
  . SM=6cmبالمسافة   Sمن الحبل تبعد عن  

  .  Mمثل بداللة الزمن تغیرات استطالة النقطة 

t=45ms  .  
  .  Sعلى توافق في الطور مع المنبع  عدد نقط الحبل التي تھتز

  . فنشاھد الحبل في حركة ظاھریة بطیئة   Ne=49Hzنضيء الحبل بوماض تردد ومضاتھ 
dr  التي تقطعھا الموجة بین ومضتین تكتب على الشكل التالي:

  . ثم استنتج منحى الحركة الظاھریة البطیئة  

  . التي تقطعھا الموجة بین ومضتین    dappتعبیر المسافة الظاھریة  

: بین أن تعبیر السرعة الظاھریة للموجة یكتب على الشكل التالي   ea N-Nv   ثم احسب قیمتھا. 

للموجات   2Rو   1Rو مستقبلین 
و  Eبحیث یكون الباعث  ،الفوق الصوتیة في حوض مملوء بالماء

  .    المستقبالن على  نفس  اإلستقامة وفق مسطرة مدرجة
یرسل الباعث موجة فوق صوتیة متتالیة جیبیة تنتشر في الماء و 

تطبق اإلشارتان الملتقطتان من .   
 Y2و  Y1على المدخلین  ،تباعا 

معا عند صفر   R2و   R1عندما یوجد المستقبالن  
حیث یكون   اعالهنالحظ على شاشة راسم  التذبذب الرسم التذبذبي الممثل في الشكل 

الحساسیة األفقیة .    على توافق في الطور   ، R2و   R1المنحنیان الموافقان لإلشارتین   الملتقطتین من طرف 
6,25µs/div  .  نبعدR2  فنالحظ أن المنحنى الموافق   ،وفق المسطرة المدرجة

من   R2و   R1 و تصبح اإلشارتان الملتقطان من طرف, ینزاح نحو الیمین 
     d=3,75cmھي   R2و   R1الطور عندما تكون المسافة بین 

  للموجات فوق الصوتیة المدروسة ؟   Tما دور 
  ثم حدد قیمتھا 

  . لسرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في المــاء   veاستنتج من ھذه التجربة القیمة 
و نفرغ الحوض من الماء فیصبح وسط    (d=3,75cm)نحتفظ بعناصر التركیب التجریبي في مواضعھا 

 . أصبحتا غیر متوافقتین في الطور   R2و   R1نالحظ أن اإلشارتین المستقبلتین من طرف 
  

وفق المسطرة المدرجة لتصبح اإلشارتان من  R1عن  R2ب أن نبعد بھا أحسب المسافة الدنویة التي یج
   va=340ms-1جدید على توافق في الطور، علما أن  سرعة انتشار الموجات الفوق صوتیة في الھواء 

، وعرض الفتحة یساوي   Fصفیحة فلزیة بھا فتحة في مركزھا  R1والمستقبل 
   0.5mمرتبطین بخیط طولھ  R1 و Eو.في نفس المستوى األفقي  Eو Fیوجد 

  ،ھل  یبقى منحنى الموجة الملتقطة ثابتا ؟  Fفي المستوى األفقي المار من
یشیر   راسم التذبذبن نالحظ أ. FRلزاویة بین المنظمي على الصفیحة والخیط الذي یمیز االتجاه 

الموافقة لوسع ) بالردیان ( αوقارنھا مع قیمة  λ/aحدد النسبة . α = 48°إلى توتر منعدم عندما تساوي الزاویة 

 ھل تتغیر النتائج ؟ : 
في البواخر لتحدید المسافة بینھا وبین قعر البحر یستعمل , السونار جھاز باعث والقط للموجات فوق الصوتیة 

ثم  N=40KHzترددھا .یبعث السونار موجات.من جھة وبینھا  وبین الحواجز التي من حولھا من جھة ثانیة 
  .رمسافة یوجد قعر البحر بالنسبة للسونا آيعلى 

