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  :معامل الجودة

Q
ω
2

  :التناقص اللوغارتمي 

δ γT 4,17

  

ة -1-2-9   :oscillation	Forcedاالهتزازات القسر

االهتزاز بتواترها الخاص قًا في . إن الجملة المهتزة المزاحة عن وضع توازنها تبدأ  لقد وجدنا سا
طة بین التواتر الخاص لالهتزاز  مع متحوالت الجملة من ) أو الدور(هذا الفصل العالقة الرا

ض(أجل األجسام المرنة  ومن والنواس والحظنا أن الطاقة تتناقص نتیجة التخامد ) مثل النا
س جهة التخامد فعلى  ع أن نقدم عمًال لهذه الجملة تكون جهته  ن أن نعوض هذا التخامد  المم
االهتزاز بإعطائها دفعة صغیرة وتكون سعة االهتزاز  ن جعل األرجوحة تستمر  م سبیل المثال 

ل دورة تساو مقدار النقص في الطاقة المفقودة نتی انت الطاقة المعطاة في  جة ثابتة إذا 
ثیر من الحاالت. التخامد ة , في  ساطة لوحدها وٕانما تتأثر بتأثیر قو خارج إن الجملة التهتز ب

ضًا بتواتر معین ما . والتي تتغیر أ ض  ننا دفع الثقل الموصول في النا م على سبیل المثال 
ل  تواتر  )1-2-1(في الش ωو 2πf .االهتزاز بتواتر القوة الخا ة وعندئذ یبدأ الثقل  رج

ω , ض والذ نرمز له بـ حتى لو أن هذا التواتر ال یتطاب مع تواتر االهتزاز الخاص للنا
ω :  

عضًا منها سنناقشه في هذا  ة و ثیرة لالهتزازات القسرة التوافق ال  صورة عامة یوجد أش و
ة  هرائ ثفة ومقاومة ومولدة  عة وم ونة من وش ة م الفصل وفي فصول الحقة دارة تسلسل
ال هي أمثلة على  ة وااللكترونات الحرة في هوائي جهاز االستق س ة واألمواج الكهرط متناو
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حالة االهتزازات القسرة فإن سعة االهتزاز وطاقتها المعطاة للجملة المهتزة . زات القسرةاالهتزا
مقدار االختالف بین التواترن  مة تخامد االهتزاز,  ωو  ωتتعل  ق ضًا تتعل  لنفرض . وأ

ل  ن تمثیلها على الش م ة و ة قوة جیب   :أن القوة الخارج

ω: حیث  2πf ة والمؤثرة على المهتز عندئذ فإن معادلة . التواتر الزاو للقوة الخارج
ة  ان التخامد(الحر الحس ل ) مع األخذ  الش تابتها  ن    :م

∑F m

  أو

m
d x
dt

b
dx
dt

Kx

d x
dt

ة  الحر التأثیر على جسم ساكن فإن الجسم الساكن یبدأ  ة  عد أن تقوم الجملة الخارج ًا  فیزائ
ح الطاقة المقدمة للجملة من القوة  عد فترة من الزمن وعندما تص اعًا و ة ت وتزداد سعة الحر

ة في  ة المتحولة إلى طاقة داخل ان مة الطاقة الم ل دورة تساو ق ة في  ل دورة الخارج
	Steadyحتى تصل إلى حالة االستقرار  state  ة ات في سعة الحر تظهر على صورة ث

ات الوصف الفیزائي الساب ة اث غ قة  ة السا   .ولتوجد حل هذه المعادلة التفاضل

ارة عن مجموع حلین  قة هو ع ة السا هو الحل العام دون  xإن الحل العام للمعادلة التفاضل
ة مضافًا له حل خاص طرف ثاني للمعاد ون الحل العام , مع طرف ثاني  xلة التفاضل   :و

ل  الش عطى حلها العام  ة اهتزازة متخامدة    :دون طرف ثاني فالمعادلة تمثل حر

x e

المعادلة عطى    :أما الحل الخاص مع طرف ثاني 
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ω  ,γ  .( أما

