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Les ondes mécaniques progressives périodiques 

 :1حمزٌه  

دَر َمضاحً   . وضًء انحبم بُماض، ضبظحىخشز طُل انحبم  fنشفزة مٍخشة، مُصت مخُانٍت صٍبٍت، حزددٌا    Sٌحدد انطزف 

  .t . ٌمزم انشكم صاوبً، مظٍز انحبم عىد نحظتTe=0,04sعهى أصغز لٍمت نٍظٍز انحبم مخُلفا ظاٌزٌا، فىضد 

  .fأحعة ذسدد انًٕجح  (1

 .vأحعة ظسػح اَرشاز انًٕجح  (2

 .SM=6cm ٔSN=8cm: ػهى انرٕانً ػهى يعافح M  ٔNذٕجد  َقطراٌ  (3

 .Sيغ حسكح انًُثغ   M  ٔNُقطراٌ انيٍ  قازٌ حسكح  كم .أ 

 .ػُديا ذكٌٕ اظرطانح انًُثغ قصٌٕح. ٔاظرُرج اظرطانرًٓا M  ٔNقازٌ حسكرً   .ب 

 :2حمزٌه  

نحبم فً ٌشاس ٌصدر حذبذباث صٍبٍت، َوضع عهى انطزف اَخز لطىا حضىبا الوعكاص انمُصت، ٌمزم انمىحىى صاوبً  Sوزبج انطزف   

 مه انحبم بدالنت انشمه. Mنىمطت   yM(t)حغٍزاث االطخطانت

 حدد يثٍاٍَا: (1

 دٔز ٔ ذسدد انررترتاخ انصادزج ػٍ انٓصاش. .أ 

 .Mذازٌخ ٔصٕل يقديح انًٕجح نهُقطح  .ب 

 .t = 0تدأ حسكرّ ػُد انهحظح S ٔأٌ انًُثغ  v=10m/s :َرشاز انًٕجح طٕل انحثم ًْػهًا أٌ ظسػح ا (2

 .λاحعة طٕل انًٕجح  .أ 

 ؟ ػهم جٕاتك.Sتانُعثح نهُقطح  Mكٍف ذٓرص ٔ اظرُرج  .M  ٔS تٍٍػٍٍ انًعافح انرً ذفصم  .ب 

 .Mتدالنح انصيٍ تُفط انعهى انًعرؼًم نرًصٍم ذغٍساخ اظرطانح   yS(t)يصم ذغٍساخ اظرطانح انًُثغ (3

 :3انخمزٌه  

  Nمزحبظ بشفزة ٌشاس ٌىضش حزكت مظخمٍمٍت صٍبٍت حزددٌا  Sمُحزا َأفمٍا. طزفً  L=SC=1mطُنً  SCوعخبز حبال مزوا

 انمىحىٍٍه مزحبظ بمطعت لطه نخفادي اوعكاص انمُصت.  C. انطزف انزاوً yM=3mmََطعٍا

(a) َ (b)  نهحبم عىد انهحظخٍهأطفهً ٌمزالن مظٍزٌه ta َtb  :حٍذt = tb-ta = 0,02s ∆. 

 .Sًُثغ شى يا أٔل حسكح قاو تٓا ان ؟ػهم َٕع انًٕجح انًُرشسج (1

 شى حددِ يثٍاٍَا. نًٕجح دٔزٌح جٍثٍح. λ ػسف طٕل انًٕجح (2

 .Sانُقطح انرً ذٓرص ػهى ذؼاكط فً انطٕز يغ انًُثغ   M ٔF حدد يٍ تٍٍ انُقطرٍٍ (3

 ذسدد انشفسج انًٓرصج.  Nأحعة ظسػح اَرشاز انًٕجح طٕل انحثم ٔاظرُرج قًٍح (4

 . t=0ًْ انهحظح  Sإذا ػهًد أٌ ذازٌخ تداٌح حسكح انًُثغ  ta ٔtb حدد انهحظرٍٍ (5

 فً االْرصاش. Cحدد نحظح تداٌح انُقطح  (6

 :4انخمزٌه  

ططح انماء حكُن مُصت مٍكاوٍكٍت حىخمم بظزعت معٍىت. ٌٍدف ٌذا انخمزٌه إنى دراطت اوخشار مُصت  ٌىخش عه حدَد اضطزاب عهى

 .مٍكاوٍكٍت مخُانٍت صٍبٍت عهى ططح انماء

، يٕجاخ N=50Hz، يرصهح تٓصاش ذسددِ  (P)ذحدز صفٍحح زأظٍح  (1

، حٍس ذُرشس دٌٔ انعطح انحس نهًاء فً حٕض انًٕجاخيرٕانٍح جٍثٍح ػهى 

، tظطح انًاء فً نحظح يؼٍُح  يظٓسجاَثّ . ًٌصم انشكم ٔال اَؼكاضخًٕد 

 .d=15mmحٍس 



 . λانشكم قًٍح طٕل انًٕجح  ػهى حدد تاػرًاد .أ 

 اظرُرج قًٍح ظسػح اَرشاز انًٕجح ػهى ظطح انًاء . .ب 

الْرصاش انُقطح  τ أحعة قًٍح انرأخس انصيًُ)انشكم(  يٍ ٔظظ اَرشاز انًٕجح ػهى ظطح انًاء Mَؼرثس انُقطح  .س 

M  تانُعثح نهًُثغS. 

ظسػح اَرشاز انًٕجح  ’V.أحعة قًٍح λ’=3mm، فٍصثح طٕل انًٕجح ْٕ N’=2Nَضاػف ذسدد انٓصاش  .د 

 ػهى ظطح انًاء فً ْرِ انحانح. ْم انٕظظ يثدد فً ْرِ انحانح ؟ػهم جٕاتك.

