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    الحركة الموجيةهوم مف – 2محاضرة 

هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه او اتزانه األصلي،   الحركة الموجية: 
  مثل حركة البندول  البسيط.  

  اهتزازية حركة أجزائه من  جزء  كل يتحرك  عندما  الوسط في تحدث   التي  الحركة أو االضطراب  هي أو
  التوافقية  بالحركة صورها   أنقى في  االهتزازية الحركة وتسمى  .  أخرى  إلى  نقطة  من بالتتابع تسري 

  . البسيطة 

  الوسط جزيئات  انتقالبدون  معينة  وبسرعة   معين اتجاه في  ينتقل الذي االضطراب فهي  : الموجةاما 
  الجزيئات  تتحركفبدالً من انتقال جزيئات الوسط   ويقوم بنقل الطاقة باتجاه مساره.   فيه تسري الذي

  بسيطة  توافقية حركة تتحرك   أي ، )  استقرارها  مواضع ( اتزانها  مواضع حول  دورية  اهتزازية  حركة
 ، كما في الشكل ادناه. الجيبي  بالمنحنى   بيانيا  تمثيلها  يمكن 

 

 

    هل الموجة مادة؟ س/  

  الموجة  وتحمل  ، المادة انتقال  ذلك يصحب   أن دون المادة خالل  تسري   ولكنها ،مادة  الموجة تعتبر  ال ج/ 
  أن  رغم  المتموج  الوسط نقاط تحريك  بواسطة آلخر   مكان من  الطاقة  آخر،تنتقل إلى  مكان من  الطاقة

  . الموجية الحركة انتشار  اتجاه في آخر إلى  مكان من  تنتقل ال  نفسه  الوسط  جزيئات 

 

 

  كيف تنتج الموجات؟ 

  الموجات عن مصدر مهتز يحدث اضطراباً في الوسط المادي فتنتج عنه حركة موجية. تنتج 
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  انواع الموجات

هناك طريقتان لتصنيف الموجات، احداها تعتمد على كيفية انتشارها في األوساط المختلفة، أما األخرى  
واع رئيسية من  فهي تعتمد على طبيعة الموجة نفسها. بالنسبة لطبيعة انتشار الموجة هناك ثالث ان 

  الموجات وهي: 

وهي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع   :Longitudinal wavesالموجات الطولية  
اتزانها في اتجاه مواٍز التجاه انتشار الموجة، وتتكون من سلسلة من التضاغطات والتخلخالت. ومن  

ن سحب زنبرك وتركه يهتز بحرية. الشكل  امثلة هذه الموجات الموجات الصوتية والموجات الناتجة م
  ادناه يوضح نموذج للتضاغطات والتخلخالت المرافقة للموجات الطولية. 

  

  

  

  

وهي الموجات التي تهتز جزيئات الوسط فيها حول   : Transverse wavesالموجات المستعرضة
مواضع اتزانها باتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة. وتتكون هذه الموجات من قمم وقعور (جمع  

 قعر)، كما في الشكل ادناه. 

 

  

اعاله تمثل   الشكل  او موضعي  (   λفي  قعرين  بين قمتين او  المسافة  الموجي، وهو  الطول  تقرأ المدا) 
اما   للموجة.  الزمن    Cاتزانين  اما  اتزانها.  موضع  عن  للموجة  ازاحة  اعلى  وهو  الموجة  سعة  فيمثل 

عادةً.    τالالزم لعمل ذبذبة كاملة (دورة جيبية كاملة) فيسمى الزمن الدوري لالهتزاز ويرمز له بالرمز  
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ويعتبر التردد مقياس لتكرار    .  fاالهتزاز الحاصل في دورة كاملة فيسمى بالتردد ويرمز له بالرمز  اما  
  الحدث الدوري. الشكل ادناه يوضح حركات موجية بترددات مختلفة: 

  

  : الخطيةوالعالقة بين التردد وسرعة الموجة والطول الموجي يمكن اشتقاقها من معادلة الحركة 

𝑥 = 𝑣. 𝑡 

الزمن   tفهي السرعة و vهي االزاحة والتي تتمثل بالطول الموجي بالنسبة للموجة (لماذا؟)، اما   xحيث 
  للموجة.  بالنسبة   t= τالذي يقطعه الجسم بحركته الموجية (اي زمن ذبذبة كاملة) لذلك 

λاذاً المعادلة اعاله يمكن ان تكتب بــ   = 𝑣. 𝜏     ومن تعريف التردد نحصل على𝜏 = 

  اذاً 

𝜆 = .  

النوع الثالث من انواع الموجات حسب انتشارها هو   :Standing (stationary) wavesالموجات الواقفة 
  ألن  ماأ تحدث   أن  الظاهرة  لهذه ويمكن.  ثابت   مكان في  تظل الموجات الواقفة. وهي الموجات التي 

  موجتين بين  تداخل  نتيجة ساكن  وسط  في تحدث   أو للموجة، المعاكس االتجاه في يتحرك   الوسط
 . كما في الشكل ادناه  متضادين اتجاهين في تتحركان 

  

  

  

  نهاية المحاضرة 


