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نگاهى به فصل:گردش زمين به دور خورشيد، گردش ماه به دور زمين، ضربان قلب انسان، 
ارتعاش تارهاى کمانچه، تار و يا سه تار، باال و پايين رفتن تاب بازى، پيدايش فصل هاى سال، طلوع و 
غروب خورشيد، يا حرکت يک آونگ ساده (شکل ۳ــ۱ــ الف )، حرکت وزنه اى که به يک فنر متصل 
است (شکل ۳ــ۱ــ ب) و مثال هاى بسيار ديگرى مانند اينها، حرکت هاى دوره اى هستند که با گذشت 
زمان بارها تکرار مى شوند. در حرکت هاى دوره اى، متحرک پس از طى زمان معينى به وضعيت اوليه 
برمى گردد و حرکت خود را از نو آغاز مى کند. در اين فصل پس از معرفى پديده هاى دوره اى به توصيف 
حرکت هماهنگ ساده مى پردازيم؛ زيرا شناخت و بررسى اين حرکت، پايه و اساس مناسبى براى درک 

امواج و انتشار آنها فراهم مى کند.
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شکل ۳ــ۱
بالف 

ت نوساني حر

ت هماهنگ ساده ۳ـ۱ـ حر
يک حرکت نوسانى را هماهنگ ساده مى ناميم؛ وقتى مسير رفت و برگشت متحرک روى يک 
پاره خط حول نقطه اى واقع در وسط آن باشد. براى مثال، حرکت آونگ (شکل ۳ ــ ۱ ــ الف)، وقتى 
زاوئه α خيلى کوچک باشد، به گونه اى که بتوان تانژانت و سينوس آن را برابر گرفت و همچنين باال و 
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پاىىن رفتن وزنٔه آوىخته به فنر )شکل 3 ــ1 ــ ب(. در اىن دو حرکت، متحرک، دربازه هاى زمانى ىکسان، 
از ابتداى پاره خط، ىعنى از نقطٔه M به نقطٔه N مى رود و برمى گردد و به اىن ترتىب، حول نقطهٔ  O واقع در 
وسط پاره خط نوسان مى کند. از اىن پس دستگاهى را که داراى حرکت هماهنگ ساده است نوسانگر 
ـ فنر در شکل 3ــ1ــ ب الگوى مناسبى براى بررسى حرکت  هماهنگ ساده مى نامىم. نوسانگر وزنه ـ

نوسانى ساده است. ابتدا برخى مفهوم ها را در اىن حرکت معرفى مى کنىم.
دوره و بسامد: در حرکت هماهنگ ساده بازٔه زمانى بىن دو وضعىت ىکسان و متوالى را دوره 
 T مى نامىم. به عبارت دىگر دوره، زمان ىک نوسان )زمان ىک رفت و برگشت به وضع قبلى( است و با
نشان داده مى شود. همچنىن تعداد دوره ها ىا تعداد نوسان ها را در ىک ثانىه بسامد مى نامىم و آن را با 
s است که هرتز ) Hz( نامىده مى شود. با توجه به تعرىف دوره،   1 ،SI نشان مى دهىم. ىکاى بسامد در f

معلوم مى شود که بسامد وارون دوره است:
f

T
=

1 )3ــ1( 
دامنۀ نوسان: جسمى به جرم m را در نظر بگىرىد که به سر آزاد ىک فنر متصل است و مى تواند 
در راستاى محور x، روى ىک سطح افقى که اصطکاک آن ناچىز است، جابه جا شود )شکل 3 ــ2(. 
در حالتى که فنر طول عادى خود را دارد براىند نىروهاى وارد به جسم صفر و در نتىجه جسم در حال 

تعادل است.

ON M

F

x
m

شکل 3ــ2

حال اگر مبدأ محور مختصات، ىعنى نقطٔه O را منطبق بر مکان جسم در حالت تعادل اختىار 
نماىىم و سپس جسم را تا نقطٔه M به سمت راست بکشىم و سپس رها کنىم، جسم حول وضع تعادلش 
)نقطٔه O( با حرکت هماهنگ ساده شروع به نوسان مى کند. در ضمن نوسان جسم، فاصلٔه آن از 
مبدأ تغىىر مى کند، اّما هىچ گاه فاصلٔه آن از مبدأ بىش از OM ىا ON  نمى شود. اىن بىشترىن فاصلٔه 

نوسانگر از مبدأ را دامنه مى نامىم و معموالً آن را با A نشان مى دهىم.
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از مقايسٔه رابطٔه اخير با رابطٔه ۳ــ۳ نتيجٔه زير حاصل مى شود.

