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طرف الحبل في لحظة نعتبرھا  Sتنطلق الموجة من

  

 . عن الحركة

stیعطي الشكل جانبھ مظھر الحبل في لحظة تاریخھا  4,21  1، حیثM  موضع

استنتج . عن الحركة؟ Qبالحركة، وفي أي لحظة تتوقف

 

  . t2و  t1تنتشر طولھ موجة مستعرضة في اللحظتین اللتین تاریخھما 

الذي  ’XXمتعامد مع اتجاه  ’YYفي اتجاه 

  .Oعن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تتم عند لحظة نعتبرھا أصل التواریخ؟

 

Q x 

 سلسلة تمارین
 الموجات المیكانیكیة المتوالیة

تنطلق الموجة من.  v=2m/sبسرعة ثابتة  ،L=8mو طولھ  m=200gتنتشر موجة طول حبل متجانس كتلتھ 
  .tیمثل الشكل أسفلھ مظھر الحبل في لحظة 

  .المنتشرة مستعرضة

 .التي تستغرقھا حركة نقطة ما من الحبل
عن الحركة Nاستنتج  لحظة توقف النقطة . Nستصل مقدمة الموجة إلى النقطة 

 .Sبالنسبة لحركة النقطة  Nلحركة النقطة 
t1= 2,5s. 

یعطي الشكل جانبھ مظھر الحبل في لحظة تاریخھا . من حبل Sتشوھا في نقطة

  .موضع مؤخرتھ 1Pموضع ذروتھ، و 

  .ھل الموجة المنتشرة طول الحبل طولیة أم مستعرضة؟ عل إجابتك
 .أحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل

 التي تستغرقھا حركة نقطة ما من الحبل؟

 .نحو األعلىالنقط التي تنجز حركة نحو األسفل، والنقط التي تنجز حركة 

t 6,32 . 

mdبالمسافة  12 .في أي لحظة تبدأ النقطةQ بالحركة، وفي أي لحظة تتوقف

 .Sو Qالتأخر الزمني لحركة الموجة بین النقطتین 

L=10m . تنتشر طولھ موجة مستعرضة في اللحظتین اللتین تاریخھما
 .إعط تعریف الموجة المستعرضة 

 .الموجة طول الحبل 
  .Aالموجة من النقطة 

 

في اتجاه  Oنحدث اشارة میكانیكیة   عند الطرف الحر لحبل ،وذلك بتحریكھ انطالقا من موضع توازنھ 

yM  استطالة نقطــةM   21من الحبل تبعد  ب cm    عن

  ھل الموجة المنتشرة طول الحبل مستعرضة أم طولیة؟
تتم عند لحظة نعتبرھا أصل التواریخ؟ Oعلما أن بدایة حركة  ،  Mالتي تصــل عندھا الموجة إلى النقطــة 

  احسب سرعة انتشار الموجــة طول الحبل؟
  ؟ Mما المدة الزمنیة التي تستغرقھا حركــة 

  ما المسافة بین مقدمة  التشویھ ومؤخرتھ؟
  . xN=51 cmمن الحبل أفصولھا  

  ؟ Mبالنسبة لـ  Nالتأخــر الزمني للنقطة 
  ؟ Nالتي تصل عندھا الموجة الى النقطة 

1تمرین   

تنتشر موجة طول حبل متجانس كتلتھ 
یمثل الشكل أسفلھ مظھر الحبل في لحظة . أصال للتواریخ

المنتشرة مستعرضة بین أن الموجة -1

التي تستغرقھا حركة نقطة ما من الحبل tحدد المدة الزمنیة  -2
ستصل مقدمة الموجة إلى النقطة   في أي لحظة -3
لحركة النقطة  أوجد التأخر الزمني -4
2,5s =مثل مظھر الحبل عند لحظة  -5
 .توتر الحبلT عین  -6

2تمرین   

تشوھا في نقطة 0tنحدث في لحظة 

 1N، و1tمقدمة التشویھ عند اللحظة 

ھل الموجة المنتشرة طول الحبل طولیة أم مستعرضة؟ عل إجابتك .1
أحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل .2
التي تستغرقھا حركة نقطة ما من الحبل؟ tما المدة الزمنیة  .3

النقط التي تنجز حركة نحو األسفل، والنقط التي تنجز حركة  1tحدد عند  .4

s6مثل مظھر الحبل عند اللحظة  .5

بالمسافة  Sتبعد عنQنعتبر نقطة .6

التأخر الزمني لحركة الموجة بین النقطتین 

3تمرین   

L=10mطولھ  (AB)یمثل الشكل أسفلھ حبال 
إعط تعریف الموجة المستعرضة  -1
الموجة طول الحبل  انتشارعین سرعة  -2
الموجة من النقطة  انبعثتفي أي تاریخ  -3

  4تمرین 
نحدث اشارة میكانیكیة   عند الطرف الحر لحبل ،وذلك بتحریكھ انطالقا من موضع توازنھ 

  . )1(یجسده الحبل الوثیقة 
M(t)تغیرات   )2(یبین منحنى الوثیقة 

ھل الموجة المنتشرة طول الحبل مستعرضة أم طولیة؟ )1
التي تصــل عندھا الموجة إلى النقطــة  tMما اللحظة   )2 

احسب سرعة انتشار الموجــة طول الحبل؟ )3
ما المدة الزمنیة التي تستغرقھا حركــة  )4
ما المسافة بین مقدمة  التشویھ ومؤخرتھ؟ )5
من الحبل أفصولھا   Nنعتبر نقطة  )6
التأخــر الزمني للنقطة  τNما قیمــة   )6ـ1
التي تصل عندھا الموجة الى النقطة   tNما اللحظة  )6ـ2
  




