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  حل معادلة الحركة التوافقية البسيطة   -4محاضرة

بعد المعالجة البسيطة السابقة، نحتاج الى توسيع بسيط لفهم معادلة الحركة التوافقية البسيطة بحيث  
  وية (التردد الزاوي)، وسعة الحركة. تتضمن جميع معامالت الحركة كاالزاحة والسرعة الزا 

  نفرض تولد موجة في وتر نتيجة دوران محرك اهتزازي كما في الشكل ادناه  

  

  نالحظ ان الشكل اعاله يمثل موجة جيبية يمكن تمثيلها بالمعادلة 

𝑥 = 𝐴. sin(𝑎𝑡) … … . (1) 

  والتي باخذ المشتقة األولى والثانية كما في ادناه  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐴. 𝑎. cos(𝑎𝑡)   … … (2) 

𝑑 𝑥

𝑑𝑡
= −𝐴. 𝑎 . sin(𝑎𝑡) … . . (3) 

=) مع معادلة الحركة التوافقية البسيطة للنابض الحلزوني  3وبمساواة معادلة ( −𝜔 𝑥   نحصل ،

  على: 

𝑎 = 𝜔 

  كاآلتي:  )1(   لذلك يمكن اعادة كتابة معادلة

𝑥 = 𝐴. sin(𝜔𝑡) … … (4) 

المعادلة اعاله تمثل حل واحد لمعادلة التفاضلية من الدرجة الثانية بسبب وجود ثابت اختياري واحد.  
باإلضافة الى ذلك فإن المعادلة اعاله ال تعطي ايضاً تفاصيل عن تغير طور الموجة. لذلك يعتبر هذا  

  مكمل لحل معادلة المهتز التوافقي البسيط. الحل خاص (غير كامل) ويحتاج الى حل اخر 

  درجة كما في الشكل ادناه   90نفترض تغير طور الموجة اعاله بفرق 
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  اذن فاإلزاحة الناتجة لجسيم على هذه الموجة هي: 

 

 

𝑥 = 𝐵. 𝑐𝑜𝑠(𝑏𝑡) 

  ، وبالتالي فإن:  =2ωbوبنفس الطريقة يمكننا اثبات ان 

𝑥 = 𝐵. cos(𝜔𝑡) … … . (5) 

  المعادلة ايضاً تعتبر حالً خاصاً غير كامل للمعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية. وهذه 

  ) ليعطي: 5) و ( 4من ذلك يظهر ان الحل الكامل يمكن ايجاده بدمج الحلين ( 

𝑋 = 𝐴. sin(𝜔𝑡) + 𝐵. cos(𝜔𝑡)  … … . . (6) 

ن يمكن استخدام  ). وإليجاد هذا الثابتا B) و ( Aهما (حيث يتضمن هذا الحل وجود ثابتان اختياريان 
  هو وتر المثلث. C هما ضلعي المثلث و  Bو  A). حيث ABCالمثلث القائم الزاوية (

 

  في المثلث اعاله نالحظ ان: 

𝑠𝑖𝑛𝜃 =
𝐵

𝐶
 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝐴

𝐶
 

  ) نحصل على: 6وبتعويض القيم اعاله في المعادلة (
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𝑋 = 𝐶[𝑐𝑜𝑠𝜃. sin(𝜔𝑡) + 𝑠𝑖𝑛𝜃. cos(𝜔𝑡)]   

 

  (كيف؟): ومنها نحصل على 

𝑋 = 𝐶 sin(𝜔𝑡 + 𝜃)  … … . . (7) 

سعة   Cوالتي تمثل حالً كامالً للمعادلة التفاضلية المذكوره، حيث تتضمن ثابتين اختياريين هما  
  زاوية فرق الطور.  θاالهتزاز، و 

 

  نهاية المحاضرة 

 


