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  :)15-2-1(مثال 

عد  ن أن نبین أن أ موجة وحیدة ال ةم   :تحق المعادلة التال

∂ D
∂t

ν

ة مة , سرعة الموجة :  νحیث .والتي تسمى المعادلة الموج  Dهي المشت الثاني لـ :  الق

مة ثابتة لـ  ة للزمن عند ق ة للموضع  Dهي المشت الثاني لـ  أما ,  xالنس ات  xالنس بث
t .ع من متحولین أو أكثر ستخدمان لتوا ان و ان جزئ سم   :والمطلوب, هذان المشتقان 

ة  -1 ة) 37d‐2‐1(بّین أن الموجة الجیب   .تحق المعادلة الموج

ل عام  -2 ش   ).41‐2‐1(بّین نفس الشيء للموجة 

  :الحل 

ة للزمن ) 37d‐2‐1(لنشت المعادلة  -1   :مرتین  tالنس

∂D
∂

∂ D
∂t

ة لـ  النس ل  xالمشت األول والثاني  ان على الش   :ت

∂
∂
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∂
∂x

ة لإلحداثي  النس ة للزمن على المشت الثاني  النس   :سنحصل  xلنقسم المشت الثاني 

∂ D ∂t⁄
∂ D dx⁄

ω: لدینا ) 39‐2‐1(ومن المعادلة  k ν⁄  , قة تحق ) 37‐2‐1(أ أن المعادلة حق
ة    ).43‐2‐1(المعادلة الموج

x(لنرمز للفرق  -2 νt ( بـz  ,ان Dعندئذ إذا  f x νt f z  استخدام قاعدة و
  :االشتقاق بتغییر المتحول نجد 

/z∂حیث أن  ∂t ν  إضافة لذلك لدینا:  

∂ D
∂t

∂
∂t

قة    :المطا

/z∂ما أن  ∂x مایلي  1 تب المشت الثاني    :ن

ما أن ∂: و D ∂t⁄ ν ∂ f ∂z⁄ و∂ D ∂x⁄ ∂ f ∂z⁄  سنصل إلى المعادلة
ة    :الموج
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  :)16-2-1(مثال 

سر لوتر مشدود  ة ال رُتعطى النها طة بتوات س ة  ة اهتزازة توافق ة حر fصورة أفق

250Hz  2,6وسعةcm  , 140وقوة شد الوترN  ,ر ة للوت μأما الكثافة الخط

0,12kg/m  . عندماt ة الوتر لألعلى بـ  0 . وتتحرك لألعلى 1,6cmازحت نها
  :والمطلوب 

لة -1   .حساب طول الموجة المتش

ة المعادلة التي تصف  -2   .األمواج المتقدمةتا

  :الحل 

  :سرعة الموجة تساو  -1

ν F /μ	

  :وعندئذ 

λ ν/f 3

سر للوتر تمتلك اإلحداثي  -2 ة ال xلنفرض أن النها tإن طور الموجة عندما 0 ما  0
ما فرض في المعادالت  س دائمًا مساٍو للصفر  ‐2‐1(َو ) 38‐2‐1(َو ) 36‐2‐1(قال ل

40.(  

ل  تابتها على الش ن  م مین  ة لل   :الموجة المتحر

D
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Dوفي حالتنا السعة تساو . الطور البدائي Ф: حیث  2,6cm  أما عندماt و  0
x Dون لدینا  0 1,6cm  , التالي   :و

Фومن هنا نجد أن  0,66	rad ما 38°   :هو معروف أن إضافة لذلك و

ω 2πf 1570	s وk 2π/λ 45	m  . على هذه الصورة نحصل على
ة من أجل إزاحة األمواج المتقدمة    :العالقة التال

D 0,0

المترات  xو  D:حیث  الثوانيtأما , تقاسان    .فتقاس 

  :superposition	of	principle	Theمبدأ التطاب  -1-2-16

ة من هذه تبین  أنه عندما تعبر موجتان أو عدة موجات من خالل نفس المنطقة فاإلزاحة الكل
سمى هذا المبدأ ). أو المجموع الجبر (النقطة تساو المجموع المتجه لكل موجة منهذه األمواج 
ة  ان ففي تلك الحاالت عندما تكون اإلزاحة , مبدأ التطاب وهو محق من أجل األمواج الم

