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وصالبته مهملة آتلته ، متصلة غير لفات ذا نابضا طرفيهkنعتبر أحد ثبت ،
آتلتها بأسطوانة اآلخر وطرفه ثابت kgmبحامل احتكاك250,0 بدون الحرآة يمكنها

النابض محور مع وتنطبق تخترقها أفقية ساق .بواسطة
األسطو-1 بمسافةنزيح الموجب المنحى في توازنها موضع عن بدئيةانة سرعة بدون نحررها ثم ،

للتواريخ أصال نعتبرها لحظة طاقة.في تغيرات جانبه المنحنى يمثل
الزمن بداللة للمتذبذب المرنة .الوضع
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طبيعتها-1-1 وحدد للحرآة التفاضلية المعادلة .أوجد
مجم-1-2 حسابا الوضعحدد طاقة فيها تكون التي التواريخ وع

الخاص الدور بداللة قصوية للمتذبذب .للحرآةTالمرنة
الوسع-1-3 للحرآةاستنتج الزمنية المعادلة أآتب .ثم
الطاقة-1-4 وآذا الزمن بداللة الحرآية الطاقة تغيرات .الميكانيكيةمثل

PC EE 3
حساب-1-5 .1 فيهاحدد تكون التي التواريخ مجموع يا

قوة-2 بفعل سائل في غمرها بعد الحرآة إخماد من تمكن مهملة آتلتها بصفيحة األسطوانة vhfنزود .−

h

إلى تعزى

حيث ، مائعة احتكاآات لزوجوجود تميز موجبة وثابتة السائل اللحظيةvة السرعة .متجهة
أصال نعتبرها لحظة في بدئية سرعة بدون نحررها ثم اللموجب المنحى في األسطوانة جديد من نزيح

الزمن. للتواريخ بداللة األسطوانة قصور مرآز أفصول تغيرات جانبه المنحنى .يمثل
التفاضلية-2-1 المعادلة أوجد

معالمميزة المخمدة للحرآة
λ2mأخذ

hحيثλاإلخمادمعامل.
دورية-2-2 شبه الحرآة باعتبار

دورها ونبضهاTشبه
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