وحد ) 2‐2‐1
لحد الثاني مع 
حل من   فقط 
رق بین تواتر 

حسب ( Aoة 

 3و  2و 

Q  

  ,m  ,ω  ,ω

4(جموع حلول 
 للهزاز ولكن ال
ن االكتفاء  م  
شدة الفر تتعل 
ة السعة ع ت تا

  .bبت التخامد

و 1المنحنيات , ة 

Q mw/b

 F(المدروسة 
مة    :لق

ارة عن مج هو ع
الهتزاز الخاص
كثرة الحاالت 

ة  ت Ao التوافق
بینت) 1-2-21

م لثاب جل ثالث ق

واتر القوة المؤثرة

6: ب , 2 , 0.71

ثوابت الظاهرة ا
الق عادلة فتعطى 

ه) 24‐2‐1(ة 
صف تخامد اال  
حیث أنه في أك
تزازات القسرة

ل   1(فعلى الش
من أجل wمثیرة 

سري التوافقي لتو

حرج على الترتيب

A  وφ تتعل بث
عین من حل المع

ل العام للمعادلة
والذ ) 2‐2‐1

,  إلى الصفر 
إن سعة االهت 

ف. خاص للجملة
لتواتر القوة الم) )

سعة االهتزاز القس

عيف والقوي والح

A أن الثوابت 

 السعة والتي تتع

  

قة إن الحل  الحق
ل  20( من الش

سعى  ر الزمن 
).24‐2‐1(ل 

زاز والتواتر الخ
)25a‐2‐1(قة 

تابعية س) 1-2-21

فق التخامد الضع
 

حیث
مة  ق

  :أما

وفي 
آخر 
مرور
ل الش
االهتز
العالق
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bالتخامد الضعیف 1طاب المنحني  1/6 mw  بیر جدًا  2والمنحني مثل تخامد 
b 1/2 mw  مثل التخامد فوق الحرج  3المنحني أماb √2mw . عندما

قترب من التواتر الخاص للجملة المهتزة  ان , تواتر القوة المثیرة  شدة إذا  فإن السعة تزداد 
بیر جداً  wوعند تخامد ضعیف فإن ارتفاع السعة عند اقتراب . التخامد غیر  w  ون

ة التجادب. شدیدأ للغا الجملة المهتزة . تسمى هذه الظاهرة  سمى عندئذ wإن التواتر الخاص 
التواتر الذ عنده تكون السعة  [. التواتر المرنان عین التواتر المرنان  ان  عض األح في 

بیرًا . عظمى وفي هذه الحالة ستتعل بثابت التخامد ون التخامد  ة عندما  وفي حالة استثنائ
قترب من    .]wجدًا فإن هذا التواتر 

ان  حصل التجادب عند تواتر  b=0إذا  wس w السعة ( وٕان القمة المرنانةAo ( ستسعى
ة التدرج إلى الجملة وال تتشتت. إلى الالنها ة ثابت . عند ذلك تدخل الطاقة  ق وفي الجملة الحق

ون لها ارتفاعًا محدداً  bالتخامد ساو الصفر ولذلك فإن القمة المرنانة س ن أن  م إن . ال 
wعلى نقطة في القمة ال تمر بدقة من أ  w) وذلك نظرًا لوجود الحدb w /m  في مقام

ًا عندما . ))25a‐2‐1(العالقة  انًا عمل ون لها م wمع أنه س w  بیر إذا التخامد غیر 
فة أو ستختفي . جداً  ان التخامد ضخمًا ستظهر القمة ضع ل 3المنحني (وٕاذا  - 1(على الش
الثابت  إن ارتفاع)). 2-21 ًا ما توصف  ة غال سمى عامل  Qوعرض القمة المرنان والذ 

ل التالي  حدد على الش   :الجودة و

Q
mw
b

ل  Qله عامل جودة  1إن المنحني ) 21-2-1(فعلى الش له عامل جودة  2والمنحني  6
Q Qله عامل جودة  3والمنحني  2 1/√2.  