فً حٕض انًٕجاخ صفٍحرٍٍ زأظٍرٍٍ ذكَٕاٌ حاجصا  َٔضغ ،N=50Hzَضثظ يٍ جدٌد ذسدد انٓصاش ػهى انقًٍح  (2

 .a=4mm  ٔa=10mmيصم يظٓس ظطح انًاء يؼهال جٕاتك، فً انحانرٍٍ انرانٍرٍٍ : . aتّ فرحح ػسضٓا 

 :5 انخمزٌه 

مٍكزَفُوان  األوبُب داخم ٌُصد .غاس عهى ٌحخُي أوبُب عبز صُحا Sنهصُث  مكبز ٌبعذ

M1  َM2  عهى اطخمامت َاحدة معS عهى وفض انمظافت َ ،D  مىً. وزبظM1  َM2  بزاطم انخذبذب

إنى أن وحصم عهى أَل حُافك فً  Sxوحُ انٍمٍه َفك انمحُر  M2رابخا َ وشٌح  M1(. وبمً 1)انشكم 

فً  M1  َM2(. انمظافت انفاصهت بٍه 2انطُر نهمىحىٍٍه انمحصم عهٍٍما فً انزطم انخذبذبً )انشكم 

  .d = 15,6cmٌذي انحانت ًٌ: 

 حدد قًٍح طٕل انًٕجح نهًٕجح انصٕذٍح انًُرشسج فً األَثٕب. (1

 .انًُرشسج فً األَثٕبنهًٕجح انصٕذٍح  Tػٍٍ يثٍاٍَا قًٍح اندٔز  (2

 .اظرُرج طثٍؼح ْرا انغاش حدد قًٍح ظسػح اَرشاز انًٕجح انصٕذٍح فً انغاش، شى اػرًادا ػهى انجدٔل أظفهّ (3

 .Sتدالنح اظرطانح انًُثغ  M2اػظ ذؼثٍس اظرطانح انًٕجح انًعرقثهح يٍ طسف انًٍكسٔفٌٕ  (4

 :6 انخمزٌه 

ٌمزم  . انشكم أطفهt=0ًابخداء مه انهحظت  Sعهى ططح انماء اوطاللا مه مىبع ومطً  50Hzحىخشز مُصت مخُانٍت صٍبٍت حزددٌا 

 مىعدمت. Sكما أن اطخطانت  المعتمد السلم إلى المدرجة المسطرة تشير حيث tممطعا رأطٍا نظطح انماء فً نحظت 

 طٕنٍح؟ يعرؼسضح؟ دائسٌح؟ يعرقًٍٍح؟ انًُرشسج ػهى ظطح انًاء:  ْم انًٕجح (1

 ؟t = 0ياًْ أٔل حسكح قاو تٓا انًُثغ ػُد انهحظح  (2

 .λ حدد قًٍح طٕل انًٕجح (3

  انًٕجح. ْرِ حدد ظسػح اَرشاز (4

 .انًاء ظطح يظٓس ذًصٍم ذى ػُدْا انرً انهحظححدد  (5

َفط حسكح انًُثغ ترأخس  M. ذؼٍد انُقطح SM=6cmتانًعافح  Sيٍ ظطح انًاء، ذثؼد ػٍ انًُثغ  Mَؼرثس َقطح  (6

 .Sتدالنح اظرطانح انًُثغ  Mٌس اظرطانح انُقطح  اػظ ذؼةيغ حسكح انًُثغ، شى  M. قازٌ حسكح انُقطح τشيًُ 

 :7 انخمزٌه 

نهمُصاث فُق انصُحٍت َ صٍاس  Rَ مظخمبم  Eٌحخُي عهى باعذ  (sonde)ٌخكُن صٍاس انكشف عه لعز انبحز مه مضض 

نهمزالبت ٌحخُي عهى شاشت نمعاٌىت حضارٌض لعز انبحز أَ مكان حُاصد مضمُعت طمكٍت. ٌزطم انمضض بكٍفٍت مىخظمت دفعت مه انمُصاث 

ز. حىخشز ٌذي انمُصاث فً انماء بظزعت رابخت رأطٍا فً احضاي لعز انبح t = 36ms∆خالل مدة سمىٍت  N=83kHzفُق انصُحٍت حزددٌا 

veau= 1500m/s.عىد اصطدامٍا بحاصش )لعز انبحز أَ انمضمُعت انظمكٍت( ٌىعكض صشء مىٍا َ ٌزطم وحُ انمظخمبم َ ، 

 انصٕذٍح؟ انًٍكاٍَكٍح. شى يا طثٍؼح انًٕجاخ فٕق ػسف انًٕجح (1

 .λ، شى اظرُرج قًٍح طٕل انًٕجح  Tأحعة اندٔز  (2

 ػدد األدٔاز انري ذحرٕي ػهٍّ ْرِ اندفؼح. kأحعة  (3

ٌمزم انشكم أطفهً انزطم انخذبذبً انمحصم عهًٍ خالل عمهٍت إرطال مُصاث فُق 

 (Sb=50ms/divصُحٍت َ اوعكاطٍا عهى لعز انبحز أَ انمضمُعت انظمكٍت. )انحظاطٍت األفمٍت 

 ًصم كم إشازج ػهى انسظى انررترتً؟ياذا ذ (4

 .hًجًٕػح انعًكٍح. شى أحعة ٍ انٔنحظح انرقاط اإلشازج انًُؼكعح ػاإلشازج  تٍٍ نحظح تؼس ًانرأخس انصيُحدد  (5

.H انًُؼكعح يٍ قؼس انثحس. شى أحعةانصيًُ تٍٍ نحظح اَثؼاز اإلشازج ٔ نحظح انرقاط اإلشازج حدد انرأخس  (6

 


