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است. شده گذاشته خال مخصوصاً صفحه این



٢١ فصل

١ هماهنگ نوسانگر

٢ خط دیفرانسیل معادالت ٢١ . ١

نورشناس تریسیته، ال ، انی م مانند زیرمبحث چند به درس دوره ی هر معموال فیزی مطالعه ی در
این در مثال، برای م شود. مطالعه ر دی مبحث دنبال به مبحث هر و م شود تقسیم بندی ... و
م شود؛ تکرار مرتب عجیب خیل چیز ی ول داشته ایم. سروکار انی م با کنون تا درس دوره ی
هم به خیل معموال ( علم شاخه های ر دی در حت (و م شوند ظاهر مبحث هر در که معادالت
هستند. ٣ مانَست دارای مختلف زمینه های در م بینیم، که پدیده هایی از خیل بنابراین شبیه اند.
علم اگر است. نور انتشار مانند جهات بسیاری از صوت امواج انتشار مثال، ساده ترین عنوان به
که است ترتیبی همان به کار عمده ی قسمت که م یابیم در کنیم، مطالعه جزئیات با را کوستی آ
دانش گسترش به خاص زمینه ی ی در پدیده ی مطالعه ی بنابراین م کنیم. مطالعه اپتی علم در
مفید بسیار م تواند پدیده هایی چنین وجود از پیشین گاه آ م شود. منجر نیز ر دی زمینه های در ما

کوچ قسمت ی به پرداختن برای زیاد زمان صرفِ علت احتماال صورت این غیر در چون باشد،
نم شود. مشخص برایمان انی م از

در نزدی خیل مانست های هستیم) آن مطالعه ی شُرف در ما (که خط نوسانگر پدیده ی
آونگ ی یا فنر، روی وزنه ی نوسان مانند انی م مثال ی با ما چند هر دارد؛ ر دی زمینه های

ی مطالعه ی حال در واقعاً م کنیم، شروع ر، دی انی م ابزارهای یا و ، کوچ نوسان دامنه ی با
ظاهر علم شاخه های ر دی و فیزی در بارها و بارها معادالت این بود. خواهیم دیفرانسیل معادله ی
برایش که وقت ارزش آن مطالعه ی بنابراین است. مختلف پدیده های از جزئ واقع در و م شود
م شوند معادالت این شامل که پدیده هایی از مورد چند به بخواهیم اگر دارد. را م کنیم صرف
در که دیاپازن ی نوسانات ، تری ال مدار ی در بار نوسانات فنر، روی جرم نوسانات کنیم، اشاره
معادالت م شود) نور تابش به منجر (که اتم، در ترون ها ال نوسانات است، صوت امواج تولید حال
شیمیایی واکنش های م کند، تنظیم را سیستم دمای که ترموستات مثل فرمان یار سیستم های به مربوط

harmonic oscillator١

linear differential equations٢

شبیه) و همانند معنای (به analog٣

١



هماهنگ نوسانگر .٢١ فصل ٢

m x

٠

هماهنگ نوسانگر از ساده مثال ی فنر: به متصل جرم :٢١ . ١ ل ش

که سم و موجود غذای با نش هم بر در باکتری ها کولون رشد شیمیایی، نش برهم هر در پیچیده
از هم ... و چمن که خرگوش هایی و م خورند خرگوش که روباه هایی م کنند، تولید باکتری ها
جزئیات با را معادالت این ما علت همین به و است شبیه هم به بسیار که م کنند پبروی معادالت
شامل است معادله ای ثابت، ضرایب با خط دیفرانسیل معادله ی ی کرد. خواهیم مطالعه بسیار
و است مسئله مستقل متغیرِ به نسبت مسئله وابسته ی متغیرِ مشتق آن، جمله ی هر که جمله تعدادی

بنابراین شود. ضرب نیز ثابت ی در م تواند

an d
nx/dtn + an−١ d

n−١x/dtn−١ + · · ·+ a١ dx/dt+ a٠x = f(t) (٢١ . ١)

