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  سلسلة تمارین
  الموجات المیكانیكیة المتوالیة الدوریة

  
تستغل الموجات فوق الصوتیة . فوق الصوتیة موجات میكانیكیة ترددھا أكبر من تردد الموجات الصوتیة المسموعة من طرف اإلنسان الموجات

  یھدف ھذا التمرین إلى دراسة انتشار الموجات فوق الصوتیة  و تحدید أبعاد أنبوب فلزي. في عدة مجاالت كالفحص بالصدى
  أعط تعریف الموجة فوق الصوتیة -أ

  .أعط تعریف الموجة المیكانیكیة المتوالیة  - ب
  .أذكر الفرق بین الموجة المیكانیكیة الطولیة و الموجة المیكانیكیة المستعرضة - ج
  انتشار الموجات فوق الصوتیة في الماء -1
  للموجات فوق الصوتیة في حوض مملوء بالماء،  2Rو 1Rومستقبلین Eنضع باعثا * 

  )1. (و المستقبالن على نفس االستقامة وفق مسطرة مدرجة Eبحیث یكون الباعث 
  یرسل الباعث موجة فوق صوتیة متتالیة جیبیة تنتشر في الماء وتصل إلى

، تباعا  2Rو 1Rتطبق اإلشارتان الملتقطتان من طرف المستقبلین . 2Rو 1Rالمستقبلین  

  .لراسم التذبذب 2Yو 1Yعلى المدخلین 

معا عند صفر المسطرة المدرجة، نالحظ على شاشة راسم  2Rو 1Rعندما یوجد المستقبالن * 

، حیث یكون المنحنیان الموافقان لإلشارتین الملتقطتین  2التذبذب الرسم التذبذبي الممثل في الشكل 
 . على توافق في الطور 2Rو 1Rمن طرف 

  .divs5على الحساسیة األفقیة لراسم التذبذب مضبوطة 

 2Rوفق المسطرة المدرجة، فنالحظ أن المنحنى الموافق لإلشارة الملتقطة من طرف  2Rنبعد * 

، من جدید على توافق في 2Rو 1Rینزاح نحو الیمین، و تصبح اإلشارتان الملتقطتان من طرف 

cmdھي  2Rو 1Rالطور عندما تكون المسافة بین  3.  

  .أعط تعریف طول الموجة  - 1-1
 vللموجات فوق الصوتیة و سرعة انتشارھا  Nوالتردد  أكتب العالقة بین طول الموجة  - 1-2

 .في وسط معین
  سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في الماء  evاستنتج من ھذه التجربة القیمة  - 1-3

cmd(نحتفظ بعناصر التركیب التجریبي في مواضعھا  -2 3 ( و نفرغ الحوض من الماء فیصبح وسط انتشار الموجات فوق الصوتیة ھو
  .أصبحتا غیر متوافقتین في الطور 2Rو 1Rالھواء، عندئذ نالحظ أن اإلشارتین المستقبلتین من طرف 

  .أعط تفسیرا لھذه المالحظة - 2-1
وفق المسطرة المدرجة  1Rعن  2Rالتي یجب أن نبعد بھا  أحسب المسافة الدنویة - 2-2

لتصبح اإلشارتان من جدید على توافق في الطور، علما أن سرعة انتشار الموجات فوق 

1.340: الصوتیة في الھواء ھي  smva.  

  أبعاد أنبوب فلــزياستعمال الموجات فـوق الصوتیـة لتحدید  -3
مجس یلعب دور الباعث والمستقبل، یرسل إشارة فوق صوتیة اتجاھھا عمودي على 

تخترق اإلشارة ). 3الشكل (محور األنبوب الفلزي األسطواني الشكل، مدتھا جد وجیزة، 
فوق الصوتیة األنبوب وتنتشر عبره و تنعكس كلما تغیر وسط االنتشار، ثم تعود إلى 

  .حول إلى إشارة كھربائیة مدتھا وجیزةالمجس، حیث تت
یمكن الرسم . نعاین بواسطة راسم التذبذب ذاكراتي اإلشارتین المنبعثة والمنعكسة معا

  .4التذبذبي المحصل أثناء اختبار أنبوب فلزي من رسم التخطیط الممثل في الشكل 

  )4الشكل . (0P  ،1P  ،2P  ،3Pنالحظ حزات رأسیة 

0P : توافق اللحظةt = 0 النبعاث اإلشارة.  

1P : توافق لحظة التقاط اإلشارة المنعكسة  من طرف المجس.  

2P : توافق لحظة التقاط اإلشارة المنعكسة  من طرف المجس.  

3P : توافق لحظة التقاط اإلشارة المنعكسة  من طرف المجس.  
  :سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة

14: في فلز األنبوب  .10.00,1  smvm .1.340: في الھواء  smva.  

  .لجدار األنبوب الفلزي eأوجد السمك  - 3-1
  .لألنبوب Dأوجد القطر الداخلي  - 3-2

 

P0 

P1 

P2 P3 

t (μs) 

257 6 0 7 

  4 الشكل

  الوسع




