي جمموع القوى الناجتة عن كل

زنربك .الصيغة التي سوف نستخدمها للقوة الكلية املؤثرة عىل السيارة عىل النحو
التايل:
𝑥 )𝑘 ∑( 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑(−𝑘𝑥) = −

حيث ان  xمتثل اإلزاحةاملتساوية لألربع زنربكات يف السيارة لذلك فقد تم إخراجها
من أقواس املجموع .وهنا نالحظ ان ثابت الزنربك املكافئ يعطى بالعالقة التالية:
𝑘𝑒𝑓𝑓 = ∑ 𝑘 = 4 × 20,000 N/m = 80,000 N/m

وعليه فان تردد التذبذب الذي حيدث يف السيارة حيسب من املعادلة  1.14عىل النحو
التايل:
𝑓𝑓𝑒𝑘 1
1 80,000N/m
√
√
=
= 1.18 Hz
𝑚 𝜋2
𝜋2
1460kg

اخلالصة:

=𝑓

الحظ هنا اننا استخدمنا كتلة السيارة  +كتلة الرجلني عند التعوين عن m

يف املعادلة السابقة الهنا تشكل الكتلة الكلية املتذبذبة .كذلك الحظ ان ركزنا عىل
حركة السيارة لألعىل ولألسفل .كذلك لو ان تذبذب السيارة بشكل خمتلف بحيث ان
مقدمة السيارة ترتفع لألمام يف حني ان مؤخرة السيارة تنخفن لألسفل فان الرتدد
سوف يكون خمتلفا يف هذه احلالة.
ماذا لو؟ افرتض ان رجلني خرجا من السيارة وقام احدمها بالضغط عىل مقدمة السيارة
لتتذبذب .فهل تردد االهتزازات خيتلف عن ما سبق؟
اإلجابة :نظام تعليق السيارة املكون من أربعة زنربكات مل خيتلف ولكن كتلة اجلسم
املتذبذب االن اقل .دعنا نحسب الرتدد ولكن هنا الكتلة ستكون هي كتلة السيارة
وهلذا نتوقع ان يكون الرتدد أعىل.

24

𝑓𝑓𝑒𝑘 1
1 80,000N/m
√
√
=
= 1.25 Hz
𝑚 𝜋2
𝜋2
1300kg

=𝑓

وكام توقعنا فان الرتدد يكون اعىل قليال.
مثال  3.1جسم متصل بزنربك A Block–Spring System
جسم كتلته  200 gمتصل بزنربك

(= 5.00 N/m

 )kيتذبذب أفقيا عىل سطح عديم

االحتكاك .فإذا تم سحب اجلسم مسافة مقدارها  5.00 cmمن نقطة االتزان ثم ترك
من السكون كام يف الشكل  )A( 7.1اوجد الزمن الدوري للحركة )B( ،أقىص رسعة
للجسم )C( ،أقىص تسارع للجسم )D( ،عرب عن موضع اجلسم ورسعته وتسارعه
بدالة مع الزمن.
احلل (:)A
تصور املسألة :قم بدراسة الشكل  6.1وختيل ان اجلسم يتحرك لألمام واخللف يف حركة
توافقية بسيطة بمجرد تركه .جهز التجربة يف االجتاه الرأيس بتعليق جسم ثقيل بخيط
مطاطي.
تصنيف املسألة :ننمذج اجلسم كجسيم يتحرك حركة توافقية بسيطة .نقوم بإجياد القيم
من املعادالت التي تم تطويرها يف هذا اجلزء جلسيم يتحرك حركة توافقية بسيطة،
لذلك فاننا ننمذج هذا املثال عىل انه مسألة تعوين مبارشة.
باستخدام املعادلة  9.1و 10.1الجياد الرتدد الزاوي للجسم عىل النحو التايل:
𝑘
1
5.00N/m
√
= √=𝜔
= 5.00 rad/sec
𝑚 2𝜋 200 × 10−3 kg

والزمن الدوري يكون
𝜋2
𝜋2
=
= 1.26 sec
𝜔
5.00 rad/sec

=𝑇
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احلل (:)B
باستخدام املعادلة  17.1نحصل عىل اقىص رسعة يتحرك هبا اجلسم وهي
𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔𝐴 = (5.00 rad/sec)(5.00 × 10−2 m) = 0.250 m/s

احلل (:)C
باستخدام املعادلة  18.1نحصل عىل اقىص تسارع للجسم وهي
𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝜔2 𝐴 = (5.00 rad/sec)2 (5.00 × 10−2 m) = 1.25 m/s2

احلل (:)D
سنقوم بحساب ثابت الطور  phase constantمن خالل استخدام الرشوط االبتدائية
للحركة وهي  x = Aو  t = 0نحصل عىل
x(0) = A cos  = A

وهذا خيربنا ان

= 0

 .وعليه فان احلل سيكون عىل الشكل التايل

= A cost

.x

وباستخدام هذه املعادلة يمكن ان نجد املعادالت املطلوبة للموضع والرسعة والتسارع
عىل النحو التايل:
x = A cos t = (0.0500m) cos 5.00 t
v = A sin t = – (0.250m/s) sin 5.00 t
a = – 2A cos t = – (1.25m/s2) cos 5.00 t

ماذا لو؟ اذا تم ترك اجلسم ليتذبذب من نفس املوضع االبتدائي  ،xi = 5.00 cmولكن
برسعة إبتدائية مقدراها

= – 0.1 m/s

vi؟ أي من أجزاء احلل سوف يتغري وما هي

اإلجابات اجلديدة لتلك التي سوف تتغري؟
اإلجابة :نالحظ هنا ان اجلزء ( )Aمن احلل ال يتأثر الن الزمن الدوري ال يعتمد عىل
الرشوط االبتدائية للحركة .أما األجزاء ( )Bو ( )Cو ( )Dمن احلل سوف يتغري،
وذلك عىل النحو التايل:
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بكتابة معادلة املوضع والرسعة مع الرشوط االبتدائية للحركة:
x(0) = A cos  = xi

)(1

v(0) = – A sin  = vi

)(2

بتقسيم املعادلة ( )2عىل املعادلة ( )1نحصل عىل ثابت الطور وهو
𝑖𝑣 𝜙 −𝜔𝐴 sin
=
𝜙 𝐴 cos
𝑖𝑥
𝑖𝑣
−0.10m/s
=−
= 0.400
)(5.00rad/s)(0.050m
𝑖𝑥𝜔

tan 𝜙 = −

𝜋𝜙 = 𝑡𝑎𝑛−1 (0.40) = 0.121

من املعادلة ( )1يمكن ان نحسب قيمة سعة احلركة  Aعىل النحو التايل:
𝑖𝑥
0.050m
=
= 0.0539m
)𝜋cos 𝜙 cos(0.12

=𝐴

نحسب اقىص رسعة يف هذه احلالة
vmax = A = (5.00rad/s)(5.39×10-2m) = 0.269 m/s

نحسب أقىص تسارع يصل له اجلسم يف هذه احلالة
amax = 2A = (5.00rad/s)2 (5.39×10-2m) = 1.35 m/s2

وبالتايل تكون معادالت احلركة عىل النحو التايل:
)x = (0.0539m) cos (5.00 t + 0.12
)v = – (0.269m/s) sin (5.00 t + 0.12
)a = – (1.35m/s2) cos (5.00 t + 0.12

مالحظة :بالتأكيد يمكن الوصول هلذه االجابات لو اعتمدنا يف احلل عىل الطاقة
كأساس للتغري يف احلركة .وهذا ما سوف نقوم بدراسته يف اجلزء التايل من املوضوع.
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 3.1طاقة احلركة التوافقية البسيطة
Energy of the simple harmonic oscillator
لنقوم اآلن بحساب الطاقة امليكانيكية لنظام مكون من جسم متصل مع زنربك كام هو
موضح يف الشكل  .1.1وبام ان السطح عديم االحتكاك ،فإننا نتوقع أن تكون الطاقة
امليكانيكية للنظام ثابتة ،نفرض أيضا إن كتلة الزنربك مهملة ،لذلك تكون الطاقة
احلركية للنظام متعلقة فقط بكتلة اجلسم .وباستخدام املعادلة  15.1للتعبري عن الطاقة
احلركية للجسم نحصل عىل:
)(1.19

1
1
)𝜙 𝐾 = 𝑚𝑣 2 = 𝑚𝜔2 𝐴2 sin2 (𝜔𝑡 +
2
2

وطاقة الوضع املختزنة يف الزنربك ألي استطالة حتدث له تعطى بي  ½kx2وباستخدام
املعادلة  6.1نحصل عىل ما ي :
1 2 1 2
)𝜙 𝑘𝑥 = 𝑘𝐴 cos2 (𝜔𝑡 +
2
2

)(1.20

نالحظ إن كال من طاقة احلركة

K

وطاقة الوضع

U

=𝑈

هي كميات موجبة دائ ًام .الن

 ،2 = k/mوبالتايل تكون الطاقة امليكانيكية للحركة التوافقية البسيطة هي
1 2
])𝜙 𝑘𝐴 [sin2(𝜔𝑡 + 𝜙) + cos2 (𝜔𝑡 +
2

=𝑈𝐸 =𝐾+

ومن املعادلة  ،sin2 + cos2 = 1فان الكمية املدرجة بني القوسني املربعني ] [ تساوي
الوحدة ،وهلذا فان املعادلة السابقة تصبح عىل النحو التايل:
)(1.21

1
𝐸 = 𝑘𝐴2
2

وعليه فان الطاقة امليكانيكية الكلية للحركة التوافقية البسيطة ثابتة وتتناسب طرديا مع
مربع سعة التذبذب .الحظ ان طاقة الوضع  Uتكون صغرية عندما تكون طاقة احلركة
 Kكبرية ،والعكس صحيح ،وذلك الن جمموعهام دائام ثابت ًا .يف احلقيقة ،الطاقة
امليكانيكية الكلية تساوي أقىص طاقة وضع عندما  x = ±Aوذلك الن الرسعة يف هذه
احلالة تساوي صفر ،وهلذا ال يكون هناك طاقة حركة .عند نقطة االتزان

فإن U = 0

الن  ،x = 0وتكون الطاقة الكلية تساوي مرة أخرى  .½kA2أي إن
28

𝑎𝑡 𝑥 = 0

1
1
𝑘 1
1
2
𝑥𝑎𝑚𝑣𝑚 = 𝐸
= 𝑚𝜔2 𝐴2 = 𝑚 𝐴2 = 𝑘𝐴2
2
2
𝑚 2
2

برسم العالقة بني طاقة احلركة وطاقة الوضع كدالة يف الزمن كام يف الشكل ،a 10.1
عندما تكون قيمة  . = 0وكام ذكرنا سابقا فان كال من طاقة احلركة وطاقة الوضع
تكونان دائام موجبتني ،ودائام حاصل مجعهام يساوي مقدار ثابت وهو الطاقة الكلية
للنظام والذي يساوي  .½kA2التغريات يف الطاقة احلركية وطاقة الوضع بالنسبة ملوضع
اجلسم  xموضحة يف الشكل .b 10.1

الشكل  )a( 10.1يوضح طاقة احلركة وطاقة الوضع كدالة يف الزمن للحركة
التوافقية البسيطة عند  )b( . = 0يوضح طاقة احلركة وطاقة الوضع كدالة يف
املوضع للحركة التوافقية البسيطة .ويف كال املنحنيني الحظ ان  K + Uدائما
قيمة ثابتة.
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شكل  11.1من ( )aوحتى ( )eتوضح حلظات زمنية خمتلفة من احلركة التوافقية
البسيطة لنظام مكون من جسم مرتبط يف زنربك .خمططات أعمدة الطاقة توضح
توزيع الطاقة للنظام يف كل حلظة .تشري املعامالت يف اجلدول على اليمني إىل
نظام الكتلة والزنربك ،بافرتاض الزمن  ،t = 0و ،x = Aوعليه فان.x = A cos t ،
هلذه احلالت امخمسة احد نوعي الطاقة تكون مساوية للصفر اما )f( .عند فهي
عند نقطة اختيارية يف احلركة التذبذبية .حيث يكون للنظام كال من طاقة
احلركة وطاقة الوضع عند هذه اللحظة.

