
 سلسلة تمارین
 الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

1تمرین   
موجودین في الھواء على مسافة  M2و M1ونقیس التأخر الزمني بین میكروفونین , للموجات فوق الصوتیة  Sنحدث موجة فوق صوتیة بواسطة منبع

d=M1M2=3,4cm 100=فنجدμs τ .  
  .سرعة انتشار الموجة فوق الصوتیة في الھواء  V1احسب  -1
علما ان سرعة انتشار الموجة فوق الصوتیة في جسم , (echographie)تستعمل الموجات فوق الصوتیة في میدان الفحص الطبي باالشعة فوق  -2

  :    V2=1500m/sاالنسان ھي
  .اعط تفسیرا لنتیجة المقارنة  V2 و V1 قارن قیم -أ 
الفاصلة   Lاحسب المسافة. ∆t=20μsبین بعث واستقبال الموجة فوق الصوتیة أثناء فحص قلب مریض الى القیمة   ∆tأدى حساب المدة الزمنیة - ب 

 .على جسم المریض وقلبھ S بین المنبع 
  2تمرین   

أذن اإلنسان التقاطھا تستغل في عدة مجاالت كالطب و  التستطیع 20KHzالموجات فوق الصوتیة موجات میكانیكیة ثالثیة البعد یزید ترددھا على 
  . الصید البحري  

  .ما الفرق بین الموجة الصوتیة الموجة فوق الصوتیة  -1
    .فسر كیفیة انتشار موجة صوتیة في الھواء  -2
  انتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء  
  على مسطرة مدرجة نضع باعثاE قبلینللموجات فوق الصوتیة ومستR1  و R2 لتلك الموجات  بحیث یكون الباعثE  و المستقبالن على نفس

تطبق اإلشارتان . R2 و R1 یرسل الباعث موجة فوق صوتیة متتالیة جیبیة تنتشر في الھواء وتصل إلى المستقبلین. االستقامة وفق المسطرة المدرجة
  ). 1الشكل (لراسم التذبذب  Y2و Y1، تباعا على المدخلینR2 و  R1الملتقطتان من طرف المستقبلین 

  s/div 6-6.10نعطي الحساسیة األفقیة لراسم التذبذب 
  عندما یوجد المستقبالنR1  و R2  4معا عند التدریجةcm  نالحظ على شاشة راسم التذبذب أن المنحنیان الموافقان لإلشارتین الملتقطتین من ،

  . متوفقین في الطور R2 و  R1طرف 
  نتركR1  ثابت و نبعدR2  یكون فیھا المنحنى الموافق لإلشارة الملتقطة من طرف  تالث نقطةوفق المسطرة المدرجة، فنحصل علىR2  على

 6,55cmعند التدریجة  R1 تعاكس في الطور مقارنة مع منحنى الموافق لإلشارة الملتقطة من طرف

  
  مع التعلیل R2 و  R1الملتقطة من طرف المستقبل  حدد المنحنى الموافق لالشارة -3
  ترددھا   Nو استنتج R2 و  R1دور الموجة فوق الصوتیة المستقبلة من طرف  Tحدد   -4
  سرعة انتشارھا  في الھواء  Vairطول الموجة للموجة فوق الصوتیة و استنتج  λحدد  -5
ارسم ما سنالحظھ على شاشة راسم  02cm, 5یسارا حتى یصل التدریجة  R1لمستقبل نحتفظ بعناصر التركیب التجریبي في مواضعھا ثم نزیح ا -6

  مع التعلیل   التذبذب
   نستغل منبع الموجات فوق الصوتیة السابق لتحید تضاریس عمق البحر

یبعث المنبع . الصوتیة من سطح البحر نضع  مجس یحتوي على منبع ومستقبل للموجات  الفوق H=15,3mفي اسفل طائرة تحلق على ارتفاع   
  ثم في ماء البحر بسرعة  ثابتة  Vairتنتشر ھذه الموجات في الھواء بسرعة . رأسیا  نحو قعر  البحر موجات ذات مدة قصیرة  بصفة منتظمة 

 m/s Veau=1500.  الموجة واستقبالھا  من  یمكن قیاس التاخر بین انبعاث. عندما تصل ھذه الموجات  الى قعر البحر ینعكس جزء منھا نحو المنبع
ذات  B نحو النقطة    xA=0m  ذات االفصول Aالطائرة ببطئ وفق مسار مستقیمي  من النقطة   لدراسة عمق البحر تتحرك. hتحدید عمق البحر 

في التمرین (ما بین لحظة انبعاث ولحظة استقبال الموجات  t Δبواسطة كاشف التذبذب یتم قیاس التاخر الزمني ). 3الشكل( 50m xB=االفصول 
  )نھمل الموجات المنعكسة على سطح الماء 

  
الحساسیة . یمثل احد المدخلین الموجة المنبعثة  والثاني الموجة  المستقبلة ,  Aعند وجود الطائرة في النقطة شاشة كاشف التذبذب  ) 4الشكل (یمثل 
  20ms/div لراسم التذبذب االفقیة

  اقرن كل منحنى بالمدخل الذي یوافقھ مع التعلیل  -7
  .  Aبین الموجة المنبعثة والموجة المستقبلة في النقطة  tΔانطالقا من الشكل حدد التأخر  -8
  .Vairو  Veauو  Hو    Δt  بداللة hعبر عن العمق  -9

باستعمال سلم مناسب مثل  Bالى النقطة  Aعند انتقال الطائرة  من xبداللة االفصول  tΔالتأخر الزمني Δt=f(x) المنحنى)  5الشكل(یمثل  -10
  . xمخططا لقعر البحر بداللة 
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