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 04 الااجب المنالي

 

 قراءا  مفيدة قبل حل الااجب

تاب "باكفي & باريت": ك 160-153، 103-132، 134-142، 152 -135كتاب "فرنش": الصفحات 

 231-221لصفحات ا

 

 : نبضة مرتحلة1-4السؤال 

 من كتاب "فرنش"  21 -1قم بحل المسألة 

A. P. Vibrations and Waves. New York, N.Y.: W. W. Norton and Company, 

January 1, 1971. ISBN: 0393099369 

ة نحو اليمين بدون أي متر، مثبّت من النهايتين، ترتحل النبض 244يوضح الشكل نبضة على سلك طوله 

 ثانية.\متر 04تغيّر في الشكل بسرعة 

 

 

ارسم مخططاً واضحاً يبين تغيّر السرعة االتجاهية العرضية مع المسافة على طول السلك عندما  - أ

 تكون النبضة في موقع معين.

 ما هي القيمة األعظمية للسرعة االتجاهية العرضية للسلك )تقريباً(؟ - ب

 ؟فيه Tكغ، ما هي قوة الشد  1إذا كانت الكتلة الكلية للسلك  - ت

م،  5التي توّصف رقمياً األمواج الجيبية، حيث طول الموجة  y(x,t)اكتب المعادلة من أجل  - ث

على سلك طويل جداً مصنوع من نفس المادة  xالسالب للمحور متر، وترتحل في االتجاه  0.2والسعة 

 ومطبق عليه نفس قوة الشد كما في األعلى.
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 : نبضة مرتحلة2-4السؤال 

 من كتاب "فرنش"  23 - 1قم بحل المسألة 

A. P. Vibrations and Waves. New York, N.Y.: W. W. Norton and Company, 

January 1, 1971. ISBN: 0393099369 

 ف نبضة مرتحلة على طول سلك مشدود بالمعادلة التالية:تُوص

 

 .t=0من أجل  xابل مق yرسم رسماً بيانياً لـ ا - أ

 ما هي سرعة النبضة واتجاه ارتحالها؟ - ب

 عّرف السرعة االتجاهية العرضية لنقطة معطاة من السلك كما يلي:تُ  - ت

 

النبضة خالل وقت  حركةمن خالل الرسم ، وأظهر t=0من أجل اللحظة  xكدالة بالنسبة لـ  vyاحسب 

 .قصير

 

 

 انعكاس نبضة عند حّد )سطح(. :3-4السؤال 

على التوالي، متصالن  متر\كغ متر و \كغ هيالكتلة في واحد الطول  سلكان،

لثية الشكل نحو مث مرتحلةموجة نيوتن. يوضح الشكل حركة   T = 20بسالسة. قوة الشد المطبقة عليهما 

 . تعبّر التدريجات في الشكل عن عرض النبضة.خفاألسلك الاليمين على طول 
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 (.والنفاذية عند نقطة االتصال )بما في ذلك اإلشارات أوجد معامالت االنعكاس - أ

تماماً إلى نقطة  الواردة الكلي للسلك عندما تصل ذروة النبضة ر()التغيّ  للتشوه اً دقيق ارسم شكالً  - ب

 االتصال، علّل كيف وصلت إلجابتك من خالل الشكل.

وه الكلي للسلك عندما تبتعد كل من النبضة المنعكسة والنافذة عن نقطة للتش اً دقيق ارسم شكالً  - ت

 االتصال.

 كمياً(؟كن النبضة )هذه ما هو المعنى غير الفيزيائي لشكل  - ث

 

 شراط حديّة على سلك: 4-4السؤال 

مهملة الكتلة، تنزلق الحلقة على  صغيرة ، متصل بحلقةT وقوة الشدّ  μسلك طويل جّداً، كثافته الكتليّة 

 عند حركتها. قضيب شاقولي )مدهون بالشحم(. وتخضع لقوة شاقولية 

 

على الحلقة إليجاد الشرط الحّدي عند نهاية السلك. عبر عن نتائجك  "نيوتن"قم بتطبيق قانون  - أ

 عند موضع القضيب. y(x,t)شتقاقات الجزئية لـ مبداللة ال

 g. أوجد g(x+vt)ونبضة منعكسة  f(x-vt)ح أن الشرط الحّدي متوافق مع نبضة واردة وضّ  - ب

 .fبداللة 

) يمكن للسلك االنزالق بحريّة( و  b  0صحيحة عند الحاالت الحّدية  وضح أّن نتائجك - ت

 )السلك مثبّت بإحكام(. 
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 : شراط حّدية في أنباب5-4السؤال 

 بمعادلة الموجة: Lتوّصف اهتزازات الضغط في أنبوب مجّوف طوله 

 

معامل  kهي كثافة الغاز في األنبوب،  ρ0جو ضغط خارجي(،  2ط )فوق الضغط المفرهو  pحيث 

 االتجاه الطولي على طول األنبوب. لنفترض أن الحل بالصيغة التالية: zالحجم، و 

 

 

 من الجانبين و اً ( عندما يكون األنبوب مفتوحωو  k و B و Aأوجد قيمة جميع المجاهيل )

. 

 

 : مقارنة امأاضاع الطبيعية في امأنظمة المسزمرة االمزقطعة6-4السؤال 

. يتموضع على سلك آخر Tوقوة الشد  Mوالكتلة الكليّة  Lلدينا في الشكل التالي، سلك متجانس طوله 

 T على السلك ويفصل فيما بينها مسافات متساوية، قّوة الشد M/5صغيرة، كل منها  كتل 5عديم الكتلة 

 .L لكللس والطول الكلي

 

السلك. أوجد  الهتزاز األوضاع الطبيعيةعام لترددات الحّدية الستنتاج تعبير استخدم الشروط  - أ

 .Mو  n ،T ،L الترددات بداللة

 لالهتزازات العرضية للسلك. أوضاع طبيعيةخمسة  دنىألاكتب الترددات  - ب

للكتل الخمسة الوضع الطبيعي مع ترددات  الطبيعي هذا الوضعة لترددات لعدديقارن القيم ا - ت

 الصغيرة على السلك عديم الكتلة.
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 "فرنش"إيجاد الحل لترددات الكتل الصغيرة، يمكنك استخدام المعادالت من كتاب  تلميح: ال يجب عليك

 .16-5و   15-5رقم 

 ارسم أيضاً ، ونس الكتلةللسلك متجاوجدتها الخمسة التي  الصغرىاألوضاع الطبيعية ارسم  - ث

 .هنا للنظامين األوضاع الطبيعية( بين تق )إن وجدوفي جملة أو جملتين، ناقش الفر - ج

  