است.) ثابت ی ai (هر است. ثابت ضرایب با nام مرتبه از خط دیفرانسیل معادله ی ی

هماهنگ نوسانگر ٢١ . ٢

ثابت ضرایب با خط دیفرانسیل معادله ی ی از حرکتش که انی م سیستم ساده ترین احتماال
خنث را جرم بر وارد گرانش نیروی تا م شود باز فنر ابتدا است. فنر به متصل جرم م کند، پیروی

زد. خواهیم حرف تعادل محل از جرم عمودی جابجایی مورد در برسد. تعادل به سیستم و کند
است، خط کامال فنر م کنیم فرض همچنین داد. خواهیم نشان x با را جابجایی این (٢١ . ١ ل (ش
نیرو یعن است؛ شده باز فنر که است مقداری با متناسب فنر بازگرداننده ی نیروی که معن این به
در ضرب جرم بنابراین است.) بازگرداننده نیروی وجود یادآور منف (عالمت است. −kx با برابر

بدهد را −kx باید شتاب

md٢x/dt٢ = −kx. (٢١ . ٢)

برقرار k/m = ١ نسبت مناسب، واحدهای انتخاب با یا اتفاق طور به کنید فرض ، سادگ برای
معادله ی ابتدا است.

d٢x/dt٢ = −x. (٢١ . ٣)

دارند. حضور مشخصاً m و k آن در که برگردیم ٢١ . ٢ معادله ی به م توانیم بعداً م کنیم. مطالعه را
معرف را انی م مبحث وقت کرده ایم. بررس عددی صورت به قبال را ٢١ . ٣ معادله ی ما

کردیم پیدا منحن ی عددی روش با ببینید) را ١٢ .٩ (معادله ی کردیم. حل را معادله این م کردیم
آنگاه باشد، ون س حالت در و باشد، شده جابجا مبدأ از ابتدا در m اگر م داد نشان که (۴ .٩ ل (ش
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نرفتیم، پیش این از بیش آنجا در ما م شود، رد صفر نقطه ی از و آمد خواهد پایین به کنیم رهایش اگر
وقت کرد. خواهد نوسان ر دی عبارت به یا و رفت خواهد پایین و باال مرتب فنر که است واضح ول

t = ١٫۵٧٠ لحظه ی در جسم که رسیدیم نتیجه این به م کردیم، محاسبه عددی صورت به را حرکت
این است. ثانیه t٠ = ۶٫٢٨ یعن مقدار، این برابر ۴ نوسان چرخه ی طول م گذرد. تعادلش نقطه ی از
م کنیم فرض نم دانستیم. زیادی دیفرانسیل حساب که زمان آمد دست به عددی صورت به نتیجه
را خودش منف یریم ب مشتق دوبار آن از اگر که کرده معرف را تابع ریاض دپارتمان مدت این در
حال در ول یافت دست تابع این به مستقیم طور به بتوان که هست راه هایی ش بدون ) م دهد.
نظر مورد تابع شویم.) متوصل پیچیده روش های این به که نیست نیازی م دانیم را جواب که حاضر
.d٢x/dt٢ = − cos t و dx/dt = − sin t داریم: یریم ب مشتق تابع این از اگر است. x = cos t
است شرایط همان این م شود، شروع اولیه سرعت بدون x = ١ ان م و ٠t = زمان در تابع این
برای دقیق مقدار م توانیم م دانیم، را تابع که بودیم.حال کرده شروع آن با را عددی محاسبات که
محاسبات در .t = ١٫۵٧٠٨٠ یا t = π/٢ م شود جواب کنیم. محاسبه x = ٠ از عبور لحظه

نزدی خیل وجود این با کردیم، محاسبه اشتباه عددی روش خطاهای خاطر به را آخر رقم عددیمان
بود!