ان الطاقة تتحول باستمرار بني طاقة الوضع املختزنة يف الزنربك وطاقة احلركة للجسم.
يوضح الشكل  11.1املوضع والرسعة والتسارع وطاقة احلركة وطاقة الوضع للجسم
والزنربك يف دورة كاملة من حركته .معظم ما قمنا برشحه حتى اآلن موضح يف هذا
الشكل .وهلذا جيب عليك عزيزي القارئ إن تدرسه بعناية.
يف النهاية ،يمكننا استخدام مبدأ حفظ الطاقة لتعيني الرسعة للجسم عند أي موضع
من خالل الطاقة الكلية للنظام عند أي موضع .x
1
1
1
𝑚𝑣 2 + 𝑘𝐴2 = 𝑘𝐴2
2
2
2

= 𝑈𝐸 =𝐾+
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)(1.22

𝑘
𝑣 = ±√ (𝐴2 − 𝑥 2 ) = ±𝜔√𝐴2 − 𝑥 2
𝑚

عند فحص املعادلة  22.1نرى إهنا تتفق مع هذه احلالة ،ونجد إهنا تثبت حقيقة وهي إن
الرسعة تكون اقىص قيمة هلا عند  x = 0وتساوي صفر عند نقطة العودة أي عند أقىص
إزاحة .x = ±A
بعد ان قمنا برشح موسع للحركة التوافقية البسيطة سوف نقوم االن بتطبيق ذلك عىل
الكثري من النامذج العملية التي تتحرك بحركة توافقية بسيطة .مثل دراسة القوة التي
تربط الذرات مع بعضها ببعن .يوضح الشكل

a 12.1

هذا األمر حيث ان ازاحة

بسيطة للجسم عن موضع االتزان فان منحنى طاقة الوضع يظهر عىل شكل منحنى
قطع ناقص ،وهذا يمثل طاقة وضع متذبذب توافقي .وعليه يمكن ان نشبه القوة التي
تربط الذرات مع بعضها البعن بزنربك صغري يربط بني الذرات كام يف الشكل .b 12.1
هذا باالضافة إىل الكثري من الظواهر العملية التي يمكن ان ندرسها من خالل احلركة
التوافقية البسيطة.

الشكل  )a( 8128اذا كانت الذرات يف اجلزيئات ال تتحرك بعيدا عن مواضع
اتزانها ،فان منحنى طاقة الوضع كدالة يف املسافة بني الذرات يشبه متام منحنى
طاقة الوضع كدالة يف املوضع للجسم املتحرك حركة توافقية بسيطة (املنحنى
االزرق) )b( .القوة بني الذرات يف االجسام الصلبة ميكن تشبيهها بزنربك يربط
الذرات املتجاورة.
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ان الفكرة التي تم عرضها يف هذا الفصل ال تطبق فقط عىل أنظمة الكتلة املعلقة أو
املتصلة يف زنربك والذرات ولكن تطبق أيضا عىل مدى واسع من احلاالت الفيزيائية
مثل اآلالت املوسيقية والضوء املبنعث بواسطة الليزر وغريها .سوف نتطرق المثلة
اكثر عىل احلركة التوافقية البسيطة خالل هذا الكتاب.

مثال  4.1حركة اهتزازية على سطح افقي
Oscillations on a Horizontal Surface
عربة كتلتها  0.500 kgمتصلة مع زنربك (20.0N/m

=

 )kيتذبذب عىل سطح افقي

عديم االحتكاك )A( .احسب الطاقة الكلية للنظام وأقىص رسعة للعربة اذا كانت سعة
احلركة  )B( ،3.00cmما هي رسعة العربة عندما تكون عىل بعد  )C( ،2.00cmاحسب
كال من طاقة احلركة وطاقة الوضع عندما تكون العربة عىل بعد .2.00cm
احلل (:)A
تصور املسألة :يتذبذب النظام بنفس الطريقة لتذبذب جسم كام يف الشكل  ،10.1لذلك
استخدم اهلذا الشكل يف تصورك حلركة العربة.
تصنيف املسألة :ننمذج حركة العربة كجسيم يف حالة حركة توافقية بسيطة.
باستخدام املعادلة  ،21.1للتعبري عن الطاقة الكلية للنظام املتذبذب ومساواته مع
الطاقة احلركية للنظام عندما تكون العربة عند  x = 0نحيث تكون طاقة الوضع يف هذه
احلالة مساوية للصفر وبالتايل فان الطاقة الكلية تساوي اقىص طاقة حركة أي ان:
1 2 1
2
𝑥𝑎𝑚𝑣𝑚 = 𝐴𝑘
2
2

=𝐸

باحلل بالنسبة القىص رسعة والتعوين بالقيم العددية نحصل عىل ما ي :
𝑘
20.0N
2
(0,030m) = 0.190m/s
𝑥𝑎𝑚𝑣
√=𝐴 √=
𝑚
0.50kg
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احلل ()B
باستخدام املعادلة  22.1نحصل عىل ما ي :
𝑘
) 𝑣 = ±√ (𝐴2 − 𝑥 2
𝑚
20.0N/m
] [(0.030m)2 − (0.020m)2
√𝑣 = ±
0.50kg

∴ 𝑣 = ±0.141 m/s
اإلشارة املوجبة والسالبة تدل عىل أن العربة ممكن أن تتحرك إىل اليمني أو إىل اليسار يف
تلك اللحظة.
احلل ()C
باستخدام النتائج التي حصلنا عليها يف اجلزء ( )Bحلساب طاقة احلركة وطاقة الوضع
عند  ،x = 0.02 mنجد ان
K = ½ mv2 = ½ (0.500 kg)(0.141m/s)2 = 5.00×10-3 J
U = ½ kx2 = ½ (20.0 N/m)(0.0200m)2 = 4.00×10-3 J
اخلالصة :الحظ إن الطاقة الكلية  Eتساوي جمموع طاقتي احلركة  Kوطاقة الوضع U

ماذا لو؟ كانت حركة العربة يف املثال بدأت عندما كانت العربة عند

x = 3.00 cm

وبرسعة ابتدائية مقدارها  .v = - 0.100 m/sما هي سعة احلركة وما هو أقىص رسعة
للعربة؟
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اإلجابة :الحظ إن هذه احلالة تشبه متام ًا احلالة التي ناقشناها يف املثال  ،3.1ولكننا هنا
سوف نعتمد عىل الطاقة إلجياد املطلوب .سنبدأ أوال بحساب الطاقة الكلية للنظام عند
الزمن ،t = 0
1
1
𝑚𝑣 2 + 𝑘𝑥 2
2
2

=𝐸

1
1
= (0.50kg)(−0.10m/s)2 + (20.0N/m)(0.30m)2
2
2
∴ 𝐸 = 1.15 × 10−2 J

إلجياد سعة احلركة ،نقوم بمساواة الطاقة الكلية بطاقة الوضع عندما تكون العربة عند
أقىص نقطة هلا يف احلركة
1
𝐸 = 𝑘𝐴2
2
𝐸2
)2(1.15 × 10−2 J
√= √=𝐴
= 0.0339m
𝑘
20.0N/m

وإلجياد أقىص رسعة للعربة سنقوم بمساواة الطاقة الكلية مع طاقة احلركة عندما تكون
العربة عند نقطة االتزان.
1
𝑚𝑣 2
𝑥𝑎𝑚 2

=𝐸

𝐸2
)2(1.15 × 10−2 J
√ = √ = 𝑥𝑎𝑚𝑣
= 0.214 m/s
𝑚
0.50kg

وهذه القيمة اكرب من القيمة السابقة وهذا متوقع الن العربة متتلك يف هذه احلالة رسعة
ابتدائية عند الزمن .t = 0
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 1.1مقارنة احلركة التوافقية البسيطة مع احلركة الدائرية املنتظمة
Comparing simple harmonic motion with uniform circular motion
ان الكثري من األجهزة التي نستخدمها يف حياتنا العملية تظهر عالقة بني احلركة
االهتزازية واحلركة الدورانية .عىل سبيل املثال ،اعترب حركة ماكينة خياطة يدوية (ال
تعمل بالكهرباء) كام هو موضح يف الشكل  .13.1يقوم اخلياط بوضع قدميه عىل دواسة
املاكينة وحتريكها لألمام واخللف .هذه احلركة التذبذبية تتسبب يف دوران العجلة
الكبرية يف حركة دورانية .احلزام باللون األمحر املوضح يف الصورة يقوم بتحويل احلركة
الدورانية للعجلة إىل ماكينة اخلياطة (اجلزء العلوي من الصورة) وينتج عنها حركة
تذبذبية البرة اخلياطة لألعىل ولالسفل بحركة توافقية بسيطة .يف هذا اجلزء سنقوم
برشح العالقة بني احلركة االهتزازية واحلركة الدورانية وهذه العالقة سوف تفيدنا
كثريا يف رشح العديد من الظوار الفيزيائية مثل النظرية الكهرومغناطيسية.

الشكل  8328يف األسفل يوجد دواسة ماكينة خياطة يدوية يعود تصنيع هذه
املاكينة إىل مطلع القرن العشرين.

يوضح الشكل  14.1مشهد لتجربة عملية توضع العالقة بني احلركة الدورانية واحلركة
التذبذبية .يف هذه التجربة تكون كرة متصلة عىل حافة قرص دائري نصف قطره ،A
هذه الكرة مضاءة بشعاع ضوء من مصباح كهريب مثبت اعىل منها .يظهر ظل الكرة عىل
شاشة يف األسفل .مع دوران القرص تدور الكرة برسعة زاوية ويظهر ظل الكرة عىل
الشاشة متحركا لألمام واخللف يف حركة توافقية بسيطة.
www.trgma.com
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اعترب االن جسم عند النقطة

عىل حميط

P

الدائرة نصف قطرها  ،Aكام هو موضح يف
الشكل

15.1

 ،aإذا كان اخلط

زاوية مقدارها



OP

بالنسبة ملحور

يعمل

x

عند

الزمن
= 0

 .tسوف نقوم بتسمية هذه الدائرة

بدائرة املرجع ،وبأخذ النقطة  Pعند الزمن
 t = 0كمرجع .إذا كان اجلسم يتحرك عىل
حميط الدائرة برسعة زاوية منتظمة  حتى
يصنع اخلط  OPزاوية مقدارها  مع حمور
 ،xكام يف الشكل
الزمن

> 0

15.1

 ،bعندما يكون

 ،tفان الزاوية بني اخلط

واملحور

OP

هي

x

 . = t + وباستمرار حركة اجلسم عىل
حميط الدائرة فان مسقط النقطة

P

عىل

املحور  ،xفان النقطة  ،Qتتحرك لألمام
واخللف عىل املحور  xبني النقطتني

= x

.±A
الحظ إن النقطتني

P

و

Q

هلام دائام نفس

إحداثيات النقطة  .xمن املثلث  ،OPQنجد
أن اإلحداثي  xهو
)(1.23

)𝑥(𝑡) = 𝐴 cos(𝑡 + 

هذه املعادلة هي نفسها املعادلة

6.1

التي

تظهر ان النقطة  Qتتحرك حركة توافقية

الشكل  8428يظهر مسقط رأسي
لتجربة تظهر العالقة بني
احلركتني االهتزازية والدورانية.
كرة متصلة بذراع نصف قطره A
يدور بانتظام ،ويسقط على مستوى
الدوران األفقي شعاع ضوئي يصدر
من مصباح .نستقبل ظل الكرة
على شاشة .وحبركة الكرة
الدورانية بسرعة زاوية منتظمة
نشاهد ظلها يتحرك حركة
توافقية بسيطة.
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الشكل  8028يوضح العالقة بني احلركة الدائرية للنقطة  Pواحلركة
التوافقية البسيطة للنقطة .Q
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بسيطة عىل حمور  ،xوعليه نستنتج أن احلركة التوافقية البسيطة عىل خط مستقيم ممكن
أن نمثلها بمسقط نقطة تتحرك عىل مسار دائري برسعة منتظمة.
كذلك يمكن أن نصل إىل نفس النتيجة لو اعتربنا ان مسقط النقطة  Pعىل حمور  yكام هو
موضح يف الشكل

15.1

 .bوعليه نستنتج ان احلركة الدائرية املنتظمة تعترب كحركة

مركبة من حركة توافقية بسيطة عىل حمور  xوحركة توافقية عىل حمور  yبفارق يف الطور
بينهام مقداره .90o
حيث ان العالقة بني الرسعة اخلطية والرسعة الزاوية للحركة الدائرية هي
واجلسم الذي يتحرك عىل حميط دائرة نصف قطرها
التمثيل اهلنديس يف الشكل

15.1

A

= r

،v

له رسعة مقدارها  .Aمن

 ،cفاننا نالحظ إن املركبة

x

للرسعة يساوي

) .−𝐴 sin(𝑡 + بالتعريف فان النقطة  Qهلا رسعة تعطى بي 𝑡𝑑 .𝑑𝑥/باشتقاق
املعادلة  23.1بالنسبة إىل الزمن ،نجد أن رسعة النقطة  Qهي نفسها رسعة املركبة

x

للنقطة .P
اجتاه التسارع للنقطة
اجتاه مركز الدائرة

P

O

عىل حميط الدائرة هو يف

وله مقدار𝐴 .𝑣 2 /𝐴 = 2

من الشكل اهلنديس املوضح يف الشكل
نجد

أن

املركبة

x

للتسارع

15.1

،d

يساوي

) .−2 𝐴cos(𝑡 + هذه القيمة هي نفس
التسارع ملسقط النقطة

Q

عىل حمور  ،xويمكن

التحقق من ذلك من خالل املشتقة الثانية للمعادلة
.23.1
سؤال للتفكري 5.1
يوضح الشكل  16.1موقع جسم يتحرك عىل مسار
دائري عند الزمن  .t = 0تم تسليط ضوء عليه من

الشكل  8628جسم يتحرك
حركة دائرية يظهر ظل
اجلسم على شاشة يف
االسفل .موضحة موضع
اجلسم عند أي حلظة.
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األعىل ويتم استقبال الظل املتكون للجسم عىل شاشة أسفل احلركة الدائرية .فان قيمة
السعة وثابت الطور للحركة التوافقية البسيطة للظل هي ( 0.50m )aو 1.00m )b( ،0

و  0.50m )c( ،0و  1.00m )d( ،و .