ة Qأزداد  bقل ثابت التخامدلما  ذلك زاد ارتفاع القمة المرنان مة . و هو  Qذلك نصف ق
ة ان , عرض القمة المرنان طاب  Aالتواتران الذین عندهما مرع السعة  wو  wإذا 
مة العظمى  مون االستطاعة للجملة یتناسب مع (نصف الق یدور الكالم حول مرع السعة ألن 

A ة الفصلأنظر المسألة ة) في نها عني أن عرض القمة المرنان wهذا  w w 
ط على    :وف العالقة Qیرت
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w
w

ه للقارئ وهو وارد في المسألة ( لما ). من هذا الفصل 58إن البرهان على هذه العالقة نتر
ة أعلى وحادة أ ذات Qازدادت  انت القمة المرنان ط . عرض صغیرلما  س عتبر التفسیر ال

فإذا . إن األسّرة مثل أ نواس لها تواتر اهتزاز خاص بها. للتجادب بهز الطفل في السرر
عني أن السرر سیتحرك ) ال على التعین(أغلقت عیناك ودفعت السرر بتواتر عشوائي  هذا 

ن م صورة أقو ال  ًا ولكن هز السرر  ا ًا وٕا ل مع تواتره ولكن إذا دف. ذها ش عنا السرر س
سرعة ًا . الخاص سعة تزداد  بیرة نسب على هذه الصورة عند التجادب نحتاج إلى قوة غیر 

بیرة ع جعل . للوصول إلى سعة اهتزاز  ستط اروزو  و م هنر قال غن مغني البتنور العظ ما 
صوت عاٍل النوتة غني  ضًا مثال على الت. القدح یتحطم عندما  هنا األمواج : جادبهذا أ
ة تثیر اهتزازات قسرة في جدران القدح ة فإن جدران القدح . الصوت وعند االهتزازات المرنان

ع هذه الجدران تحملها وتتكسر حیث ال تستط بیرة  سعة  ما أن أ جسم من األجسام . ستهتز 
ثیر من الحاالت, متلك مرونة وخاصة أهمیتها في . فإن ظاهرة التجادب تلعب دورًا هامًا في 

صورة دائمة, البناء  ون واضحًا  الضرورة أن  س  ففي الجرائد تم نشر خبر . مع أن نشوءها ل
عاج في عجلة القطار العابر والذ آثار ظاهرة الرنین  ة أنهار نتیجة ان ك الحدید أن جسر الس

ة الجسر) التجادب( عیدًا عن هذه الكارثة فإن العساكر الذین . في بن قفون على جسر و
عطون أمر  ل ) استاعد(و ي الش ارثة سقو جسر تاكموس في ) 22- 2-1(وهذا ماأد إلى 

  .م نظرًا لظهور ظاهرة الرنین1940عام 
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ة  س ات والمغناط انًا في مجاالت الفیزاء األخر وخاصة اإللكترون إن ظاهرة التجادب تأخذ م
ة ة سنشاهد أمثلة أخر على التجاوب وسنبین أن . وفیزاء النو الذرة والجزئ وفي الفقرات اآلت

ة م للتواتراتالمرنان متلك عدة ق ثیرة    .اهتزاز الجسم في حاالت 

  :اهتزازتین توافقیتینجمع  -1-2-10

The	addition	of	two	harmonic	oscillations:	

ان في اتجاهین متعامدین لنقل على طول المحورن  إن . yوَ  xلندرس جسمًا ینجز اهتزازان توافق
ل تابتهما على الش ن  م تین االهتزازتین الخطیتین    :مثل هاتین الحر

x A cos w t

عاصفة قوية أدت إلى اهتزاز جسر تاكموسكي وبسعة كبيرة ) 22-2-1(الشكل 

 )photo	world	wide(م 1940يناير  7وهذا ما أدى إلى انهياره في 
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ته في المستو  العالقة بین التواتر والسعة والطور لهذه  xyإن المسار المحصل لحر یتعل 
  :ولندرس حاالت محددة . االهتزازات

w: لهما نفس التواتر ) 1 w w.  

Ф: لهما نفس الطور  - أ Ф Ф  , م في ارة عن خط مستق م هي ع ة الجس عندئذ حر
م تساو  xyالمستو  ة میل هذا المستق Aوٕان ظل زاو /A .مایلي ن التحق من ذلك  م   :و

y A

ة میله  م ظل زاو Aوهذه معادلة مستق /A  . ل وضحت الحالة ) أ23-2-1(وعلى الش
Aعندما  2A .  