ة بین اإلزاحة وقوة اإلرجاع صغی ة الخط ع قى محافظة على التا من (رة في الوسط المهتز ت
ون مبدأ التطاب محققًا دائماً  ة في الفراغ  س انت سعة الموجة ). أجل األمواج الكهرط إذا 

ح قانون  ص حیث تخرج اإلزاحة خارج حدود منطقة التشوه المرن للوسط و بیرة جدًا  ة  ان الم
ختل عندئذ مبدأ التطابه   .وك غیر محق و

ون فیها مبدأ التطاب محققاً  ة األنظمة والني  صورة أساس إن إحد نتائج مبدأ , سندرس 
ا الواحدة  ع دون ارت التطاب تبین أن األمواج العابرة من خالل أ منطقة من الفراغ تتا

یف تعبر دائرتان ناتجتان عن حجر . األخر  عضهما فلو راقبنا  ا بنفس الوقت في الماء  ن ألق
عد(عضًا  ة ال ل ). أمواج ثنائ ولنفسر الموجة ) 36-2-1(لنعتمد مبدأ التطاب على الش
  .الناتجة
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سعات وتواترات مختلفة) في وتر مشدود(لدینا في هذه الحالة ثالثة أمواج  ة لحظة . و وفي أ
ة  ارة عن , زمن المجموع الجبر لسعات األمواج في تلك النقطة وفینفس إن سعة األمواج هي ع
المعقدة . الزمن ًا وتسمى الموجة  ًال جیب ل الموجة المحصلة ش عتبر ش ة(ال  ومن ). (أو المر

ل  ح وضح على الش بر) 36-2-1(أجل التوض اس م مق   ).السعات 

ل مجموع أمو  ن تمثیله على ش م ل للموجة  ننا أن نبین أن أ ش ة مختلفة السعة م اج جیب
ه عرف مثل هذا التمثیل بنظرة فور   .وطول الموجة والتواتر و

ة ذات الدور  ة ذات  Tإن الموجة الدورة المر ل مجموع أمواج جیب ن تمثیلها على ش م
حة , تواترات  انت الموجة غیر دورة یتحول المجموع إلى .  f=1/Tمضاعفات صح وٕاذا 

سمى  هتكامل والذ  ة . تكامل فور ة دراسة األمواج الجیب ة أهم د مرة إضاف إن هذا یؤ
ة  ة, واالهتزازات التوافق ل مجموع أمواج جیب ن تمثیله على ش م ل موجي    .إن أ ش

انت قوة اإلرجاع ال تتناسب بدقة مع اإلزاحة  ة , إذا  ة الجیب ان عندئذ سرعة الموجة الم
التشتت . ل بتواترهاستتع, والمنتشرة في وسط ما  این(تسمى هذه الظاهرة  وعند ). التغایر أو الت

الموجة المحصلة تتشكل من ثالث ) موجة وحيدة البعد(مبدأ التطابق ) 36-2-1(الشكل 

السعة المحصلة لألمواج في أية ) 3fo	,	2fo	,	fo(أمواج جيبية مختلفة السعة والتواتر 
 نقطة من الفراغ وفي لحظة زمنية معينة تساوي المجموع الجبري لسعات هذه األمواج

مجموع ثالث أمواج
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ومن هنا ینتج  

ك وقو تبدید 
ة  عد والمر  ال

ةصورة  ). جزئ
احة . حوض س

اس   یبین انع
سة  وجة المنع
ة  انت نها ذا 

و. رعات مختلفة
  

االحتكا ن یتأثر 
 الموجة وحیدة 

  

س  ص(ستنع ولو 
و عن حواف ح

)37- 2- 1(ل 
وستتأكد أن المو

بینما ال تنشأ إذ 

  .شرة في سلك

 .من نهايته

ة سر, ر تتحرك 
 .ل وسط مشتت

ن أنر ول م كن 
عني أن ك هذا 

Reflecte:  

وسط االنتشار س
حر أو خر في ال

عیداً  ل. جزًا  الش
تجرة بنفسك و

, ) أ1-2-37(

ت الموجية المنتش

سلك غير مثبت م

نها الموجة المر
 عبرت من خالل

الشرو ال یتغیر
 وال یوجد احتكاك

 ed	waves

صل إلى حافة وس
مواج عن الصخ
سة عن حاج منع

قم بهذه الت. بل
ل  الش ما  (ة 

انعكاس النبضات)

س -ب, من نهايته

لت من والتي تش
لما  ة یتغیر  ر

موجي في هذه ا
سط غیر مشتت 

.  