مثال  5.1حركة دائرية بسرعة زاوية منتظمة
Circular Motion with Constant Angular Speed
جسم يتحرك بحركة دائرية عكس عقارب الساعة نصف قطرها  3.00 mبرسعة زاوية
ثابتة مقدارها  .8.00 rad/sعند الزمن  ،t = 0يكون للجسم

مركبة  xتساوي 2.00 m

ويتحرك اجلسم إىل اليمني )A( .اوجد املركبة  xكدالة يف الزمن )B( .أوجد مركبة
الرسعة والتسارع يف اجتاه املحور  xعند أي حلظة من زمن.
احلل (:)A
تصور املسألة :تأكد من فهمك للعالقة بني احلركة الدائرية للكرة واحلركة التوافقية
البسيطة لظلها كام هو موضح يف الشكل  .14.1الحظ ان الظل ال يكون عند اقىص
موضع له عند الزمن .t = 0
تصنيف املسألة :الكرة عىل القرص الدوار هو عبارة عن جسيم يف حالة حركة دائرية
منتظمة .ننمذج الظل كجسيم يف حالة حركة توافقية بسيطة.
حتليل املسألة :باستخدام املعادلة  23.1لكتابة صيغة لالحداثي  xحلركة الكرة الدائرية:
)𝑥 = 𝐴cos(𝑡 + 

باحلل بالنسبة لثابت الطور نحصل عىل
𝑥
𝑡𝜔 𝜙 = cos−1 ( ) −
𝐴

بالتعوين عن القيم العددية للرشوط االبتدائية نحصل عىل ما ي :
2.00m
( 𝜙 = cos −1
) − 0 = ±48.2𝑜 = ±0.841 rad
3.00m
www.trgma.com
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اذا اخذنا   = +0.841 radفان الظل سوف يتحرك إىل اليسار عند الزمن  .t = 0حيث
ان الظل يتحرك إىل اليمني عند الزمن  t = 0فانه علينا ان نأخذ القيمة السالبة وهي
. = 0.841 rad
بكتابة االحداثي  xكدالة يف الزمن نحصل عىل املعادلة التالية:
)𝑥 = 3.00m cos(8.00𝑡 − 0.841

احلل (:)B
باخذ املشتقة األوىل لالحداثي

x

بالنسبة إىل الزمن إلجياد الرسعة

vx

عن أي زمن

بوحدة .m/s
𝑥𝑑
)= (−3.00m)(8.00rad/s) sin(8.00𝑡 − 0.841
𝑡𝑑
)= −24.0 sin(8.00𝑡 − 0.841

= 𝑥𝑣

𝑥𝑣 ∴

باخذ املشتقة األوىل للرسعة بالنسبة إىل الزمن الجياد التسارع  axعند أي زمن بوحدة
.m/s2
𝑣𝑑
)= (−24.0m/s)(8.00rad/s)sin (8.00𝑡 − 0.841
𝑡𝑑
)∴ 𝑎𝑥 = −192 cos(8.00𝑡 − 0.841

= 𝑥𝑎

اخلالصة :هذه النتائج متحققة بشكل متساوي للكرة التي تتحرك حركة دائرية منتظمة
وحركة الظل يف حركة توافقية بسيطة .الحظ ان قيمة ثابت الطور وضعت الكرة يف
الربع الرابع لنظام االحداثيات  xyاملوضح يف الشكل  ،14.1وهذا متفق مع ان الظل له
قيمة موجبة لقيمة  xويتحرك ناحية اليمني.
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 3.1البندول The pendulum
يعترب البندول البسيط أحد األنظمة امليكانيكية التي تعمل حركة دورية .يتكون البندول
البسيطة من جسم كتلته  mمعلق بخيط طوله  Lيف أحد طرفيه والطرف األخر ثابت،
كام هو موضح يف الشكل  .17.1حتدث احلركة عىل املستوى الرأيس وتستمر حتت تأثري
قوة اجلاذبية .سوف نثبت انه عندما تكون الزاوية  صغرية (اقل من  ،)10oفان حركة
البندول هي حركة توافقية بسيطة.

الشكل  8728عندما تكون  صغرية ،يتذبذب البندول حبركة توافقية
بسيطة حول موضع االتزان عند  . = 0القوة االسرتاجاعية  ،-mgsinوهي
املركبة املماسية لقوة وزن اجلسم بالنسبة ملنحنى احلركة.

ان القوة املؤثرة عىل اجلسم املعلق هي قوة الشد  Tالتي تتولد يف اخليط وقوة اجلاذبية
األرضية  .mgتؤثر املركبة املامسية  mgsinدائام يف االجتاه الذي جيعل الزاوية ، = 0
www.trgma.com
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ويف عكس اإلزاحة التي حتدث للجسم بالنسبة ملوضع االتزان .هلذا فان املركبة املامسية
تعترب هي القوة االسرتجاعية  ،restoring forceويمكننا هنا أن نطبق قانون نيوتن الثاين
عىل احلركة يف االجتاه املاميس.
𝑠𝑑2
𝑑𝑡 2

→

𝑚 = 𝜃 −𝑚𝑔 sin

𝑡𝑎𝑚 = 𝑡𝐹

حيث ان  sهي موضع اجلسم مقاسا بطول القوس واإلشارة السالبة تشري إىل أن القوى
املامسية تشري دائام نحو نقطة االتزان .وحيث ان  s = Lوحيث أن  Lثابتة فان املعادلة
السابقة تصبح عىل النحو التايل:
𝜃𝑑2
𝑔
=
−
𝜃 sin
𝑑𝑡 2
𝐿

باعتبار ان  هي املوضع ،دعنا نقارن هذه املعادلة مع املعادلة  .3.1هل متتلك نفس
الشكل الريايض؟ يتناسب الشق األيمن مع  sinوليس مع  ،وهذا قد يقودنا إىل أن
نتوقع أن تكون هذه احلركة ال ختضع لقوانني احلركة التوافقية البسيطة ،الن هذه
املعادلة ليس هلا نفس الشكل الريايض للمعادلة  .3.1عىل كل حال ،إذا افرتضنا إن
الزاوية



صغرية فمن املمكن أن نستفيد من التقريب

 

 ،sinوعليه فان هذا

التقريب سوف جيعل املعادلة عىل النحو التايل:
)(1.24

𝜃𝑑2
𝑔
=
−
𝜃
𝑑𝑡 2
𝐿

اآلن اصبح لدينا معادلة حركة توافقية بسيطة مثل املعادلة  ،3.1ومنها نستنتج ان حركة
البندول بإزاحات صغرية هي حركة توافقية بسيطة .وعليه يمكن أن نكتب دالة الزاوية


بالشكل ) ، = max cos(𝑡 + حيث

max

هي اكرب موضع زاوي للبندول

والرتدد الزاوي  يعطى عىل النحو التايل:
)(1.25

𝑔
𝐿

√=ω

اما الزمن الدوري فيعطى عىل النحو التايل:
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)(1.26

𝜋2
𝐿
√𝜋= 2
𝜔
𝑔

=𝑇

ومن هنا نستنتج ان الزمن الدوري والرتدد للبندول البسيط يعتمدان عىل طول اخليط
وعىل عجلة اجلاذبية االرضية .بام ان الزمن الدوري ال يعتمد عىل كتلة اجلسم املعلق يف
البندول ،نستنتج ان كل بندول بسيط له نفس الطول له نفس الزمن الدوري بالطبع اذا
كانوا عىل الكرة االرضية حتت تأثري عجلة اجلاذبية االرضية .املقارنة بني حركة الزنربك
وحركة البندول البسيط موضحة يف الشكل .11.1
يمكن ان يتسخدم البندول البسيط يف حتديد الوقت الن زمنه الدوري يعتمد فقط عىل
طول البندول وعىل عجلة اجلاذبية األرضية ،كام يمكن ان يستخدم كاداة لقياس عجلة
اجلاذبية األرضية ،وهذه القياسات مهمة جد ًا لرصد التغريات يف عجلة اجلاذبية
األرضية يف مناطق خمتلفة عىل سطح الكرة األرضية وربام تساعد هذه القياسات يف
التنقيب عن النفط يف بعن االحيان.

سؤال للتفكري 6.1
ساعة قديمة تعتمد يف عملها عىل البندول البسيطة )i( ،افرتض انه تم ضبط الساعة
بدقة ،ومن ثم قام شخص ما وسحب اجلسم املعلق ببندول الساعة لالسفل .هل تتوقع
ان يتحرك البندول ( )aأبطء )b( ،أرسع ( )cال حيدث تغري؟ ( )iiافرتض إن الساعة يف
السؤال السابق تم ضبطها بدقة عىل مستوى سطح البحر ومن ثم تم أخذها إىل مكان
مرتفع كقمة جبل هل تتوقع أن يتحرك البندول ( )aأبطء )b( ،أرسع ( )cال حيدث
تغري؟
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مثال  6.1الربط بني الزمن والطول A Connection Between Length and Time
اقرتح العامل كريستيان هيجنز  )1629-1695( Christian Huygensاشهر صانع ساعات
يف العامل ،وحدة للطول تعتمد عىل فكرة عمل البندول البسيط وهي طول البندول
الذي له زمن دوري يساوي  . 1sفكم يبلغ طول هذه الوحدة بالنسبة للمرت؟
احلل:
تصور املسألة :ختيل بندول يتأرجح إىل االمام وإىل اخللف يف فرتة زمنية دورية تساوي
1s

بالضبط .باالعتامد عىل خربتك يف مالحظة االجسام املتأرجحة هل يمكنك ان

ختمن الطول املطلوب؟ علق جسم صغري بخيط وحاول ان حتصل عىل بندول زمنه
الدوري يساوي .1s
تصنيف املسألة :يتضمن هذا املثال عىل بندول بسيط ،لذلك فاننا نصنف هذا املثال عىل
انه تطبيق عىل املبادئ التي تعلمناها يف هذا الفصل.
حتليل املسألة :حل املعادلة  26.3للطول وعوض عن القيم العددية:
) 𝑇 2 𝑔 (1.00s)2 (9.8m/s2
=
= 0.248m
4𝜋 2
4𝜋 2

=𝐿

اخلالصة :يكون طول املرت اقل قليال من ربع طوله احلايل.
ماذا لو؟ ماذا لو كان العامل هيجنز  Huygensقد ولد يف كوكب أخر غري األرض؟ما هي
قيمة  gهلذا الكوكب بحيث ان املرت املعتمد عىل بندول هيجنز وهل سيكون له نفس
قيمة املرت املعروف لنا؟
اإلجابة :بحل املعادلة  26.1بالنسبة إىل  gعىل النحو التايل:
)4𝜋 2 𝐿 4𝜋 2 (1.00m
=
= 4𝜋 2 m/s 2 = 39.5m/s 2
(1.00s)2
𝑇2

=𝑔
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ال يوجد أي كوكب يف املجموع الشمسية له هذه القيمة الكبرية من عجلة اجلاذبية
األرضية.

