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منحى 

االنتشار

 ھزاز

المتعامد مع  yy'و ذلك بتحریكھ انطالقا من موضع توازنھ في اتجاه 

cmSMمسافة  Sتبعد عن المنبع  14                                      .

  .              في لحظة نعتبرھا أصال للتواریخ

SP 4  وcmSN 10                                            

                                                                                .  
                                                                                    .  

  .Sحدد عدد النقط لھذا الجزء التي تھتز على تعاكس في الطور مع 

  .موجة میكانیكیة متوالیة تنتشر طول الحبل

موجة  N=50Hzمستقیمیة ،مرتبطة بھزاز تردده  

بالسلم الحقیقي 

نقطة من وسط 

 

 

منحى 

 االنتشار

  سلسلة تمارین
  الموجات المیكانیكیة الدوریة

و ذلك بتحریكھ انطالقا من موضع توازنھ في اتجاه  Fلحبل مرن موتر بقوة شدتھا  Sنحدث موجة میكانیكیة عند الطرف 

تبعد عن المنبع  Mاستطالة نقطة  tyM)(تغیرات  1یبین الشكل . 

في لحظة نعتبرھا أصال للتواریخ Sعلما أن الحركة بدأت عند  Mاللحظة التي تصل عندھا الموجة إلى النقطة 
  .                        احسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل

  ؟                  Mما المدة الزمنیة التي تستغرقھا حركة 
  ما المسافة بین مقدمة الموجة و مؤخرتھا؟                        

فتنتشر طول  fبھزاز تردده  Sنغیر توتر الحبل و نربط الطرف 

بدأ في االھتزاز عند  S نعتبر أن المنبع  . الحبل موجة میكانیكیة متوالیة جیبیة
عند لحظة  جانبھ مظھر الحبل)  2الشكل 

mlالمستخدم  طولھ  4  و كتلتھgm 250  ،

)/(2/1الممثلة لتوتر الحبل علما أن  Fv   حیث 

                .  
  .                   ھل ھذه الموجة طولیة أم مستعرضة ؟ علل جوابك

  .                                           احسب سرعة انتشار الموجة
  .                    استنتج ھل زادت قیمة التوتر أم قلت ؟ علل جوابك 

  . تردد المنبع fمبیانیا، ثم استنتج عرف طول الموجة و عین قیمتھا 

cm4بالمسافة  Sمن الحبل تبعدان على التوالي من المنبع 
N  بالنسبة للنقطةP                                                                                .
P                                                                                    .

  .Nمظھر الحبل عند وصول مقدمة الموجة إلى النقطة 

cmL،یكون طول الجزء المھتز من الحبل ھو  40  حدد عدد النقط لھذا الجزء التي تھتز على تعاكس في الطور مع

موجة میكانیكیة متوالیة تنتشر طول الحبل m=1Kgو كتلتھ  L=10mلحبل حبل طولة  Sبالطرف 
  أعط تعریف موجة میكانیكیة متوالیة 

  . ھل الموجة المنتشرة طول الحبل موجة طولیة أم مستعرضة؟ علل جوابك
 t1تمثل الوثیقة جانبھ مظھر جزء من الحبل بالسلم الحقیقي في لحظة تاریخھا 

v سرعة انتشار الموجة .  

 µو  �سرعة انتشار موجة طول حبل متوتر توتره 
  توتر ھذا الحبل Tكتلتھ الطولیة، العوامل المؤثرة على سرعة االنتشار تم احسب قیمة 

  .Sنعتبر أن أصل التواریخ لحظة بدایة اھتزاز المنبع 

  ؟ Aفي أي لحظة تصل الموجة إلى النقطة 
mstمثل مظھر الحبل في اللحظتین  5,7 وmst 20  

  Qو 

 نحدث على سطح الماء بواسطة صفیحة. یحتوي حوض للموجات على ماء سمكھ ثابت

بالسلم الحقیقي  1یمثل الشكل . قابل للضبط Neنضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد ومضاتھ 
  . 50Hzمظھر سطح الماء عندما نضبط التردد على القیمة 

  .سرعة انتشار الموجة على سطح الماء
  ما توقعك لحركة الموجة؟ . Ne=49Hzنضبط تردد الوماض على القیمة 

نقطة من وسط  Mالى الصفیحة منبعا للموجة المحدثة و النقطة التي تنتمي 

  .Mو Sقارن الحالة االھتزازیة للنقطتین 
   .أحسب التأخر الزمني بین النقطتین

  .أمام الموجة الواردة a=8mmنضع حاجزا بھ فتحة عرضھا 
  
.  

