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 02الزجربة المنالية 

 ةطبيعيال ااا اامأ رنين، الةمزرابطالا  مذبذبال

 

 ة.طبيعيال ااا اامأ رنينلشرح وفاتهيم ال عديلة سهلة البناء االتوترابطا  وذبذباستخدام نظام الهدف: 

بحيث تكان قاة الشد المطبقة  قي عند نقطتي تثبيتاثبته بشكل أف جدالاستخدم سلك صيد والزجربة: 

كرسي وكتب دم أرجل )يمكن أن تستخ سم 03 حاالي بحيث يكان طال السلك امأفقيكبيرة، اعليه 

السلك امأفقي، ب سم( 03)طال كل سلك حاالي  تعليق سلكين بشكل وتناظر اشاقاليب، قم كنقطتي تثبيت(

 .ة في الثقبخشبي دةسداباستخدام  كل سلك شاقاليل النهاية الحّرة في أانصة 1.5اان  ثبت

 

ن نفس ي. إذا كان للنااسفي اتجاه عمادي على السلك امأفقي ااتركه سم 03حاالي  قم بإااحة أحد امأااان

وع بعضهما. تحت تهذه الظراف، ستنتقل  رنينال داخلالطال، سيكان لهما نفس التردد، انقال أنهما 

 ستكاناوؤقتاً تتاقف الكتلة امأالى عن الحركة ون أال كتلة إلى امأخرى. بعد فترة وعينة س ببطءالطاقة 

ون تهذه  اً . ثم ستعاد الطاقة ورة أخرى للكتلة امأالى. انظر كيف يمكنك أن تكان قريبوتأرجحةالثانية 

السلك امأفقي،  فيالحالة المثالية اذلك بضبط وااع الكتلة الثانية على السلك الثاني. قم بتغيير قاة الشد 

 شد على اون انتقال الطاقة ون الكتلة لألخرى؟وا تها تأثير قاة ال

 رنين. اآلن لن يتجااب النااسان للورة أخرى اأعد التجربة مس 0قم بتغيير وااع أحد امأااان بحاالي 

وع بعضهما تماواً. سينتقل فقط جزء ون الطاقة ون امأال للثاني. لن تتاقف الكتلة امأالى عن الحركة أبداً. 

 لّخص نتائجك.

 (جسامامأ)  غيرالمجماعة ون المت طبيعيلا ااعال، رنينال لحالةير واااع الكتل للعادة قم بتغي

 تهتز المتغيرا . كل ال تعتمد على الزون فيه لمتغيرا ا سعةكان تنظام ة يعّرف كنماذ  حركة مترابطال
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بحيث تكان  نيطبيعين اليااعابالطار. حاال أن تثير ال ةعظميامأ سعةبنفس التردد، يختلفان فقط بال

 حركة امأااان عمادية على السلك. تهل نجحت في ذلك؟

. استخدم جيدة ام اراري لتحصل على نتائجظ. الضبط الجيد للنوترابطةاآلن حاال وع ثالث كتل 

سافة السلكان على وكان السلكين، اليتماواً بين  وركز السلك امأفقيفي  سلك شاقالياً المسطرة لتعليق 

أانصة، للحصال على ترددا   1.5عند ابط واااع امأااان  .وتسااية ون السلك في المنتصف

وع السلك امأفقي ونخفضة عن  المركزي الشاقالي السلكالحظ أن نقطة اتصال  وتسااية غير وترابطة،

يجب أن تكان  . ابالتالي لتحصل على أطاال وتسااية للنااسا ،نيخراآلن ين الشاقالييالسلكاتصال نقاط 

 .نين الطرفيتيالمركز ونخفضة عن الكتلتالكتلة في 

 

 م بإااحةن اتعاد. قين الخارجيتيلى الكتلت، االحظ كيف تنتقل الطاقة إالمركزفي  الاان أاح احّرر

يجب الكن  ظر.النظام اآلن أكثر تعقيداً بسبب عدم التنا تطار ن ااتركها.ين الخارجيتيإحدى الكتلت

 .في النهاية اتعاد إليها المضطربةستنتقل الطاقة ون الكتلة  النتائج العاوة. نفس والحظة 

ة طبيعيالثالثة ال ااا امأتكتشف ثم قم بإثارة ، حاال أن رنينالفي حين تّم ابط النظام للاصال إلى 

 عمادية على السلك امأفقي. الحركة امأااان المرتبطة ب

ون بتدائية اإلااحا  االفي حالة الكتلتين. مأّن  ا كانت عليهستكان إثارة امأااا  بثالثة كتل أصعب وم

بالعين فقط. ارسم  ان الصعب الحصال عليهة االتي ووعين سعة أجل اثنان ون امأااا  تتطلب نسب

 ؟ماجدتهالثالثة التي تتاقعها، تهل  ااا ونحني امأ

 بإثارة ذلكأحد النااسا . قم  الكاول. قم بتغيير طال رنينحالة ال االبتعاد عنص تأثير تفحّ أخيراً، 

ن ين المتسااييأحد النااس بإثارةن. قم ين اآلخريالنااس ستقترن )سترتبط( وعالطاقة انظر كم ون النااس، ا
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عندوا يثار وختلفة. واذا يحدث اآلن  ةإلى أين تنتقل الطاقة؟ اجعل أطاال النااسا  الثالثاانظر بالطال، 

 ؟بدايةً  ةأي نااس ون النااسا  الثالث