ان فرق الطور  -ب Фفإن  π/2إذا  Ф π/2  .ن تا Aوالسعتان متساو

A A . ط دائرة ة على مح سها(تجر الحر حیث أن اإلشارة ) مع عقارب الساعة أو ع
ة تؤخذ من أجل التحدید  ل التالي , السال   :على الش

x A cos wt

  :ما أن 

cos w

تب  ن أن ن   :م

x y A co

ل  Aونصف قطرها  xyوهذه معادلة دائرة في المستو  إن النتائج ). ب23-2-1(الش
مجموع  ارها  ن اعت م ة الدائرة  المحصول علیها تتطاب مع استنتاجاتنا على أن الحر

طتین والمنجزتین في اتجاهین متعامدین س   .اهتزازتین توافقیتین 
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ان  -ج Фإذا  Ф π/2  وA A  ون األطوار تختلف بـ أما  π/2في حالة 
ة  ل أهلیلجي , السعات غیر متساو ش ة  ل ) قطع ناقص(تجر الحر ما هو مبین على الش

ان ) ج23- 1-2( ساو على  2Aو  2Aإضافة إلى ذلك محورا القطع الكبیر والصغیر 
Aوفي المثال المعطى . الترتیب 2A.  

ان  - د Фإذا  Ф Фو    0 Ф π/2   وФ Ф π  عند ذلك
تان أم ال ون السعتان متساو ة ال تتعل  ة االهلیلیج ل     . فالحر وفي المثال المعطى على الش

  ) :د23- 1-2(

Ф

ة التواتر  -ن wغیر متساو w  تین ون تواتر االهتزاز الهتزازتین غیر متساو عندما 
ن أن تكون معقدة جداً  م ة  ة ال  .فالحر ة غیر مغل والحر وفي الحالة العامة فإن مسار الحر

ة التواترن. تكون دورة انت نس wولكن إذا  /w حة عني أن المسار , أعدادًا صح هذا 
ة ستكون دورة  ون مغلقًا والحر ل). مع أنها ستكون معقدة(س -2-1(ففي المثال على الش

wفإن ) ن23 2w  .أما )Ф Ф π/4(ساجو وٕانوتسمى أ ال ل ال  ش أش
طي  ساجو من السهل مشاهدتها على شاشات راسم االهتزاز المه إعطاء على محور . ل و

ن أن  م تغییر السعة والتواتر والطور  ة و السینات والعینات من مدخل الراسم إشارات جیب
ة بنفس اإلتجاه أ . نحصل على مجموعة صور رائعة ن إعارة االهتمام لجمع اهتزازات توافق م

  .فس المحور وهذه المسألة سندرسها في الفقرات القادمةعلى ن
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 عامدين زيين توافقيين متعا جمع اهتزاز) 23 -2-1(الشكل 
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ة  -1-2-11 ة الموج   :motion	wave	Theالحر

ل  اعدة الش حیرة أمواجًا دائرة مت ل الحجر الملقى في ماء ال ذلك لو شدینا ). 24-2-1(ش
ل  ما في الش ه أمواجًا  ). 25-2-1(سلك ممدود على طاولة إلى األعلى واألسفل فستنتشر ف

ة ة الموج لة على سطح الماء وفي السلك مثاالن واضحان على الحر . تعتبر األمواج المتش
ةذلك ال س هرط س إال أمواجًا  ل أمواج والضوء ل ة . صوت ینتشر على ش مات األول إن الجس

اً  ًا موج عض الحاالت سلو إن دراسة الظواهر , على هذه الصورة. اإللكترونات تسلك في 
وننا نصادفها في  ة لها أهمیتها الخاصة  الموج

ة متعددة وفي هذا الفصل . مجاالت فیزائ
ز االهتمام ع ة سنر ان لى دراسة األمواج الم

على , أ األمواج التي تنتشر فقط في المواد 
سبیل المثال األمواج على سطح الماء أو 

ال . األمواج في األوتار المشدودة أما األش
ة سندرسها في الفصول  ة الموج األخر للحر

حار واألمواج في األوتار .القادمة إن أمواج ال
ة أ ة في وأمواج الهزات األرض و األمواج الصوت

ارة عن اهتزازات على سبیل . الهواء هي ع
ة  المثال في حالة الصوت ینجز الحر

ع الصوت فحسب  س من الجسم (االهتزازة ل
ضًا ) المهتز ) مستقبل الصوت(وٕانما المستقبل أ

