انذسط  :2انًٕجبد انًٍكبٍَكٍخ انًزٕانٍخ انذٔسٌخ يٍ إعذاد  :ر .انحغٍٍ عذي
 - 1أيضهخ ٔرعبسٌف
-1-1انظبْشح انذٔسٌخ ًْ انظبْشح انزً رزكشس ثكٍفٍخ يُزظًخ فً انضيبٌ ٔانًكبٌ ٔ،انغجٍعخ حبفهخ
ثأيضهخ يٍ انظٕاْشانذٔسٌخ كزعبلت انهٍم ٔانُٓبس ٔدٔساٌ األسض حٕل انشًظ ٔدٔساٌ األسض
حٕل َفغٓب ٔدٔساٌ عمبسة انغبعخ ٔدٔسح انفصٕل األسثعخ ٔانًذ ٔانجضس ٔحشكخ شفشح يٓزضح
ٔحشكخ َٕاط يشٌ ٔ...إٌمبعبد انمهت ٔرعزجش انظٕاْش انزًٕجٍخ أكجش جضء يٍ ْزِ انظٕاْش
كبنصٕد يٕجخ يٍكبٍَكٍخ ٔانضٕء يٕجخ كٓشيعُغٍغٍخ ٔيٕجبد عٕل انحجم ٔيٕجبد عهى عغح
انًبء...

 -1-2اإلصٔاجٍخ انذٔسٌخ نهًٕجخ
أ -انذٔسٌخ انضيٍُخ  :رخضع كم َمغخ يٍ ٔعظ االَزشبس نُفظ انزشٌّٕ خالل يذاد صيٍُخ يزغبٌٔخ
رغبٔي ٌ Tغًى انذٔس ٔ .انذٔس ْٕ Tأصغش يذح صيٍُخ نكً رغزعٍذ َمغخ يب يٍ ٔعظ االَزشبس
َفظ حبنخ انزشِٕ .
يضبل : 1انصٕد انًُجعش يٍ آنخ يٕعٍمٍخ أٔ انشَبٌ ٌُزشش عهى شكم يٕجخ يزٕانٍخ جٍجٍخ رحذس
اْزضاصاد دٔسٌخ دٔسْب ، Tرحذس فً انٕٓاء يُبعك اَضغبط –رًذد  ،رزشجى ثبَزشبس رغٍشاد
صغٍشح نضغظ انٕٓاء .رصم رغٍشاد انضغظ ْزِ إنى غشبء انًٍكشٔفٌٕ انزي ٌٓزض ثُفظ انذٔس ، T
فٍظٓش رٕرش يزغٍش نّ َفظ انذٔس ثٍٍ يشثغً انًٍكشٔفٌَٕٔ ،عبٌٍ ْزا انزٕرش عهى شبشخ كبشف
انززثزة .
-انعذح انزجشٌجٍخ:

انمُجة انمىثعثة مه اٖنة انمُصٕمٕة  :مُجة دَرٔة

انمُجة انمىثعثة مه انزوان  :مُجة دَرٔة جٕثٕة

ة -انذٔسٌخ انًكبٍَخ ٌ :زكشس َفظ انزشٌّٕ نُمغزٍٍ يٍ ٔعظ االَزشبس رفصم ثًٍُٓب انًغبفخ d
ٌغًى عٕل انًٕجخ َشيض نهًغبفخ ة . λ
ٔرًكٍ انعذح انزجشٌجٍخ انزبنٍخ يٍ دساعخ انًٕجخ انصٕرٍخ انذٔسٌخ نًٕاضع يخزهفخ ،فً َفظ
انهحظخ:

ثإصاحخ انًٍكشٔفٌٕ M2عٍ انًٍكشٔفٌَٕ M 1حصم عهى انشعٕو انززثزثٍخ انزبنٍخ :

انًُحٍُبٌ عهى رٕافك فً انغٕس ثبنُغجخ نهًغبفبد انًضبعفخ نغٕل انًٕجخ  λأي d = k . λ
نهًٕجخ انصٕرٍخ انًزٕانٍخانجٍجٍخ اصدٔاجٍخ دٔسٌخ :
 انذٔسٌخ انضيٍُخ  ،دٔسْب . T -انذٔسٌخ انًكبٍَخ  ،دٔسْب ٌ λغًى عٕل انًٕجخ

ط -انعاللخ ثٍٍ انذٔسٔ Tعٕل انًٕجخλ
نزحذٌذ عشعخ انصٕد  vأٔ عٕل انًٕجخ َُ λجض أحذ انزشكٍجٍٍ انزجشٌٍٍٍ انزبنٍٍٍ :

 ثًٍكشٔفٌٕ ٔيكجش انصٕد ٔكبشف انززثزة:

 ثًٍكشٔفٍٍَٕ ٔيكجش انصٕد ٔكبشف انززثزة:

وتحمك مه انعاللة λ = v. T
انذساعخ ثبنٕيبض :انٕيبض جٓبص كٓشثبئً ًٌكٍ يٍ إصذاس ٔيضبد عشٌعخ يززبنٍخ خالل يذد صيٍُخ
يزغبٌٔخ ًٌكٍ ضجغٓب .