اس األمواج 

ى حاجز أو تص
اس األم هدنا انع
صوت األمواج الم
لمتقدمة في حبل
ة الحبل مثبتة ها

)37-2-1(لشكل

سلك مثبت م -أ

ةو  األمواج الجیب
ل الموجة المر ش

ع الم ل التا ن ش
ان الوس.   إذا 

.حتو على تشوه

انع -2-17

ما ترد موجة على
ن أننا شاه لمم
مع عند ذلك ص
ة ال ضات الموج

انت نه هر إذا
  .ل حرة

ا

 

ذلك 
أن ش

إن   
أخر 
ال تح

1-2

عندم
من ا
ستسم
ض الن
ستظه
الحبل
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ل  ة الحبل مثبتة في قاعدة ما الش ض ) أ37-2-1(وفي الحالة عندما تكون نها صل الن س
قوة متجهة إلى األعلى ؤثر على القاعدة  ة المثبتة و قًا لقانون نیوتن حول الفعل . حتى النها وط

االتجاه قةولكنها تعاكسها  ة للقوة السا قوة مساو هذه إن . ورد الفعل سترد القاعدة على الحبل 
ة  ضات منقل ل ن ة(القوة المتجهة نحو األسفل ستش سة ). مقلو قال أن الموجة المنع وعندئذ 

ضة یواف فقد نصف موجة . (°180تغیر طورها بـ  أو إزاحة الطور بـ  λ/2إن انقالب الن
س,  180° الع ح قعرًا و ص ان ذروة  ان الذ  ة ). والم انت نها وعلى هذه الصورة إذا 
طور قدره الحبل م سة عن الموجة الواردة  ل. °180ثبتة ستختلف الموجة المنع - 1(ظهر الش

قاعدة وال مع حبل ) ب2-37 ط  ة الحبل تكون حرة والحبل غیر مرت ة عندما نها الحالة الثان
  .آخر

ة الحبل  ض الموجي فإن نها ه الن صل إل ة أكبر ) تطیر(لذلك عندما  ح إزاحة هذه النها تص
ض في وسط الحبلمنها  ضًا . مقارنة مع الن فضل ذلك ینشأ ن ل الحبل و ة الحرة  تشد النها

سًا غیر منقلب    ).الطور ال یتغیر(منع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قانون االنعكاس) 38-2-1(الشكل 

 الوارد الشعاعالشعاع المنعكس

جبهة الموجة المنعكسة
 لواردةجبهة الموجة ا
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األمواج على الماء من السهل إدخال مفهوم صدر ومن أجل  عد  ة ال ة وثالث األمواج ثنائ
أنه الخط أو السطح الذ لكل نقاطه نفس الطور. الموجة إن الخط . نّعرف صدر الموجة 

سمى شعاعاً  جهة انتشار الموجة  ل . العمود على صدر الموجة و ما هو مبین على الش
ة التي , ) 38- 1-2( ة التي إن الزاو صنعها مع السطح العاكس للموجة الواردة تساو الزاو

ة الورود  لمات أخر تساو زاو سة و ة التي , تصنعها الموجة المنع الزاو ة الورود  وتعین زاو
ة بین صدر الموجة والمماس لها(صنعها الشعاع الوارد مع العمود على السطح  نفس ) الزاو و

ة االنع سالطرقة تعین زاو ة للشعاع المنع النس ة على . اس ولكن  ضة الموج عندما تصل الن
ل  ل الطاقة) أ37- 2-1(الش س  عطى إلى السطح حیث أنه . إلى السطح ال تنع فجزءًا منها 

ًا إلى طاقة حرارة  ل أمواج في السطح, یتحول جزئ ع االنتشار على ش . أما الجزء اآلخر فیتا
ن أن تفهم ذلك . السطحأ في المادة التي صنع منها  ض المتقدم في , من المم إذا درسنا الن
ل . خفیف وثقیل: الحبل والذ یتألف من جزئین    ).39-2-1(الش

  

  

  

  

  

  

  

ع عبوره  س والجزء اآلخر یتا عندما تصل الموجة إلى الحدود بین األجزاء فإن جزءًا منها ینع
ل  بیرًا ). 39-2-1(ما هو مبین على الش ان الجزء الثاني من الحبل  ) ثیف المادة(لما 

