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 30 الااجب المنالي

 قراءا  مفيدة قبل حل الااجب

المعلومات . صقل 508-89كتاب "باكفي & باريت": الصفحات  531 -119كتاب "فرنش": الصفحات 

 .حول قاعدة "كرامر"

 

 الطبيعية اضاع، امأالرنين، ةمزرابطمذبذبا   – 2الزجربة المنالية رقم : 1-0 السؤال

 .لة وارسم المخططاتئحل المختلفة لهذه التجربة. أجب على األسوّصف بإيجاز نتائجك في كل المرا

 

 باسزخدام نابضين ةمزرابطالذبذبا  الم: 2-0السؤال 

 من كتاب "فرنش"  50-1قم بحل المسألة 

A. P. Vibrations and Waves. New York, N.Y.: W. W. Norton and Company, 

January 1, 1971. ISBN: 0393099369 

الكتلة كما هو موضح في الشكل، ثابت  يتان ببعضهما بنابضين مثاليين عديممرتبطساويتان كتلتان مت

 الطبيعيين وضعينالشاقولي، أظهر أّن التردد الزاوي للفي االتجاه فقط هي ، باعتبار أّن الحركة kالنابض 

الوضع الطبيعي وبالتالي نسبة ترددات  يعطى بالعالقة

 الل. )مالحظة: منفص وضعللكتلتين في كل  اتالسعبة نس قم بإيجاد. تساوي

نزياحات وبالتالي لن الجاذبية المؤثرة على الكتل باالعتبار، ألنها مستقلة عن اال ىخذ قوتأحاجة ألن 

ضع التوازن اومتسبب االنزياح عن  بالكاد . قوى الجاذبيةلالهتزازاتستعادة المسببة اال تساهم في قوى

 .(هذه االنزياحاتللكتل، وال يطلب منك إيجاد 
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 نابض انااس ارتباط )اقزران( :3-0السؤال 

 من كتاب "فرنش"  55-1قم بحل المسألة 

A. P. Vibrations and Waves. New York, N.Y.: W. W. Norton and Company, 

January 1, 1971. ISBN: 0393099369 

بجدار  kخالل نابض ثابت صالبته  على سطح عديم االحتكاك متصلة من 1Mيوضح الشكل التالي الكتلة 

طول النابض في حالة  OA .بواسطة سلك طوله 1Mبالكتلة  2M. تتصل الكتلة Oعند النقطة 

. Aعلى التوالي بالنسبة للنقطة   2Mو  1Mالكتلتان  عهي مواض 2xو  1x  سترخاء )عدم التمدد(.اال

 .OAأصغر بكثير من  1xقياسات الرسم في الشكل غير دقيقة، 

 التفاضلية لحركة كل كتلة. ةكتب المعادلا -أ

من أجل استخدم تقريب الزاوية الصغيرة ) الطبيعي الوضعحسب ترددات ا، M 2= M 1M =من أجل  -ب

 واس(.لنّ ا

 الكتلتين. سعةما هي النسب المرتبطة ل -ت

 

 

 

 باسزخدام ثالثة ناابض ةمزرابطالذبذبا  الم: 4-3السؤال 

بشكل  بالمنصة mقاسية وعديمة الكتلة، حيث تتصل الكتلة بمنصة  يتصالن kنابضان ثابت كل منهما 

في مركز  kمعلقة بنهاية نابض آخر ثابته  m. توجد كتلة ثانية 1y(t). موضع هذه الكتلة هو محكم

 الطويالن أن النابضانفترض ا. 2y(t)، كما هو موضح في الشكل. موضع الكتلة الثانية هو منصةال

 .مستويد وفي نفس البنفس الترد يتحركان معا  
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 التفاضلية لحركة كل من الكتلتين. تكتب المعادالا -أ

 .2y(t)و  1y (t)التعبير المناسب لـ  داجقم بإيو الوضع الطبيعيقم بحل المعادالت إليجاد ترددات  -ب

 الوضعيخص  الرسم أي شكلمن خالل  حوضّ ، والطبيعيين الوضعينكل من  النظام من أجل شكلرسم ا -ت

 .2ω المرتفعي مع التردد أي شكل يخص الوضع الطبيع، و₁ω المنخفضلتردد مع ا الطبيعي

 

 

 

، تهذه المسألة كانت إحدى مسائل االمزحان النهائي الُمنقادة/الُمحّركة ةمزرابطالالمذبذبا  : 5-0السؤال 

 في الفصل الماضي

عن  عوضا  ت متصلة، ، ولكن اآلن النهاية اليسرى للنابض ليس3-3المسألة  أسفلاستخدم الشكل الوارد 

 .يعطى بالعالقة  X(t)تجاه األفقي. موضعها في اال توافقيبشكل  تهتزسنجعلها ذلك 

 كتب المعادلة التفاضلية لحركة كل كتلة.ا -أ

؟ ωو  ، k ،M ،0Xـ كدالّة بالنسبة ل تينكتللل هي السعات )حالة االستقرار(. ما Mلتكن كال الكتلتين  -ب

 !("كرامر": استخدم قاعدة تلميح)

 أيضا   أشرو ω=0عند  كن كميا  . انتبه لألطوار. ωلكل كتلة كدالة بالنسبة لـ  السعةرسم بدقة منحني ا -ت

 ."ةالخاصّ "للترددات 

 حديديجب عليك تالكتلة األخرى. ما هو ذلك التردد؟  تهتزإحدى الكتل ساكنة بينما  تكون فيههناك تردد  -ث

 ؟يحدث هناماذا . ة جدا "مألوف" ـهذه اإلجابة ب

   


