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ل  ل ) 48-2-1(وفي الفصل الساب الش ة نشوء األمواج المستقرة وهذا هو أساس  ف بّینا 
ة . األدوات الوترة األقل مرنان ة(یتعین ارتفاع الصوت عادة  التواتر األساسي الذ ) تجاو

ات األوتار النغمة (إن طول موجة اهتزاز التواتر األساسي . یواف وجود عقد فقط في نها
ةاألسا ساو . تساو ضعف طول الوتر) س التالي فالتواتر األساسي    : و

عه األوتار. سرعة انتشار الموجة في الوتر ν: حیث أصا قار  لنقل على , وعندما یلمس الموس
قلص طول الوتر الفعال حیث أن طول موجة , لذلك ینشأ صوت أعلى, الغیتار أو الكمان فإنه 

ح أقصراً  ص ل األوتار في الغیتار أو الكمان لها نفس الطول. االهتزاز األساسي  وتعطي . إن 
تلها في واحدة الطول أصواتًا بإ عود الختالف  ة. (μرتفاع نغمات مختلفة وهذا  ) ثافة خط

νوالتي تؤثر في السرعة  F /μ) . ًون مختلفا وٕان تغیر الشد یؤثر , إن شد األوتار س
ة ق على هذه الصورة فإن سرعة انتشار األمواج ستكون أقل في وتر أكثر ). على األداة الموس
التالي عند نف ون أقلتلة و انو واألدوات ذات . س طول الموجة فالتواتر المواف س وفي الب

الطول عن األوتار األخر  ل وتر یختلف  ح األخر فإن  ومن أجل إخراج نوطة . المفات
المثال التالي ًال فحسب وٕانما أطول ولنفسر ذلك  س ثق ون الوتر ل   :منخفضة یجب أن 

  ) :4-3-1(مثال 

انو صوتًا تواتره یزد بـ  مرة عن تواتر صوت النوطة األكثر  150تمتلك النوطة األعلى في الب
ان طول األوتار الالزمة لعزف النوطة األعلى . إنخفاضاً  ولنفرض أن الوتر . 5,0cmوٕاذا 

متلك نفس الكتلة في واحدة الطول ومشدود بنفس الشد . الالزم لعزف النوطة األكثر إنخفاضًا 
  ب طول هذا الوتر؟أحس

  :الحل 

ة ولذلك فالتواتر  ل وتر من األوتار ستكون متساو ة في  إن سرعة انتشار االهتزازات الصوت
سًا مع طول الوتر    : Lیتناسب ع
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ون    :على هذه الصورة 

  :ومن هنا نجد . النوطة المرتفعة Bو, مثل النوطة المنخفضة Hحیث الدلیل 

L L f /f

بیرًا جدًا ومن أجل الخروج من هذا الوضع ون طوًال  انو هذا س فمن أجل عزف , ومن أجل ب
بیر فال یتجاوز ) أثقل(نوطة منخفضة نضع الوتر أثخن  حیث أنه عند استخدام جهاز عزف 

ون منخفضًا جداً . 3mطول الوتر  لك إذا خرج فقط نتیجة وذ, إن صوت أوتار األدوات س
بیر, الهتزاز األوتار عة جدًا فلكي تضغط وتخلخل حجم هواء  ما أن األوتار رف ستخدم في , و

ه ي خاص  ان ط موجه صوتي, األدوات ذات األوتار مضخم م الض ة , و مإن عمل  التضخ
بیر جداً  الهواء یتم مع سطح  ة على أساس أن االتصال  األوتار فإن  وعند اهتزاز. هذه مبن

ضاً  ثیر من . موجه الصوت یهتز أ ما أن مساحة الموجه الصوتي المتصلة مع الهواء أكبر  و
ضخم , مساحة األوتار ة أكثر شدة وعلى هذه الصورة  ع أن تثیر موجة صوت لذلك تستط

متلك هذا المعنى. الصوت ألن اهتزاز أوتاره , وفي الغیتار الكهرائي فإن موجه الصوت ال 
ةت هرائ مساعدة دارات  ل . ضخم  ة واُألرغن یتش ة والنحاس إن األدوات مثل آالت النفخ الخشب

