
  سلسلة تمارین
  الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

1تمرین   
  .من مشاھدتھ البرق  Δtفي یوم عاصفي سمع شخص صوت الرعد بعد مرور مدة زمنیة 

  سرعة الضوء في  Cسرعة الصوت في الھواء و V: الفاصلة بین موضع ھذا الشخص و موضع العاصفة بداللة  dأوجد تعبیر المسافة  1-
  .  Δtالھواء و المدة الزمنیة   

  C= 3.108m/sو   V=340m/s: نعطي .     Δt=2,5sفي حالة  dأحسب المسافة  2-
  2تمرین 

مظھر الحبل حسب مستوى رأسي متعامد  1یمثل الشكل  .متوالیة  جیبیة   لحبل مرن افقي موجة مستقیمیة  Sبالطرف  Nیحدث ھزاز تردده 
  .    بداللة الزمن   Sاستطالة المنبع  تغیرات 2و یمثل الشكل  t1عند لحظة  (Ox)یضم  المحور  الحبل و

  . و سرعة انتشار  الموجة  Nو قیمة التردد  عین قیمة طول الموجة   1-
  . SM=6cmبالمسافة   Sمن الحبل تبعد عن   Mنعتبر نقطة   2-

  .  Mو   Sقارن حركتي ) أ
  .  Mمثل بداللة الزمن تغیرات استطالة النقطة ) ب
  .  t=45msنعتبر لحظة   3-

  .  t=45msمثل مظھر الحبل عند اللحظة ) أ
عدد نقط الحبل التي تھتز على توافق في الطور ,  tحدد عند اللحظة ) ب

  .  Sمع المنبع 
  فنشاھد الحبل في حركة ظاھریة بطیئة   Ne=49Hzنضيء الحبل بوماض تردد ومضاتھ  4 -

:التي تقطعھا الموجة بین ومضتین تكتب على الشكل التالي  drبین أن تعبیر المسافة الحقیقیة ) أ  
e

r
N

N
d  .   

  . ثم استنتج منحى الحركة الظاھریة البطیئة  و    drقارن   
  . التي تقطعھا الموجة بین ومضتین    daتعبیر المسافة الظاھریة  Neو    ,  Nتنتج بداللة اس) ب  
: بین أن تعبیر السرعة الظاھریة للموجة یكتب على الشكل التالي  ) ج ea N-Nv   ثم احسب قیمتھا.  

  3تمرین 
  .   Nو ترددھا  T=2sتصدر سیارة إسعاف إشارات صوتیة منتظمة دورھا 

  
  . تابث B من مالحظ   d2=10mتوجد السیارة على مسافة   t0=0في اللحظة التي تاریخھا   1-

 . B التي تصل فیھا اإلشارة األولى للمالحظ t1أحسب اللحظة 
  .    C=340ms-1نعطي  سرعة انتشار الصوت  في الھواء  

  .  VE=20ms-1ا  علما أن سیارة اإلسعاف تبتعد عن المالحظ بسرعة ثابتة قیمتھ  2-
  .التي توجد بین سیارة اإلسعاف و المالحظ ثانیتین بعد اإلرسال األول  d2أحسب المسافة ) أ

  .   Bفیھا اإلشارة الثانیة للمالحظ التي تصل t2أحسب اللحظة ) ب
  ’Tاحسب قیمة .   Tو   C   ,VEلإلشارات الصوتیة بالنسبة للمالحظ بداللة  ’Tأوجد تعبیر الدور ) ج

  ’’Tاحسب .   Tو   C   ,VEلإلشارات الصوتیة بالنسبة للمالحظ بداللة  ’’Tأوجد تعبیر الدور  .Bحالة سیارة اإلسعاف تقترب من المالحظ  3-
  4تمرین 

 f = 2.0KHzتردده    GBFنربط مكبر الصوت بمربطي المولد ذي التردد المنخفض 
مكبر الصوت .الصوت  عن مكبر  dنضع میكروفونا عند موضع یبعد بالمسافة .  

كما یوضح الشكل  Yلكاشف التذبذب والمیكروفون مرتبط بالمدخل   Xمرتبط بالمدخل 
  : جانبھأسفلھ نالحظ على شاشة كاشف التذبذب الرسم التذیذبي 

   .  μs/divحدد سرعة الكسح لكاشف التذبذب ب  
التي ستغرقتھا الموجة   Δtأعط تعبیر . بین المنحنیین   sب   τحدد الفرق الزمني  -1 

 .عدد صحیح طبیعي nو   f و τالصوتیة لتصل المیكروفون بداللة  
نفس Y و Xللمدخلین . ،علل الجواب   Yحدد الوسع  المحصل علیھ في المدخل  

 . mV/div 100الحساسیة الرأسیة 
فنحصل على توافق في الطور ، بالنسبة .المیكروفون تدریجیا من مكبر الصوت نبعد  

 عن مكبر الصوت حیث d2و 1dلموضعین متتالیین تفصلھما المسافة 
  mc 16.5    =1d - d2   .استنتج طول الموجة λ وسرعة الصوتC . 

  . n  و τ  و Cو  λبداللة  d عبر عن المسافة - 1-5
  d، احسب قیمة   cm40و cm30محصورة بین  dعلما أن المسافة  - 2-5

 