روفون  – ة الم أ یهتز . طبلة األذن وأغش
ه األمواج   .الوسط الذ تنتشر ف

حر لو وقفنا ور  اقبنا أمواج الماء على شاطئ ال
ن أن نطرح التساؤل التالي  م   :ف

  هل تحمل األمواج الماء إلى الشاطئ؟ 

األمواج على ) 24-2-1(الشكل 
سطح الماء والمنتشرة من المنبع 
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قة ال تحمل المادة التي تنتشر فیها: الجواب یتضح أن األمواج المنتشرة . ال فاألمواج في الحق
ال. في الماء تمتلك سرعة ء من الماء عند ذلك ینجز اهتزازًا  ل جز ة لوضع توازنهولكن  . نس

ح علیها أوراق الشجر حیرة تس ن مشاهدته على سطح  م ال تتحرك األوراق إلى األمام . إن هذا 
ضًا الماء نفسه, مع الماء وٕانما تهتز إلى األعلى واألسفل  ة ینجزها أ . إن مثل هذه الحر

ل  صورة مشابهة إن األمواج في السلك الش مین و) 25- 2-1(و ل جزء من تتحرك إلى ال
اً  ا ًا وٕا   . السلك یهتز ذها

  

  

  

  

  

  

نها االنتشار من خالل الوسطإلى .وهذه هي الخواص العامة لألمواج م إن األمواج نفسها 
بیرة ولكن الوسط نفسه  ة محددة) الماء والسلك(مسافات  على هذه الصورة مع . ینجز فقط حر

حصل فقط في وسط ماد أن ا ًا فإن انتشارها  والموجة , )مادة(لموجة نفسها ال تعتبر جسمًا ماد
ارة عن اهتزازات والتي عند انتشارها ال تحمل معها مادة تحمل األمواج طاقة من نقطة .هي ع

تمتلك الموجة في الماء طاقة ناتجة عن الحجر الذ رمي في الماء . من الفراغ إلى نقطة أخر 
حرأو  لو أنك وقعت تحت موجة . فتحمل األمواج الطاقة إلى الشاطئ, هبوب الراح على ال

الطاقة التي تحملها ل . حرة عندما تتبدد ستشعر  - 2- 1(إن الید التي تمسك السلك على الش
ه طاقة) 25 ة األخر من , تعط ن أن تعطى إلى النها م أضف إلى ذلك أن هذه الطاقة 

افة ا. السلك حصل انتقال الطاقةوعند  ة  ات الموج ال من الحر   .ألش

  

 األمواج المتقدمة في السلك) 25-2-1(الشكل 
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ة  -1-2-12 ة الموج 	Characteristicsخواص الحر of	 wave	

motion:  

ة انتشارها ف ل الموجة و ة تش ف ة عبر . لندرس  ة قطارًا من األمواج المتتال لندرس في البدا
سرعة لألعلى واألسفل ل . تحرك یدنا و ما تشد الید ). 26-2-1(الش ة السلك لألعلى و نها

عض عضها ال طة مع  لذلك تعطى هذه األجزاء قوة مؤثرة لألعلى وستبدأ , أن أجزاء السلك مرت
ع لترتفع لألعلى التتا ة لألعلى واحدًا تلو اآلخر من أجزاء السلك و الحر ضًا  نفس الوقت , أ و

انها األصلي في األسفل ا أما أجزاء السل, یتم انزال الید إلى م ك التي وصلت إلى النقطة العل
صورة معاكسة  انها و ة تعود بنفس التسلسل إلى م عًا , من الحر عتبر االضطراب من على هذا 

ة المنتشرة ض   .لألمواج الن

  

  

  

  

  

  

  

  

لة للسلكأما سبب انتشار األمواج  ادل بین األجزاء المش صورة مشابهة . فهو قو التأثیر المت و
ل وتنتشر األمواج في أوسا أخر    .تتش

ل  ع األمواج المستمرة أو الدورة مثل األمواج الموضحة على الش هي ) 25-2-1(إن منا
ارة عن تأثیر اضطراب مهتز مستمر ع األمواج هو االهت, ع . زازوعلى هذه الصورة فإن من