ة ن أن تنشأ . فیها الصوت على حساب األمواج المستقرة في عامود الهواء داخل األنبو م و
طة , األمواج المستقرة في الهواء الموجود في أ جوف س ة األجواف ال صورة استثنائ غیر أنه و

ل  عة(الش لة ورف ة طو اً ) على سبیل المثال أنبو واألمر . إن حساب تواتر هذه األمواج صع
قار . ذلك من أجل أدوات النفخ الكبیرة حرك الموس ة  ة النفخ ق فعند العزف على األدوات الموس

ار الهو . لسانه أو شفاهه من أجل إثارة اهتزاز في العمود الهوائي اء إلى وفي أجهزة أخر یوجه ت
حصل االهتزاز, حواف ثقوب أو راس البوق  . وهذا یؤد إلى نشوء اضطراب ونتیجة لذلك 

عه(وتحت تأثیر اإلثارة  قي اهتزازات ) غض النظر عن من ة الجهاز الموس ینشأ داخل أنبو
قى من هذه التواترات إال تلك االهتزازات ذات التواترات الثابتة  مجموعة تواترات غیر أنه ال ی

ه تمتلك . والموافقة لألمواج المستقرة لتا نهایت ه بّینا أنه على  عندما درسنا الوتر المثبت من طرف
ة(األمواج المستقرة عقدًا  طن أو ). النقا التي ال یوجد عندها حر ل  وعلى طول الوتر یتش

طون  فصلها). النقا التي تكون عندها سعة االهتزاز عظمى(عدة  طون  . عقدة ل زوج من ال
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طن واحد أو مغزل وحید وتسمى التواتر  تمتلك األمواج المستقرة ذات التواتر األصغر والموافقة ل
ة. األساسي التوافق ة . إن األمواج المستقرة ذات التواترات األعلى تسمى  قاعدة تسمى التوافق و

ساو ضعف الت ة فلها تواتر  ة الثان التواتر األساسي أما التوافق ذااألولى  ... واتر األساسي وه
ل (   ).48-2-1(أنظر الش

ر أنه في هذه الحالة فإن  صورة مشابهة تتكون األحوال في عمود الهواء ولكن یجب أن نتذ و
ل عقد ,الهواء نفسه یهتز ش ة یجب أن  ة المغلقة لألنبو حیث ) إزاحة(حیث أن الهواء في النها

حرة ع الهواء أن یتحرك  ستط طن حیث أن أما عند , ال  ل  ة فسیتش ة المفتوحة لألنبو النها
حرة ة  نه الحر م ل . الهواء    ).2-3-1(وتمثل على الش

ة مات المهتزة في الهواء الداخل لألنبو طون . تبین المخططات  سعة االهتزاز للجس ال تنشأ ال
ة ات المفتوحة لألنبو ة . بدقة عند النها عاد األنبو أ ان قطر ). ارهاأقط(وتتعل مواضعها  فإذا 
المقارنة مع طولها  ة صغیرًا  مثل الواقع(األنبو طن أو المغزل سینشأ , )وهذا ما  عني أن ال هذا 

ل  ة وهذا مبین على الش ة األنبو ة جدًا من نها طن ). (2-3-1(صورة قر وعلى موضع ال
ضًا طول الموجة ومعامالت أخر    ).یؤثر أ

ة م ة أنبو ل لندرس في البدا طون انزاح ) أ2-3-1(فتوحة الش ة المفتوحة  تمتلك األنبو
ة یجب أن  ال الطرفین ومن ثم ومن أجل وجود موجة مستقرة داخل األنبو جزئات الهواء على 

ة. ون على األقل عقدة واحدة ما أن المسافة بین عقدتین , وهذا یواف التواتر األساسي لألنبو و
سا طنان جاران  ة نصف طول الموجة  λ/2و جارتین أو  : وفي هذه الحالة یتسع داخل األنبو

L λ/2   ساو   :والتواتر األساسي 

  .سرعة الصوت في الهواء ν: حیث 

ارة عن المدروج األول  	Firstإن الموجة المستقرة ذات العقدتان هي ع overtone  أو
ة ة الثان ة ساو طول موجة ه. االهتزازة التوافق ذه االهتزازات نصف طول موجة النغمة األساس

