


















٨١

فاصلٔه اين دو نقطه از يکديگر در راستاى انتشار، برابر نصف طول موج است. به همين ترتيب، نقطه  هاى 
ديگرى نيز مى توان مشخص کرد که با يکديگر در فاز مخالف اند. فاصلٔه اين نقطه  ها از يکديگر مضرب 
فردى از نصف طول موج است. بنابراين: نقطه  هايى از محيط که فاصلۀ آنها از يکديگر مضرب 

فردى از نصف طول موج باشد، در فاز مخالف اند. براى اين نقطه  ها داريم:
x ( n ) λ∆ = −2 1

2
(۴ــ۴)  

پرسش 4ـ 1

ـ    ۸  نقطه  هايى را که هم فاز ند و نقطه  هايى را که در فاز مخالف اند   روى شکل ۴ـ
پيدا کنيد.

باشد،   t = T  برابر يک دوره، يعنى انتشار  رابطۀ طول موج با سرعت و بسامد: اگر زمان 
مسافتى که موج در اين مدت مى پيمايد، برابر طول موج مى شود؛ يعنى x = λ  است. با توجه به تعريف 

طول موج و رابطٔه ۴ــ۱ داريم:
λ = vT  (۵۴ــ)

چون دوره و بسامد، عکس يکديگرند خواهيم داشت:
 vvT

f
λ = = (۴ــ ۶) 

ـ   2  مثال 4

سر  اگر  الف)  g  است. 
m

30 آن  طول  واحد  جرم  و    ۱۲N طنابى کشش  نيروى 
اين طناب را با دياپازونى که بسامد آن ۱۰۰Hz  است، عمود بر راستاى طناب به نوسان 
درآوريم، طول موج در طناب را پيدا کنيد. ب) اگر نيروى کشش طناب را نصف کنيم، 

بسامد و طول موج در طناب را حساب کنيد.
g m / kg mµ = =30 0 03    

پاسخ
الف) با استفاده از رابطٔه ۴ــ  ۲ داريم:
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) است؛ در نتيجه رابطٔه ۴ــ۹ به صورت زير نوشته  rad m يکاى عدد موج در SI راديان بر متر ( 
مى شود.

u = Asin (ωt - kx)  (۱۱۴ــ)
رابطٔه ۴ــ۱۱ وضعيت نوسانى نقطه اى از محيط را که به فاصلٔه x از مبدأ مختصات (چشمٔه موج) 

واقع است، در لحظٔه t نشان مى دهد. به اين رابطه تابع موج مى گوييم. 
تابع موج، تابعى دو متغيره است؛ يعنى در آن، u تابع دو متغير زمان (t) و مکان (x) است؛ براى 
مثال، اگر به يک نقطٔه محيط نگاه کنيم (x را ثابت بگيريم) خواهيم ديد که اين نقطه در لحظه  هاى مختلف 
وضعيت  هاى نوسانى متفاوتى پيدا مى کند؛ يک لحظه در وضعيت تعادل است، لحظه اى ديگر از وضع 
تعادل خارج شده و فاصلٔه آن از وضع تعادل برابر u مى شود و در لحظه اى ديگر، در دورترين فاصله 
از وضع تعادل قرار مى گيرد  (u = A). به عبارت ديگر u تابع زمان است. پس با ثابت گرفتن x مى توان 
تابع u را برحسب زمان (t) براى هريک از ذّره  هاى محيط به دست آورد و نمودار آن را نيز رسم کرد؛ 
 u Asin t

T
π= 2 مثال ً، اين تابع براى چشمٔه موج که آن را مبدأ مختصات گرفته ايم  (x = ۰) به صورت 

و نمودار آن نيز به صورت زير است:

شکل ۴ــ۱۳
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شکل ۴ــ۱۲

 u Asin( t kd)
T
π= −2 تابع u براى يک ذّره  که به فاصلٔه  x = d از چشمٔه موج واقع است، 

 d براى اين نقطه در شکل ۴ــ۱۳ آمده است. توجه کنيد که شروع نمودار به u خواهد بود. نمودار
بستگى دارد.
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   2πf = 50π          ⇒           f =25Hz                                                 
v دارىم:

f
λ = با استفاده از رابطٔه 

/ m cmλ = = =
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اکنون اندازٔه اختالف  فاز دو نقطه را محاسبه مى کنىم:
B A∆ϕ = ϕ −ϕ                                                                                    

Δφ = 0/7π - 0/4π = 0/3πrad                                                            
با استفاده از رابطٔه 4ــ15 دارىم:

x xπ π π
= ∆ = ∆
λ

3 2 2
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       ⇒   Δx = AB = 12cm                            

فعالیت 4ـ 4

از  نقطه  با استدالل توضىح دهىد که چرا در مثال 4ــΔx ،5کمترىن فاصلٔه دو 
محىط است که در ىک جهت انتشار موج واقع اند.

ـ  5 تمرین 4

شکل  هاى 4ــ14 ــ الف 
دو  در  را  موج  ىک  نقش  و ب، 
لحظٔه t1 و t2 نشان مى دهد که در 
امتداد محور x منتشر مى شود. 
عالمت پىکان، ىک نقطه از موج 
را در اىن دو لحظه نشان مى دهد. 
با فرض اىنکه محور قائم، لزومًا 

محور y نىست مطلوب است: 
الف( اىن موج طولى است ىا عرضى و عدد موج آن چه اندازه است؟ 
ب( اگر بسامد نوسان  ها ٢٥Hz باشد، Δt = t2 - t1 چند ثانىه است؟

شکل 4ــ14 
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