وتبين , حركة االندفاع الموجي في السلك ) 26-2-1(الشكل 
 األسهم سرعة جزيئات السلك
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ل  ة السلك یتم بواسطة الید) 25-2-1(وعلى الش إن األمواج على سطح الماء . إن اهتزاز نها
ضاً  ما فیها الید أ ن تولیدها بواسطة أ من األجسام المهتزة والموضوع على سطح الماء  . م

ن أن یولده الماء نفسه م ع االهتزاز  ه . إن من حجر (أو من هبوب الهواء أو من جسم ملقًا ف
ة تنس عد). أو طا ما  ما سنر ف ة في الهواء و ة الرنانة وجلد الطبلة تثیر أمواجًا صوت , فالشو

ة ة المهتزة تولد أمواجًا ضوئ صورة عامة إن أ جسم مهتز یولد أمواجاً . الشحنات الكهرائ   .و

ع ع ارة عن مولد اهتزاز ینتشر من المن ع موجي هو ع ل على هذه الصورة إن أ من لى ش
صورة مطلقة . أمواج ان الوسط مرنًا  ًا وٕاذا  ل جیبي منجزًا اهتزازًا توافق ش ع  فإذا تحرك المن

ضًا في الزمن ًا في الفراغ وأ ًال جیب رًا . فستمتلك الموجة ش لمات أخر إذا أجرنا تصو و
ع جیب أو تج تا ة معینة ستبدو الموجة  ة في لحظة زمن ة الموج ًا للحر وٕاذا درسنا . یبلحظ

لة  ة طو ان ما خالل فترة زمن ة الوسط في م ة اهتزاز سطح الماء (حر على سبیل المثال مراق
, فإن جزئات الماء ستتحرك لألعلى واألسفل ). بین وتدین متتالیتین ومتقارین وساكنین للموجة
ع جیبي للزمن ًا نصفه تا ل . منجزة اهتزازًا توافق ة بی) 27-2- 1(فعلى الش نت الثوابت األساس
ة الذروة, المستخدمة لوصف الموجة الدورة الجیب ة تسمى  ة الموج , النقطة العظمى للحر

  .والنقطة السفلى تسمى القعر

  

  

  

  

  

  

ة الصفرة  ة إلى السو النس السعة وهي االرتفاع األعظمي للذروة أو عم التقعر والمقاسة 
ة لالهتزاز من الذروة حتى القعر تساو ضعف السعة). وضع التوازن ( تسمى . السعة الكل

طول الموجة  مدا( λالمسافة بین ذروتین متتالیتین  سمى ل ساو طول ). وهو حرف التیني 

ثوابت الموجة ) 27-2-1(الشكل 

السعة

 قمة أو ذروة

 قعر طول الموجة
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ضاً  الحرف (fالتواتر . المسافة بین نقطتین لهما نفس االرتفاع واالتجاه الموجة أ انًا یرمز له  أح
أو عدد أمواج (وهو عدد القمم التي تمر في تلك النقطة في واحدة الزمن ) نیو νالالتیني 
ساو مقلوب التواتر  Tأما الدور ). االهتزاز تسمى السرعة التي تنزاح νسرعة الموجة . f/1ف
ما نشاهدهافیها قم على . یجب التفر بین سرعة الموجة وسرعة جزئات الوسط. (ة الموجة 

ل  شعاع على ) 25-2-1(سبیل المثال سرعة الموجة المتقدمة في السلك على الش تتمثل 
ه شعاع عمود عل نفس الوقت فإن سرعة جزئات السلك تتمثل  ما أنه ). طول السلك و و

مایلي λافة تساو طول الموجة تعبر القمة مس Tخالل الدور    :لذلك تتعین سرعة الموجة 

ν
λ
T
		أو

ساو  مثال أن طول الموجة  ساو  5mلنفترض  ة  3HZأما التواتر ف عند ذلك خالل ثان
ة متأخرة الواحدة عن األخر  مر ثالث قمم موج نفس النقطة  القمة األولى , أمتار 5واحدة و

ة نقطة محددة من الموجة( ة واحدة مقدار) أو أ التالي فسرعة الموجة  15تنزاح خالل ثان مترًا و
  .15m/sتساو 