من الحبل تبعد عن   Mنعتبر نقطة   2-
   .  Mو   Sقارن حركتي ) أ

مثل بداللة الزمن تغیرات استطالة النقطة ) ب  
  .  t=45msنعتبر لحظة   3-
t=45msمثل مظھر الحبل عند اللحظة ) أ  
عدد نقط الحبل التي تھتز,  tحدد عند اللحظة ) ب  

نضيء الحبل بوماض تردد ومضاتھ  4 -
drبین أن تعبیر المسافة الحقیقیة ) أ  

e

r
N

N
d  .    قارنdr    و  ثم استنتج منحى الحركة الظاھریة البطیئة

تعبیر المسافة الظاھریة  Neو    ,  Nاستنتج بداللة ) ب  

بین أن تعبیر السرعة الظاھریة للموجة یكتب على الشكل التالي  ) ج  

 

 
 .تعرف عن الجواب أو األجوبة المناسبة لھذه األسئلة التالیة أو قم بالتصحیح المناسب
  ?.الموجة المیكانیكیة ھي انتقال تشویھ في وسط مادي مرن أو في فراغ ویرافقھا انتقال المادة والطاقة

  ?.....البرق-ھزة أرضیة-موجات البحر-الضوء
سرعة انتشار موجة میكانیكیة في وسط مادي مرن غیر متجانس ثابتة وترتبط بقصوره وببعض 

  ? المؤثرات الفیزیائیة حیث ترتبط سرعة انتشار موجة طول حبل مرن بكتلتھ الطولیة و بشدة توتره و بلونھ
    ?.المسافة الفاصلة بین ھاتین النقطتین

 :الموجات

 الحاالت جمیع
 مقیاس سجل

  لھما الموافقة
 مرور بعد 

  الزلزال
 وجود ومكان الھزة مركز ینب المسافة احسب

 عند األرضیة الھزة بدایة لحظة باعتبار سرعتھا

و مستقبلین  Eنضع باعثا    - 5- التمرین   
الفوق الصوتیة في حوض مملوء بالماء

المستقبالن على  نفس  اإلستقامة وفق مسطرة مدرجة
یرسل الباعث موجة فوق صوتیة متتالیة جیبیة تنتشر في الماء و  

.     R2و   R1تصل إلى المستقبلین 
تباعا  ،  R2و   R1طرف المستقبلین 

عندما یوجد المستقبالن  .    لراسم التذبذب 
نالحظ على شاشة راسم  التذبذب الرسم التذبذبي الممثل في الشكل   ،المسطرة المدرجة

المنحنیان الموافقان لإلشارتین   الملتقطتین من طرف 
 6,25µs/divلراسم التذبذب مضبوطة على  

ینزاح نحو الیمین      R2لإلشارة الملتقطة من طرف 
الطور عندما تكون المسافة بین   جدید على توافق في 

ما دور . عرف الموجة فوق الصوتیة - 1
ثم حدد قیمتھا . أعط تعریف طول الموجة  - 2
استنتج من ھذه التجربة القیمة   - 3
نحتفظ بعناصر التركیب التجریبي في مواضعھا  - 4

نالحظ أن اإلشارتین المستقبلتین من طرف   .اإلنتشار ھو الھواء
  .أعط تفسیرا لھذه المالحظة  -1- 4
أحسب المسافة الدنویة التي یج -2- 4

جدید على توافق في الطور، علما أن  سرعة انتشار الموجات الفوق صوتیة في الھواء 
والمستقبل  و E نضع، أمام الباعث  - 5

a=1cm یوجد . وطول الصفیحة كبیر
في المستوى األفقي المار من R1نحرك المستقبل  -1- 5
لزاویة بین المنظمي على الصفیحة والخیط الذي یمیز االتجاه ا αنسمي  -2- 5

إلى توتر منعدم عندما تساوي الزاویة 
 .منعدم للموجة الملتقطة

: نعید نفس التجربة في الماء  -4- 5
السونار جھاز باعث والقط للموجات فوق الصوتیة  - 6

من جھة وبینھا  وبین الحواجز التي من حولھا من جھة ثانیة 
على ، ∆t=2sیلتقطھا بعد مرور المدة