حالت این در م گردانیم. بر ثانیه به را زمان واحد برویم، پیش اولیه مسئله ی با که این برای حال
ضرب با را m و k ضرایب م شود که بیفتیم فکر این به است ن مم همه از اول چیست؟ جواب
صورت این در کنیم. امتحان را x = A cos t معادله ی بیایید پس آورد. دست به cos t در عبارت
نتوانستیم انتظار خالف بر بنابراین .d٢x/dt٢ = −A cos t = −x و dx/dt = −A sin t داریم
از ی مطلب این کردیم. حل را ٢١ . ٣ معادله ی دوباره عوض در ول کنیم حل را ٢١ . ٢ معادله ی
ثابت ی در را معادله از جوابی اگر م دهد؛ نشان را خط دیفرانسیل معادالت ویژگ های مهم ترین

ی x اگر است؛ واضح نکته این ریاض علتِ است. معادله برای جوابی هم باز حاصل کنیم، ضرب
مشتقات همه ی که م بینیم آنگاه ،A در مثال کنیم، ضرب ثابت ی در را طرفین اگر و باشد، جواب
خواهد جواب ی هم Ax است، جواب ی x که همانطور نتیجه در م شود، ضرب A در در نیز
دو را آن اگر و باشیم، داشته فنر به متصل وزنه ی ی اگر است: قرار این از مسئله فیزی اما بود.
که سرعت بود، خواهد برابر دو آن از حاصل شتاب بود، خواهد برابر دو نیرو شیم، ب بیش تر برابر
برابر دو هم زمان این در ط شده مسافت و بود خواهد برابر دو م آورد بدست مشخص زمان در
اولیه ان م از نظر صرف برگردد، مبدأ به که کشید خواهد طول سان ی زمان بنابراین بود. خواهد
آن بی دارد، زمان حسب بر سان ی ل ش ی حرکت ، خط معادله ی ی در ر، دی عبارت به جسم.

باشد. مهم فنر « «سخت که
و کنیم ضرب چیزی هر در را جواب م توانیم که داد یاد ما به فقط این نبود، درست ما کار
و آزمون کم از بعد متفاوت. معادله ی ی در نه ول کرد خواهد صدق معادله در حاصل همچنان
مقیاس باید که شویم م متوجه آوریم، بدست x در متفاوت ضریب با معادله ای که این هدف با خطا

صورت به جوابی ٢١ . ٢ معادله عبارت به یا و دهیم. تغییر را زمان

x = cosω٠t (۴ . ٢١)

حروف از مجبوریم نیست، چرخان جسم ی زاویه ای سرعت ω٠ اینجا در که کرد دقت (باید دارد.
مواجه حروف کمبود با صورت این غیر در چون کنیم، استفاده متفاوت کمیت های برای سان ی
بیشتری ωهای با کوتاه مدت در است قرار چون کردیم اضافه ٠ زیروند ی ω به م شویم.)
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حال دارد. اشاره نوسانگر طبیع حرکتِ به ω٠ که بسپاریم خاطر به بیایید بنابراین شویم. مواجه
و dx/dt = −ω٠ sinω٠t چون بود؛ خواهیم موفق تر بار این و م کنیم امتحان را ۴ . ٢١ معادله
اگر کنیم. حل م خواستیم که را معادله ای توانستیم نهایت در پس .d٢x/dt٢ = −ω٠

٢ cosω٠t

سان ی ٢١ . ٢ معادله ی با d٢x/dt٢ = −ω٠
٢ cosω٠t معادله ی که م بینیم ω٠

٢ = k/m دهیم قرار
بود. خواهد

هروقت کسینوس تابع که م دانیم ما است. ω٠ فیزی اهمیت کنیم بررس باید که بعدی مورد
به «زاویه» هرگاه x = cosω٠t بنابراین م کند. تکرار را خودش برسد ٢π با متناظر زاویه ی به
خوانده حرکت فاز۴ معموال ω٠t کمیت کرد. خواهد تکرار را حرکتش دوباره کند تغییر ٢π اندازه ی
دوره ی t٠ که یابد، افزایش t٠ مقدار به باید زمان کند، تغییر ٢π مقدار به فاز که آن برای م شود.
باید ω٠t٠ یعن این .ω٠t٠ = ٢π که باشد گونه ای به باید t٠ ش بدون است. نوسانگر ۵ تناوبِ
به برسانیم، t٠ به را t اگر یعن کند، تکرار را خودش چیز همه تا باشد زاویه از دوره ی با متناظر