 
k k
m m

ω = ⇒ ω =2

(۳  ــ  ۵) 
 x ،۴را بسامد زاويه اى مى ناميم. يکاى بسامد زاويه اى راديان بر ثانيه است. در رابطٔه  ۳ــ  ω
مکان متحرک در لحظٔه t و A دامنه نوسان است (چرا؟) همچنين φ  =  ωt  فاز حرکت در لحظٔه t می باشد؛ 

اگر در لحظٔه t۱  فاز حرکت:
 φ۱  ωt۱  

و در لحظٔه  t۲ فاز حرکت
φ۲  ωt۲  

باشد، تغيير فاز بين دو لحظٔه  t۱ و t۲  برابر است با:
Δφ  ωt۲  ωt۱  ω(t۲  t۱)  

يا
 Δφ  ωΔt (۳  ــ۶) 

در رابطٔه ۳ــ  ۶ اگر  Δt  ۱s باشد،  Δφ  ω مى شود؛ يعنى، بسامد زاويه اى (  ω) تغيير فاز در 
هر ثانيه است.

رابطۀ بسامد زاويه اى و دورۀ  تناوب: چون دورهٔ تناوب تابع سينوسى، ۲π  است بايد در هر دوره 
(يعنى در زمان T) فاز به اندازٔه  ۲π تغيير کند. بنابراين، با توجه به رابطٔه ۳  ــ۶  مى توان چنين نوشت:

 Δφ  ωT  ۲π  
و از آنجا

 f
T
πω = = π2

2 (۳ــ۷) 
اکنون با توجه به رابطه هاى ۳  ــ  ۵ و ۳ــ۷ رابطه هاى زير به دست مى آيد:

mT
k

= π2 ـ    ۸)   (۳  ـ

 kf
m

=
π
1

2 (۳ــ۹) 
ـ    ۸ نشان مى دهد که دوره به ويژگى هاى فيزيکى نوسانگر بستگى دارد؛ چنان که اگر وزنه  رابطٔه ۳   ـ
را تغيير دهيم (m تغيير کند) يا فنر را عوض کنيم (k تغيير کند) دوره و در نتيجه بسامد نوسان هاى دستگاه، 



٥٧

دامنٔه نوسان نوسانگر هماهنگ ساده اى  ۲cm و بسامد آن  ۲۰Hz است. معادلٔه 
حرکت آن  را بنويسيد.

 A ۰/۰۲m  ,  f  ۲۰Hz  ,  ω  ۲πf ⇒ ω  ٤۰π rad/s,    پاسخ
 x  Asin ωt ⇒ x  ۰/۰۲ sin ۴۰πt  

معادلٔه حرکت نوسانگرى در SI به صورت زير است.
x  ۰/۰۵ sin ۶۰πt  

الف) دامنه، دوره و بسامد اين حرکت چه مقدار است؟
1 ثانيه به دست آوريد.

360
ب) مکان نوسانگر را در لحظٔه صفر و در لحظٔه  

پاسخ
الف) باتوجه به معادلٔه ۳ــ۴ و رابطٔه ۳ــ۷ نتايج زير حاصل مى شود:

 A  ۰/۰۵m  :دامنه
T s

T
πω = = π ⇒ =2 1

60
30

دوره:  

  f Hz
T

= =1
30 بسامد: 

 x۰  ۰/۰۵ sin ۶۰π * ۰  ۰/۰۵ * ۰  ۰ ب) 
x / sin x / sin / mπ= π× ⇒ = =1

0 05 60 0 05 0 025
360 6  

ـ   1  مثال 3

ـ 2  مثال 3

تغيير مى کند. از طرف ديگر دوره و بسامد به دامنه بستگى ندارد؛ به همين دليل گفته مى شود که بسامد 
يک نوسانگر از ويژگى هاى ساختارى آن نوسانگر است و بسامد طبيعى آن ناميده مى شود.
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از طرفى با توجه به رابطٔه 3ــ10 انرژى جنبشى اىن نوسانگر از رابطٔه زىر به دست مى آىد:

K mv m A cos t= = ω ω2 2 2 21 1

2 2
)3ــ17(                                                           

زىر  به ترتىب  نوسانگر  اىن  جنبشى  و  پتانسىل  انرژى  مجموع  ىعنى  مکانىکى،  انرژى  بنابراىن، 
به دست مى آىد:

eE U K m A sin t m A cos t= + = ω ω + ω ω2 2 2 2 2 21 1

2 2  
E m A sin t cos t = ω ω + ω 

2 2 2 21

2  
E m A= ω2 21

2 ـ     18(                                                                                        )3ـ
ـ    ـ  15 و 3ــ17 مى توان درىافت که انرژى پتانسىل و انرژى جنبشى نوسانگر وزنه   ـ از رابطه هاى 3ـ
فنر با زمان تغىىر مى کنند؛ىعنى، در لحظه اى که نوسانگر در فاصلٔه x از مبدأ قرار دارد، بخشى از انرژى 
ـ    18 نشان مى دهد که انرژى مکانىکى  آن به صورت پتانسىل و بقىه به صورت جنبشى است.اما رابطٔه 3ـ

نوسانگر مستقل از زمان است. 
اگر چه ما انرژى مکانىکى را براى نوسانگر وزنه ــ فنر محاسبه کردىم، ولى مى توان نشان داد که 

براى هر نوع نوسانگر سادهٔ دىگرى نىز، انرژى مکانىکى با مربع دامنه و مربع بسامد متناسب است.

