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للموجات الفوق الصوتیة و سرعتھا  ننجز التجربة 
ب ذبذبكاشف ت R2و  R1حیث نربط المستقبلین .  جانبھ

موجات فوق صوتیة   Eیرسل الباعث  .ذاكراتي 
 .الممثل على الشاشة فنحصل على الرسم التدبدبي

 .ماھي طبیعة الموجات الفوق الصوتیة  - 1-1
  التأخر الزمني بین استقبال المستقبلین حدد  - 1-2
  .تردد الموجات الفوق الصوتیة  حدد  - 1-3
  نالحظ أن فوفق المستقیم یمینا  R1عن  R2نبعد  - 1-4

 
 Sx=5µs/divالحساسیة االفقیة 

 .یتحرك على المحور االفقي  Bالمنحنى المحصل علیھ في المدخل 
 .أعط تفسیرا لدلك  -أ

 ما ھي الدوریة التي یتم إبرازھا في ھده التجربة؟ - ب
و نعد عدد المرات التي یتم فیھا الحصول  R1ثم نبعده عن  .المنحنیینفي موضع حیث نحصل على توافق في الطور بین  R2نضع المستقبل  - ج

 . مرات  10یحدث التوافق في الطور  D=8.57cmبمسافة تساوي  R2عندما نبعد   المنحنیینعلى توافق في الطور بین 
  .في الھواءسرعة الموجات فوق الصوتیة  Vairطول الموجة و   أحسب

تستغل الموجات ذات  :نمدجة الفحص بالصدى  -3
الفحص بالصدى و في  15MHzالى  2MHzالتردد 

للحصول على صورة تستثمر خصائص الموجات 
  :الفوق الصوتیة 

عندما یتغیر الوسط ینعكس جزء من الموجات  -
  الوسط الموالي الواردة و ینتقل الجزء االخر الى

سرعة و درجة امتصاص الموجات الفوق الصوتیة  -
  یتعلقان بالوسط

التي تمكن من  جانبھ،ننمدج الفحص بالصدى بالتجربة 
   Sx=0,5ms/divالحساسیة االفقیة   للموجات  Eالفاصلة بین الباعث  dتحدید المسافة 

على شاشة  یمثل المنحنى السفلي ، 200C تھو درجة حرار M=29g/mol یةمولال تھكتلنجز تجربة في الھواء  .الصوتیة و السطح العاكسالفوق 
  . الموجة المنعكسة راسم التذبذب

  .المدة الزمنیة التي تفصل بین بعث و إستقبال الموجة فوق الصوتیة  حدد - 2-1

.�)�=V : ات الصوتیة في الغازات بـسرعة إنتشار الموج نعبر عن - 2-2 �. µ)/1.4= حیث�µ و . R=8,3Kg.m2/mol.K.s2   وM 
  .غازالكتلة المولیة لل

.�)�=Vبین أن العالقة   - أ �.µ)/�  تأكد من قیمة ، و متجانسة االبعادvair  سرعة إنتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء.  
   .للموجات فوق الصوتیة و السطح العاكس  Eالفاصلة بین الباعث  dإستنتج المسافة - 2-3
نضع بین منبع الموجات و السطح العاكس قطعة  - 2-4

على شاشة راسم التذبذب ،  eسمكھا  الرصاصمن 
  و المنعكسة نعاین الموجة الوادرة 

  شاشة التعرف على االشارات المسجلة على  -أ
  حدد المسافة الفاصلة بین المنبع و الصفیحة - ب
المدة الزمنیة التي تستغرقھا الموجة tp حدد قیمة  - ج

   الرصاص من الفوق الصوتیة الجتیاز قطعة
قارن لحظة بین لحظة استقبال الموجة المنعكسة من  -د

  .فسر النتیجة.  سطح العاكس في التجربتین
   Sx=0,5ms/div الحساسیة االفقیة  بین لحظة استقبال التأخر   tSو  tpبداللة  -ھـ 

  الرصاصقطعة سمك  eاكتب تعبیر  vairالموجة المنعكسة من سطح العاكس في التجربتین و 
  الرصاصسرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في  vpاحسب  - و
  .مقارنة التركیب التجریبي المنمدج بالمستعمل في الفحص بالصدى  - 2-5
 یلعب دور المجس في ھده التجربة ؟ ما الديو مادا ینمدج السطح العاكس   - أ

 ھل سرعة االنتشار في التجربة ھي نفسھا في الفحص بالصدى ؟ - ب
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