بنابراین کرده ایم. اضافه فاز به ٢π اندازه

t٠ = ٢π/ω٠ = ٢π
√

m/k. (۵ . ٢١)

جلو و عقب فنر با تا م کشید طول بیش تری زمان مدت داشتیم، سنگین تر وزنه ی ی اگر بنابراین
هستند، سابق مقدار همان نیروها که حال در نتیجه در و دارد بیش تری ۶ لخت سنگین تر وزنه ی برود.
است مشخص معادالت از باشد، سخت تر فنر اگر یا کند. حرکت جسم تا م کشد طول بیشتری زمان

کرد. خواهد حرکت سریع تر وزنه که
این نیست، اولیه شرایط به وابسته ل ش هیچ به فنر به متصل جسم تناوب زمان که کنید دقت
دامنه ی ول است مشخص ٢١ . ٢ معادله روی از تناوب زمان م کنیم. باز یا فشرده را آن چقدر که
که چیزی م کنیم، باز یا فشرده چقدر را فنر که است وابسته این به نوسان دامنه ی واقع در نه. نوسان

م گوییم. اولیه٧ شرایط آن به
دارد. وجود ری دی جواب های نکرده ایم. پیدا را ٢١ . ٢ معادله ی جوابِ کل ترین هنوز ما واقع در

ی با م شود داده پوشش x = a cosω٠t توسط که شرایط تمام چون باشد؛ واضح باید این
x = ٠ ان م از جسم مثال که است ن مم این ول هستند. صفر سرعت با اما اولیه جابجایی
چنین باشد. داشته t = ٠ در اولیه سرعت ی نتیجه در کنیم وارد آن به ضربه ی ما و کند شروع
اگر ر دی عبارت به باشد. و پاسخ م تواند سینوس ه بل نیست نمایش قابل کسینوس با حرکت
(که نامشخص زمان ی در باشد قرار اگر که نیست واضح آیا باشد، جواب ی x = a cosω٠t

ببینیم، x = ٠ از عبور حال در را جسم و شویم آزمایش اتاق وارد خواند) خواهیم t = ٠ آنرا
باشد. جواب کل ترین نم تواند x = a cosω٠t بنابراین داشت؟ خواهد را حرکت همان جسم
صورت به را جواب م توانیم نمونه عنوان به دهیم. تغییر را زمان شروع لحظه ی بتوانیم باید ما
به زمان مبدأ دادن تغییر با است متناظر این است. ثابت ی t١ که بنویسم، x = a cosω٠(t− t١)

phase۴

period۵

inertia۶

initial conditions٧
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دهیم بسط گونه این م توانیم این بر اضافه ر. دی لحظه ای

cos (ω٠t+∆) = cosω٠t cos∆− sinω٠t sin∆,

بنویسیم و
x = A cosω٠t+B sinω٠t,

نوشتن برای راه م تواند ال اش این از کدام هر .B = −a sin∆ و A = a cos∆ آن در که
d٢x/dt٢ = دیفرانسیل معادله ی برای جوابی هر یعن این باشد؛ ٢١ . ٢ معادله به جواب کل ترین

صورت به م تواند دارد وجود عالم در که −ω٠
٢x

(a) x = a cosω٠(t− t١),

یا
(b) x = a cos (ω٠t+∆), (۶ . ٢١)