ون متجه للجدار ال, لما تناقص مقدار الطاقة الموافقة للموجة العابرة  جزء الكثیف أو الكبیر 
ة للجزء الثاني أكبر . وستكون طاقة الموجة العابرة صغیرة جداً  ون الكثافة الخط أما في حالة 

عندما يصادف النبض الموجي في طريقه عدم ) 39-2-1(الشكل 
 .جزئياً ينعكس والجزء اآلخر يعبرتماثل فإنه 

 جزء خفيف
جزء ثقيل

 النبضة المنعكسة
النبضة المنكسرة
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سة طورها بـ  ضة المنع ة للجزء . °180من الجزء األولي تغیر عندئذ الن انت الكثافة الخط إذا 
سة ضة المنع عني أن طور الن   .ال یتغیر الثاني أقل هذا 

سار-1-2-18   :Refractionاإلن

س أما الجزء اآلخر  عندما ترد الموجة على الحد الفاصل بین وسطین فإن جزء من طاقتها ینع
عبر متص أو  عد في نفس الوسط تعبر من خالل الحد . ف ة ال ة أو ثالث إذا انتشرت موجة ثنائ
ة في اتجاه حیث تختلف سرعتها عندئذ فإن الموجة , الفاصل للوسط  ن أن تبدأ الحر م العابرة 

ل . آخر یختلف عن الجهة الواردة   ).40-2-1(الش

  

  

  

  

  

  

  

  

سار  االن سار األشعة(تسمى هذه الظاهرة  ومثال على ذلك األمواج على الماء الضحلة ) أو ان
سار األمواج) قلیلة العم( ة ان ل . تقل سرعة الموجة وتجر عمل فعلى ). 41-2-1(الش

ل  وفي هذه . 1أقل من سرعتها في الوسط  2إن سرعة الموجة في الوسط ) 40- 2-1(الش
ة على الحد الفاصلالحالة یتغیر اتجا صورة عمود ًا  ة الموجة حیث أنها تتحرك تقر . ه حر

سار  ة االن لمات أخر زاو ة الورود  Ɵو حدث. Ɵأقل من زاو , ومن أجل تفسیر ما 
صورة منتظمة سیرون  ل صدر موجة هو رتل من الجنود الذین    .لنتصور أن 

 انكسار األمواج على الحد الفاصل بين وسطين) 40-2-1(الشكل 

الش
عاع 
المن
كس

الشعاع الوارد

الجبهة 

 الموجية



162 

حیث أن ) 2 
دأ بتقلیل من یب

 Aالحرف ) ب
تقطع المسافة 

ة

الوسط (مستنقع 
 المستنقع هم م

  ). أ2-42-

ب42-2-1(ل 
فت A2ا النقطة 

صورة مأخوذة –

  

والم) 1الوسط ( 
صلون أوًال إلى

ل  1( على الش

ل مثل على الش
 L ν t أما

–مواج على الماء 

 مختبر الكامبرج

ة  ن الترة الصل
الجنود الذین  

ما هو مبین  ي 

والمم) ود منتظم
المسافة  A1ة 

سار وانعكاس األم

Air France في

لمنتظم الحد بین
ة ع .صورة طب

ح صفهم منحني

أو صف جنو(ة 
 t تقطع النقطة

انكس) 41-2-1(ل

eمن 

 صف الجنود ال
تهم تقل  ة حر
ص حیث  واتهم 

س صدر الموجة
ل نفس الزمن

L .  

  

الشكل

 

  

  

  

  

  

  

  

  

مثل
سرعة
خطوا

لندرس
وخالل
ν t
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ل لهما وجه مشترك  ون . aُرمز لها بـ , إن المثلثان المبینان على الش على هذه الصورة 
  :لدینا 

sinƟ L /a ν

عض نجد  عضهما على  م العالقتین    :بتقس

  . حركة صف الجنود المنتظم -أ). 42-2-1(الشكل 

 .من أجل استنتاج قانون انكسار األمواج -ب                    

 تربة صلبة

المستنقع

صف العسكر
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sinƟ /sinƟ

ة الورود  Ɵ: حیث  سار  Ɵوَ , ) Ɵ(زاو ة االن على هذه الصورة فالعالقة ). Ɵ(زاو
سار) 44‐2‐1( ة االن ة الورود وزاو صورة . ترط بین زاو لنتصور أن الموجة تنتشر 