البندول الطبيعي Physical Pendulum
افرتض انك قمت بموازنة محالة مالبس معلق هبا جاكيت بواسطة إصبع السبابة .فإذا
ما قمت بإعطاء اجلسم املتزن إزاحة زاوية صغرية .فان اجلسم املعلق سوف يتذبذب.
وإذا كان اجلسم املعلق يتذبذب حول حمور ال يمر بمركز الثقل وان اجلسم ال يمكن
وصفه بجسم نقطي فإننا ال نستطيع ان نتعامل معه عىل انه بندول بسيط .يف هذه احلالة
يسمى هذا البندول بالبندول الطبيعي .physical pendulum

الشكل  8128بندول طبيعي معلق عند النقطة O

اعترب حمور جسم صلب عند النقطة  )Pivot( Oعىل مسافة  dمن مركز كتلة اجلسم كام
يف الشكل  .18.1تسبب قوة اجلاذبية األرضية ازدواج

torque

عىل حمور اجلسم عرب
www.trgma.com
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النقطة  ،Oومقدار هذا االزدواج هو

sin

 mgdحيث  موضحة يف الشكل ،18.1

باستخدام قانون نيوتن الثاين للدوران  ، = Iحيث ان  Iعي عزم القصور الذايت
 moment of inertiaعىل حمور اجلسم عرب النقطة  ،Oنحصل عىل،
𝜃𝑑2
𝑑𝑡 2

𝐼 = 𝜃 −𝑚𝑔𝑑 sin

تشري االشارة السالبة إىل ان االزدواج املؤثر عىل النقطة  Oيعمل عىل تقليل الزاوية .
أي ان ،قوة اجلاذبية األرضية تنتج قوة اسرتجاعية يف صورة قوة ازدواج .فاذا ما
افرتضنا ان الزاوية  صغرية ،فانه يمكن ان نطبق التقريب



 ،sinوعليه تكون

معادلة احلركة عىل النحو التايل:
)(1.27

𝜃𝑑2
𝑑𝑔𝑚
(= −
𝜃 ) 𝜃 = −𝜔2
2
𝑡𝑑
𝐼

حيث ان هذه املعادلة تشبه املعادلة  ،3.1فإهنا تكون معادلة حركة توافقية بسيطة .وحل
املعادلة  27.1هو ) ، = max cos(t + حيث ان  maxتعرب عن أقىص إزاحة زاوية
وعليه فان
𝑑𝑔𝑚
√=ω
𝐼

ويكون الزمن الدوري عىل النحو التايل:
)(1.28

𝜋2
𝐼
√𝜋= 2
𝜔
𝑑𝑔𝑚

=𝑇

من املمكن أن نستخدم هذه املعادلة يف قياس عزم القصور الذايت للجسم الصلب .إذا
كان موقع مركز الكتلة واملسافة  dمعروفتني يمكن ان نحسب عزم القصور عملي ًا من
خالل قياس الزمن الدوري للجسم .ويف النهاية ،الحظ ان املعادلة  28.1ختترص إىل
الزمن الدوري للبندول البسيط (املعادلة  )26.1عندما تكون  I = md2أي عندما تكون
الكتلة مركزة يف مركز ثقل اجلسم.
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مثال  7.1ساق يتأرجح A Swinging Rod
ساق منتظم كتلته  Mوطوله  Lمعلق من احد طرفيه والطرف األخر ترك ليتذبذب عىل
مستوى أفقي كام هو موضح يف الشكل  .19.1اوجد مقدار الزمن الدوري للحركة إذا
كانت سعة احلركة صغرية.
احلل:
تصور املسألة :ختيل ساق يتأرجح لالمام
واخللف عندما يعلق من طرفه .حاول ان تقوم
بذلك باستخدام مسطرة
حتليل املسألة :من معلوماتنا سابقة نعرف إن
عزم القصور الذايت للساق هو .1/3ML2
املسافة  dمن مركز التعليق إىل مركز الثقل هي
 .L/2بالتعوين عن هذه املعلومات يف املعادلة
 28.1نحصل عىل
1 2
𝐿𝑀
3

𝐿2
√𝜋= 2
)𝑀𝑔(𝐿/2
𝑔3

√𝜋𝑇 = 2

اخلالصة :عند هبوط مكوك فضائي عىل سطح

الشكل  8928ميثل بندول
طبيعي مكون من ساق
يتذبذب حول نقطة ارتكازه d
 = L/2وI = 1/3 ML2

القمر ،قام رجل فضاء بامليش عىل سطح القمر وكان حزامه يتدىل من بدلته ،وتذبذب
احلزام كبندول فيزيائي  .باحث عىل األرض الحظ هذه احلركة عىل جهاز التلفزيون
واستخدمه لتقدير تسارع السقوط احلر عىل القمر .كيف قام الباحث عىل األرض هبذه
احلسابات؟
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بندول اللي Torsional Pendulum
يوضح الشكل  20.1جسم صلب معلق بسلك مثبت من األعىل بدعامة ثابتة .عندما
لف اجلسم بزاوية  ،فان السلك امللتوي يبذل عىل اجلسم قوة ازدواج اسرتجاعية
تتناسب طرديا مع زاوية ال وعليه فان االزدواج  يعطى عىل النحو التايل:
 = −

حيث  هي ثابت ال
للسلك .قيمة



torsion constant

حتسب عن طريق تطبيق

ازدواج معني عىل السلك وقياس الزاوية
 .بتطبيق قانون نيوتن الثاين للحركة
الدوارنية نحصل عىل:
𝜃 𝑑2
𝑑𝑡 2
)(1.29

𝐼 = τ = −κθ
𝜃 𝑑2
𝜅
=
−
𝜃
𝑑𝑡 2
𝐼

مرة أخرى ،نجد ان هذه معادلة هي معادلة
حركة توافقية بسيطة تتذبذب برتدد زاوي
مقداره 𝐼 𝜔 = √𝜅/والزمن الدوري هو
)(1.29

𝐼
√𝜋𝑇 = 2
𝜅

وهذا يدعى بندول ال

الشكل  8928ميثل بندول طبيعي
مكون من ساق يتذبذب حول نقطة
ارتكازه  d = L/2وI = 1/3 ML2

torsional

 .pendulumوهنا ال يوجد قيد عىل قيمة زاوية ال طاملا ان السلك الزال يف حد الليونة
 elastic limitاملسموح هبا.
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 6.1االهتزازات املخمدة Damped oscillations
احلركة االهتزازية التي درسنها حتى اآلن هي حركة اهتزازية لنظام مثايل حيث إن
النظام يستمر يف التذبذب إىل ماال هناية حتت تأثري قوة واحدة هي القوة االسرتجاعية.
ولكن يف األنظمة احلقيقية فان قوى غري حمافظة مثل قوة االحتكاك يكون هلا تأثري أيضا
ومل يتم اخذها يف احلسبان عند دراسة األنظمة االهتزازية املثالية .وهلذا فان الطاقة
امليكانيكية للنظام تضمحل مع مرور الزمن ،ونقول عن هذه احلركة بأهنا حركة خممدة
 .dampedيوضح الشكل  21.1يظهر جسم معلق بزنربك ويف نفس الوقت كان اجلسم
مغمورا يف سائل.
من أنواع احلركة املخمدة حركة سقوط جسم يف
سائل حيث تتولد يف السائل قوة مضادة تعمل عىل
تقليل رسعة اجلسم وتتناسب القوة املضادة مع
رسعة اجلسم واجتاه القوة يكون يف عكس اجتاه
احلركة .يمكننا التعبري عن هذه القوة املضادة عىل
إهنا

𝒗𝑏⃗⃗ = −
⃗
𝑹

اإلمخاد

(حيث

coefficient

b

ثابت يعرف بمعامل
)damping

والقوة

االسرتجاعية للنظام هي  ،–kxمن املمكن اآلن أن
نطبق قانون نيوتن الثاين عىل النحو التايل:
𝑥𝑎𝑚 = 𝑥𝑣𝑏 ∑ 𝐹𝑥 = −𝑘𝑥 −
)(1.31

𝑥𝑑
𝑥𝑑2
=𝑚 2
𝑡𝑑
𝑡𝑑

الشكل  21.1من االمثلة
على احلركة االهتزازية
املخمدة جسم معلق يف
زنربك مغمور يف سائل.

𝑏 −𝑘𝑥 −
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الشكل  1128يوضح منحنى تغري املوضع بالنسبة للزمن ملتذبذب خممد .الحظ
النقصان يف سعة احلركة مع الزمن.

يتطلب حل املعادلة مهارات معينة يف الرياضيات قد ال تكون مألوفة لك يف هذه
املرحلة ،ولكن من املمكن أن نبسط احلالة هنا بدون احلاجة إىل إثبات .عندما تكون
القوة املضادة صغرية بالنسبة إىل القوة االسرتجاعية وهذا يتحقق عندما تكون  bصغرية
ويكون احلل للمعادلة  31.1هو
)(1.32

𝑏

)𝜙 𝑥 = 𝐴𝑒 −2𝑚𝑡 cos(𝜔𝑡 +

حيث إن الرتدد الزاوي يتذبذب بي
)(1.33

𝑘
𝑏 2
√
=𝜔
) (−
𝑚
𝑚2

من املمكن أن نتحقق من هذه النتيجة بتعوين املعادلة  32.1يف املعادلة .32.1
يوضح الشكل  22.1موقع اجلسم كدالة يف الزمن عندما يتحرك اجلسم حركة تذبذبية
يف وجود قوة مضادة .وكام هو موضح يف الشكل عندما تكون القوة املضادة صغرية،
نجد ان خصائص احلركة االهتزازية تبقى بدون تغري ولكن سعة احلركة تتناقص مع
الزمن ،وتكون النتيجة ان تتوقف احلركة يف النهاية .ان أي نظام تكون حركته هلا نفس
50

هذا السلوك فاهنا تعرف باسم احلركة االهتزازية املخمدة

oscillator

 .dampedاما

اخلط االزرق املتقطع يف الشكل  ،22.1يوضح التغري يف سعة احلركة (يعرف بغالف
سعة احلركة  )envelopeواملمثل بدالة اسية موضحة يف املعادلة  .32.1يوضح املنحنى
اضمحالل السعة بدالة أسية مع الزمن .ويكون اضمحالل احلركة أكرب ما يمكن عندما
تصبح القوة املضادة تساوي القوة االسرتجاعية.
من املناسب أن نستخدم الرتدد الزاوي (املعادلة  )33.1للحركة املخمدة عىل النحو
التايل:
𝑏 2
)
𝑚2

( 𝜔 = √𝜔𝑜2 −

حيث ان 𝑚 𝜔𝑜 = √𝑘/وهي متثل الرتدد الزاوي يف حالة غياب القوة املضادة (أي
احلركة الغري خممدة) وتعرف باسم الرتدد الطبيعي للنظام .natural frequency
عندما يكون مقدار القوة املضادة صغريا بحيث ان  ،b/2m < oفاننا نقول عىل النظام
بانه يف حالة تعرف باسم حتت حد االمخاد  underdampedويف هذه احلالة متثل احلركة
الناجتة كام هو موضح باملنحنى االزرق يف الشكل  .23.1مع زيادة قيمة معامل االمخاد b

فإن سعة االهتزازات تتناقص برسعة أكرب .عندما تصل قيمة

b

إىل قيمة حرجة

bc

بحيث ان  ،bc/2m = oفان النظام يف هذه احلالة ال يقوم بأي اهتزازات وتسمى هذه
احلالة باالمخاد احلرج

damped

 .criticallyوعند االمخاد احلرج فإن النظام ال يظهر

حركة اهتزازية انام يتحرك النظام يف اجتاه نقطة االتزان ويتوقف عن احلركة وال يمكن
ان يتجاوز نقطة االتزان ،وهذه احلالة موضحه باملنحنى االمحر يف الشكل .23.1
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الشكل  1328يوضح منحنيات لتغري املوضع مع الزمن يف عدة حاالت هي ( )aحالة
حتت حد االمخاد ،و( )bحالة االمخاد احلرج ،و( )cحالة فوق حد االمخاد.

