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  سلسلة تمارین
  الموجات المیكانیكیة الدوریة

  1تمرین 

  

 وبالتالي ینتشر تشوه, تجعل قعر كأس یاروت یھتز , یحدث المتكلم موجة صوتیة 
 vair=340m/s: ھي  C°25سرعة انتشار الصوت في الھواء عند . طول الخیط 
 في الھواء   فسر بایجاز كیفیة انتشار الموجة الصوتیة-1
من فم الشخص , حدد سلسلة مختلف اوساط انتشار الموجات المیكانیكیة بھذه العدة  -2

  .1المتكلم الى أذن الشخص الذي یستمع شكل 
   .تحدید سرعة انتشار الموجة على طول الخیط-3

. لقیاس سرعة انتشار الموجة على طول الخیط .  2ننجز التركیب التالي شكل, C°25عند 
یسجل الالقطان . على الخیط  D=20mتفصلھما المسافة . Bو  A نضع القطین بالنقطتین

  .وسع التشوه خالل الزمن 
  3نحصل على الشكل, لراسم التذبذب 2بالمدخل   Bوالالقط 1بالمخل   Aنربط الالقط 3
 .  Aبالنسبة للنقطة Bالذي تصل فیھ االشارة الى النقطة   τ حدد التاخر الزمني 3-1
         5ms/divھي  الحساسیة األفقیة  
  احسب قیمتھا τو Dاعط تعبیر سرعة االنتشار للموجة على الخیط بداللة  - 3-2
  ما ھي الخاصیة التي تعلل ھذه النتیجة ؟. C°25عند  vairقارن ھذه القیمة مع  3-3
الذي یبعث موجات ,  4نضع االن مكبرا للصوت أمام كأس یاورت المرسل الشكل -4

  .الموجات الجیبیة التي تنتشر طول الحبل لھا نفس نفس التردد. NEھا صوتیة جیبیة تردد
  5نحصل على التسجیل  التالي الشكل, D=20mعندما تساوي المسافة 

  احسب تردد  5اعتمادا على تسجیل شكل  - 4-1
  .الموجة التي تنتشر على الخیط 

  .1ms/divو الحساسیة االفقیة  
نالحظ ان االشارتین توجدان على نفس ,  Aعلى النقطة Bعندما نبعد النقطة  - 4-2

    D=25m ; D=30m ; D=35m:التشكیلة  بالنسبة للمسافات التالیة 
  للموجة المنتشرة   λاستنتج طول الموجة 

  2تمرین 
انتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء وقیاس عمق الماء -أ  

 دراسة انتشار موجة فوق صوتیة
  لدراسة انتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء، تم إنجاز التركیب التجریبي الممثل 

  .مستقبلھا Rباعث الموجات و E، حیث)1(في الشكل  
.عرف الموجة المیكانیكیة المتوالیة -1  
؟ھل الموجة فوق الصوتیة موجة طولیة أم موجة مستعرضة  -2  
)2(یمثل الرسم التذبذبي الممثل في الشكل  -3  

 .divs2: ، حیث الحساسیة األفقیةRتغیرات التوتر بین مربطي المستقبل  

  .Rللموجة المستقبلة من طرف  Tعین مبیانیا قیمة الدور  - 3-1

12طول الموجة، علما أن سرعة انتشارھا في الھواءھي  حدد قیمة - 3-2 .10.40,3  smvair.  

تحدید عمق المیاه -ب   
Eالسونار جھاز استشعار، یتكون من مجس یحتوي على باعث  و مستقبل   R للموجات فوق  

.الصوتیة، و یستعمل في المالحة البحریة لمعرفة عمق المیاه؛ إذ بفضلھ تستطیع السفن االقتراب من السواحل بكل اطمئنان   
Eلتحدید عمق المیاه في میناء، ترسل باخرة بواسطة الباعث   و بعد اصطدامھا بالقعر ینعكس جزء منھا. ، إشارات فوق صوتیة دوریة نحو قعر البحر

Rلیتم التقاطھ بواسطة المستقبل  ) 1(یمثل الرسم التذبذبي . األشعة المنمذجة التجاه ومنحى االنتشار مائلة قلیال بالنسبة لالتجاه الرأسي). 3شكل (  
Eاإلشارة المنبعثة من  اإلشارة المستقبلة في ) 2(والرسم التذبذبي   R .و اللذان تمت معاینتھما بواسطة جھاز مالئم) 4شكل (    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .المدة الزمنیة الفاصلة بین لحظة إرسال اإلشارة و لحظة استقبال الجزء المنعكس منھا tحدد -1
عمق المیاه في مكان تواجد السفینة، علما أن سرعة انتشار الموجات فوق   dاستنتج قیمة . نعتبر أن الموجات فوق الصوتیة تتبع مسارا رأسیا -2

13الصوتیة في الماء ھي  .10.50,1  smveau  

 

 

 

 

 