L λ ,مرتین ح من . أما التواتر فأكبر  ساو عدد صح ل مدروج  قة إن تواتر  في الحق
ة للوتر, التواتر األساسي النس نا قد وجدناه  قًة ما    .وهذا یتواف حق
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  ) األمواج المستقرة(موديالت االهتزاز ) 2-3-1(الشكل 

 .أنبوبة مغلقة -ب. من أجل أنبوبة مفتوحة -أ

األساسية= الهرمونية األولى 

الهرمونية الثالثة 

 المدروج

األساسية= الهرمونية األولى 

  الثالثةالهرمونية 

 المدروج

  الثانيةالهرمونية 

الهرمونية الخامسة    
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ل  ة المغلقة الش أما على , ینشأ دائمًا على نهایتها المغلقة عقدة إزاحة) ب2-3-1(وفي األنبو
طن ة المفتوحة فینشأ  طن األقرب إلیها تساو . النها ما أن المسافة بین العقدة وال فعند  λ/4و

ة فقط رع موجة  L: التواتر األساسي لالهتزاز سیتسع داخل األنبو λ/4 . على هذه الصورة
fساو التواتر األساسي  ν/4L , ة مفتوحة لها نفس أ نصف التواتر األساسي في أنبو

ل . الطول ما هو مبین على الش ة ). ب2-3-1(یوجد اختالفات أخر  فیوجد في األنبو
ًا بـ  ة أ أن تواترات المدروج تساو التواتر األساسي مضرو ات فرد المغلقة فقط توافق

ًا بـ .....,3,5,7 ة مضرو ساو تواتر الموجة األساس ة التي تواترها  الخ إن الموجة الصوت
عني أن ..... ,2,4 ة األخر وهذا  طن على النها ه و متلك عقد على إحد نهایت ن أن  م ال 

ن أن تتواجد م ة مغلقة ال    .األمواج المستقرة التي لها مثل هذا التواتر في أنبو

ستخدم في  حصل على أصوات مختلفة االرتفاعات من . اُألرغن أنابیب مفتوحة ومغلقةو و
استخدام أنابیب مختلفة الطول والتي طولها من عدة سنتمترات حتى    . أو أكثر 5mاُألرغن 

أنابیب مغلقة أنابیب مفتوحة أو  ة األخر تعمل إما  ة النفخ ق على سبیل . إن األدوات الموس
ة مفتوحةالمثال المزمار هو ع س فقط من الجهة التي ینفخ , ارة عن أنبو ما أنها مفتوحة ل و

فنحصل على الصوت المختلف االرتفاع عند العزف على , فیها المزمار وٕانما من الجهة المقابلة
ة أ فتح ثقوب على طول  ة عن طر تقصیر طول األنبو ق ثیر من األدوات الموس المزمار و

ة ع ة وفي األنبو س عند الضغط على الصمام یزداد طول عمود الهواءاألنبو ل . لى الع ففي 
  .هذه األدوات إن زادة طول عمود الهواء المهتز یواف انخفاض تواتر الصوت

ل  إزاحة جزئات الهواء في األمواج المستقرة غیر أن ) 2-3-1(یبین المنحني على الش
الطور بـ  ما هو في  °90الضغط سیتأخر  على هذه . حالة األمواج المتقدمةعن اإلزاحة 

ة ستنشأ عقد ضغط  ات المفتوحة لألنبو ات (الصورة عند النها وهذا مفهوم حیث أنه عند النها
ة تتجاور مع الهواء الجو  ات مغلقة , )المفتوحة لألنبو طون الضغط ستنشأ عند نها أما 

ة   .لألنبو
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  ) :5-3-1(مثال 

ة اُألرغن التي طولها  عند درجة  26mما هو التواتر األساسي والتواترات الثالث األولى ألنبو
ة  c°20الحرارة  انت األنبو   مغلقة؟ -ب. مفتوحة -أ: وذلك إذا 

  :الحل 

  .343m/sتساو سرعة الصوت في الهواء  c°20عند درجة الحرارة 

ساو التواتر األساسي -)أ ة مفتوحة    : من أجل أنبو

f

  الخ..... هرتز  2640و  1980و  1320أما التواترات الثالثة األولى فتساو 

ل  - )ب   :أن ) 2-16(یتضح من الش

f

ة وتساو التواترات الثالثة األولى المدارج  ات فرد غیر أنه في هذه الحالة سیتواجد فقط توافق
  .هرتز2310َو 1650وَ 990:األولى  الثالثة