ه تتعل , في وتر مشدود على سبیل المثال, تتعل سرعة الموجة بخواص الوسط الذ تنتشر ف
قوة شد الوتر  تلة في واحدة الطول من ا  Fالسرعة  ة( μلوتر و الالتین ومن , )حرف میو 

ة العالقة التال   :أجل األمواج ذات السعة غیر الكبیرة تعطى السرعة 

ν F /μ				

ك نیوتن ان ة استنتاج هذه المعادلة نالحظ أنها تتواف مع م ف لمات أخر . قبل أن نبین  و
ة  سط العالقة أما الكثافة الخط الكتلة في (یجب علینا أن نفترض أن الشد یجب تموضعه ب

ل جزء , فهي في المقام ) واحدة الطول حیث أن  لما یجب أن تزداد السرعة  لما ازداد الشد 
شدة مع الجزء الجار له من ط  لما ازدادت عطالة . الوتر سیرت ة  لما ازدادت الكثافة الخط و

طأ صورة أ التالي تنتشر االهتزازة في الوتر    . الوتر و

ه قوة الشد) 29‐2‐1(من أجل إیجاد العالقة  ط للوتر والذ تؤثر عل س  Fنستخدم نموذج 
ل  سرعة تشد الوتر إFإنالقوة ). أ28-2-1(الش كما هو مبين على , `νلى األعلى فقط و
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أما ,  `νتتحرك لألعلى وبسرعة  Aوكل نقاط الوتر على يسار النقطة ) ب28- 2-1(الشكل 
  .تكون جميعها في حالة سكون Aالنقاط على يمين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة النقطة νاإلنتشارإن سرعة  ة للتواتر وخالل الزمن  Aتساو سرعة حر  tأ الجبهة األمام
مسافة قدرها  Aتنسحب النقطة  مین  مسافة ,  νtإلى ال ة الوتر تنزاح لألعلى  ومن . ν`tأما نها

مایلي ة  ه المثلثات نحصل على عالقة تقرب   :تشا

حة من أجل إزاحات صغیرة  ν`t( والتي تكون صح ≪ νt  ( حیثFالحظ ال تتغیر . ما 
قًا أن تواتر القوة المؤثرة على الجسم  ة(ساو تغیر التواتر , وقد بّینا سا ة حر الجسم ) م

تلة جزء الوتر والمتحرك نحو األعلى في  Δpعندها فإن تغیر االندفاع ساو حاصل ضرب 
ما أن. سرعته ة  و في طول هذا الجزء  μتلة الجزء المتحرك لألعلى تساو جداء الكثافة الخط
νt ون لدینا   :و

 نبضة موجية بسيطة –) 2‐15(من أجل استنتاج العالقة ) 28-2-1(الشكل 
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νومن هنا نجد أن F /μ	  مع أننا حصلنا على ) 29‐2‐1(أ أننا حصلنا على المعادلة
ال  حة ألمواج مختلفة األش حة على , هذه المعادلة من أجل حالة خاصة فستكون صح وصح

بیر من األجزاء الصغیرة ارها تتألف من عدد  ن اعت م ار أ موجة    . اعت

حة من أجل إزاحات صغیرة وهذا ما أخذناه عند االستنتاج) 29‐2‐1(أن العالقة  . تكون صح
ك نیوتن مع التجرةیتواف هذ ان ه حسب م   .ا االستنتاج المحصول عل

  ):12-2-1(مثال 

ة تساو  300mتتحرك على طول ناقل طوله , 0,50mموجة طولها  تلته الكل إذا . 30kgو
  أحسب سرعة وتواتر هذه الموجة؟ 4000Nأثرت على هذا الناقل قوة شد تساو 

  :الحل 

العالقة    ):29‐2‐1(نحسب سرعة الموجة 

ν
F
μ

ساو  ون التواتر    :وعند ذلك 

f

ال األمواج  -1-2-13   :waves	of	Typesأش

مات الوسط فهي تقوم بإهتزاز  لة أما جس ن أن تنتشر إلى مسافات طو م رنا أن األمواج  لقد ذ
مین فإن وعندما تنتشر الموجة . في منطقة محددة من الفضاء سار إلى ال في السلك ولنقل من ال