یا
(c) x = A cosω٠t+B sinω٠t

شود. نوشته
تعداد این م شود؛ خوانده زاویه ای٨ بسامد ω٠ هستند: نام دارای ۶ . ٢١ در ها کمیت از تعدادی
مشخص دیفرانسیل معادله ی روی از مقدار این م کند. تغییر زمان واحد در فاز که است رادیان هایی
م شود. مشخص شده آغاز ونه چ حرکت که این روی از ه بل معادله، روی از نه ثوابت ر دی م شود.
م شود. نامیده نوسان دامنه٩ی و م کند، مشخص را جرم جابجایی بیشینه ی مقدار a ثوابت، این بین
م گویند فاز را ω٠t+∆ بقیه چون است، گیج کننده این البته که م گویند، نوسان فاز١٠ ∆ به برخ
جور ی مشخص. صفر ی از است فاز انتقال ی ∆ وییم ب م توانیم ما است. زمان از تابع که
این ول است درست این است. متفاوت فاز در حرکت هایی به مربوط متفاوت ∆های وییم؛ ب ر دی

است. ری دی سؤال بنامیم فاز را ∆ م خواهیم آیا که

دایره ای و هماهنگ حرکت ٢١ . ٣

دایره ای حرکت با ارتباط نشانگر م تواند شد ظاهر کسینوس ٢١ . ٢ معادله ی حل در که واقعیت این
رفت فقط ندارد، وجود دایره ای هیچ خط حرکتِ در چون است، مصنوع البته ارتباط این باشد.
همان بودیم؛ کرده حل را دیفرانسیل معادله ی این پیش تر ما که وییم ب م توانیم است. برگشت و
v ثابت سرعت با دایره ی روی ذره ای اگر م کردیم. مطالعه را دایره ای حرکات انی م که زمان
این اگر م چرخد. زمان با متناسب زاویه ی ی تحت ذره، به دایره مرکز از شعاع بردار کند، حرکت
شتاب ی که م دانیم .dθ/dt = ω٠ = v/R آنگاه بنامیم، (٢١ . ٢ ل (ش θ = vt/R را زاویه

angular frequency٨

amplitude٩

phase١٠
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x

y

θ
R

v

a

ثابت سرعت با دایره ای مسیر روی حرکت حال در ذره ای :٢١ . ٢ ل ش

نور

از

پروژکتور سایه ها

پرده

ω٠

m ١٢ ١
٢

دایره ای نواخت ی حرکت و ساده هماهنگ حرکت میان تناظر نمایش :٢١ . ٣ ل ش

لحظه ی ی در ،x ان م که م دانیم همچنین دارد. وجود مرکز سمت به a = v٢/R = ω٠
٢R

است sin θ در ضرب شعاع هم y و cos θ در ضرب دایره شعاع از است عبارت مشخص،

x = R cos θ, y = R sin θ.

به هندس ل ش به قبال را این چیست؟ d٢x/dt٢ شتاب x مؤلفه ی طور؟ چه شتاب مورد در حاال
x محور با a که زاویه ای کسینوس در ضرب شتاب اندازه ی با است برابر مقدار این آورده ایم. دست

است مرکز سمت به چون منف عالمت ی با همراه البته م سازد،

ax = −a cos θ = −ω٢
٠R cos θ = −ω٢

٠x. (٢١ . ٧)

دارد شتابی حرکتش افق مؤلفه ی است، دایره روی حرک حال در ذره که زمان ر، دی عبارت به
داریم: را دایره در حرکت جواب ما ش بدون است. مرکز از افق اش فاصله ی با متناسب که
داده ω٠ با دایره ای هر برای نتیجه در نیست؛ دایره شعاع به وابسته ٢١ . ٧ R. معادله ی = cosω٠t
جرم ی جابجایی که داریم انتظار مختلف دالیل خاطر به نتیجه، در م کند. صدق معادله این شده
که بود خواهد ذره ای xِ مؤلفه ی حرکت مثل عیناً که طوری به باشد، cosω٠t با متناسب فنر به متصل
ترتیب آزمایش م توان مطلب این بر تاییدی عنوان به م چرخد. ω٠ زاویه ای سرعت با دایره ای در
دایره روی ذره ی رفتن پایین و باال با فنر به متصل جرم ی رفتن پایین و باال بدهد نشان که داد
همچنین و شفت ی بر سوار چرخان نقطه ی ی بر شده تابیده نور ٢١ . ٣ ل ش در است. سان ی
دهیم اجازه مناسب ان م و زمان ی در اگر م اندازد. صفحه بر سایه ای عمودی، نوسانگر جرم ی
با بسامدها که باشد شده تنظیم طوری دقیقاً شفت سرعت اگر همچنین و کند، نوسان به شروع جرم
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برای پیش تر که عددی حل م توانیم حت کند. حرکت ری دی مثل دقیقاً باید کدام هر بخواند، هم
کنیم. امتحان نیز را آوردیم بدست کسینوس تابع