إذا كانت لزوجة الوسط عالية بحيث ان القوة املضادة اكرب من القوة االسرتجاعية أي
ان  b/2m > oفان النظام يف هذه احلالة يكون فوق حد االمخاد  .overdampedوهنا اذا
اعطي للنظام ازاحة فانه ال يتذبذب انام يعود إىل نقطة االتزان .وكلام زاد االمخاد ،فإن
الزمن الالزم للنظام لكي يعود اىل نقطة االتزان تزداد ،وهذا موضح يف املنحنى باللون
االسود يف الشكل  .23.1يف حالة األنظمة عند االمخاد احلرج ويف حالة االنظمة فوق
االمخاد فانه ال يوجد تردد زاوي  ويكون احلل يف املعادلة  32.1غري متحققة.

 7.1االهتزازات القسرية Forced oscillations
الحظنا ان الطاقة امليكانيكية للمتذبذب املتعرض لإلمخاد تتناقص مع الزمن نتيجة
للقوة املضادة .ومن املمكن ان نستخدم قوة خارجية تبذل شغال موجبا لتعوين الفقد
يف طاقة النظام .يف أي حلظة يمكن ان تنتقل الطاقة إىل النظام من خالل تطبيق قوة
تعمل يف نفس اجتاه حركة اجلسم املتذبذب وتسمى احلركة يف هذه احلالة باحلركة
االهتزازية القرسية .عىل سبيل املثال ،يمكن جعل األرجوحة تستمر يف احلركة
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بإعطائها دفعة صغرية كل دورة .وبالنسبة لسعة احلركة فإهنا تبقى ثابتة إذا كانت الطاقة
املعطاة يف كل دورة تساوي مقدار النقص يف الطاقة املفقودة نتيجة لتأثري اإلمخاد.
ومن األمثلة الشائعة عىل احلركة القرسية هو املتذبذب املخمد الذي يؤثر عليه قوة
خارجية تتغري دوريا مع الزمن ،عىل النحو 𝑡 𝐹(𝑡) = 𝐹𝑜 sinحيث ان  هي الرتدد
الزاوي للقوة اخلارجية ،و Foثابت .وبصفة عامة ،فان الرتدد  للقوة اخلارجية تكون
متغرية بينام يكون الرتدد الطبيعي  oللمتذبذب ثابتا من خالل قيمة  kو .mوبتطبيق
قانون نيوتن الثاين عىل هذه احلالة نحصل عىل
)(1.34

𝑥𝑑
𝑥 𝑑2
− 𝑘𝑥 = 𝑚 2
𝑡𝑑
𝑡𝑑

𝑏 𝐹𝑜 sin 𝜔𝑡 −

→

𝑎𝑚 = 𝐹 ∑

مرة اخرى فان حل هذه املعادلة طويل ولن نقوم برسده هنا .وسنكتفي بالناتج فقط
لتوضيح املفهوم الفيزيائي له .بعد ان تقوم القوة اخلارجية بالتأثري عىل جسم ساكن فان
اجلسم يبدأ باحلركة ،وتزداد سعة احلركة تباع ًا .وبعد فرتة طويلة من الزمن ،عندما
تصبح الطاقة الداخلة عىل النظام من القوة اخلارجية يف كل دورة تساوي قيمة الطاقة
امليكانيكية املتحولة لطاقة داخلية يف كل دورة ،فإن حالة استقرار  steady stateسوف
تظهر عىل احلركة يف صورة ثبات سعة احلركة .ويف هذه احلالة ،فإن املعادلة  34.1يكون
هلا احلل التايل:
)(1.35

)𝜙 𝑥 = 𝐴 cos(𝜔𝑡 +

حيث ان
)(1.36

𝑚𝐹𝑜 /
2
)𝜔𝑏( √(𝜔 2 − 𝜔𝑜2 )2 +
𝑚

=𝐴

حيث ان 𝑚 𝑜 = √𝑘/هو الرتدد الطبيعي للمتذبذب الغري خممد عندما تكون .b = 0
توضح املعادلتني

 35.1و36.1

ان املتذبذب القرسي يتذبذب برتدد القوة اخلارجية

وسعة املتذبذب تكون ثابتة لكل قيمة حمددة للقوة اخلارجية ألهنا تعمل يف حالة
االستقرار .لقيم إمخاد صغرية ،فان السعة تكون كبرية عندما يكون تردد القوة اخلارجية
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قريبا من الرتدد الطبيعي للمتذبذب ،أو عندما تكون

 o

 .أما يف حالة الزيادة

الكبرية يف السعة عند الرتدد الطبيعي فان هذا يعرف باسم الرنني  ،resonanceوالرتدد
الطبيعي  oيعرف باسم تردد الرنني resonance frequency

للنظام.

اما السبب يف الزيادة الكبرية لسعة احلركة عند الرتدد الرنيني فانه يعود اىل ان الطاقة
تتحول إىل النظام يف افضل رشوطها .ويمكن ان نفهم هذه النقطة من خالل اخذ
مشتقة  xيف املعادلة  ،35.1لنحصل عىل معادلة رسعة املتذبذب .نجد ان الرسعة
تتناسب طردي ًا مع ) ،sin(t + حيث اهنا نفس املعادلة التي تصف القوة اخلارجية.
v

وهلذا فان القوة اخلارجية املطبقة 𝑭⃗ تكون يف نفس طور الرسعة .وعليه فإن معدل بذل
الشغل عىل املتذبذب بواسطة القوة 𝑭⃗ يساوي حاصل الرضب القيايس لي ⃗𝒗  ،⃗𝑭.وهذا
هو معدل اعطاء القدرة امليكانكية للجسم املتذبذب .حيث ان حاصل رضب

𝒗⃗ .
⃗
𝑭

يكون قيمة عظمى عندما تكون كال
من

𝑭⃗

و⃗𝒗 يف نفس الطور ،فاننا

نستنتج من ذلك انه عند الرنني فان
القوة اخلارجية يف نفس طور الرسعة
وان الطاقة املتحولة للمتذبذب
تكون يف أقىص قيمة.
يوضح الشكل

24.1

منحنى السعة

كدالة يف الرتدد للمتذبذب القرسي
بوجود وعدم وجود امخاد .الحظ
ان السعة تزداد بنقصان االمخاد (
0

b

 )ومنحنى الرنني يتسع بزيادة

االمخاد .ويف حالة االستقرار وعند
أي تردد للقوة اخلارجية فان الطاقة
املتحولة للنظام تساوي الطاقة

الشكل  24.1منحنى السعة كدالة يف
الرتدد ملذبذب خممد يف حالة وجود قوة
خارجية دورية .الحظ ان شكل منحنى
الرنني يعتمد على حجم معامل االمخاد .b
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املفقودة بسبب وجود االمخاد ،وعليه فان متوسط الطاقة الكلية للحركة يبقى ثابت .يف
حالة عدم وجود قوة االمخاد ( ،)b = 0فانه من املعادلة  36.1نرى ان السعة يف حالة
االستقرار تصل اىل مال هناية عندما تؤول  إىل  .oبمعنى اخر ،اذا مل يكن هناك فقد
يف النظام واذا استمرت القوة اخلارجية بالتأثري عىل النظام نفس طور رسعة حركة
اجلسم فان سعة احلركة سوف تستمر يف الزيادة (انظر املنحنى باللون األمحر يف الشكل
 .)24.1ولكن يف احلقيقة هذا ال حيدث النه دائام يكون هناك امخاد.
يف دروس الحقة من هذا الكتاب سوف نكتشف املزيد عن ظاهرة الرنني والتي حتدث
يف ظواهر خمتلفة يف الفيزياء .هذا باالضافة إىل ان العديد من الدوائر الكهربية هلا تردد
طبيعي ،كذلك اجلسور أيضا هلا ترددات طبيعية ،ومن أمثلة الرنني أيضا احلادثة املروعة
التي حدثت يف العام  ،1940عندما تعرض جرس

Tacoma Narrows Bridge

يف

واشنطن بالواليات املتحدة للدمار نتيجة للرتدد الرنيني كام هو موضح يف الشكل
 ،25.1وحدث ذلك بسبب قوة الرياح والتي هي يف العادة ال تكون قوية لتدمري جرس
ولكن عندما تعمل قوة الرياح برتدد يساوي الرتدد الطبيعي للجرس فإن النتيجة تكون
كبرية جدا وقد تبني الحقا ان هناك خلل يف تصميم اجلرس حيث مل تراعى رشوط
السالمة واألمان.

الشكل  )a( 25.1يف العام  1940حدث اعصار قوي احداث اهتزاز يف جسر Tacoma
 ،Narrows Bridgeسبب اهتزاز اجلسر برتدد قريب من تردده الطبيعي )b( .مبجرد

ان حدث الرنني حتطم اجلسر.
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الكثري من األمثلة األخرى للتذبذب الرنني مثل كرس بعن األدوات عندما تعمل عىل
تردد يعادل الرتدد الرنيني ،أو يف حالة امليش العسكري لفريق من اجليش عىل جرس قد
يتسبب اهنياره .ويف النهاية فان ظاهرة الرنني حتدث ألي نظام حقيق يعمل عند تردد
قريب من تردده الطبيعي فإننا نتوقع أن يكون هناك اهتزاز بسعة كبرية.

مبادئ وتعريفات Concepts and Principles
 عندما يكون التسارع الذي يتحرك به جسم ما يتناسب طرديا مع اإلزاحة ويف االجتاهاملعاكس من نقطة االتزان ،فان اجلسم يتحرك حركة توافقية بسيطة .يتغري موضع
اجلسم  xبدالة دورية مع الزمن حسب املعادلة التالية:
)(1.6

)𝜙 𝑥(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 +

حيث  Aهي سعة احلركة ،و هي الرتدد الزاوي ،و ثابت الطور .تعتمد قيمة  عىل
املوضع االبتدائي والرسعة االبتدائية.

 الفرتة الزمنية  Tالالزمة إلكامل دورة كاملة تعرف باسم الزمن الدوري للحركة:)(1.10

𝜋2
√=𝑇
𝜔

يف نظام الكتلة والزنربك الذي يتحرك حركة توافقية بسيطة عىل سطح عديم االحتكاك
فان زمنه الدوري
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)(1.13

𝜋2
𝑚
√𝜋= 2
𝜔
𝑘

=𝑇

ومقلوب الزمن الدوري هو الرتدد والذي يساوي عدد االهتزازات يف الثانية.
 الرسعة والتسارع للحركة التوافقية البسيطة تعطى باملعادالت التالية:𝑥𝑑
)𝜙 = −𝜔𝐴 sin(𝜔𝑡 +
𝑡𝑑
𝑥𝑑2
)𝜙 𝑎 = 2 = −𝜔2 𝐴 cos(𝜔𝑡 +
𝑡𝑑
𝑣 = ±𝜔√𝐴2 − 𝑥 2
=𝑣

)(1.15
)(1.16
)(1.22

هلذا ،فان أقىص رسعة هي  ،Aوأقىص تسارع  .2Aوتكون الرسعة تساوي صفر عند
نقاط تغري اجتاه الرسعة أي عند  x = ±Aوتكون اكرب ما يمكن عندما يكون املتذبذب
عند نقطة االتزان

= 0

 .xوقيمة التسارع تكون أقىص ما يمكن عند نقاط التحول

وتكون صفر عند نقطة االتزان.
 الطاقة احلركية وطاقة الوضع للحركة التوافقية البسيطة تتغري مع الزمن حسباملعادلتني التاليتني:
)(1.19

1
1
)𝜙 𝐾 = 𝑚𝑣 2 = 𝑚𝜔2 𝐴2 sin2 (𝜔𝑡 +
2
2

)(1.20

1 2 1 2
)𝜙 𝑘𝑥 = 𝑘𝐴 cos2 (𝜔𝑡 +
2
2

=𝑈

والطاقة الكلية للحركة التوافقية البسيطة ثابتة وتعطى بالعالقة التالية:
)(1.21

1
𝐸 = 𝑘𝐴2
2

تكون طاقة الوضع اكرب ما يمكن عندما يكون اجلسم املتذبذب عند نقطة التحول
وتكون صفر عندما يكون اجلسم املتذبذب عند نقطة االتزان .وتكون طاقة احلركة
مساوية للصفر عند نقطة التحول وتكون يف اقىص قيمة هلا عند نقطة االتزان.
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 البندول البسيط طوله  Lيتحرك حركة توافقية بسيطة بزمن دوري يساوي)(1.26

𝜋2
𝐿
√𝜋= 2
𝜔
𝑔

=𝑇

والبندول الطبيعي الذي يزاح بزاوية صغرية عن املحور الرأيس يتحرك حركة توافقية
بسيطة حول نقطة ارتكازه اذا كانت ال متر عرب مركز الكتلة .والزمن الدوري يعطي
باملعادلة التالية:
)(1.28