سار )جهة معاكسة(معاكسة  ة الورود واالن  Ɵو Ɵفإن مناقشتنا ال تتغیر وٕانما زاو
ادالن الترتیب ة , تت ح الزاو ة الورود Ɵأ تص سار Ɵأما , زاو ة االن ح زاو . فتص

حیث سرعتها في هذا الوسط أكبر من وسط الورود واضح أنه إذا عبرت الموجة في و  سط 
سر مبتعدة عن الناظم أ  Ɵفتن Ɵ  . لما ازدادت ) 44‐2‐1(یتضح من العالقة أنه 

س الع سار و ة االن لما ازدادت زاو سر أمواج الزالزل في . سرعة الموجة في الوسط  تن
قات الترة ذات الكثافات ال سرعات مختلفة(مختلفة عم األرض عندما تنتشر في ط ) أ 

ة ذلك األمواج الضوئ سر األمواج في الماء و   .تن

  ):17-2-1(مثال 

ة  حیث أن سرعتها تزداد من ) P(موجة زلزال تعبر من خالل الحد الفاصل بین ترتین 
6,5m/s  8,0حتىm/s . ة الورود على الحد انت زاو سار إذا  ة االن أحسب زاو

  ؟ °30الفاصل بین الترتین 

  :الحل 

sin30°ما أن    :مایلي ) 44‐2‐1(تعطى العالقة  0,50

sinƟ

Ɵ: ومنه نجد  38°.  
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عمل  ثلة التي 
داخل أال وهي 

مثال   لندرس 
 )1-2-43 .(

مثل الذروة  ما 
لتا . ذر  ففي 

طعان فاإلزاحة 
 ینتج من مبدأ 

ع 
    

The	in:  

 وهو أحد األمث
حقی شرو التد

ة نقطة ).  في أ
ل  ین على الش
سعة ولكن أحداهم
ضتان تمثالن الذ
 أنه عندما تتقاط
 على حدة وهذا 

متالقية الواحدة مع
.  حصل التداخل

nterferen

ى منطقة واحدة
من الضرور تح
 بین الموجتین ف
ما هو مبین ض 
ن لهما نفس السع

ض) ب43 ال الن
غیر .  لوحدها
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ل  صورة معاكسة لكل منهما وتكون ) أ43-2-1(فعلى الش تكون اإلزاحة متجهة 
ل  سمى تداخًال بناءاً ) ب43-2-1(المحصلة هي تداخل هدام أما الش إن . فیبین ما 

ما هو األمواج الدائرة ا صورة متوافقة تتداخالن  ان في الماء  لمنتشرة عن حجران ملق
ل    ).44-2-1(مبین على الش

  

  

  

  

  

  

  

ات عظمى إحد الموجات تتالقى مع ذر موجة أخر  عض األماكن نها أما القعر (في 
حصل تداخًال بناءًا ) فیلتقي مع القعر ة(و تهتز جزئات الماء لألعلى ولألسفل ) تقو

ل موجة منفردة بیرة وأكبر من  سعات  وفي مناط أخر یجر تداخًال هدامًا والماء ال , و
حصل عندما تلتقي ذروة موجة مع قعر موجة أخر یتحرك على اإلطالق و    . هذا 

ون التداخل بناءاً (ففي الحالة األولى  تكون األمواج المتداخلة في طور واحد وعند ) عندما 
. °180التداخل الهدام ستقع في طوٍر معاكس أ أنهما یختلفان بنصف موجة أو بـ 

ثیرة ت ان اختالف الطور ففي حاالت  الحس األخذ  ان ما بین هاتان الحالتان و بدو في م
سمى التداخل مع تخامد جزئي ل الحاالت الثالث تم . الحدیتان والتداخل عندئذ  إن 

ل  ة السعة للزمن لنقطة معینة من الفراغ) 45-2-1(تفسیرها على الش ع . والذ بین تا
ة  التفصیل في الكتاب الثاني حیث سندرس األمواج الصوت ةوسندرس التداخل    .والضوئ

 تداخل األمواج في الماء) 44-2-1(الشكل 

 تداخل بناء

 تداخل هدام



167 

نتكلم فقط عن 
ن الحیود قدرة 
فسر على   ما 

  

هنا سنت. النعراج
ونفهم من) لضوء

طقة خلفه وهو م

  

 ً  ).مدة جزئيا

Diffracti:

 والتي تسمى اال
ه عند دراسة ال
ز لتنتقل إلى منط

  .ء

.تداخل موجتان)