ارتباط ریاض لحاظ به دایره روی نواخت ی حرکت چون که کنیم اشاره نیست بد جا این در
کنیم؛ بررس ساده تری ل ش به را نوسان حرکت م توانیم دارد، خط نوسانگر حرکت با تنگاتنگ
ر، دی عبارت به است. دایره روی جسم حرکت تصویر حرکت این کنیم فرض که صورت این به
معادله ی مصنوع صورت به م توانیم ندارد، معنایی خط نوسانگر مسئله ی در y که این وجود با
بعدی ی حرکت توانست خواهیم نیم ب را کار این اگر کنیم. همراه y برای معادله ای با را ٢١ . ٢
دیفرانسیل معادله حل از ساده تر بسیار که کنیم، بررس دایره ای حرکت چارچوب در را نوسانگر
فصل در که روش است، مختلط اعداد از استفاده م بندیم کار به انگیزه این با که حقه ای است.

کرد. خواهیم معرف آینده

اولیه شرایط ۴ . ٢١
این ش بدون م کند. مشخص را ∆ و a یا B و A ثوابت چیزی چه کنیم مشخص بیایید حال

کوچ جابجایی ی با تنها را حرکت اگر م شوند. مشخص حرکت آغاز ونگ چ روی از ثوابت
کنیم، آغاز اولیه ضربه ی ی و جابجایی ی با اگر اما است. جابجایی از نوع ی این کنیم، شروع
این بیان از ری دی ل ش هر یا و ∆ و a یا B و A ثوابت شد. خواهد منجر متفاوت حرکت به کار این
ر دی از ی هیچ نه و م شوند مشخص است شده شروع حرکت ونه چ که این روی از تنها ثوابت،
ثوابت به را اولیه شرایط این داریم قصد حال م شود. گفته اولیه شرایط این ها به حرکت. ویژگ های
دهیم، انجام ۶ . ٢١ معادالت از کدام هر کم با م توانیم را کار این که این وجود با دهیم. ربط
با t = ٠ لحظه ی در کنید فرض است. c۶ . ٢١ معادله ی از استفاده راه، ساده ترین م شود مشخص
حرکت م توانیم که است حالت کل ترین این م کنیم. آغاز را حرکت v٠ سرعت و x٠ جابجایی ی
که فنری ه بل نم کنیم، تعیین ما را کنیم آغاز را حرکت شتابی چه با که (این کنیم شروع آن با را
را B و A بیایید حال شد.) مشخص x٠ مقدار آنکه از بعد البته م کند، تعیین را آن م کنیم استفاده

م کنیم شروع x به مربوط رابطه ی با کنیم. تعیین

x = A cosω٠t+B sinω٠t.

م گیریم مشتق بار ی x از کرد، خواهیم پیدا نیاز هم سرعت به بعداً که جا آن از

v = −ω٠A sinω٠t+ ω٠B cosω٠t.

اختیار در t = ٠ لحظه ی در را v و x مقادیر ما اما است، صادق t از مقداری هر برای روابط این
این ها چون ،v٠ و x٠ داشت خواهیم چپ سمت در کنیم، روابط این وارد را t = ٠ اگر داریم.
و ١ م شود صفر کسینوس م دانیم همچنین هستند. t = ٠ لحظه ی در v و x به مربوط مقادیر

داریم نتیجه در صفر. م شود صفر سینوس

x٠ = A · ١ +B · ٠ = A

و
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v٠ = −ω٠A · ٠ + ω٠B · ١ = ω٠B.

