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 الموجات الميكانيكية المتذبذبة
 

 تعريف الموجة الميكانيكية ، وسرعة انتشارها( 1
signalاشارة مستعرضة( 1.1 transversal 

 نأخذ حبل طويل، ثم نحدث به تشويها عند طرفه المرتبط باليد

 .فنالحظ بأن هذا التشويه المحدث راسيا ينتشر افقيا

 .نسمي هذه االشارة مستعرضة 

 نالحظ بأنالنقط المادية للحبل ال تنتقل أفقيا ، بل الذي ينتقل هو

 بأن االشارة حركة اهتزازية تنقل الطاقة التشويه ، فنقول  

 وليس المادة

نعرف سرعة االنتشار بالعالقة 
2 1

d
V (m/s)

t t



 

vitesseسرعة االنتشار  de propagation (célerité) 

signalاالشارة الطولية ( 1.1 longitudinal 

 عندما نضغط بعض لفات نابض مرن وطويل ، فإننا نالحظ بأن اتجاه

 .واتجاه التشويه متطابقان، فنقول بأنها اشارة طوليةاالنتشار 

سرعة انتشارها تحسب بالعالقة 
2 1

d
V (m/s)

t t



 

 المستعرضة أو الطولية فإننا نالحظ بأن سواء بالنسبة لالشارة : ملحوظة

 هناك انتشار للطاقة وليس هناك انتشار للمادة عبر وسط مرن

 

 سلم الببغاء( 1.1
 تجربة أولى( أ

 نقوم بادارة القضيب الموجود في اعلى سلم الببغاء ، فنالحظ بأن التشويه

 .ينتقل على طول السلك ، في اتجاه عمودي( لي سلك سلم الببغاء)  

 نستعمل ميقت يمكننا من قياس المدة التي التي يستغرقها التشويه من 

 أعلى السلم ، إلى أدنى قضيب ، وذلك بتغيير وسع االهتزاز

 :فيتم حساب السرعة بإحدى العالقتين 

2 1

d
V 4.9 (m/s)

t t
 


و بالنسبة للوسع اآلخر ,  

,

, ,
2 1

d
V 5.1 (m/ s)

t t
 


 

السابقة نالحظ  بأن من خالل النتائج : ملحوظة 
,

V V ومنه نستنتج بأن سرعة االنتشار ، 

 أو الموجة التتعلق بوسع االهتزاز

 تجربة ثانية ( ب
 سلم الببغاء، وذلك بجعل طول القضبان كبير  ، ثم نعيد نفس التجربة السابقةنقوم بتغيير قصور

 .باستعمال وسعين مختلفين في كل حالن

بأن  فنالحظ
,

V V 

 استنتاج( ج
 .بقصور الوسط ، ألنه خاصية من خصائص الوسط نالحظ بأن سرعة االنتشار ال تتعلق بوسع الحركة ، لكنها تتعلق --

 .حيث تزداد سرعة االنتشار كلما كان قصور الوسط صغير ، ومنه نستنتج بأن سرعة االنتشار تتعلق بصفة عامة بخصائص الوسط

سرعة االنتشار على طول حبل يمكن  حسابه باستعمال العالقة  --
T

V (m / s)


 توتر الحبل ، و T(N)، مع  

m
(kg.m)

L
  الكتلة الطولية للحبل 

 انتشار الموجات الصوتية( 1.1
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، أو في األجسام الصلبة ، وهي تنتشر حسب األبعاد ( مثال الصونار)، أو السوائل ( ازاتالغ)الموجات الصوتية يمكنها أن تنتصر في الهواء 

 .الثالثة للفضاء

 (.مصادر الصوة)تجربة أولى ( أ
 عند احذاث صوة بواسطة منبع ، فإن هذه الحركة تنتقل داخل الهواء،

 (عقدة السرعة بطن الضغط ،)حيث تتحرك جزيئات الهواء فتتجمع في بعض الماكن 

 (.عقدة الضغط ، بطن السرعة)وينخفض الضغط في أماكن أخرى 

 ويمكن التقاطها بواسطة مكبر الصوت فتعمل على اهتزاز غشاء الميكروفون،

 مما ينتج موجات كهربائية يمكن معاينتها بواسطة كاشف التذبذب

 . . . ،   الوسع ، التردد: ومنه يمنكننا تحديدي بعض مميزات الموجات الصوتية 

 

 نموذج الموجات الصوتية: تجربة ثانية ( ب
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعض  ،( حيث الضغط منخفض جذا لقلة الهواء الذي يتحرك بسرعة في هذه األماكن)الموجات الصوتية يمكن اعتبارها، عبارة عن عقد 

الطبقات من الهواء التي تهتز وتتحرك في اتجاه طولي والمنطقة الموجودة بين عقدتين هي التي لها ضغط كبير وتسمى بطن الضغط ، حيث 

 ..تتحرك الدقائق ببطئ ، فيتمج فيها الهواء

 

 .الموجات المتوالية في وسط أحادي البعد ، مفهوم التأخر الزمني( 1
 موجة ميكانيكية متوالية تعريف( 1.1

لمنبع الموجات، وهي تتطلب  (Entretenue)الموجة الميكانيكية المتوالية هي تتابع مستمر الشارات ميكانيكية، ناتج عن اهتزاز مصان 

 .وسطا ماديا لكي تنتشر

 .مفهوم التأخر الزمني( 1.1
 نمن أجل التبسيط نعتبر موجة مستعرضة على طول حبل مر

 Dtفي اللحظة  M، ثم تنتشر عنذ النقطة  Sنعتبر موجة تتكون عند المنبع 

، وعند النقطة 
'

M في اللحظةDt   

0tعند اللحظة  Sنقول بان االشارة التي تتكون في المنبع  0  تصل متأخرة إلى ، 

، وتصل الى النقطة  Dtبعدة مدة  Mالنقطة 
'

M  بعدة مدةDt  . 

اذا النقطة 
'

M  تهتز متأخرة عن النقطةM [ مدة 

1 Dx SM V.t   و ،
'

2 Dx SM V.(t )    

2ومنه  1x xMM'

V V


   يسمى التاخر الزمني ،. 


