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  01 الـمـوضـوعحــل 
  

 : رات عـامـة اعـتـبـا .1
 .فتنتقل في االتجاه الرأسي Mتنتشر الموجة في االتجاه األفقي ، أما النقطة  .1.1
  .نقول إن الموجة مستعرضة اتجاه انتشار الموجة ،على ة نقطة من الحبل عمودي كاتجاه حر .1.2

 
  :المتتاليالدراسة بالتصوير  .2

  
          

          

          

          

          

  
  .المسافة المقطوعة في وحدة الزمن  سرعة انتشار الموجةتساوي  .2.1

خالل )  3 الصورة( Hوالنقطة ) 1الصورة (  Dبين النقطتين  d=DH=1mتقطع مقدمة الموجة المسافة : في هذه الحالة 

11نستنتج قيمة السرعة . Δt=0,25×2=0,50sالمدة 
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و تتوقف عن الحركة ) 1الصورة (  tهذه النقطة تبدأ حركتها في لحظة . 1mبالمسافة  Sالتي تبعد عن  D نأخذ كمثال النقطة .2.2
الموجة المسافة ،تقطع ةهذه المدخالل .تمثل مدة حركة هذه النقطةΔt  المدة ) .2الصورة (  t+Δtفي لحظة 

Δx=0,25m. 0,5نستنتج
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∆∆ = =  .وهذا ينطبق على كل نقط الحبل األخرى.=

  :لحركة الرأسية لعدة نقط من الحبل التطور الزمني ل .3
  .3من الحبل من خالل الشكل  Bو  Aلنقطتين  zBو  zAندرس تطور االرتفاعات 

 .يجب تبرير كل األجوبة كل األجوبة . t0=0sفي الحركة في اللحظة   Sتبدأ النقطة 
إذن النقطة التي تصلها الموجة أوال . tB=2sفي اللحظة  تهاحرك تبدأ Bالنقطة . tA=1,5sعند اللحظة  Aالتشويه يصل النقطة  .3.1

 . Aهي 
 . أوال  A،ألن الموجة تصل  Bهي األقرب إلى المنبع من  Aالنقطة  .3.2
 .   A  :τ=tB-tA=0,5sبالنسبة لحركة  Bلحركة التأخر الزمني  .3.3
 .  B  :AB=v.τ=2x0,5=1mو  Aالمسافة الفاصلة بين النقطتين  .3.4
  . CA=v(tA-tC)=2x1=2m   بالمسافة Aتقع قبل النقطة  Cالنقطة  .3.5

  . SC=v(tC-0)=2x0,5=1mبالمسافة     Sتبعد عن المنبع  Cالنقطة  
  . Sبالنسبة للمنبع  Cو  A  ،Bمثل على شكل مواضع النقط ن) 1mبالنسبة لكل  2cm( باستعمال السلم 
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 :على سرعة الموجة  عواملالتأثير بعض  .4
  :تأثير شكل التشويه  4.1

 .إذن السرعة ال تتغير بتغير شكل التشويه. Kلبلوغ نفس النقطة  1sرغم أن التشويهين مختلفان ،فإنهما يستغرقان نفس المدة 
  :تأثير توتر الحبل   4.2

سرعة .0,75sيستغرق في التجربة الثانية فقط  ما،بين Kلكي يبلغ النقطة  1sالتشويه في التجربة األولى يستغرق مدة أطول 
  .الموجة في التجربة األولى أقل منها في التجربة الثانية

 .التوترالسرعة تتزايد إذا تزايدت قيمة في التجربة األولى التوتر أقل والسرعة أكبر إذن : استنتاج 
  :تأثير طبيعة الحبل  4.3

سرعة . 1,5s،بينما يستغرق في التجربة الثانية  مدة أطول Kلكي يبلغ النقطة  1sالتشويه في التجربة األولى يستغرق مدة أقل 
  .منها في التجربة الثانية كثرالموجة في التجربة األولى أ

الكتلة الطولية  قيمة إذا تزايدت تتناقصأقل والسرعة أكبر إذن السرعة الكتلة الطولية للحبل   في التجربة األولى: استنتاج 
  .للحبل
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