ة الموجة) أو عرضي(أجزاء السلك تهتز إلى األعلى واألسفل أ في اتجاه عمود  . على حر
ة الموجةالعرض ة, تسمى هذهالموجة  ال أخر من األمواج تسمى أمواجًا طول   .یوجد أش
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ة تهتز جزئات الوسط بنفس أتجاه أنتشار ا ة األمواج . لموجةففي األمواج الطول من السهل مراق
ض مشدود ة في نا ما هو موضح على . الطول ة  صورة متناو ه  انضغا وانفراج إحد نهایت

ل  ل ) (ب29-2-1(الش ة أنظر الش   )).أ29-2-1(ومن أجل المقارنة مع األمواج العرض

  

  

  

  

  

  

  

  

ض ینتقل موضع االنضغا واالنفراج   . ففي النا

عضًا أما  –منطقة االنضغاط عضها  ض من  منطقة هي المنطقة التي تتقارب فیها حلقات النا
ض –االنفراج اعد فیها حلقات النا قان إن منطقة االنضغا واالنفرا. هي المنطقة التي تت ج تطا

ة   .ذروة وقعر الموجة العرض

ة في الهواء ة هو الموجة الصوت ل . إن المثال الهام على الموجة الطول فاهتزاز جلدة الطبلة تش
ة تنتشر في , انضغا وانفراج متناوب في الهواء المالص لها  ل موجة طول فضل ذلك تتش و

ل  ما هو الحال في حالة ). 30-2-1(الهواء الش ل جزء من الوسط و ة فإن  األمواج العرض
ن  م نفس الوقت فإن الموجة نفسها  السعة و بیر  ة تنجز اهتزازًا غیر  ه االمواج الطول تسیر ف

بیرة ة مفهوم طول الموجة والتواتر . أن تنتشر إلى مسافة  ضًا من أجل األمواج الطول ستخدم أ
  .والسرعة

 موجة طولية -ب, موجة عرضية  -أ) 29-2-1(الشكل 

الموجةطول

طول الموجة

انضغاطانعراج
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هو عدد  –التواترأما ). أو انفراجین(هو المسافة بین منطقتي انضغا جارتین  –طول الموجة
هي السرعة التي  –سرعة الموجة. اإلنضغاطات الحاصلة في واحدة الزمن في نقطة معینة

  .وهي تساو جداء طول الموجة في التواتر) أو االنفراج(یتحرك فیها مجال االنضغا 

ثافة جزئات الهواء  ع  تا اني  ل ب ش ة  ن تمثیل الموجة الطول ض(م ) أو عدد عقد النا
ل  xللمحور    ).31-2-1(ما هو مبین على الش

  

  

  

  

  

 )طولية(لصوتية تشكل األمواج ا) 30-2-1(الشكل 

انضغاط غشاء الطبلةانعراج

 التمثيل البياني لهذه الموجة -ب, موجة طولية  -أ)  31-2-1(الشكل 

 مرتفعة

 عادية

 منخفضة

كثا
فة 
اله
 واء
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صورة دائمة  اني  ع الب حصل في الوسط, سنستخدم مثل هذا التا . حیث أنه یبین بوضوح ماذا 
ل  ة على الش ع ة) ب31-2-1(أعر االهتمام أن التا ه تمامًا الموجة العرض   .تش

ه العالقة إن العالقة الت ة تش التي تعطي سرعة ) 29‐2‐1(ي تعطي سرعة الموجة الطول
ة في الوتر ل التالي . الموجة العرض   :على الش

العالقة  ل ومصمت تعطى  ة في قضیب طو التفصیل سرعة الموجة الطول   :و

ν
E

ة في السوائل . ثافة المادة:  ρأما , معامل المرونة للمادة :  Eحیث  ومن أجل األمواج الطول
مایلي    :أو الغازات تعطى السرعة 

ν
B

ل االتجاهات :  Bحیث    .الكثافة: ρأما , معامل االنضغا من 

في أسطوانة ) الغاز(نفرض أنه لدینا اهتزاز موجي ینتشر في السائل ) 31‐2‐1(لنستنتج العالقة 
عد واحد ة ذات  ار الحر ن اعت م حیث  لة  السائل وتحق الشر .طو ة مملوءة  فرض األنبو

tعندما : التالي ل الحجم Pوالضغط  ρتكون الكثافة  0 ل . ثابتان في    ).أ32-2-1(الش

  

  


