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I ـ الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية 
 :ـ أمثلة 1

                 الموجة المتوالية طول الحبل: (1)مثال  

 رخر نلل  تتلة مللمة مممرة  في تس  به ما  مامتاا نتبث طرف الحبل بالشفة المرنة وفي طرفه اآل

 ( 1الشكل . ) المرجات

 :نضي  الحبل براسطة الرماض، فنالحظ

 .ـ بالضر  اللادي حبل ضبابي

 فتهتز مختلف نقط الحبلدوري وجيبي نالحظ انتشاة تشريه (  Stroboscope)ـ باستلمال الرماض 

 (: 2)مثال 

 صرتا أمام ميكروفرن مرتبط بمربطي ةاسم التذبذب GBFبمرلد نحدث براسطة مكبر الارت مرتبط 

 .موجة متوالية جيبيةالارت المنبلث عباة  عن (:  2الشكل )فنحال على الرسم التذبذبي التالي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 تعريف
        .ذا كان التطور الزمني للتشوه الحاصل لكل نقطة من وسط االنتشار دورياٳتكون الموجة المتوالية دورية 

  Périodicité Temporelle :ـ الدورية الزمانية 2
 لى نفس الحالة ٳاالنتشار لموجة متوالية دورية هو أصغر مدة زمنية تعود خاللها نقطة من وسط  Tالدور الزمني 

 ( 3الشكل .) االهتزازية
 :      الترددلدينا 

               
                          s                     Hz    

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
      ériodicité Spatiale P: ـ الدورية المكانية 3

 .ذا كانت حركة منبع الموجة دوريةٳ، tي وسط االنتشار دورية مكانية في لحظة تظهر ف
 تفصل وهي أقصر مسافة λبالدور المكاني ن دورية الموجة في الزمان تستتبع دورية في المكان أيضا، تتميز ٳ

      .( 4الشكل ) بين نقطتين تتميزان بنفس حالة التشوه
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II ـ الموجة الميكانيكية المتوالية الجيبية 
 :ـ تعريف 1

  .الموجة المتوالية الدورية الجيبية هي موجة يكون المقدار الفيزيائي المقرون بها دالة جيبية بالنسبة للزمن
 

 :أمثلة

 .يحدث مسماة مرجة مترالية على سطح الما * 

 5الشكل                                                      

 

 

 

 .يحدث المنبع مرجة مترالية جيبية على سلم ببما * 

 

 6الشكل              

 

 

 

 

 ـ طرل المرجة 2

 :تعريف* 

 . Tالمسافة التي تقطلها المرجة المترالية الجيبية رخالل مد  زمنية تساوي دوة المرجة λنسمي طرل المرجة 

      

 أو                                                                           

λ : طرل المرجة(m). 

V : سرعة انتشاة المرجةm.s
-1

)  .) 

N : تردد المرجة(Hz). 

 

 :مقارنة حركتي نقطتين من الحبل* 

 

 

 7الشكل         

 

 

 .نقطتين على الحبل M2و  M1نلتبر 

  2تساوي عددا صحيحا لطرل المرجة ذا تانت المسافة تفال النقطتين ٳـ 1SM SM K  ( )K  

 .YM1 = YM2 (en phase )على توافق في الطور ن النقطتين تهتزان ٳنقرل 

  ذا تانت المسافة تساوي عددا فرديا لناف طرل المرجة ٳـ 

 تعاكس في الطورتهتزان على  M2و  M1النقطتين  نٳنقرل 

(en opposition de phase) YM1 = - YM2. 

 : دراسة ظاهرة دورية باستعمال وماض* 

 .سريلة رخالل مدد زمنية متساوية يمكن ضبطها (les éclaires) صداة ومضاتٳالرماض جهاز تهربائي يمكن من 

 :ليكن

.V TV

N
 

2 1 (2 1)
2

SM SM K
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 T  :دوة الحرتة، مثال دوةان بقلة سردا ؛ 

 N  :تردد حرتة البقلة؛ 

 Te  :دوة الرمضات؛ 

 Ne  :تردد الرمضات. 