ً متخام(امة جزئيا

ج األمواج

ion) نعطاف

ة  ة الموج لحر
فسنعطلراضي 

عترضها حاجز  
ألمواج على الماء

)45-2-1(الشكل

هد -د, هدامة  - ب

انعراج) 1-2-46(

اال(االنعراج  

الح طة  هامة مرت
أما الوصف ال( 

االنعراج عندما 
ة لأل) 46 النس

ا

ب, بناءة  -أ

(الشكل 

  

  

1-2-20-

ظاهرة أخر ه
ة االنعراج  نوع
الموجات على ا

ل  6-2-1(الش

  

  

  

  

  

  

 



168 

ل  -2-1(ش
ل على  ر الش

 أجل حواجز 
ل - 2-1(الش

موجة أكبر لذا 
عدة أن منطقة 

ومن .د الحاجز
ل .  فعلى الش

ط عندما طول 

داد 
). م

شبة 

فسر على الش ذا 
مثال أوراق الُسعر

ومن). األوراق(
ا نالحظ على ا

ولكن طول الم 
ر القاع  أن نتذ
عاد أصغر من أ
ج عن الحواجز
اس ملحو فقط

.(  

كلما از. ة األبعاد
الظالم(في منطقة 

خش -ج).  صغير
.( 

وهذ. الحاجزعاد 
م(عاد الحاجز 

ن موجودًا  م 
غیر أننا.  ظالم

)ب1-2-47(
التالي یجب.  و

ن طول الموجة أ
اس األمواج ى انع

ا.  ون االنع و
ب47-2-1(ل 

ود حواجز مختلفة
وضح االنعراج في

طول موجة(ماء
)طول موجة كبير

عا طول الموجة وأ
ع ثیر من أ بر 
أنه لم  تعبر و

یوجد منطقة ) 
ل  ما على الش
.طقة الظالم أشد
ون حالة عندما 
عدة تنطب على
لیل من الموجة
ل ما في الش ز 

ج على الماء بوجو
كلما و, عاد الحاجز

شبة على سطح الم
ط(على وجه الماء

العالقة بین طو  
طول الموجة أكب

أ أن الموجة 
د,ب1-2-47(

م لحاجز نفسه 
األمواج في منط
بیرة في تلك الح
لقاعبین أن هذه ا

س جزء قل  ینع
عاد الحاجز من أ

األمواج) 1-2-47
موجة مقارنة بأبع

خش -ب. ق الُسعر
تطفو ع

یتعل االنعراج 
ان ط). 47 إذا 

)) أ47- 1-2(
ل  (أضخم الش

حیث الح) ج47
ون انعراج ا س
ب الظالم تكون 
الضرور أن نب

)د,أ47- 1-2(
الموجة أصغر م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1(الشكل   
طول الم

أوراق -أ

 



 
169 

تلف تخ, إن قدرة األمواج على تخطي الحواجز ونقل الطاقة إلى منطقة تقع خلف الحواجز
ر المثال. عن جزئات المادة التي تنقل الطاقة اج, لنذ عند ذلك ال , لو وقفنا خلف الس

سبول المقذوفة من الجهة األخر  رة الب أن تضرب  أما أصوات المشجعین , تخاطر 
ة لك النس ة تنعرج خلف , واألصوات األخر ستكون مسموعة  حیث أن األمواج الصوت

اج قال تن, الس ما  ذلك االنعراج هي خواص . عرج على حواف الحاجزأما  إن التداخل و
ست خواص الجسم الماد المثل إن اإلختالف بین الطاقة المحمولة من . األمواج ول و

عة الضوء والمادة  ة لفهم طب األمواج والطاقة المحمولة من جزئات المادة هي من األهم
ة   .ما سنر في الفصول التال

  :التجاوب  –المستقرة األمواج  -1-2-21

Standing	waves	,	Resonance:	

ة حبل هذا یؤد إلى انتقال أمواج مستمرة . نهایته األخر مثبتة, إذا هیجنا موجة في نها
االتجاه المعاكس س االهتزاز  عنا الهز . إلى نهایته المثبتة ثم ینع فإنه سیتولد أمواج لو تا

سة حیث نحق تداخل الموجة الواردة مع المنع ال االتجاهین و ان تواتر . تنتشر في  إذا 
سة سیؤد إلى نشوء  حة فإن تداخل األمواج الواردة والمنع صورة صح االهتزاز مختار 