يجذأ االعزعًبل  :دساعخ حشكخ دٔساٌ انمشص :

نٍكٍ  T - :دٔس انحشكخ  ،انًذح انضيٍُخ إلَجبص انجمعخ انغٕداء دٔسح كبيهخ
  Nرشدد حشكخ انجمعخ انغٕداء  Tsدٔس انٕيضبد  ،انًذح انضيٍُخ ثٍٍ ٔيضزٍٍ يززبنٍزٍٍ  Nsرشدد انٕيضبد إرا كبٌ Ts = k.Tأي  N = k.Nsرظٓش انجمعخ انغٕدء يزٕلفخ
عُذ ٌ t = 0sصذس انٕيبض انٕيضخ األٔنى نحظخ اَغالق انجمعخ  .خالل انًذح  Tsركٌٕ انمعخ لذ أَٓذ k
يٍ انذٔساد انكبيهخ ثٍٍ انٕيضخ األٔنى ٔانٕيضخ انضبٍَخ يًب ٌظٓش انجمعخ يزٕلفخ  :رٕلف ظبْشي
رظٓش انجمعخ انغٕدء يزٕلفخ
 .إرا كبٌ T = k.Tsأي ،Ns = k.Nرظٓش ثمعزبٌ أٔصالس أٔ أسثع .......يٕصعخ ثكٍفٍخ يُزظًخ عهى
انمشصٔ ،رُجض انجمعخ َصف دٔسح ) ( k = 2أٔ رُجض صهش انذٔسح ) ( k =3
أٔ سثع انذٔسح )…….. ( k =4
 .إرا كبٌ Ts ≈ Tثمهٍم أي  N ≈Nsأكجشأٔ أصغش ثمهٍم َ:شبْذ انحشكخ انجغٍئخ نهجمعخ
رظٓش انجمعخ ٔكأَٓب رذٔس فً انًُحى انًٕافك نذٔساٌ انمشص ثزشدد ظبْشي  ، Naإرا كبٌ N – Ns >0
= . Na
رظٓش انجمعخ ٔكأَٓب رذٔس فً انًُحى انًعبكظ نذٔساٌ انمشص ثزشدد ظبْشي  ، Naإرا كبٌ N – Ns <0
= . Na

يضبل :2انًٕجخ انًزٕانٍخ انذٔسٌخ عٕل انحجم:

*انعذح انزجشٌجٍخ :

انٓضاص ْٕ انًُجع ٌ .زكٌٕ انٓضاص يٍ شفشح يضجزخ ثبنٓضاص ثأحذ عشفٍٓب ٔانغشف اَخش ٌٕطد لشة
كٓش يغُبعًط ٌشزغم ثزٍبس كٓشثبئً يزُبٔة ٌ.ززثزة انغشف Sنهشفشح ٌُٔجض حشكخ رْبة ٔإٌبة
(أي ٌٓزض دٔسٌب حٕل يٕضع انزٕاصٌ )
َشثظ انغشف Sنهشفشح ثغشف حجم يشٌ .رُجض َمظ انحجم حشكخ عشٌعخ جذا ًٌٔ ،كٍ دساعخ
انحشكخ ثٕاعغخ ٔيبض .
*انذٔسٌخ انًكبٍَخ λعُذيب َمٕو ثزصٌٕش انحجم خالل انززثزة ٌ ،ظٓش انحجم عهى شكم يُحُى جٍجً
أفصٕنّ َ. xغًً عٕل انًٕجخ ًْٔ انذٔسٌخ انًكبٍَخ نهًٕجخ انًزٕانٍخ انذٔسٌخ
انُمظ " M’ٔ Mرٓزض عهى رٕافك فً انغٕس ،أي نًٓب َفظ االعزغبنخ فً كم نحظخ ٔ رفصم
ثًٍُٓب انًغبفخ. K.λ

*انذٔسٌخ انضيٍُخ َ :Tذسط حشكخ َمغخ ٔاحذح أفصٕنٓب َٔ، xشعى يُحُى انذانخ ثذالنخ انضيٍ
اعزغبنخ انُمغخ  Mدٔسٌخ دٔسْب . Tكم َمظ انحجم رٓزض ثُفظ انذٔس انزي ٌٓزض ثّ انًُجع . S
*انعاللخ ثٍٍ  λ = v.T :λ ٔTحٍش  λثبنًزش ٔ  vانًزش عهى انضبٍَخ ٔ Tثبنضبٍَخ.