 .الترقف الظاهري للبقلة    eN = KN :   أي   KT eT =:  إذا تان 

K  :عدد دوةات البقلة بين ومضتين متتاليتين. 

 N = Ne:  أي  K = 1نضع 

 . Kنشاهد بقلا مرزعة عددها     KN eN = :   أي   eT = KT:  إذا تان 

 بقلتين K = 2 :مثال

      K = 3  ثالث بقع 

  Mouvement apparent (الحركة الظاهرية) راسة حركة ببطئ د* 

 : N = Neعند مشاهد  بقلة واحد  مترقفة  

 .ـ نخفض تردد الرمضات قليال، نالحظ أن البقلة تدوة ببطئ في المنحى المرجب للدوةان

 .ـ وإذا زدنا في تردد الرمضات قليال نشاهد البقلة تدوة في المنحى الملاتس

 :الحرتة الظاهرية البطيئة باللالقةنلبر عن تردد 

eN –= N  aN 

Na  :تردد الحرتة الظاهرية للبقلة؛ 

Ne  :تردد الرمضات؛ 

N  :التردد الحقيقي للبقلة. 

 Na> 0  : المنحى الموجبمنحى الحرتة الظاهرية البطيئة. 

 Na< 0  : المعاكسالمنحى منحى الحرتة الظاهرية البطيئة. 

 .رجة الارتية في الهرا ـ قيا  سرعة انتشاة الم 3

 (:9الشكل )ننجز الترتيب التجريبي التالي 

 .نربط الالقطين الارتيين بمدرخلي ةاسم التذبذب

 :استثمار

 .ـ حدد قيمة دوة وتردد وطرل المرجة الارتية 1

 .ـ احسب سرعة انتشاة المرجة الارتية في الهرا  2
................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

 .ـ اإلبراز التجريبي لظاهرة الحيود 1
 aثم نضع في حوض الماء صفيحة بها فتحة مستطيلة عرضها  مستقيميةأو  دائريةنحدث على سطح الماء موجة واردة 

  :(11الشكل ) قابل للتغيير فنحصل على النتائج التالية
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 :تثماراس

 .في الحالتين أ وب aفي الحامات أ و ب وج، ثم قاةن عرض الفتحة  λـ قس طرل المرجة  1

 .ـ صف في تل حالة ما يحدث للمرجات عندما تلبر الفتحة 2

 في أية حالة تابح المرجة دائرية بلد عبرةها الفتحة؟

 ما شروط حدوث هذه الظاهر ؟. حيودظاهرة الوالظاهر   الموجة المحيدةـ تسمى المرجة الدائرية المترلد   3

 ماذا تستنتج؟. ـ قاةن بين طرل المرجة الراةد  وطرل المرجة المحيد  4
................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

 :ملحوظة

 .للمرجتين الراةد  والمحيد  نفس التردد، نفس طرل المرجة ونفس السرعة

IV دِّـ الوسط المبد Milieu dispersif  
 :نشاط تجريبي

 إبراز الما  وسط مبدد: لهدفا

 .حرض المرجات، هزاز، وماض: العدة التجريبية

 : المناولة

 ؛ N1 = 10Hzذات تردد  دائريةـ أحدث مرجة 

 ـ أضئ سطح الما  بالرماض بحيث يظهر سطح الما  مترقفا؛

 لما ؛ـ عين طرل المرجة المنتشر  على سطح ا

 ؛N2 = 20Hzـ غير التردد إلى القيمة 

 .طرل المرجة المنتشر  λ2ـ أضئ من جديد سطح الما  بالرماض بحيث يظهر سطح الما  مترقفا وعين 

 :استثمار

 . N2و  N1سرعتي امانتشاة بالنسبة للترددين  V2و V1ـ احسب  1

 ماذا تستنتج؟.  V2و   V1بين ـ قاةن  2

 
................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................ 
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