  ) :6-3-1(مثال 

ل الثقوب فإن صوته یتواف مع نقطة  حیث أن أغالق  مزمار مصمم على النموذج المعروف 
تاف األول  Doالـ  ة األولى(الدو األو قة الثمان ة المسافة . تواتر أولي). الط صورة تقرب عین 

ة المزمار ة. (بین بز البوق ونها صورة تقرب ن تعیینها فقط  م حیث , نالحظ أن هذه المسافة 
طن بدقة في بز البوق    .c°20أعتبر درجة حرارة الهواء ). أنه ال ینشأ ال
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  :الحل 

حسب الفقرة    ( 343m/sتساو  c°20الصوت في الهواء عند درجة الحرارة إن سرعة 
ل )). 16-1( قًا للش طول عمود الهواء fفإن التواتر األساسي ) 2-3-1(عند ذلك وط ط  یرت

fالعالقة  Lالمهتز  ν/2L . ة المزمار ومن هنا نجد أن المسافة بین بز البوق ونها
  :تساو 

L
ν
2

  ) :7-3-1(مثال 

ه ما هو تواتر الصوت الخارج منه عند . في المزمار المدروس في المثال الساب والمغل ثقو
  ؟c°10درجة الحرارة 

  :الحل 

ساو  غیر أن سرعة الصوت أقل ألنه عند إنقاص درجة الحرارة  65,0cmإن طول المزمار 
10°c مقدار . c°10عند هبو درجة الحرارة حتى . 0,60m/sفإن سرعة الصوت تنقص 

مقدار  ة  6m/sتنقص سرعة الصوت  ح مساو ساو  337m/sوتص   :وتواتر الصوت س

f

قوم  عد وقت قصیر من العزف  ة  قار عند عزفه على آلته النفخ یبین هذا المثال لماذا الموس
حاً  تأثیر الحرارة على اآلالت الوترة أقل منها في إن . بتسخین آلته حتى تعطي صوتًا صح

ة   .اآلالت النفخ
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ة الصوت  -1-3-5   :نوع

ضًا خاصة أخر له  ة شدته وارتفاعه وأ قا نستقبل سو عندما نسمع صوت وخاصة صوت موس
عرف بنوعیته انو وعلى المزمار الخشبي نوطة لها . وهي ما  على سبیل المثال لو عزف على ب

ة ا ون مختلفًا بوضوحنفس سو ه س ولن . لشدة ونفس االرتفاع فالصوت الذ نحصل عل
انو وصوت المزمار الخشبي ساعدن, نخطئ التمییز بین صوت الب في التمییز بین صوت  او

ة الصوت ضًا مصطلحات . إحد األدوات عن األداة األخر نوع قا أ ستخدم في الموس و
قي للصوت ة الشدة. الجرس ولون المقام الموس ة , وارتفاع الصوت, ما في حالة سو إن نوع

ة مقاسة م فیزائ ن رطها مع ق م   .الصوت 

ة ة الصوت بوجود المدروجات وعددها وسعاتها النسب   . تعین نوع

صورة متواقتة التواتر  ة یوجد في الصوت و ق صورة عامة عندما تعزف نوطة على آلة موس و
ل . األساسي ومدروجاته في تلك الحالة  –شاهدنا توضع ثالثة أمواج ) 13-15(فعلى الش

ان  ة والمدروجان األول قود إلى موجة محصلة معقدة) سعات محددة(الموجة األساس عند . وهو 
ة مختلفة ق ضاً , آالت موس ة لمدروجات مختلفة تكون مختلفة أ ط . السعات النسب الض وهذا 

ل آلة والذ یخص نوعیته أو جرس ه صوت    . هعط

طیف  سمى  ه آلة معینة  ة الصوت الذ تعط ة لهرمون م النسب إن المنحني الذ یبین الق
ة مختلفة مبینة . الصوت ق اف الصوت الناتج عن أدوات موس ة ألط عض األمثلة النموذج إن 

