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  و الرنين  القسريالتردد  -8محاضرة

  الرنين

  مما  عليه  المؤثرةالموجة قوة  تردد  مع  لنظام  الطبيعي التردد  يتساوى  عندما   تحصل   ظاهرة هو :    الرنين 
  .  هائلة   سعة  ذات  اهتزازات  يسبب 

    :    الرنين حدوث  شرط

  للجسم الطبيعي التردد  يساوي الخارجية القوة  تردد ان يكون  
 .  المهتز

   

   .   ممكن  حد  أقصى  إلى  االهتزاز سعة  تزيد :   الرنين نتيجة 

 ]                    الرنين محاكاة    [  

  اخطار ظاهرة الرنين

 التردد الذاتي للجسور. تحطم المباني والجسور نتيجة توافق تردد قوة الرياح او الزالزل مع  .1

 المعلقة الجسور ىع  الرنين تأثير

 تحطم اآلنية الزجاجية او الخزفية نتيجة توافق تردد القوة الخارجية مع تردد مادة اإلناء. .2

Wine glass resonance in slow motion.mp4  

  

  .   منتظم غير عشوائي   بشكل يسروا أن  جسر على   السير عند   الجنود  ينصح:  علل ) 1س

  وينهار االهتزاز سعة  وتزيد   رنين فيحدث  للجسر الطبيعي التردد  مع الخطوات  تردد  يتساوى  ال  حتى 
    الجسر

  مما ومنتظمة  معينة  زمنية فترات  على   أعطيت   إذا فاعلية أكثر أرجوحة على الدفعات  تكون  لماذا) 2س
ً  أعطيت  لو   .   األرجوحة دورة خالل  عشوائيا

  .   األقصى حدها إلى االهتزاز سعة وتزداد  رنين  يحدث  األرجوحة  تردد   مع الدفعات  تردد   تساوى إذا ألنه 

  .  التردد   نفس   لها أخرى  رنانة  شوكة   قرب  مهتزة رنانة  شوكة  وضعت   إذا يحصل ماذا) 3س

  .   باالهتزاز الثانية  الشوكة وتبدأ  رنين يحدث   متساويين الترددين  أن بما
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ً  تالمس  أن دون  طاولة  على   وضعت   معين  بتردد  تهتز   رنانة شوكة ) 4س   رنانة  وشوكة  كأس فبدأ شيئا
  .  ذلك علل  ؟  باالهتزاز الطاولة  على   أخرى

 .  باالهتزاز وبدأت  رنين  فحدث  الطبيعي  التردد  نفس   لها ألن 

  

 : Damping (الخمود) االضمحالل

 

هو الظاهرة التي تقل فيها سعة الموجة مع تقدم  
الموجة خالل الزمن، مما يؤدي الى اضمحاللها  

   .tبعد زمن 

      ] االضمحالل محاكاة   [ 

حقيقة   االضمحالل  ظاهرة  حقائق  وتعد  من 
الموجات في الطبيعة، فالموجة ذات السعة الثابتة  
طاقة   تبدد  نتيجة  الواقع  في  تتواجد  ان  يمكن  ال 
الموجة بسبب العوائق الطبيعية كمقاومة الهواء او  
  االحتكال وغيره من خصائص االوساط المختلفة.  

  

 

  انواع االضمحالل: 
الخفيف   .1  Light Dampingاالضمحالل 

(Under damping) الذبذبات تتالشى  وفيه   :

تدريجياً وبالتالي فإن السعة تتناقص ببطيء  

الشكل   في  الثاني  المنحني  في  . السابقكما 

 من امثلة هذا النوع حركة البندول.
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 Heavy  الثقيلاالضمحالل   .2

Damping (Over damping)  وفيه  :

فيه   فالنظام  الذبذبات  وجود  ينعدم 

موضع  يتراجع   الى  شديد  ببطيء 

في  الثالث  المنحني  الحظ  التوازن، 

الشكل. من امثلته االبواب المربوطة  

ونظام   (سبرنك)  حلزوني  بنابض 

 .  dashpot كبح

الحرج   .3 وفي Critical Dampingاالضمحالل   :

الى  النظام  يعود  االضمحالل  من  النوع  هذا 

ممكن (تقريباً ¼ من  موضع التوازن بأقل زمن  

الدو الصدمات  الزمن  ممتص  امثلته  من  ري). 

االميتر   اجهزة  (الدبل)،  السيارة  في 

  والكلفانوميتر القذفي، الموازين الكهربائية. 

    

  

    

  

 Doubler Effect ــر دوبلــرــــتأثيـ

المراقب عن تردد  هو تغير التردد 
نتيجة الحركة النسبية بين  المصدر 

  مصدر والمراقب . ال

** الحركة النسبية تعني حدوث اقتراب  
  أو ابتعاد بين المصدر والمراقب . 