داریم خاص حالت این برای پس

A = x٠, B = v٠/ω٠.

آوریم. دست به نیز را ∆ و a م توانیم ،B و A مقادیر این از
آن به م توانیم که م ماند باق جالب فیزی نکته ی ی ول است، ما محاسبات پایان این

بایست نم رود، بین از اک اصط با انرژی که جا آن از است. انرژی١١ بقای منظورم بندازیم؛ نگاه
رابطه ی از بیایید بماند. پایسته١٢

x = a cos (ω٠t+∆)

آنگاه کنیم، استفاده

v = −ω٠a sin (ω٠t+∆).

١/٢kx٢ لحظه هر در پتانسیل انرژی آوریم. بدست Uرا پتانسیل انرژی و T جنبش انرژیِ بیایید حال
وارد اخیر رابطه ی در را x به مربوط عبارت اگر است. فنر سخت ضریب k و جابجایی x که است،

داشت خواهیم کنیم
U = ١

٢kx
٢ = ١

٢ka
٢ cos٢ (ω٠t+∆).

مقدار ی همیشه نم شود، منف طبیع طور به گاه هیچ پتانسیل نیست، ثابت پتانسل انرژی ش بی
جنبش انرژی ر، دی طرف از م کند. نوسان زمان با آن مقدار ول هست، فنر در شده ذخیره انرژی

داشت خواهیم v برای جای گذاری با و است ١/٢mv٢

T = ١
٢mv٢ = ١

٢mω٢
٠a

٢ sin٢ (ω٠t+∆).

لحظه آن در چون است؛ صفر م رسد، خود بیشینه به x که زمان جنبش انرژی که م بینیم حال
x = ٠ از جسم که م رسد خود بیشینه ی به زمان جنبش انرژی ر، دی سوی از است. صفر سرعت
مقابل در درست جنبش انرژی تغییرات این دارد. را سرعت بیش ترین لحظه این در چون م گذرد؛
k = بیاوریم یاد به باشد. ثابت مقدار ی باید کل انرژی اما دارد. قرار پتانسیل انرژی تغییرات

داریم نتیجه در ،mω٠
٢

T + U = ١
٢mω٢

٠a
٢[cos٢ (ω٠t+∆) + sin٢ (ω٠t+∆)] = ١

٢mω٢
٠a

٢.

خواهیم برابر ۴ انرژی با نوسان شود، برابر دو دامنه اگر یعن است؛ دامنه دوم توان به وابسته انرژی
در و است کل انرژیِ نصفِ نتیجه در است، بیشینه اش مقدارِ نصفِ متوسط، پتانسیل انرژی داشت.

است. برقرار همین ها نیز جنبش انرژی مورد
energy conservation١١

conserved١٢
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واداشته١٣ نوسانات ۵ . ٢١
عمل نیز خارج نیروی ی آن ها در که م کنیم بررس را واداشته هماهنگ نوسانات بعدی قدم در

هست داشت خواهیم که معادله ای نتیجه در م کند؛

md٢x/dt٢ = −kx+ F (t). (٢١ . ٨)
تابعیت های م تواند وادارنده خارج نیروی م افتد. اتفاق چه شرایط این در بفهمیم خواهیم م
م توانیم است، ساده بسیار کنیم بررس م خواهیم که آن ها اولین باشد؛ داشته زمان حسب بر مختلف

م کند نوسان خودش هم نیرو کنیم فرض
F (t) = F٠ cosωt. (٢١ . ٩)

با م تواند نیرو یعن داریم، خودمان کنترل تحت را ω ما نباشد؛ ω٠ همان م تواند ω که کنید توجه
کنیم. حل ٢١ . ٩ به خصوص نیرویِ با را ٢١ . ٨ معادله م خواهیم پس شود. وارد مختلف بسامدهای

م کنیم.) بررس بعداً را عموم تر (جواب های است اینچنین خاص جواب ی
x = C cosωt, (٢١ . ١٠)