ل    ).3-3-1(على الش

ط هذه السعة  الض متلك التواتر األساسي و ـ ارتفاع وعادة الصوت األكثر سعة  نستخدمها 
  .الصوت
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ة الصوتإن طرقة العزف على األداة  صورة ملحوظة على نوع ة تؤثر  ق على سبیل . الموس
ما لو عزفنا على  ع سنحصل على صوت یختلف عنه ف األصا المثال بتحرك أوتار الكمان 

حصل عند ضرب . الكمان بواسطة القوس ًا ما نصادف الصوت مثل الصوت الذ  غال
ارة عن ضجیج  عضًا والذ هو ع عضهما  ة معینة غیر أن قطعتین حجرتین ب صف نوع

ن فصله م بیر من التواترات . االرتفاع المعین لهذا الصوت ال  عدد  مثل هذا الضجیج یتصف 
عضاً  عضها  فة  صورة ضع طة  ون هناك . والمرت لو مثلنا الطیف الصوتي لهذا الضجیج لن 

ل  اف المبینة على الش ماثل ما هو مبین على األط مثل و ) 3-3-1(خطو منفصلة  ٕانما س
ًا مستمرًا للتواترات فًا مستمرًا أو تقرب   .ط

  

 الطيف الصوتي لبعض األدوات الموسيقية) 3-3-1(الشكل 

  HZالتواتر 

  HZالتواتر 

  HZالتواتر 

  الكمان

  المزمار

  البيانو

الس
عة 
الن
سب

الس
عة 
الن
سب

الس
عة 
الن
سب
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ة  -1-3-6   :فقان الخ –تداخل األمواج الصوت

ان معین  نفس الوقت من خالل م طتان و في الفصل الساب بّینا أنه عند عبور موجتان مترا
عضاً من الفضاء  عضهما  ما ان مثل هذا التداخل ینشأ في . فإن هاتان الموجتان تتداخالن 

قةً  حصل حق ضًا وهذا ما  ة ستتداخل أ . األمواج من أ نوع ما لهذا سنتوقع أن األمواج الصوت
ان  ط ندرس مضخمان صوت س مثال  	َو  	A(و B ( قعان على مسافةd  الواحد عن اآلخر

ان أمواجًا ). 4-3-1(ل على جدار القاعة الش عط ان  ال المضخمان الصوت سنعتبر أن 
ة لها نفس التواتر  ة لالثنان(صوت ولها نفس ) متساو

ل  ش ان  أن أحد المضخمان الصوت عن الطور وهذا 
تبین .انضغاطًا للهواء بنفس الوقت مع اآلخر

ل  ز على الش ) 4-3- 1(الخطو المتحدة المر
ة ال ل مضخم طون األمواج الصوت منتشرة من 

ار أنه من الضرور . صوتي عین االعت األخذ  و
طن انضغا  مثل ال ة  فهم أن في الموجة الصوت

طنین فهو تخلخل الهواء   . الهواء أما القعر بین 

الموجود في النقطة )مستقبل الصوت(إن اإلنسان أو 
C  ل من المضخمان والواقعة على نفس المسافة من 

ان اً , الصوت سمع صوتًا عال حیث أنه في هذه , س
م لألمواج وفي . النقطة سیجر التداخل مع تضخ

ل  Dالنقا مثل النقطة  سنسمع ) 4-3-1(على الش
في مثل . صوتًا خافتًا أو غیر مسموع على األطالق

عضاً هذه النقاطعند تداخل األمواج ستخمد  : عضها 
ل  س أنظر الش الع مناقشة مشابهة ). 21-15(تتطاب موجة انضغا مع موجة تخلخل و و

ن دراسة ذلك أكثر سهولة إذا مثلنا . من أجل األمواج على سطح الماء في الفصل الساب م
ل  ما في الش ل منحني  سنر أن التداخل مع ).5-3-1(المقطع الجانبي لألمواج على ش

م ظهر في النقطة  التضخ طون أو قعر بنفس , Cس ال الموجتین لها  حیث أنه في تلك النقطة 
حصل في النقطة . الوقت ل  Dوما  الموجة المنتشرة في ). ب5-3-1(موضحًا على الش