الف( رابطٔه انرژى جنبشى نوسانگر ساده را برحسب مکان نوسانگر )x( به دست 
آورىد و با استفاده از آن و همچنىن رابطهٔ  انرژى پتانسىل نوسانگر نشان دهىد که انرژى 

مکانىکى آن به مکان بستگى ندارد.
ب( با استفاده از رابطه ا ى که به دست آوردىد، مشخص کنىد که در چه مکانى انرژى 

پتانسىل و انرژى جنبشى نوسانگر صفر و ىا بىشىنه است.

تمرین 3ـ3

تمرین 3ـ4

به مکان براى ىک دورٔه نوسانگر ساده  E را نسبت  K و  نمودار تغىىرات Ue و 
رسم کنىد.
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شکل 3ــ12

)ب()الف(

همان گونه که در شکل 3ــ12ــ ب دىده مى شود مؤلفٔه نىروى وزن جسم در راستاى مماس بر 
مسىر و همواره در خالف جهت بردار مکان است. بنابراىن:

xF mg
l

= −  
همان طور که مى بىنىد، نىروى بازگرداننده از قانون هوک )رابطٔه 3 ــ2( پىروى مى کند و حرکت 

آونگ سادهٔ کم دامنه ىک حرکت هماهنگ ساده است.
اکنون با توجه به قانون دوم نىوتون دارىم:

xF ma mg ma
l

= ⇒ − =  
ga x
l

= − )3ــ19( 
از رابطٔه 3ــ14 و 3ــ19 نتىجه مى گىرىم که:

g g
l l

ω = ⇒ω=2

 
و

lT
g

= π2 )3ــ20(                                                                                             
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تمرىن هاى فصل سوم

ـ فنر، اگر دامنٔه نوسان دو برابر شود، چه تغىىرى  1ــ توضىح دهىد در حرکت هماهنگ سادٔه وزنهـ 
در دوره، بىشىنٔه سرعت و انرژى مکانىکى نوسانگر اىجاد مى شود؟

2ــ جهت سرعت و شتاب را در حرکت هماهنگ ساده، در دو حالت الف و ب، با هم مقاىسه 
کنىد و دربارٔه نتىجٔه اىن مقاىسه توضىح دهىد.

الف( نوسانگر به مبدأ )وضع تعادل( نزدىک مى شود.
ب( نوسانگر از مبدأ دور مى شود.

3ــ آىا در حرکت هماهنگ ساده اندازه و جهت نىروى بازگرداننده ثابت است؟ آىا امکان دارد 
اىن نىرو با بردار مکان جسم از مبدأ هم جهت باشد؟ توضىح دهىد.

4ــ اگر بىشىنٔه سرعت نوسانگر وزنه ــ فنرى دو برابر شود، انرژى کل آن چند برابر مى شود؟
5  ــ در لحظه اى که انرژى جنبشى ىک نوسانگر وزنه ــ فنر 3 برابر انرژى پتانسىل آن است 
مکان نوسانگر چند برابر دامنٔه نوسان آن است؟ سرعت و شتاب نوسانگر در اىن لحظه به ترتىب، چند 

برابر بىشىنٔه سرعت و بىشىنٔه شتاب نوسانگر است؟
١0 × ٣ و بسامد آن 5 هرتز است. معادلٔه حرکت  ٢m 6  ــ دامنٔه نوسان ىک حرکت هماهنگ ساده

اىن نوسانگر را بنوىسىد و نمودار مکان ــ زمان آن را در ىک دوره رسم کنىد.
7ــ معادلٔه حرکت، سرعت و شتاب هماهنگ ساده ای را بنوىسىد که دامنٔه آن 4cm و دورٔه آن 

0/4s است. نمودار مکان ــ زمان، سرعت ــ زمان و شتاب ــ زمان را در ىک دوره رسم کنىد.
 x / sin( t)= π0 05 20 8 ــ معـادلٔه  حـرکت  هماهنگ  سـادهٔ   ىک  نـوسانگـر  در SI بـه  صورت 

است.
الف( در چه زمانى پس از لحظٔه صفر، براى اولىن بار سرعت نوسانگر به بىشترىن مقدار خود 

مى رسد؟
ب( در چه فاصله اى از مبدأ انرژى جنبشى نوسانگر برابر با انرژى پتانسىل آن خواهد شد؟






