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 انتشار التشویھ  -1
 أمثلة : -1-1
 موجات البحر : لھا في بعض األحیان مفعول تخریبي (تسونامي ) وھذا یبین أن الموجات تحمل طاقة  •
 موجات الزالزل : تشوه طبقات األرض ینتج عن انتشار الموجات  •

 
 األرض تحدث الموجات الزلزالیة تشویھا رھیبا لطبقات        

 الموجات الصوتیة : تحدث مكبرات الصوت موجات صوتیة تنتشر في جمیع االتجاھات  •
 دوائر على سطح الماء : نسقط جسما أو حجرا على سطح الماء •
      وسط االنتشار ثنائي البعد . ونالحظ الظاھرة  انتقال تموج دائري  •

•   
 إلى األعلى وإلى األسفل  ألن الموجة تنتشر على المستوى األفقي .كل نقطة من سطح الماء تتحرك عمودیا •
   الموجة مستعرضةافقیا نقول أن نتشار االفي أن یكون اتجاه  •
 ونضعھ على األرض ،ونثبت أحد طرفیھ ،نأخذ حبال  •

 
  حبلانتقال نقطة من ال                                   

 
 . ثم نقوم بتحریك طرفھ األخر من أعلى نحواألسفل   •
   موجة مستعرضةوسط االنتشار أحادي البعد ، وكذلك اتجاه االنتشار عمودي على اتجاه التشویھ ،فھي إذن  •
 انتشار موجة طول نابض : نكبس بعض اللفات ونحررھا فجأة ، •
 ى (تمدد) تتقارب اللفات تدریجیا (انضغاط) بینما تتقارب لفات أخر •



 . الموجة طولیة  في اتجاه طولھ .وكذلك الموجة تنتشر أفقیا في اتجاه طولھ  نقول إن .تتحرك لفات النابض أفقیا . •
 

      
 :  تعاریف  -1-2
  الوسط مرنكل نقطة ـتأخذ موضعھا األصلي ، بعد مرور التشویھ نقول إن  •
 إذا كان اتجاه انتشارھا عمودي على اتجاه التشویھ‘  الموجة مستعرضةأن  نقول •
 إذا كان اتجھ االنتشار موازي التجاه التشویھ   . الموجة طولیةنقول إن  •
 ھي ظاھرة انتشار تشوه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة التي تكون ھذا الوسط  الموجة المیكانیكیة •
ینقطع، إلشارات میكانیكیة ، ناتج عن اضطراب مصان ومستمر  ر ، الھي تتابع مستم المتوالیة  ةالمیكانیكیالموجة  •

 لمنع الموجات .
 یصاحب انتشار موجة انتقال للطاقة  •
 
 .لتقاء تحتفظ كل موجة بنفس المظھر ونفس السرعةوجتین فإنھما تتراكبان ، وبعد االعند التقاء م •

 
 
 
 

نتشار . وتنتشر في األجسام الصلبة والسائلة والغازیة تمدد وسط اال –الصوت موجة طولیة ، تنتشر نتیجة انضغاط  •

.  
 

 الصوت في الھواء (الفراغ)باستعمال كاشف التذبذب الذاكراتي  راالنتشاالتالیة من تحدید سرعة  ةالتجریبیوتمكن العدة 
d = 1 m   و∆t = 2.920ms    v = 342.47 m/s 

 



      

 
 . ر الموجةسرعة انتشا -2

 
 حبللقیاس سرعة انتشار موجة  ةیلتجریباالعدة 

 
المسافة التي تقطعھا الموجة خالل المدة الزمنیة  dحیث ،   t d/ = v∆   نعرف سرعة انتشار الموجة بالعالقة التالیة : 

∆t 
V ب m/s     وd  بm       و∆t بs  . 

 : τالتأخر الزمني  -3
 τ بع بعد المدة الزمنیةتعید جمیع النقط نفس حركة المن

  MM/v =  τ :نعبر عن التأخر الزمني العالقة التالیة  

 
 