تداخل األمواج ) 4-3-1(الشكل 
 الصوتية المنتشرة مع مضخمين صوتين
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لذلك الموجة . Aیجب أن تقطع مسافة أكبر من الموجة المنتشرة من المضخم  Bالمضخم 
ة ل Bالمنتشرة من  النس   .Aلموجة المنتشرة من تتأخر 

  

  

حیث أن المسافة  Eُأختیرت النقطة  ل  على هذه الصورة . ADتساو المسافة  EDعلى الش
انت المسافة  ة بدقة نصف طول موجة الصوت BEإذا  عني أنه في النقطة  ,مساو ال  Dهذا 

عضاً  عضهما  التالي ستخمدان  ن . الموجتین ستقعان في طورن متعاكسین و م إن هذا القانون 
ارًا لتعیین النقا التي یجر فیها التداخل مع الهدم ون مع حصل مثل هذا التداخل في : أن 
دقة النقا التي تقع على مسافة من المضخم األول أكبر من المس افة عن المضخم الثاني و

ة . مقدار نصف طول موجة انت المسافة اإلضاف ل BE(نالحظ أنه إذا  ة ) على الش مساو
حة من طول الموجة  ة.....  ,2,3(أعدادًا صح ال الموجتین تقع في ) أطواًال موج عني أن  هذا 
م حصل التداخل مع تضخ   . طور و

انت المسافة  ة  BEوٕاذا  عني أننا نحصل ) من طول الموجة....  ,1/2,3/2,5/2(مساو هذا 
عني ). تضعیف(على تداخل هدام  عطي أمواجًا لكل التواترات هذا  ان المضخم الصوتي  إذا 

ارة(أنه في نقطة ال على التعیین  ) الهدام(حصل التداخل مع التضعیف  Dمثل النقطة ) اخت
س لكل األمواج ار الوارد. ل قًا للمع حصل فقط من أجل , من قبل وط فإن التداخل الهدام 

  .األمواج ذات الطول الموجي المعین

  

واللذان يولدان تداخالً  Bو  Aالمضخمان ) 6-3-1(الشكل 

 Dوهداماً في النقطة  Cفي النقطة ) بناءاً (مضخماً 
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  ) :8-3-1(مثال 

ل  ان على الش عد  1,00mقعان على مسافة ) 4-3-1(مضخمان صوت قف رجل على 
4,00m 1150صدر المضخم صوتًا بتواتر . عن المضخم األولHz .على أ : والمطلوب

ستمع إلى تداخل مع تضعیف مسافة من المضخم الثا ي  ؟ )هدام(ني یجب أن یتواجد إنسان 
  .c°20اعتبر أن درجة حرارة الهواء 

  :الحل 

  :طول موجة هذا الصوت تساو 

λ

م حصل التداخل مع تضخ قف المستمع على مسافة من أحد المضخمات , ولكي  یجب أن 
عد من المضخم الثاني ) 0,15mأ على مسافة (بنصف طول موجة الصوت  أ (وأقرب أو أ

ان المضخمان ). عن المضخم الثاني 3,85mأو  4,15mعلى مسافة  ن مالحظة أنه إذا  م
عض 0,15mموضوعان على مسافة  عني أننا لن نجد نقا والتي المسافة من  عضًا هذا  هما 

على هذه الصورة لن , عن المسافة للمضخم الثاني 0,15mعنها حتى أحد المضخمات ستزد بـ 
ماً  ل النقا التي یجر فیها التداخل تضخ   .ون في 

ان تنشأ هذه الظاهرة إذا امتلك م. ظاهرة الخفقانإن المثال الهام لجمع األمواج هو  عان صوت ن
ة بدقة) على سبیل المثال رنانتان( ة المنتشرة . تواترات متقارة وغیر متساو إن األمواج الصوت

ة شدة الصوت تزداد وتتناقص التالي سو ما بینها و عین تتداخل ف إن مثل هذا التغیر . من المن
سمى بـ الخفقان ة الصوت  یف ینشأ ومن أج. المنتظم والمتكرر مع الزمن في شدة سو ل فهم 

fالخفقان ندرس موجتان صوتیتان لهما نفس السعة وتواتر إحداهما  50Hz  ة والثان
f 55Hz . 1,00خاللs  ع األول   .هزة 55هزة والثاني  50یهتز المن

