
 انـتـشـار مـوجـة ميكانيكيـة       باك 2       01تمارين .ف

  باك عـلـوم 2  ميكانيكيـة انـتـشـار مـوجـة  01تمارين   فيزياء

  01 الـمـوضـوع
  .نضع حبال مرنا وغير قابل لالمتداد على أرضية أفقية

  .1كما يبين الشكل  Sننشأ باليد تشويها بإحداث اهتزاز رأسي وسريع على الطرف 
  

  
 : اعـتـبـارات عـامـة  .1

 . Mحدد اتجاه انتشار الموجة واتجاه حركة النقطة  .1.1
  استنتج هل الموجة طولية أم مستعرضة ؟ .1.2

 
  :الدراسة بالتصوير المتتالي .2

 ندرس انتشار الموجة بطريقة التصوير المتتالي ،حيث نأخذ صورا للحبل عند لحظات تفصل بينها مدد زمنية متتالية ومتساوية
0,25tالمدة الزمنية الفاصلة بين صورتين متتاليتين هي . 2،ونحصل على الشكل  s∆ =.  

  
  

          

          

          

          

          

 .عرف واحسب قيمة سرعة انتشار الموجة .2.1
 ما هي المدة التي تتحرك خاللها نقطة من نقط الحبل ؟ .2.2

 
  :لحركة الرأسية لعدة نقط من الحبل التطور الزمني ل .3

  .3من الحبل من خالل الشكل  Bو  Aلنقطتين  zBو  zAندرس تطور االرتفاعات 
 . t0=0sفي اللحظة   حركتها Sتبدأ النقطة 

 .علليصلها التشويه األولى ؟ Bو  Aأي النقطتين  .3.1
  ؟ Sهي األقرب إلى المنبع  Bو  Aأي النقطتين  .3.2
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 ؟  Bو   Aللموجة بين النقطتين ما هو التأخر الزمني  .3.3
 . Bو  Aأحسب المسافة الفاصلة بين النقطتين  .3.4
 . Aحدد موضعها بالنسبة للنقطة . tc=0,50sمن الحبل تبدأ حركتها عند اللحظة  Cنقطة أخرى  .3.5
 . Sبالنسبة للمنبع  Cو  A  ،Bمثل على شكل مواضع النقط ) 1mبالنسبة لكل  2cm( باستعمال السلم  .3.6

  :على سرعة الموجة  عواملالتأثير بعض  .4
  . Sمن المنبع  d=SKمن الحبل توجد على بعد المسافة  Kتعطي األشكال التالية تطور االنتقال الرأسي لنقطة 

  . Sبداية حركة  t0=0اللحظة  توافق 
  .الشروط التجريبية محددة بالنسبة لكل تجربة

  .يجب تبرير كل األجوبة انطالقا من األشكال المبيانية فقط
 : على التوالي ، ندرس تأثير 

 .شكل التشويه •
 .توتر الحبل •
 .طبيعة الحبل •

  :تأثير شكل التشويه  4.1
  .4األولى والثانية والممثلتين في الشكل  نستعمل نفس الحبل ،وبنفس التوتر في التجربتين

  
  
  
  
  
  
  

 هل يغير شكل التشويه سرعة انتشار الموجة ؟
  :تأثير توتر الحبل  4.2

  .تجربة الثانيةتوتره في ال أقل من ىاألول تجربةنستعمل في التجربتين نفس الحبل ،لكن توتره في ال
  .بتوتر الحبل هل يؤثر توتر الحبل على سرعة الموجة؟ في حالة الجواب باإليجاب، بين عالقة تطور سرعة الموجة

  
  
  
  

 
  :تأثير طبيعة الحبل  4.3

L    :mوطوله  mلحبل خارج كتلته  µ تساوي الكتلة الطولية : تذكير 

L
µ =  .  

  .في التجربة الثانيةها الكتلة الطولية للحبل في التجربة األولى أقل منلكن توتر الحبل هو نفسه في التجربتين ، 
  . بين عالقة تغير سرعة الموجة بتغير الكتلة الطولية للحبل هل تؤثر الكتلة الطولية للحبل سرعة الموجة ؟ 
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