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فنشاھد حركة بطیئة لسطح الماء، ھل ھذه الحركة ستكون وفق او عكس منحى الحركة احسب 
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طرات ماء، خالل مدد قنترك سقوط  hمن ارتفاع . 
mmaووسعھا     نحصل على موجة متوالیة جیبیھ ترددھا  4  تنتشر ،

نأخذ لحظة اصطدام أول قطرة مع مستوى سطح الماء 

cmSN 8  وcmSP 5.  

 بداللة الزمن على نفس نظمھ محورین  

mst ضبط   بینت التجربة أنھ عند 50  أصبحت

 

  سلسلة تمارین
  الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

 .یحدث ھزاز مرتبط بصفیحة افقیة موجات فوق سطح الماء في حوض للموجات 
نشاھد توقف ظاھري للموجات عند ترددات .نضيء سطح الماء بواسطة وماض 

60Hz , 30Hz , 20Hz , 15Hz   ماھو تردد الموجات على سطح
  .  
 ¼ نحصل الصورة المبینة جانبھ بسلم 

  للموجة                                

یمثل الشكل جانبھ بالسلم الحقیقي مقطع لسطح الماء في لحظة. نعتبر لحظة سقوط القطرة األولى على سطح الماء أصال للتواریخ
  . ما طبیعة الموجة المنتشرة على سطح الماء ؟ عل إجابتك 

  .   v  و احسب  سرعة انتشارھا
  .   t2=0,35sظة 

 .   d=7cmتفصل بینھما مسافة 
  . الھتزاز النقطتین

  . قارن الحالة االھتزازیة للنقطتین

  علل جوابك.ماھو اكبر تردد للوماض لكي نشاھد توقف ظاھري لسطح الماء
فنشاھد حركة بطیئة لسطح الماء، ھل ھذه الحركة ستكون وفق او عكس منحى الحركة احسب  9,9Hzنضبط تردد الوماض على القیمة 

200Nلشفرة مھتزة بالتردد  Hzموجة مستعرضة متوالیة تنتشر طول حبل متوتر ،

  .1tالحبل بالسلم الحقیقي في لحظة تاریخھا 
                                 .                                       أعط تعریفا للموجة المستعرضة و الموجة المتوالیة
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    .في االھتزاز Sعلما أن أصل التواریخ اللحظة التي یبدأ فیھا المنبع 
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2   : الحبل عند اللحظات التالیة 0.025t s     ،
3 2

4

T
t t 

                       

.                             ، ما ھي كتلتھ2N، و توتره یساوي  2mإذا علمت أن طول الحبل المستعمل یساوي 

99eN :ماذا نالحظ في كل من الحاالت التالیتین. عندما نضئ الحبل بواسطة وماض  Hz  N Hz

. ، یحتوي على ماء سمكھ ثابتA=20cmنتوفر على حوض للموجات ذي شكل مربع حرفھ 
t   نحصل على موجة متوالیة جیبیھ ترددھا .، على سطح ماء راكد

نأخذ لحظة اصطدام أول قطرة مع مستوى سطح الماء . نعتبر أن ھذا االنتشار یتم بدون خمود و ال انعكاس. في جمیع اتجاھات مستوى سطح الماء 

من سطح ماء  SMیمثل الشكل التالي بالسلم الحقیقي ، مقطع الجزء 
          t1حوض الموجات بمستوى رأسي عند اللحظة 

  . علل. ھل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولیة أم مستعرضة
    . 

 .  استنتج سرعة انتشارھا على سطح الماء
 .    t1أحسب .  علل جوابك. أصل التواریخ 

stمثل مظھر سطح الماء عند اللحظة  1,02   . 

cmبحیث أن  SMمن سطح الماء توجدان على نفس شعاع الموجة  

بداللة الزمن على نفس نظمھ محورین    S و P  مثل استطالتي. Pتاریخ وصول مقدمة الموجة إلى النقطة 

بینت التجربة أنھ عند. نالحظ أن طول الموجة یتغیر .عندما نغیر المدة الزمنیة الفاصلة بین قطرتین متتالیتین

  .  بین أن الماء وسط مبدد للموجات المیكانیكیة

  1تمرین
یحدث ھزاز مرتبط بصفیحة افقیة موجات فوق سطح الماء في حوض للموجات 

نضيء سطح الماء بواسطة وماض  -1
 60Hz , 30Hz , 20Hz , 15Hz: الوماض التالیة 

.  الماء ، علل الجوا ب                  
نحصل الصورة المبینة جانبھ بسلم  -2 
للموجة                                 λقس طول الموجة    -أ

  سرعة الموجة V استنتج–ب 
  2تمرین 

نعتبر لحظة سقوط القطرة األولى على سطح الماء أصال للتواریخ
ما طبیعة الموجة المنتشرة على سطح الماء ؟ عل إجابتك  -2
و احسب  سرعة انتشارھا  λحدد طول الموجة  -3
ظة مثل مقطع سطح الماء عند اللح -4
تفصل بینھما مسافة  Nو  Mنعتبر نقطتین  -5
الھتزاز النقطتین ζحدد التأخر الزمني  - 5-1
قارن الحالة االھتزازیة للنقطتین - 5-2
  :نضيء سطح الماء بوماض  -6
ماھو اكبر تردد للوماض لكي نشاھد توقف ظاھري لسطح الماء - 6-1
نضبط تردد الوماض على القیمة  - 6-2

  السرعة الظاھریة للحركة
  3تمرین 

Nلشفرة مھتزة بالتردد  Sیحدث الطرف  Hz

tالحبل بالسلم الحقیقي في لحظة تاریخھا 

أعط تعریفا للموجة المستعرضة و الموجة المتوالیة -1

Tاوجد قیمة الدور -2                                                                                                                .

اوجد قیمة كل من طول الموجة  -3

علما أن أصل التواریخ اللحظة التي یبدأ فیھا المنبع  -4

.                                                                                                       1tاوجد قیمة اللحظة  -أ

في أیة لحظة تصل الموجة إلي النقطة  - ب

الحبل عند اللحظات التالیة مثل مظھر -5

إذا علمت أن طول الحبل المستعمل یساوي  -6

عندما نضئ الحبل بواسطة وماض  -7
  4تمرین 

نتوفر على حوض للموجات ذي شكل مربع حرفھ 
s1,0زمنیة متتالیة ومتساویة قیمتھا 

في جمیع اتجاھات مستوى سطح الماء 
  .أصال للتواریخ

یمثل الشكل التالي بالسلم الحقیقي ، مقطع الجزء  
حوض الموجات بمستوى رأسي عند اللحظة 

ھل الموجة المنتشرة على سطح الماء طولیة أم مستعرضة -1
Hz10: بین أن تردد المنبع ھو  -2

استنتج سرعة انتشارھا على سطح الماء.  عین طول الموجة  -3
أصل التواریخ  عند  Sفي أي منحى تنتقل  -4

مثل مظھر سطح الماء عند اللحظة  -5

من سطح الماء توجدان على نفس شعاع الموجة     Pو   Nنعتبر نقطتین   -6
 .    Pو   Nقارن حركتي  

حدد  -7
p
t  تاریخ وصول مقدمة الموجة إلى النقطة

عندما نغیر المدة الزمنیة الفاصلة بین قطرتین متتالیتین -8
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  بین أن الماء وسط مبدد للموجات المیكانیكیة