عین ال المن عد نفس المسافة عن  ل . لندرس سلوك األمواج في نقطة من الفضاء ت على الش
ة مقطع جانبي لكال الموجتین مع الزمن) 6- 1-3( ع ان وضعت تا ان العلو . وعلى المنحن

ین المنحني الثالث مجموع الموجتین ة . و tوفي اللحظة الزمن قعان بنفس  0 ال الموجتین 
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مالطور وعند ال حصل تضخ ال الموجتین لهما تواترات مختلفة ففي اللحظة . تداخل  ما أن  و
ة  tالزمن 0,10s حصل التداخل الهدام قعان في طور متعاكس وس tوعندما . س 0,20s 

بیرة قعان من جدید بنفس الطور وستكون السعة المحصلة  ل . س  0,20sعلى هذه الصورة 
ط هذه . لهذا الزمن فالمحصلة ستضعف أو تقل ستزداد السعة أما في الفاصل الزمني الض و

خفقان حصل خالل . الزادة والنقصان في الشدة سنشعر فیها  وفي حالتنا هذه فإن الخفقان 
0,20s . حصل ساو  5على هذه الصورة فإن الخفقان  ة أ تواتر الخفقان  مرات في الثان
5Hz.  

  

  

  

  

  

ل التالي. تكافئ تواتر الخفقان لموجتان مختلفتا التواتر –هذه النتیجة  ن تفسیرها على الش   :م

ل التالي fوَ  fلنفرض موجتان تواترهما    :توصف في نقطة من الفراغ على الش

D D

ل ة اإلزاحة المحصلة على الش تا ن  م   :وحسب مبدأ التطاب 

D D D

ل المثلثي استخدام قانون التحو   :و

sinA sinB

  :نحصل على

 ينشأ الخفقان نتيجة تراكب موجتان صوتيتان ذات اختالف قليل بالتواتر) 6-3-1(الشكل 

SSSS

HZ	

HZ	
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D 2D cos 2π
f
2

ن تفسیر  ل التالي) 8‐3‐1(العالقة م عطي موجة لها تواتر : على الش إن تراكب موجتان 
ط  الض ساو التواتر الوسطي للموجتان األولیتان و fاهتزاز  f وسعة االهتزاز . 2/

ع ما ضمن القوسین عد تر العالقة  إن هذه السعة تتعل . المحصل في النقطة المعتبرة تعطى 
مة عظمى الزمن وتتغیر من الصف ة( 2Dر حتى ق ذات ) مجموع سعات األمواج المتراك

fالتواتر  f ع . 2/ ل مرة عندما التا cosینشأ الخفقان  2π f f /2 t  ح ص
ل  1‐أو  1+مساٍو  حصل خفقانان): 6- 3-1(ما في الش عني أنه خالل دور  حیث , هذا 

مة  ساو ضعف ق fأن تواتر الخفقان  f نها تساو الفرق بین تواترات األمواج أ أ, 2/
fالمتداخلة  f.  

ارة عن طرقة حساسة لمقارنة التواترات   .تنشأ ظاهرة الخفقان لكل األمواج وهي ع

لر ) أثر(مفعول  -1-3-7   :دو

ارة اإلطفاء ن أن نالحظ أن ارتفاع صوت صفارة س عد , م شدة  ة تقل  سرعة عال ة  والمتحر
ارة  ضًا تغیر ارتفاع إشارات الحافلة . سرعة قرناأن تمر الس م الحظتم أ ن أن من المم

م ة قر سرعة عال ة المسافرة  ضًا عندما .الصوت اق یتغیر أ ارة الس إن ارتفاع صوت محرك س
ع الصوت من المراقب. تمر قرب المراقب ع , إذا اقترب من یزداد ارتفاع الصوت مقارنة مع من

  .صوتي ثابت

ع الصوتي عن المراقبإذا ابتع قل, د المن مفعول . فإن ارتفاع الصوت  تسمى هذه الظاهرة 
افة أنواع األمواج لر وتحدث عند  ة . دو وسندرس سبب نشؤها وتغیر تواترات األمواج الصوت

طة بهذا المفعول   .والمرت

  

  