𝜋2
𝐼
√𝜋= 2
𝜔
𝑑𝑔𝑚

=𝑇

حيث  Iهو عزم القصور الذايت و dاملسافة بني حمور احلركة ومركز الثقل.
إذا كان املتذبذب يتعرض لقوة إمخاد صغرية 𝑣𝑏 ،𝑅 = −فان موضع اجلسم يعطى
باملعادلة
)(1.32

𝑏

)𝜙 𝑥 = 𝐴𝑒 −2𝑚𝑡 cos(𝜔𝑡 +

حيث ان
)(1.33

𝑘
𝑏 2
√
=𝜔
) (−
𝑚
𝑚2

اذا كان املتذبذب يتعرض لقوة خارجية  ،F(t) = Fo sintفانه سوف يتعرض لرنني،
بحيث تصبح سعة احلركة كبرية عندما يكون تردد القوة اخلارجية يعادل الرتدد
الطبيعي للمتذبذب.
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مسائل موضوعية Objective Questions
 .1موضع جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة يعطى باملعادلة ) x = 4 cos (6tحيث ان
x

بوحدة املرت و tبوحدة الثانية .ما هو الزمن الدوري للنظام املتذبذب؟

(4 s )a

( )e( 6 s )d( 1/3 s )c( 1/6 s )bمن املستحيل ان نحدد من هذه املعلومات.
 .2اي من اجلمل التالية غري صحيحا بالنسبة لنظام الكتلة املتصلة مع زنربك الذي
يتحرك حركة توافقية بسيطة يف غياب االحتكاك؟ ( )aالطاقة الكلية للنظام تبقى ثابتة.
( )bالطاقة للنظام تتحول باستمرار بني طاقة حركية وطاقة وضع )c( .الطاقة الكلية
للنظام تتناسب طرديا مع مربع السعة )d( .ختتزن طاقة الوضع يف النظام وتكون اكرب ما
يمكن عندما متر الكتلة خالل نقطة االتزان )e( .رسعة الكتلة املتذبذبة متتلك اقىص
قيمة هلا عندما متر الكتلة خالل موضع االتزان.
 .3نظام مكون من كتلة متصلة مع زنربك تتحرك افقيا عىل سطح عديم االحتكاك
وسعة احلركة تساوي  6.0 cmومتتلك طاقة مقدارها  .12 Jاذا استبدلت الكتلة بكتلة
اخرى تساوي مرتني الكتلة االوىل وبقيت سعة احلركة  ،6.0 cmما هي الطاقة الكلية
للنظام؟ ( )e( 48 J )d( 6 J )c( 24 J )b( 12 J )aال احد من هذه االجابات.
 .4اذا كانت كتلة جسم هي

m

متصال مع زنربك خفيف قد استبدلت بكتلة اخرى

مقدارها  ،9 mتغري تردد النظام املتذبذب بمعامل؟ (9.0 )d( 3.0 )c( 1/3 )b( 1/9 )a

(.6.0 )e
 .5جسم كتلته  0.40 kgمعلق يف زنربك ثابته يساوي  ،8.0 N/mوكان يتذبذب لالعىل
ولالسفل بحركة توافقية بسيطة .ما هو مقدار التسارع للجسم عندما كانت اقىص
ازاحة له تساوي

m

0.10؟ ( )aصفر

(2.0 m/s2 )d( 1.0 m/s2 )c( 0.45 m/s2 )b

(.2.4 m/s2 )e

www.trgma.com
59

 .6اذا كانت سعة حركة توافقية بسيطة صغرية وتضاعف الطول ،ماذا حيدث لرتدد
احلركة؟ ( )aيتضاعف ( )bيصبح  √2مرة ( )cيصبح نصف قيمته ( )dيصبح 1/√2

مرة ( )eيبقى كام هو.
 .7يتحرك نظام مكون من جسم متصل بزنربك بحركة توافقية بسيطة بسعة حركة
مقدارها  .Aعندما كانت طاقة احلركة تساوي مرتني طاقة الوضع املختزنة يف الزنربك،
ما هو املوضع  xللجسم؟ ( )e( 0 )d( A/√3 )c( 1/3 A )b( A )aال احد من االجابات
السابقة.
 .8جسيم عىل زنربك يتحرك بحركة توافقية بسيطة عىل امتداد حمور  xبني نقطتي حتول
عند

 x1 = 100 cmو= 140 cm

 )i( .x2عند اي من املواضع التالية يمتلك اجلسيم

اقىص رسعة؟ ( )d( 120 cm )c( 110 cm )b( 100 cm )aال احد من هذه املواضع.
( )iiعند اي موضع يكون تسارع اجلسم اقىص ما يمكن؟ اخرت من نفس االجابات يف
اجلزء ( )iii( .)iعند اي موضع تكون القوة الكلية املؤثرة عىل اجلسيم اكرب ما يمكن؟
اخرت من نفس االجابات يف اجلزء (.)i
 .9نظام مكون من جسم متصلة مع زنربك يتحرك حركة توافقية بسيطة عىل امتداد
حمور  xبني نقطتي حتول عند  x1 = 20 cmو .x2 = 60 cmلألجزاء من ( )iإىل ( )iiiاخرت
من االجابات املتاحة )i( .عند اي موضع يكون للجسم اقىص مقدار لكمية احلركة؟
( )d( 40 cm )c( 30 cm )b( 20 cm )aموضع ما اخر ( )eاقىص قيمة حتدث عند عدة
نقاط )ii( .عند اي موضع يكون للجسم اقىص طاقة حركة؟ ( )iiiعند اي موضع
يكون للنظام املكون من اجلسم والزنربك اقىص طاقة كلية؟
 .10حلركة توافقية بسيطة اجب بنعم او ال عىل االسئلة التالية )a( .هل لكال من
املوضع والرسعة نفس االشارة؟ ( )bهل لكال من الرسعة والتسارع نفس االشارة؟
( )cهل كال من املوضع والتسارع نفس االشارة؟
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 .11اذا قمت بتوصيل جسم يف اسفل زنربك معلق رأسيا .اذا قمت ببطء برتك اجلسم
يتحرك بحريته إىل االسفل وقطع مسافة مقدارها  15.0 cmمن نقطة االتزان .ثم قمت
برفع اجلسم إىل موضعه االبتدائي وترك من السكون .ما هي اقىص مسافة يتحركها
لإلسفل؟ ( )e( 60.0 cm )d( 30.0 cm )c( 15.0 cm )b( 7.5 cm )aال يمكن حتديد
املسافة بدون معرفة ثابت الزنربك ومقدار الكتلة.
 .12بندول بسيط زمنه الدوري  )i( .2.5 sما هو زمنه الدوري اذا كان طوله االن
اصبح اطول باربعة مرات؟ ()ii( 5 s )e( 3.54 s )d( 2.5 s )c( 1.77 s )b( 1.25 s )a
ما هو زمنه الدوري اذا بقي طوله بدون تغري ولكن ازدادت الكتلة املعلقة به اربعة
مرات؟ اخرت من االجابات السابقة.
 .13بندول بسيط معلق يف سقف مصعد ،وتم حساب الزمن الدوري )i( .عندما كان
املصعد يتسارع إىل االعىل فان زمنه الدوري ( )aاكرب ( )bاصغر ( )cال يتغري؟ ()ii
عندما كان املصعد يتسارع إىل االسفل فان زمنه الدوري ( )aاكرب ( )bاصغر ( )cال
يتغري؟ ( )iiiعندما حترك املصعد برسعة ثابتة إىل االعىل ،فان زمنه الدوري ( )aاعىل
( )bاصغر ( )cال يتغري؟

أسئلة نظرية Conceptual Questions
 .1هل الكرة التي تسقط عىل األرض وتصعد ثم ترتفع عدة مرات تعترب مثاالً عىل
احلركة التوافقية البسيطة؟ وهل احلركة اليومية للطالب يف ذهابه وإيابه للمدرسة يعترب
حركة توافقية بسيطة؟ علل إجابتك.
 .2إذا كانت إحداثيات جسم تتغري حسب املعادلة 𝑡 ،𝑥 = −𝐴cosما هو ثابت الطور
وما هو موضع اجلسم عند الزمن t = 0؟
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 .3هل اإلزاحة جلسم متذبذب بني  t = 0وأي زمن أخر  tمن الرضوري ان يساوي
موضع اجلسم عند الزمن t؟ ارشح ذلك.
 .4حدد إذا كانت هذه الكميات هلا نفس االجتاه يف احلركة التوافقية البسيطة:
( )aاملوضع والرسعة )b( ،الرسعة والتسارع )c( ،املوضع والتسارع.
 .5أوصف حركة كتلة متصلة بزنربك عندما ال تكون كتلة الزنربك مهملة.
 .6كتلة متصلة بزنربك تتحرك حركة توافقية بسيطة بسعة  .Aهل الطاقة الكلية تتغري إذا
تضاعفت الكتلة ولكن السعة مل تتغري؟ هل طاقة احلركة وطاقة الوضع تعتمد عىل
الكتلة؟ وضح إجابتك.
 .7ماذا حيدث للزمن الدوري للبندول البسيط إذا زاد طوله بمقدار الضعف؟ وماذا
حيدث للزمن الدوري إذا زادت كتلة اجلسم املعلق بالبندول إىل الضعف؟
 .8إذا تم حتديد الزمن الدوري لبندول بسيط معلق يف سقف مصعد .أوصف التغري
الذي يطرأ عىل الزمن الدوري عندما يتحرك املصعد ( )aبتسارع إىل األعىل)b( ،
بتسارع إىل األسفل )c( ،برسعة ثابتة.
 .9يتحرك بندول بسيط حركة توافقية بسيطة عندما تكون الزاوية  صغرية .هل تعترب
احلركة اهتزازية عندما تكون الزاوية



كبرية؟ كيف تؤثر زيادة الزاوية عىل الزمن

الدوري للحركة؟
 .10إذا كانت ساعة حائط من النوع الذي يعتمد عىل البندول البسيط تؤخر قليال،
كيف يمكن ضبط طول البندول بحيث تشري للوقت بدقة بدون تأخري؟
 .11هل احلركة االهتزازية املخمدة حتدث عند أي قيمة لي  bو k؟ وضح.
 .12هل من املمكن أن يكون هناك حركة اهتزازية خممدة عندما يكون النظام يف حالة
الرنني؟ وضح.
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 .13إذا كانت الكتلة املعلقة بالبندول البسيط عبارة عن كرة مملوءة باملاء .ماذا حيدث
لرتدد البندول إذا كان هناك ثقب يف الكرة يسمح بترسب املاء ببطء؟
 .14يوضح الشكل

CQ1.14

منحنيات لطاقة الوضع الربعة انظمة خمتلفة كدالة يف

موضع اجلسم يف كل نظام .اعطي لكل جسم دفعة إىل موضع اختياري ليتحرك.
أوصف حركة اجلسم يف كل حالة (.)d( ،)c( ،)b( ،)a

الشكل CQ1.14

 .15اعترب حمرك يعمل بمكبس واحد كام هو موضح يف الشكل  .CQ1.15افرتض ان
العجلة تدور برسعة زاوية ثابتة ،ارشح ملاذا ساق املكبس يتذبذب بحركة توافقية
بسيطة.

الشكل CQ1.15
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مسائل Problems
 .8تشير لمسائل تطبيق مباشر  .0تشير لمسائل متوسطة الصعوبة  .1تشير إلى مسائل تحدي.
 . 8مسائل لها حل مفصل في دليل الطالب اإلرشادي  .8تشير إلى مسائل لها حل مفصل فيديو
على موقع داعم للكتاب Q|C .تشير إلى مسائل تحتاج إلى حل وتفسير  Sتشير إلى مسائل رمزية
تتطلب تفسير  Shadedتشير إلى مسائل مزدوجة تطور مفاهيم برموز وقيم عددية.