جسم م کند، برگشت و رفت نیرو که حال در م کنیم فرض واقع در گردد. تعیین باید C ثابت که
کنیم. امتحان را فرض این م توانیم صورت هر در کرد. خواهد برگشت و رفت آن، از تبعیت به نیز

داشت خواهیم و م کنیم ٢١ . ٨ وارد را ٢١ . ٩ و ٢١ . ١٠ بنابراین

−mω٢C cosωt = −mω٢
٠C cosωt+ F٠ cosωt (٢١ . ١١)

تمام در چون حال کنیم. درک بهتر را نتیجه نهایت، در تا داده ایم قرار mω٠
٢ برابر را k آن، در که

٢١ . ١٠ م دهد نشان این کنیم. حذف طرفین از را آن م توانیم است شده ظاهر کسینوس جمالت
C که است این جواب کنیم. انتخاب درست به را C مقدار آنکه شرط به باشد، جواب ی م تواند

برابر باید
C = F٠/m(ω٢

٠ − ω٢). (٢١ . ١٢)
با ول کرد، خواهد نوسان نیرو با سان ی بسامد ی با m که است این عبارت این معن باشد.

معن همه از اول است. نوسانگر طبیع بسامد به وابسته همچنین و نیرو بسامد به وابسته که دامنه ای
جهت ی در نیرو و جابجایی گاه آن باشد، کوچ بسیار ω٠ با مقایسه در ω اگر که است آن این
در که م گوید ما به ٢١ . ١٢ معادله ی دهیم، تکان سریع خیل را آن اگر ر دی طرف از بود. خواهند
نوسانگر ١۴ طبیع بسامد را ω٠ پس این (از بود. خواهد منف C ،ω٠ از ω بودن بزرگ تر صورت
بزرگ بسیار عبارت مخرج باال، بسیار بسامد در نامید.) خواهیم اعمال شده بسامدِ را ω و هماهنگ

بود. نخواهد بزرگ چندان دامنه نتیجه در و م شود
م خواهیم که طور آن چیز همه که است درست زمان تنها کرده ایم پیدا که جوابی ش بدون

مدت از بعد معموال که داشت خواهیم را حرکت از بخش صورت این غیر در چون باشد، شده آغاز
و ٢١ . ١٠ به که حال در م نامیم، F (t) به ١۵ گذرا پاسخ را حرکت از بخش این م رود. بین از

forced oscillations١٣

natural frequency١۴

transient response١۵
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م شود. گفته پایدار١۶ حالتِ پاسخ ٢١ . ١٢
ω٠ برابر دقیقاً ω اگر افتاد؛ خواهد نیز توجه قابل بسیار اتفاق ی ٢١ . ١٢ رابطه ی اساس بر
که کنیم انتخاب گونه ای به را نیرو بسامد اگر بنابراین کرد. خواهد میل بی نهایت به C آنگاه باشد،
هر برای موضوع این داشت. خواهیم بزرگ بسیار دامنه ی ی باشد، طبیع بسامد با «هماهنگ»
و ثابت شدت ی با و ببندیم را چشممان اگر که است واضح داده تاب بازی را کودک ی که کس
داشته درست زمان بندی که صورت در ول نم دهد. جواب خوب کنیم وارد ضربه تاب به نامنظم
دهیم، هل باید که وقت یعن نباشد، درست بندیمان زمان اگر م رود. باال خوبی به تاب ، باشیم

نم رود. باال خوبی به تاب شیم، ب را تاب
البته که کرد خواهد نوسان بی نهایت دامنه با نوسانگر م رسد نظر به باشد، ω٠ برابر دقیقاً ω اگر
از ری دی نیرو های دارد؛ وجود معادله در ل مش چون نیست ن مم اتفاق چنین است. ن مم غیر
دامنه که هست دالیل بنابراین نیست. ما معادله ی در که دارد وجود خارج دنیای در اک اصط جمله

بیافتد! کار از فنر است ن مم مثال نرسد، بی نهایت به

steady-state response١۶
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