  1تمرین 
نحدث موجة میكانیكیة عند الطرف 

. الذي یجسده الحبل  xx'المحور 

اللحظة التي تصل عندھا الموجة إلى النقطة  ما – 1.1
احسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل – 2. 1

ما المدة الزمنیة التي تستغرقھا حركة  – 1.3
ما المسافة بین مقدمة الموجة و مؤخرتھا؟                         – 4. 1
نغیر توتر الحبل و نربط الطرف   - 2 

الحبل موجة میكانیكیة متوالیة جیبیة
الشكل ( تمثل الوثیقة .  0tاللحظة 

mstتاریخھا  351         .  

المستخدم  طولھ إذا كان الحبل  – 1.5 

الممثلة لتوتر الحبل علما أن  Fاستنتج شدة القوة 

.                الكتلة الطولیة للحبل
ھل ھذه الموجة طولیة أم مستعرضة ؟ علل جوابك – 1. 2
احسب سرعة انتشار الموجة–2.-2
استنتج ھل زادت قیمة التوتر أم قلت ؟ علل جوابك  – 3. 2
عرف طول الموجة و عین قیمتھا  – 4. 2

من الحبل تبعدان على التوالي من المنبع  Pو  Nنعتبر نقطتین  – 5. 2

Nأوجد التأخر الزمني للنقطة  –أ 

و Nقارن حركة النقطتین  –ب 
مظھر الحبل عند وصول مقدمة الموجة إلى النقطة  2مثل بنفس سلم الشكل  –ج 

،یكون طول الجزء المھتز من الحبل ھو   2tعند لحظة  – 3

  2تمرین 
بالطرف  N=100Hzیحدث ھزاز تردده 

أعط تعریف موجة میكانیكیة متوالیة  -1
ھل الموجة المنتشرة طول الحبل موجة طولیة أم مستعرضة؟ علل جوابك -2

تمثل الوثیقة جانبھ مظھر جزء من الحبل بالسلم الحقیقي في لحظة تاریخھا 
  . Tأوجد قیمة الدور -4
vطول الموجة و أوجد قیمة  -5

��=vتعطي العالقة  -6 µ⁄  سرعة انتشار موجة طول حبل متوتر توتره
كتلتھ الطولیة، العوامل المؤثرة على سرعة االنتشار تم احسب قیمة 

نعتبر أن أصل التواریخ لحظة بدایة اھتزاز المنبع  -7

  .  1tأوجد قیمة اللحظة  - 7-1

في أي لحظة تصل الموجة إلى النقطة  - 7-2
مثل مظھر الحبل في اللحظتین - 7-3

و  P قارن حركتي النقطتین - 7-4
  3تمرین 

یحتوي حوض للموجات على ماء سمكھ ثابت
  .متوالیة جیبیة

نضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد ومضاتھ . 1
مظھر سطح الماء عندما نضبط التردد على القیمة 

  .حدد طول الموجة   1.1
سرعة انتشار الموجة على سطح الماء Vحدد   2.1
نضبط تردد الوماض على القیمة   3.1

  .استنتج  ترددھا الظاھري
التي تنتمي  Sنعتبر النقطة . 2

  .االنتشار
قارن الحالة االھتزازیة للنقطتین   1.2
أحسب التأخر الزمني بین النقطتین  2.2

نضع حاجزا بھ فتحة عرضھا . 3
  ما ھي الظاھرة المالحظة؟  1.3
.رةحدد خاصیات ھذه الظاھ  2.3