 1.1حركة جسم متصل يف زنربكMotion of an Object Attached to a Spring
 .1جسم كتلته  0.60 kgمتصل مع زنربك ثابته  130 N/mحر احلركة عىل سطح افقي
املس كام هو موضح يف الشكل  .1.1تم افالت اجلسم من السكون عندما كان الزنربك
متمدد بمقدار  0.13من موضع اتزانه .عند حلظة االفالت اوجد ( )aالقوة املؤثرة عىل
اجلسم و( )bتسارعه.
 .2عندما يوضح جسم كتلته

4.25 kg

فوق زنربك رأيس ،انضغط الزنربك مسافة

مقدارها  .2.62 cmما هو ثابت الزنربك؟
 1.1منوذج حتليل :جسيم يف حالة حركة توافقية بسيطة
Analysis Model: Particle in simple Harmonic Motion
 .3استطال زنربك رأيس مسافة مقدارها  3.9 cmعندما تم تعليق جسم كتلته  10 gبه.
استبدل اجلسم باخر كتلته  25 gيتذبذب لالعىل ولالسفل يف حركة توافقية بسيطة.
احسب الزمن الدوري للحركة.
 .4يف حمرك السيارة يتحرك املكبس حركة توافقية بسيطة ،فاذا كان املكبس يتحرك طبقا
للمعادلة التالية:

) 𝑥 = 5.00 cm cos (2𝑡 +
6

حيث  xبالسنتيمرت والزمن  tبالثانية .عند الزمن  ،t = 0اوجد ( )aموقع املكبس)b( ،
رسعة املكبس ،و( )cتسارع املكبس )d( .اوجد الزمن الدوري وسعة احلركة.
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 . 5موضع جسم يعطى بالعالقة ) ،x = 4.00 cos (3.00t+حيث  xباملرت و  tبالثواين.
حدد ( )aالرتدد والزمن الدوري للحركة )b( ،سعة احلركة )c( ،ثابت الطور،
( )dموضع اجلسم عند الزمن .t = 0.250s
 .6مكبس يف حمرك جازولني يتحرك حركة توافقية بسيطة .يعمل املحرك بمعدل
 .3600 rev/minباخذ اقىص موضعني بالنسبة لنقطة املركز عىل اهنا  .±5.00 cmاوجد
مقادر ( )aاقىص رسعة ( )bاقىص تسارع للمكبس.
 .7جسم كتلته  1.00 kgمتصل مع زنربك بشكل افقي .استطال الزنربك مسافة 0.10 m

وترك اجلسم ليتذبذب من السكون وبدون احتكاك .يف املرة الثانية التي كانت فيها
رسعة اجلسم مساوية للصفر كانت بعد مرور فرتة زمنية مقدارها  .0.50 sما هي اقىص
رسعة للجسم؟
 .8متذبذب توافقي بسيط حيتاج إىل

12.0s

الكامل

5

تذبذبات .اوجد ( )aالزمن

الدوري للحركة )b( ،الرتدد بوحدة اهلريتز ،و( )cالرتدد الزاوي بوحدة .rad/s
 . 9جسم كتلته  7.00 kgمعلق يف اسفل زنربك وطرف الزنربك العلوي مثبت رأسيا يف
السقف ،اذا كان اجلسم يتذبذب بزمن دوري مقداره  .2.60sأوجد ثابت الزنربك.
 )a( Q|C .10زنربك معلق استطال بمقدار

35.0 cm

عندما تم تعليق جسم كتلته

 450 gيف الزنربك يف حالة سكون .يف هذه احلالة فاننا نعرف املوضع عىل انه  .x = 0تم
سحب اجلسم لالسفل مسافة اضافية مقدارها

18.0 cm

وتم تركه من السكون

ليتذبذب بدون احتكاك .ما هو موضعه  xبعد مرور فرتة زمنية مقدارها 84.4 s؟ ()b
اوجد املسافة التي حترك هبا اجلسم املتذبذب يف اجلزء ( )c( .)aماذا لو؟ تم تعليق زنربك
اخر واستطال بمقدار

35.5 cm

عند تعليق جسم كتلته

440 g

به يف حالة سكون.

نعرف هذا املوضع اجلديد عىل انه  .x = 0تم سحب اجلسم هذا ايضا لالسفل مسافة
مقدارها  18.0 cmوتم تركه ليتذبذب من السكون وبدون احتكاك .اوجد موضعه بعد
مرور فرتة زمنية مقدارها  )d( .84.4s sاوجد املسافة التي يتحركها اجلسم يف اجلزء
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( )e( .)cملاذا تكون اجابتك يف اجلزئني ( )aو( )cخمتلفتني جدا بينام البيانات االبتدائية
يف كال احلالتني متشاهبتني وكانت اجابة كال من ( )bو( )dمتقاربتني نسبيا؟
 .11يتحرك جسم عىل امتداد حمور  .xكان موضعه االبتدائي عند  ،0.270 mوحترك
برسعة  0.140 m/sوتسارعه  .– 0.320 m/s2افرتض انه يتحرك كجسم حتت تسارع
ثابت ملدة 4.50 s

اوجد ( )aموضعه و( )bرسعته عند هناية هذه الفرتة الزمنية .من ثم

افرتض انه حترك بحركة توافقية بسيطة ملدة  4.50 sو x = 0هو موضع اتزانه .اوجد ()c
موضعه و( )dرسعته عند هناية هذه الفرتة الزمنية.
 Q|C .12سقطت كرة من ارتفاع  4.00 mوقامت بتصادم مرن مع األرض .افرتض
عدم وجود فقد يف الطاقة امليكانيكية )a( ،اثبت ان احلركة دورية و( )bاحسب الزمن
الدوري للحركة )c( .هل احلركة هي حركة توافقية بسيطة؟ ارشح.
 . 13يتحرك جسم عىل امتداد حمور  xبحركة توافقية بسيطة بدأت من السكون ،كانت
نقطة االصل عند  t = 0وكانت احلركة إىل اليمني .سعة احلركة  ،2.00 cmوتردد احلركة
 )a( .1.50 Hzاوجد صيغة للموضع اجلسم كدالة يف الزمن .احسب ( )bاقىص رسعة
للجسم و( )cالزمن من بداية احلركة ( )t > 0والتي كان اجلسم يمتلك تلك الرسعة.
اوجد ( )dاقىص تسارع موجب للجسم و( )eالزمن من بداية احلركة ( )t > 0والتي
كان اجلسم يمتلك هذا التسارع )f( .اوجد املسافة الكلية التي قطعها اجلسم بني
الفرتتني  t = 0و.t = 1.00 s
 .14طائرة صغرية كتلتها  1.00 kgمتصلة يف زنربك ثابته  25.0 N/mيتذبذب افقيا عىل
سطح عديم االحتكاك .عند زمن

= 0

 ،tتركت الطائرة من السكون عند

( x = -3.00 cmهذا يعني ان الزنربك انضغط مسافة مقدارها  .)3.00 cmاوجد ()a
الزمن الدوري للحركة )b( ،اقيص قيمة للرسعة والتسارع )c( ،املوضع والرسعة
والتسارع كدالة يف الزمن.
 . 15جسم كتلته  0.500 kgمعلق يف زنربك ثابته  k = 8.00 N/mيتذبذب بحركة توافقية
بسيطة بسعة مقدارها  .10.0 cmاحسب ( )aاقىص قيمة للرسعة والتسارع )b( ،رسعة
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وتسارع اجلسم عندما يكون اجلسم عىل مسافة  6.00 cmمن نقطة االتزان )c( ،الفرتة
الزمنية الالزمة للجسم ليتحرك من  x = 0إىل .x = 8.00cm
Q|C .16

افرتض انك قمت بتعليق جسم يف اسفل زنربك رأيس .استطال الزنربك

ملسافة مقدارها  18.3 cmوبقي يف حالة سكون .من ثم قمت بجعل اجلسم يتذبذب.
( )aهل لديك معلومات كافية الجياد الزمن الدوري؟ ( )bارشح اجابتك.

 1.1طاقة املتذبذب التوافقي البسيط
Energy of the Simple Harmonic Oscillator
 .17اصطدمت سيارة كتلتها  1000 kgبجدار من الطوب يف جتربة لفحص قوة حتمل
الصدام فيها .فاذا كان الصدام يمثل زنربك بثابت قوة مقداره
وينضغط مسافة مقدارها

3.16 cm

5.00106 N/m

لتتوقف السيارة .ما هي رسعة السيارة قبل

االصطدام ،مع افرتاض ان ال يوجد فقد يف الطاقة ناتج عن التصادم.
 .18جسم كتلته  200 gمتصل بزنربك افقي ويتحرك حركة توافقية بسيطة بزمن دوري
مقداره  .0.250 sإذا كانت الطاقة الكلية للنظام هي  ،2.00 Jأوجد ( )aثابت الزنربك،
( )bسعة احلركة.
 .19كتلة جسم  50.0 gمتصل بزنربك ( )k = 35.0 N/mيتذبذب عىل سطح افقي عديم
االحتكاك بسعة حركة مقدارها  .4.00 cm,اوجد ( )aالطاقة الكلية للنظام )b( ،رسعة
اجلسم عندما تكون ازاحته  .1.00 cmاوجد ( )cطاقة احلركة )d( ،طاقة الوضع عندما
تكون ازاحة اجلسم .3.00 cm
 .20جسم كتلته  2.00 kgمتصل مع زنربك وموضوع عىل سطح افقي املس .يتطلب
قوة افقية مقدارها

20.0 N

للحفاظ عىل اجلسم يف حالة سكون عند سحبه مسافة

مقدارها  0.20 mمن موضع اتزانه عىل حمور  .xتم حترير اجلسم من السكون واصبح
يف حالة حركة توافقية بسيطة .اوجد ( )aثابت الزنربك )b( ،تردد احلركة )c( ،اقىص
رسعة للجسم )d( .حدد املوضع الذي يصل فيه اجلسم القىص رسعة له )e( .اوجد
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اقىص تسارع للجسم ( )fحدد املوضع الذي يصل فيه اجلسم القىص تسارع له.
( )gاوجد الطاقة الكلية للنظام املتذبذب .اوجد ( )hرسعة و( )iتسارع اجلسم عندما
يكون موضعه مساويا لثلث اقىص قيمة له.
S Q|C .21

حركة توافقية بسيطة سعتها

A

وطاقتها الكلية  .Eاحسب ( )aالطاقة

احلركية )b( ،طاقة الوضع عندما يكون املوضع يساوي ثلث سعة احلركة )c( .ما هي
قيم املوضع التي تكون فيها طاقة احلركة مساوية لنصف طاقة الوضع؟ ( )dهل هناك
قيم للموضع تكون عندها طاقة احلركة اكرب من اقىص طاقة وضع؟ ارشح.
 .22ريايض كتلته

65.0 kg

يقفز باحلبل املطاطي متصل يف اجلرس ويلتف حول

الريايض .اذا كان طول احلبل املطاطي االص هو  .11.0 mيصل الريايض عند اسفل
حركته ملسافة  36.0 mاسفل اجلرس قبل ان يرتد لالعىل .اوجد الفرتة الزمنية املستغرقة
يف القفز من اجلرس والوصول إىل مسافة
الريايض الكلية إىل

m

m

 36.0اسفل اجلرس .يمكن تقسيم حركة

 11.0سقوط حر و 25.0 mحركة توافقية بسيطة )a( .حلركة

السقوط احلر ،ما هو النموذج التحلي املناسب لوصف حركة الريايض؟ ( )bما هو
الفرتة الزمنية املستغرقة يف حالة السقوط احلر؟ ( )cللحركة التوافقية البسيطة ،هل
يكون النظام املكون من الريايض واحلبل املطاطي والكرة األرضية معزوال او غري
معزوال؟ ( )dمن خالل اجابتك عىل اجلزء ( )cاوجد ثابت الزنربك للحبل املطاطي.
( )eما هو موضع نقطة االتزان الذي تكون عندها توازن بني قوة الزنربك وقوة اجلاذبية
األريض.املبذولة عىل الريايض؟ ( )gما هي الفرتة الزمنية الالزمة للحبل ليستطال
مسافة 25.0 m؟ ( )hما هي الفرتة الزمنية الكلية لرحلة القفز مسافة 36.0 m؟
 Q|C .23جسم كتلته  0.250 kgمستقرا عىل سطح افقي عديم االحتكاك ومتصال مع
زنربك ثابته يساوي

N/m

 83.8كام هو موضح يف الشكل  .P1.23اثرت قوة افقية

𝑭⃗

وتسببت يف استطالة الزنربك مسافة مقدارها  5.46 cmمن موضع االتزان )a( .اوجد
مقدار القوة 𝑭⃗ )b( .ما هي الطاقة الكلية املختزنة يف النظام عندما يستطال الزنربك؟ ()c
اوجد مقدار تسارع اجلسم عندما يصل ملوضع اتزانه )e( .اذا كان هناك احتكاك
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واستمر اجلسم يف الوصول إىل نقطة اتزانه ،هل تكون اجابتك لي ( )dاكرب او اصغر؟
( )fما هي املعلومات االضافية التي حتتاج الجياد االجابة الفعلية لي ( )dيف هذه احلالة؟
( )gما هي اقىص قيمة ملعامل االحتكاك الذي يسمح للجسم ان يصل إىل موضع
اتزانه؟