بیرة ل . أمواج مستقرة لها سعات  األمواج المستقر ). 48-2-1(الش ة تسمى هذه األمواج 
ة طون . ألنها تبدو غیر متحر ال العقد ونقا التداخل البناء  تسمى نقا التداخل الهدام 
ال تنشأ األمواج المستقرة عند تواتر واحد فقط بل یتم ذلك من أجل . والتي ال تغیر مواقعها

  .عدة تواترات تحق شروطًا خاصة

  

  

  

  

  
 تواترات مرنانيةاألمواج الواقفة والموافقة لثالثة ) 48-2-1(الشكل 

عقدةبطن

بطن

 بطن

عقدة

عقدة
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ل  ة بدقة ) د,ب48-2-1(إن األمواج المستقرة الموضحة على الش تنشأ عند تواترات مساو
قى شد الحبل نفسه دون تغییر ح . ضعف أو ثالثة أضعاف التواتر األقل وعندما ی وٕاذا أص

عني أن األمواج المستقرة ستمتلك أ أرع مرات من التواتر األصغر هذا  رعة التواتر أكبر 
ذا التواترات الخاصة أو التواترات .طون وه تسمى التواترات التي تنشأ عندها أمواجًا مستقرة 

ل  ة والصور المختلفة لالهتزاز موضحة على الش   ). 48-2-1(التجاو

تین بإتجاهین مختلفین ل . إن األمواج المستقرة هي نتیجة لتداخل موجتین متحر عندما یتش
ة في الحبل أمواجًا مس ال یتطلب عندئذ جهد , تقرة عند التواترات التي تواف تواترات مرنان

بیرة سعة  على هذه الصورة تعود األمواج المستقرة . بیر من أجل المحافظة على االهتزاز 
ض أو نواس  ي للثقل المعل بنا حصل عند االهتزاز التجاو إلى نفس الظاهرة التي 

قة ي واال. والمناقش في الفقرة السا ض والنواس یوجد تواتر تجاو ختالف الوحید أنه في النا
ل واحد منها مضاعف  ة  وحید في حین في الحبل المشدود یوجد عدد من التواترات التجاو

  .للتواتر األصغر 

ل  مان والمشدود بین مسندین الش شد ) أ49-2-1(لندرس اآلن وتر غیتار أو  عندما 
ترك لینجز اهتزازًا ینش ه أمواجًا بتواترات مختلفةالوتر و ة في الوتر . أ ف إن األمواج المتحر

تها ات وتغیر اتجاه حر س على النها ة األمواج المثارة . ال االتجاهین تنع إن أغلب
سرعة تتخامد مع الزمن والموضع ًا و عض عشوائ عضها مع  لة . تتداخل  قى لفترة طو و

ة للوتر ون هناك  وعلى. فقط تلك األمواج التجاو ه س نهایتي الوتر حیث أنه من نهایت
ون عقد أخر (عقد اهتزازة  ن أن  م   ).وعلى الوتر 
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ة  ات النماذج الموج ان عض ام ل ) األمواج المستقرة(إن  - 2- 1(موضحة على الش
ارة عن مجموعة من هذه النماذج ). ب49 ة االهتزازة هي ع قال أن الحر صورة عامة  و

ة ة التجاو إن ایجاد التواتر . المختلفة ولكن فقط بتلك التواترات الموافقة للتواترات التجاو
طول الوتر  ط  ي معتمد غیر أن طول األمواج المستقرة مرت إن التواتر األخفض . Lالتجاو

ل  ما هو واضح من الش طنًا واحدًا على الوتر و - 2-1(المواف للنموذج األساسي یواف 
Lساو نصف طول الموجة أ أن  Lلحالة فإن طول الوتر في هذه ا, )ب48 λ /2 

سمى . طول موجة النموذج األساسيλ: حیث  طنان و أما النموذج التالي لالهتزاز فیواف 
Lالمدروج الثاني وفي هذه الحالة  λ  .  ون لدینا ع س ومن أجل المدروج الثالث والرا

ع  Lعلى التتا 3/2 λ  وL 2λ ذا   ....وه

إن األمواج المستقرة فقط والموافقة  -ب. الوترإثارة  -أ) 49-2-1(الشكل 
 .تستطيع أن تتواجد لفترة طويلة, للتواتراتالمرنانية 

 )الهرمونية األولى(النغمة األساسية

)الهرمونية الثانية(المدروج األول

)الهرمونية الثالثة(انيالمدروج الث