حٍٕد انًٕجبد انًٍكبٍَكٍخ َ:حذس يٕجبد يٍكبٍَكٍخ عهى عغح انًبء فً حٕض نهًٕجبد

ظبْشح انحٍٕد ًْ انظبْشح انُبرجخ عٍ رغٍٍش ارجبِ انًٕجخ عُذ يصبدفزٓب نحبجضثّ صمت
ششٔط ثشٔص ظبْشح انحٍٕد
أ λ>a -الرحذس ظبْشح انحٍٕد

ة λ<a -رحذس ظبْشح انحٍٕد

نهًٕجخ انًحٍذح ٔانًٕجخ انٕاسدح َفظ انزشددَٔ Nفظ عٕل انًٕجخَٔ λفظ انذٔس َٔ Tفظ
انغشعخ
حٍٕد انًٕجبد فٕق صٕرٍخ
ًٌكٍ انجٓبص انزجشٌجً انزبنً يٍ دساعخ حٍٕد انًٕجبد انصٕرٍخ ٌجعش يكجش نصٕد يٕجبد فٕق
–صٕرٍخ فً ارجبِ صمت عشضّ ٔ aيشكضِ ٌٕ Oجذ ثصفٍحخ فهضٌخ

ٌ.زحشن انًٍكشٔفٌٕ انًغزمجم نهًٕجبد فً عكخ  ،شكهٓب لٕط دائشٌخ يًشكضح فً انُمغخ ، O
ٌغزمجم اإلشبسد فً ارجبْبد يخزهفخ  .رحذد ْزِ االرجبْبد ثمٍبط انضأٌخ θ

ًٌكٍ كبشف انززثزة يٍ يعبٌُخ انزٕرش ثٍٍ يشثغً انًٍكشٔفٌٕ ثذالنخ انضأٌخ θ
)Umax = f(θ
رًشٌٍ رغجٍمً:انمُجات فُق انصُتٕة فٓ انٍُاء َانماء
ُٔجذ تاعث انمُجات فُق انصُتٕة فٓ انىمطة َ . Eانمضتمثم  Rمزتثط تانمهٕفُنطمتز ٔمكه مه لٕاس تُتز ٔتىاصة مع
َصع انمُجة انمهتمطة ٔ .ضاَْ تزدد انمُنذ انذْ ٔغذْ انثاعث .40KHz
 - 1ما دَر  Tنهمُجات فُق انصُتٕة ؟ َما طُل مُجتٍا  λفٓ انٍُاء  ،وعطٓ صزعة انصُت فٓ انٍُاء 340 m/s
.
 - 2وضع ،أماو انثاعث ،صفٕحة فهزٔة تٍا فتحة فٓ مزكزٌا َ ، Fعزض انفتحة ٔضاَْ َ a= 1cmطُل انصفٕحة
كثٕزُٔ .جذ  Eَ Fفٓ وفش انمضتُِ األفمٓ  Rَ Eَ.مزتثطٕه تخٕط طُنً . 0.5mوحزن انمضتمثم  Rفٓ
انمضتُِ األفمٓ انمار مهٌ، Fم ٔثمّ انتُتز انمُجة انمهتمطة ثاتتا ؟ عهم انجُاب ؟
 - 3وضمٓ  αنزأَة تٕه انمىظمٓ عهّ انصفٕحة َانخٕط انذْ ٔمٕز االتجاي  .FRوالحظ أن انفُنطمتز ٔشٕز إنّ تُتز
مىعذو عىذما تضاَْ انزأَة . α = 48°حذد انىضثة َ λ/αلاروٍا مع لٕمة ( αتانزدٔان ) انمُافمة نُصع مىعذو
نهمُجة انمهتمطة.
 - 4وعٕذ وفش انتجزتة فٓ انماء ٌ :م تتغٕز انىتائج ؟
وعتثزأن وتٕجة انضؤال انضاتك صانحة  ،ما لٕمة انزأَة انمُافمة نُصع مىعذو نهمُجة انمهتمطة ؟ وعطٓ صزعة انصُت
فٓ انماء .1500m/s

