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  سلسلة تمارین
  الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

  1تمرین 
توجد في الطبیعة عدة حیوانات تستعملھا للتواصل فیما بینھا او  20KHzالموجات فوق الصوتیة موجات میكانیكیة ثالثیة البعد یزید ترددھا على 
  v=340m/sلتحدید موقع فریستھا، سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء 

  ھل یمكن استعمال الموجات فوق الصوتیة لقیاس المسافة بین االرض و القمر ؟ -1
 83 السونار البیولوجي للخفافیش یرسل نوع من الخفافیش دفعة من الموجات فوق الصوتیة ترددھاkHz =N  خالل مدة زمنیة∆t=36ms   
    .لھذه الموجات فوق الصوتیة λو طول الموجة  Tاحسب الدور   -2
  .عدد االدوار الذي تحتوي علیھ ھذه الدفعة Kاحسب  -3
 الفاصلة بین الخفاش و الحاجز ؟  dما المسافة . من ارسالھا  ζ=20msتنعكس ھذه الدفعة بعد اصطدمھا بالفریسة، یستقبلھا الخفاش بعد مرور  -4
و أن الفریسة ثابتة في مكانھا، حدد المدة الزمنیة الالزمة لكي ینقض الخفاش على  V’=36Km/hادا علمت ان سرعة انتقال الخفاش ھي  -5

  .فریستھ 
  تبعث دلفین كذلك موجات صوتیة مسموعة من طرف االنسان ترددھاN=8KHz طول موجتھ في الھواءair=4,25cmλ  في ماء البحر

λeau=18, 75cm 
  الصوتیة ؟ ما الفرق بین الموجات الصوتیة و الموجات فوق – 6
  .حدد سرعة انتشار الصوت في كل من الوسطین – 7

  2تمرین 
تفصل  R2و  R1 ، حیث المیكروفونان )1(لتحدید سرعة انتشار الموجات الصوتیة في الھواء، تم إنجاز التركیب التجریبي الممثل في الشكل 

  .dبینھما مسافة 
الحساسیة األفقیة .d1=41cmلنسبة للمسافة  تغیرات التوتر بین مربطي كل میكروفون با) 2(كلیمثل الرسمان التذبذبیان الممثالن في الش

  0,1ms/div: للمدخلین ھي
  R2حدد معلال جوابك الرسم التذبذبي الملتقط من طرف - 1-1
  .تردد الموجات الصوتیة المنبعثة من مكبر الصوت Nحدد  1-2
إلى أن یصبح الرسمان التذبذبیان من جدید و ألول مرة  R2نزیح أفقیا المیكروفون- 1-3

 . d2=61,5cmھي المسافة R2و  R1على توافق في الطور، فتكون المسافة بین
 طول  λواستنتج قیمة   λ=-d1 d2 ن بین ا -2

  .الموجة للموجة الصوتیة
  .سرعة انتشار الموجة الصوتیة في الھواءVأحسب - ب
 R2و  R1الستقبال الموجة من طرف  ζالزمني  استنتج التاخر- ج
  92.25cm=d3ھي المسافة  R2و  R1یصبح الرسمان التذبذبیان على تعاكس في الطور ، فتكون المسافة بین, R2نزیح أفقیا المیكروفون  - 2
    K>n ,عددین صحیحین   kو  nحیث    d1=(k-n) λ + λ/ 2  d3 -بین ان 2-1
  R2و  R1 الرسمان التذبذبیان الملتقتین من طرف  2ارسم في الشكل – 2-2
  علل ,؟ ھل تحدت ظاھرة الحیود للموجة الصوتیة  a=7cmنضع امام مكبر الصوت حاجزا عرض شقھ -3

  3 تمرین
 -: لدراسة الموجات فوق الصوتیة ننجز التركیب التجریبي جانبھ والذي یضم  

،  كاشف 2Rو  1Rللموجات فوق الصوتیة و تغذیتھ ،  مستقبلین  Eالباعث 

                .                                                                                                                   التذبذب ،  مسطرة مدرجة

 1Rفتنتشر في الھواء لتصل إلى المستقبلین  Eتنبعث موجة متوالیة جیبیة من 

على شاشة كاشف . اللذان یوجدان على استقامة واحدة مع الباعث 2Rو 

نعاین الموجات الملتقطة من طرف  2Yو  1Yالتذبذب و عبر المدخلین 

cmdعندما تكون المسافة الفاصلة بین المستقبلین ھي . المستقبلین  8,2 

.                                                                                                                            تكون الموجتین الملتقطتین على توافق في الطور ونحصل على التسجیل جانبھ
              .          حدد تردد الموجات فوق الصوتیة المنبعثة – 1

فنالحظ أن المنحنى الموافق للمستقبل  2Rعن المستقبل  1Rنبعد المستقبل  – 2

2R  ینزاح نحو الیمین لیصبح المنحنیین على توافق في الطور من

حیث تأخذ المسافة بین  R'2جدید عندما یصل إلى الموضع 

cmdالمستقبلین القیمة  5,3' .  

  إلى ماذا یعزى ھذا التفاوت في وسع المنحنیین؟          – 1. 2
  .                              حدد معلال جوابك طول الموجة – 2.2

                                                                                                                             .             احسب  سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء – 3. 2
نغمر الباعث و المستقبلین في حوض ملئ بالماء و ننجز نفس  – 3

نالحظ أن المنحنیین یصبحان من .التجربة دون تغییر تردد الموجات 
افق في الطور عند إبعاد المستقبلین بمسافة تساوي أربع جدید على تو

احسب سرعة انتشار . مرات المسافة التي تم إبعادھما بھا في الھواء
  .الموجات فوق الصوتیة في الماء

 

 