الشكل P1.23

 .24جسم كتلته  326 gمتصال مع زنربك ويتحرك حركة توافقية بسيطة بزمن دوري
مقداره  .0.250 sاذا كانت الطاقة الكلية للنظام هي  ،5.83 Jاوجد ( )aاقىص رسعة
للجسم )b( ،ثابت الزنربك )c( ،سعة احلركة.
 1.1املقارنة بني احلركة التوافقية البسيطة واحلركة الدائرية املنتظمة
Comparing Simple Harmonic Motion with Uniform Circular Motion
 Q|C .25بينام تنطلق سيارة برسعة  ،3.00 m/sلوحظ عىل اطار السيارة انتفاخ جانبي
 bumpكام يف الشكل  )a( .P1.25ارشح ملاذا هذا االنتفاخ يظهر حركة توافقية بسيطة،
( )bاذا كان نصف قطر االطار  ،0.300 mما هو الزمن الدوري لالنتفاخ؟

الشكل P1.25
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 3.1البندول The Pendulum
 .26بندول الثواين هو بندول يتحرك خالل موضع اتزانه مرة واحدة كل ثانية( .الزمن
الدوري للبندول هي  .)2 sطول بندول الثواين  0.9927 mيف طوكيو باليابان وطوله
 0.9942 mيف كامربدج بربيطانيا .ما هي نسبة السقوط احلر يف املكانني؟
 .27بندول بسيط يصنع  120اهتزازة كاملة يف  3.00 minعند موقع حيث تكون عجلة
اجلاذبية األرضية g = 9.8 m/s2؟ اوجد ( )aالزمن الدوري للبندول و( )bطوله.
 S . 28جسم كتلته  mينزلق بدون احتكاك يف داخل جتويف نصف كروي بصف قطره
 .Rاثبت انه ،اذا بدء احلركة من السكون بازاحة صغرية من وضع االتزان ،فان اجلسم
يتحرك حركة توافقية بسيطة برتدد زاوي يساوي 𝑅.𝜔 = √𝑔/
 . 29بندول طبيعي عىل شكل جسم مسطح يتحرك حركة توافقية بسيطة برتدد

0.450

 .Hzاذا كانت كتلة البندول  2.20 kgوحمور تعليق البندول عىل مسافة  0.350 mمن
مركز الثقل ،احسب عزم القصور الذايت حول نقطة التعليق.
 S .30بندول طبيعي عىل شكل جسم مسطح يتحرك حركة توافقية بسيطة برتدد  .fاذا
كانت كتلة البندول  mوحمور تعليق البندول عىل مسافة  dمن مركز الثقل ،احسب عزم
القصور الذايت حول نقطة التعليق.
Q|C . 31

كتلة بندول بسيط

0.250 kg

وطوله

m

 .1.00فاذا ازيح بزاوية مقدارها

 15.0oومن ثم ترك .ما هو ( )aاقىص رسعة )b( ،اقىص تسارع زاوية )c( ،اقىص قوة
اسرتجاع؟
 S .32اعترب البندول البسيط املوضح يف الشكل  )a( .18.1متثل عزم قصوره حول حمور
يمر من مركز ثقله ويوازي املحور الذي يمر يف حمور دورانه بي  ICMاثبت ان الزمن
الدوري يكون عىل النحو التايل:
𝐼𝐶𝑀 + 𝑚𝑑 2
√𝜋𝑇 = 2
𝑑𝑔𝑚
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حيث ان

d

هي املسافة بني نقطة حمور الدوران ومركز الثقل )b( .اثبت ان الزمن

الدوري له ادنى قيمة عندما  dحتقق الرشط .md2 = ICM
 .33بندول بسيط طوله

m

 .5.00ما هو الزمن الدوري هلذا البندول عندما يتذبذب

بمقدار بسيط اذا وضع يف مصعد ( )aيتسارع إىل األعىل بي 5.00 m/s2؟ ( )bيتسارع إىل
االسفل بي 5.00 m/s2؟ ( )cما مقدار الزمن الدوري هلذا البندول اذا وضع يف شاحنة
تتسارع افقيا بي 5.00 m/s2؟
 .34ساق صالبة وخفيفة طوهلا  0.500 mمعلق يف طرفها
السف مسطرة طوهلا مرت .تم تعليق االثنني من نقطة حمور
يف الطرف العلوي من الساق كام هو موضح يف الشكل
 .P1.34من ثم تم سحب االثنني بزاوية صغرية وافالهتام.
( )aاحسب الزمن الدوري للحركة التذبذبية للنظام)b( .
ما هي النسبة التي ختتلف فيها الزمن الدوري عن الزمن
الدوري لبندول بسيط طوله 1.00 m؟

الشكل P1.34

 .35عجلة اتزان ساعة كام هو موضح يف الشكل
P1.35

متتلك زمنا دوريا مقداره

s

 .0.250كتلة

العجلة تساوي  20.0 gمتمركزة حول حافة نصف
قطرها  .0.500 cmما هو ( )aعزم القصور الذايت
للعجلة و( )bثابت ال للزنربك املتصل هبا؟
 .36جسم صغري متصل بطرف زنربك ليشكل
بندول بسيط .الزمن الدوري للحركة التوافقية
البسيطة الزاحة زاوية صغرية وثالثة اطوال
m

 1.00و 0.750 mو 0.500 mوالفرتات الزمنية

الشكل P1.35

الكلية لي  50اهتزازة هي  99.8 sو 86.6 sو 71.1 sتم قياسها بساعة ايقاف )a( .احسب
الزمن الدوري للحركة لكل طول )b( .احسب القيمة املتوسطة لي  gمن هذه القياسات
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وقارهنا بالقيمة املعروفة )c( .ارسم  T2مقابل  Lواحصل عىل قيمة لي  gمن ميل اخلط
املستقيم الذي يمثل افضل مالئمة للمنحنى )d( .قارن القيمة التي وجدهتا يف اجلزء
( )cمع تلك التي حصلت عليها يف اجلزء (.)b
 6.1االهتزازات املخمدة Damped Oscillations
 .37بندول طوله  1.00mترك عند زاوية  .15.0oبعد  1000sقلت سعته لتصبح .5.50o
ما هي قيمة b/2m؟
 S .38اثبت ان املعدل الزمني لتغري الطاقة امليكانيكية للمتذبذب املخمد يعطى بالعالقة
𝐸𝑑
= −𝑏𝑣 2
𝑡𝑑

وبالتايل تكون دائام سالبة .للوصول إىل احلل املطلوب قم باشتقاق املعادلة اخلاصة
بالطاقة امليكانيكية للمتذبذب 𝐸 = 1/2𝑚𝑣 2 + 1/2𝑘𝑥 2

واستخدم املعادلة .31.1

 .39جسم كتلته  10.6kgمعلق يف هناية زنربك ( .)k = 2.05104 N/mإذا كانت مقاومة
اهلواء تسبب امخاد حلركته بمعامل امخاد

3.00 N.s/m

=  )a( .bاحسب تردد احلركة

املخمدة )b( .ما هي النسبة املئوية لنقصان سعة احلركة يف كل دورة )c( .اوجد الفرتة
الزمنية لكي تقل طاقة النظام بمقدار  5.00%عن قيمتها االصلية.
 S .40اثبت ان املعادلة  32.1هي حل للمعادلة  31.1مع العلم ان .b2 < 4mk

 7.1االهتزازات القسرية Forced Oscillations
 .41جسم كتلته
خارجية

kg

 2.00معلق بزنربك يتحرك بدون احتكاك

)= 3.00N sin(2πt

(= 0

 )bوبتأثري قوة

 .Fحيث ان  Fبوحدة نيوتن و tبوحدة الثانية .إذا كان

ثابت الزنربك  ،20.0 N/mاوجد ( )aالرتدد الزاوي الرنيني للنظام و( )bالرتدد الزاوي
للقوة اخلارجية و( )cسعة احلركة.
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 .42جسم وزنه  40.0 Nمعلق يف زنربك ثابته  .200 N/mالنظام غري خممد ويتعرض
لقوة قرسية خارجية برتدد مقداره

Hz

 10وينتج عنها حركة اهتزازية للجسم بسعة

 2.00 cmاوجد اقىص قيمة للقوة اخلارجية.
 . 43جسم كتلته

0.150 kg

خارجية جيبية سعتها

معلق بزنربك ثابته

1.70 N

6.30 N/m

يتبذب حتت تأثري قوة

وبدون امخاد ،ما هو تردد القوة التي جتعل اجلسم

يتذبذب بسعة مقدرها 0.440 m؟
 S .44اعترب حركة اهتزازية قرسية غري خممدة ( ،)b = 0اثبت ان املعادلة  35.1هي حل
للمعادلة  34.1بسعة تعطى باملعادلة .36.1

)1. (d
)2. (f
)3. (a
)4. (b
)5. (c
)6. (i) (a) (ii) (a

1. (a) 17 N to the left (b) 28 m/s2 to the left
3. 0.63 s
5. (a) 1.50 Hz (b) 0.667 s (c) 4.00 m (d)  rad (e) 2.83 m
7. 0.628 m/s
9. 40.9 N/m
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11. (a) – 2.34 m (b) – 1.30 m/s (c) – 0.0763 m (d) 0.315 m/s
)13. (a) x = 2.00 cos (3.00t – 90°) or x = 2.00 sin (3.00t
(b) 18.8 cm/s (c) 0.333 s (d) 178 cm/s2 (e) 0.500 s (f) 12.0 cm
15. (a) 40.0 cm/s (b) 160 cm/s2 (c) 32.0 cm/s (d) 296.0 cm/s2 (e) 0.232 s
17. 2.23 m/s
19. (a) 28.0 mJ (b) 1.02 m/s (c) 12.2 mJ (d) 15.8 mJ
𝐴 21. (a) 8/9 E (b) 1/9 E (c) 𝑥 = ±√2/3
( ) dال ،اقصى طاقة وضع تساوي الطاقة الكلية للنظام ،وذلك الن الطاقة الكلية يجب ان تبقى ثابتة،
وطاقة الحركة ال يمكن ان تكون اكبر من اقصى طاقة وضع2
اصغر )23. (a) 4.58 N (b) 0.125 J (c) 18.3 m/s2 (d) 1.00 m/s (e
( )fمعامل االحتكاك الحركي بين الجسم والسطح (0.934 )g
25. (b) 0.628 s
27. (a) 1.50 s (b) 0.559 m
29. 0.944 kg.m2
31. (a) 0.820 m/s (b) 2.57 rad/s2 (c) 0.641 N (d) vmax = 0.817 m/s,
amax = 2.54 rad/s2, Fmax = 0.634 N
( )eاإلجابات متقاربة ولكن ليست نفسها 2أجريت الحسابات باستخدام مبدأ الحفاظ على الطاقة ولكن
من قانون نيوتن الثاني تكون اإلجابات أكثر دقة2
33. (a) 3.65 s (b) 6.41 s (c) 4.24 s
35. (a) 5.00  10-27 kg.m2 (b) 3.16  102-4 N.m/rad
37. 1.00  10-3 s-1
39. (a) 7.00 Hz (b) 2.00% (c) 10.6 s
41. (a) 3.16 s-1 (b) 6.28 s-1 (c) 5.09 cm
43. 0.641 Hz or 1.31 Hz
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د .حازم فالح سكيك
استاذ الفيزياء المشارك بجامعة االزهر – غزة
 رئيس قسم الفيزياء بجامعة االزهر  -غزة في الفترة
3991-3991
 مؤسس وعميد كلية الدراسات المتوسطة بجامعة
االزهر  -غزة من الفترة 5002-3991
 عميد القبول والتسجيل بجامعة االزهر  -غزة في
الفترتين  5000-3991و5001-5002
 مدير الحاسب االلي بجامعة االزهر  -غزة في الفترة من 5000-3991
 رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة االزهر  -غزة في الفترة من
5002-5000
 مؤسس موقع الفيزياء التعليمي
 مؤسس اكاديمية الفيزياء للتعليم االلكتروني
 مؤسس مركز الترجمة العلمي
 مؤسس قناة الفيزياء التعليمي على اليوتيوب
 مؤسس ورئيس تحرير مجلة الفيزياء العصرية
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
المؤسسة اإلعالمية لشبكة الفيزياء التعليمية
www.hazemsakeek.net
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