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 منحى االنتشار

 ھزاز

 سلسلة تمارین
 الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

1تمرین    

��=vتعطي العالقة  µ⁄  و  �سرعة انتشار موجة طول حبل متوتر توترهµ  كتلتھ الطولیة  
  انطالقا من العالقة حدد العوامل المؤثرة على سرعة االنتشار  -1
، استنتج المدة التي ستعبر خاللة الموجة 2,5Nمتوتر بقوة شدتھا  m=1Kgو كتلتھ  L=10mاحسب سرعة انتشار موجة طول حبل طولة  -2

 الحبل كلھ

  
  ، احسب من جدید سرعة انتشار الموجة في الحبلM=160gنوتر الحبل بواسطة كتلة معلمة كتلتھا  -3

2تمرین   

stیعطي الشكل جانبھ مظھر الحبل في لحظة تاریخھا . من حبل Sتشوھا في نقطة 0tنحدث في لحظة  4,21  1، حیثM  موضع مقدمة

  .موضع مؤخرتھ 1Pموضع ذروتھ، و 1N، و1tالتشویھ عند اللحظة 

  
  .ھل الموجة المنتشرة طول الحبل طولیة أم مستعرضة؟ علل إجابتك -1
 .أحسب سرعة انتشار الموجة طول الحبل -1
 التي تستغرقھا حركة نقطة ما من الحبل؟ tما المدة الزمنیة  -2

النقط التي تنجز حركة نحو األسفل، والنقط التي تنجز حركة نحو  1tحدد عند  -3

 .األعلى

stمثل مظھر الحبل عند اللحظة  -4 6,32 . 

mdبالمسافة  Sتبعد عنQنعتبر نقطة -5 12 .في أي لحظة تبدأ النقطةQ بالحركة، وفي أي لحظة تتوقفQ عن الحركة؟  

 Qتغیرات استطالة النقطة   YQ مثل  -6
3تمرین   

HzNیحدث ھزاز تردده  100  بالطرفS لحبل موجة میكانیكیة متوالیة تنتشر طول الحبل.  
  أعط تعریف موجة میكانیكیة متوالیة  -1
  . ھل الموجة المنتشرة طول الحبل موجة طولیة أم مستعرضة؟ علل جوابك -2

  1tتمثل الوثیقة جانبھ مظھر جزء من الحبل بالسلم الحقیقي في لحظة تاریخھا 

  . Tالدورأوجد قیمة  -4
  . سرعة انتشار الموجة vطول الموجة و أوجد قیمة  -5
  .Sنعتبر أن أصل التواریخ لحظة بدایة اھتزاز المنبع  -6

  .  1tأوجد قیمة اللحظة  - 6-1

  ؟ Aأي لحظة تصل الموجة إلى النقطة  في - 6-2
mstمثل مظھر الحبل في اللحظتین - 6-3 5,7 وmst 20  

 .Qو  Pقارن حركتي النقطتین  - 6-4

4تمرین   
موجة  N=50Hzنحدث على سطح الماء بواسطة صفیحة مستقیمیة ، مرتبطة بھزاز تردده . یحتوي حوض للموجات على ماء سمكھ ثابت

  .متوالیة جیبیة
یمثل الشكل أسفلھ مظھر سطح الماء عندما نضبط التردد على القیمة . قابل للضبط Neنضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد ومضاتھ . 1

50Hz .  
  

  . سرعة انتشار الموجة على سطح الماء Vحدد   2.1
ما توقعك لحركة . Ne=49Hzنضبط تردد الوماض على القیمة   3.1

  . الموجة؟ استنتج  ترددھا الظاھري
التي تنتمي إلى الصفیحة منبعا للموجة المحدثة و النقطة  Sنعتبر النقطة . 2

M نقطة من وسط االنتشار.  
  . Mو Sقارن الحالة االھتزازیة للنقطتین   1.2
   .أحسب التأخر الزمني بین النقطتین  2.2

  .أمام الموجة الواردة a=8mmنضع حاجزا بھ فتحة عرضھا . 3
  ما اسم الظاھرة المالحظة؟ 1.3
 .حدد خاصیات ھذه الظاھرة 2.3

 