  . ما توقعك لحركة الموجة؟ استنتج  ترددھا الظاھري
  .نقطة من وسط االنتشار Mالتي تنتمي إلى الصفیحة منبعا للموجة المحدثة و النقطة 

  .أمام الموجة الواردة

لحبل مرن 

تغیرات  استطالة المنبع 

 
تعرف عن الجواب أو األجوبة المناسبة لھذه األسئلة التالیة أو قم بالتصحیح المناسب    - 1- التمرین   
الموجة المیكانیكیة ھي انتقال تشویھ في وسط مادي مرن أو في فراغ ویرافقھا انتقال المادة والطاقة- 1
الضوء –من الموجات المیكانیكیة نذكر الموجة فوق الصوتیة - 2
سرعة انتشار موجة میكانیكیة في وسط مادي مرن غیر متجانس ثابتة وترتبط بقصوره وببعض - 3

المؤثرات الفیزیائیة حیث ترتبط سرعة انتشار موجة طول حبل مرن بكتلتھ الطولیة و بشدة توتره و بلونھ
المسافة الفاصلة بین ھاتین النقطتینالتأخر الزمني لموجة بین نقطتین ھو - 4

الموجات من یننوع ینتشر الزالزل حدوث عند - 2- التمرین   
P - والسائلة؛ الصلبة األوساط في تنتشر موجات طولیة 

. S - جمیع فقط في الصلبة األوساط في تنتشر موجات مستعرضة
سجل الزالزل، أحد أثناء S.الموجات من أسرع P الموجات تكون 
  .ینالتالیت یناإلشارت الزالزل 
الموافقة  Pو Sین بالموجت (2 ) و (1 ) یناإلشارت قرنا- 1
 وسجلت العاشرة الساعة على األرضیة بالھزة الشعور ثم - 2
 80s الزلزال ركزبم األرضیة الھزة حدوث لحظة حدد .حدوثھا على

احسب ، v =10km.s-1ھي Pالموجة  انتشار سرعة أن علما  3-
  .الزلزال مقیاس

سرعتھا احسب تابثة ، S الموجة انتشار سرعة أن بافتراض - 4
  .للتواریخ أصال الزلزال مركز

للموجات على ماء سمكھ  یحتوي حوض   - 3- التمرین   
نحدث على سطح الماء بواسطة صفیحة مستقیمیة . ثابت

   .موجة متوالیة جیبیةN=50Hz، مرتبطة بھزاز تردده 
نضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد ومضاتھ . 1

Ne یمثل الشكل أسفلھ مظھر سطح الماء . قابل للضبط
  . 50Hzعندما نضبط التردد على القیمة 

 .لموجـــــــــــــة حدد طول ا -1- 1
  . سرعة انتشار الموجة على سطح الماء Vحدد   2.1
ما توقعك لحركة الموجة؟ استنتج  ترددھا الظاھري. Ne=49Hzنضبط تردد الوماض على القیمة   3.1

التي تنتمي إلى الصفیحة منبعا للموجة المحدثة و النقطة  Sنعتبر النقطة . 2
  . Mو Sقارن الحالة االھتزازیة للنقطتین   1.2
 أحسب التأخر الزمني بین النقطتین  2.2

أمام الموجة الواردة a=8mmنضع حاجزا بھ فتحة عرضھا . 3
  ما اسم الظاھرة و ماھي شروط حدوثھا؟.1.3
  .تھاخاصیات احددمالظاھرة المالحظة؟  ارسم 2.3

لحبل مرن   Sبالطرف  Nیحدث ھزاز تردده     - 4- التمرین   
مظھر  1یمثل الشكل . افقي موجة مستقیمة متوالیة  جیبیة 

الحبل حسب مستوى رأسي متعامد الحبل و یضم  المحور 
(Ox)  عند لحظةt1  تغیرات  استطالة المنبع  2و یمثل الشكل

S   بداللة الزمن    .  
و سرعة  Nو قیمة التردد  عین قیمة طول الموجة   1-

  . انتشار الموجة 
 




