
 ستاذ الحسین عدي من إعداد االالدوریةالمتوالیة الموجات المیكانیكیة  ملخص
  المعاریف والمھارات المرجعیة-1
 تعرف الموجة الدوریة المتوالیة والدور *
  طول الموجة – التردد –تعریف الموجة الدوریة المتوالیة الجیبیة *
 تعریف وسط مبدد *
 معرفة شروط حدوث ظاھرة الحیود *
  فوق الصوتیة – الصوتیة –براز التجریبي لظاھرة الحیود للموجات المیكانیكیة اإل*
 الموجة المتوالیة الدوریة على سطح الماء*
  ملخص الدرس -2
الموجة المیكانیكیة الدوریة ھي ظاھرة تتكرر مماثلة لنفسھا خالل مدد زمنیة متتالیة ومتساویة وتتمیز *

 نیةبالدوریة الزمانیة والدوریة المكا
 sوحدتھ   ھي أصغر مدة زمنیة تتكرر الموجة مماثلة لنفسھاT: الدوریة الزمانیة *

 Hz وحدتھ f  =  1/T ھو عدد المرات التي تتكرر فیھا الموجة في الثانیة fالتردد 
  أصغر مسافة بین نقطتین لھما نفس الحالة االھتزازیة : الدوریة المكانیة *

  
،  M3و M2 من الحبل لھا نفس حركة بعض النقط األخرى  M1 أن النقطة عند استعمال الوماض ، نالحظ

 .ع استطالتھا القصوى في نفس اللحظة ضحیث تمر جمیع ھذه النقط من موضع توازنھا ، أو من مو
 تھتز على توافق في الطور ، وتتمیز بكونھا موزعة بانتظام طول الحبل ، M3 و M2  وM1نقول إن النقط 

  المسافة ، التي تسمى الدوریة المكانیة وتفصل بینھا نفي
  دالة جیبیة y(t)تكون الموجة جیبیة إذا كانت استطالتھا : الموجة المتوالیة الجیبیة *
 
 الحالة االھتزازیة لنقط وسط االنتشار*
 
   k λ  M2M1 = إذا كان تھتزان على توافق في الطور M2و M1 النقطتان-
  λ     M1M2 (k+1 2)=وافق في الطور إذا كان تھتزان على ت M2و M1  النقطتان-
 
 



 
 )مقدمة الموجة (F تصل الموجة إلى النقطة  t1مثال، عند اللحظة 

  في االھتزاز F، تبدأ النقطة  t1ابتداءا من اللحظة 
  )Tأي بعد مرور دور زمني(  في االھتزاز ’F ،تبدأ النقطة t1+Tابتداءا من اللحظة 

وتوافق الدور ) طول الموجة(λ تھتزان على توافق في الطوروالمسافة الفاصلة بینھما ھي ’F وFالنقطتان 
 سرعة انتشار الموجة  : λ= v.T ،  v حیث  Tالزمني

 ] λ] = [L[. [T-1]. [T [ L]= [: التحلیل البعدي
 انتشار موجة على سطح الماء  *

 تتخلھا دوائر لھا نفس المركزوائر مضیئة د توقف نالحظ بواسطة وماض ضبط تردده على قیمة معینة ، 
  .مظلمة

 
 أي جمیع النقط التي تنتمي إلى نفس الدائرة تھتز على توافق في الطور 

 تحدث ظاھرة الحیود عندما تصطدم الموجة بحاجز : ظاھرة الحیود  *
وقف الحاجز جزءا من الموجة ویستمر الجزء   ،یλ أكبر من طول الموجة lطول الفتحة : الحالة األولى 

 الباقي في االنتشار
  ،تحدث ظاھرة الحیود حیث تتحول الموجة λ أصغر من طول الموجة lطول الفتحة  :الحالة الثانیة  *

 المستقیمیة إلى موجة دائریة  تسمى موجة محیدة  
 فس سرعة االنتشارللموجة المحیدة والموجة الواردة نفس التردد ونفس طول الموجة ون* 
 یكون الحیود مھما كلما كان عرض الفتحة صغیرا *
  



 
 الدراسة بالوماض: 

 
  :عندما نضیئ  وسط االنتشار بواسطة الوماض ، نالحظ 

   N=K.Nsتوقف ظاھري إذا كان  * 
 NA = N-Ns >0حركة بطیئة في منحى الحركة الحقیقیة إذا كان * 
 NA = N-Ns <0 منحى الحركة الحقیقیة إذا كان  عكسكة بطیئة فيحر* 

  تردد الحركة البطیئةNAحیث 
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