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 Iـ الموجت المٍكانٍكٍت المتوالٍت الدورٌت
 1ـ أيرهة:
يرال ( :)1انًٕشة انًحٕانٛة طٕل انحبم
َحبد طشف انحبم بانشفة انًشَة ٔف ٙطشفّ اٜرخش َله تحهة يلهًة يمًٕس ف ٙتسط بّ يا مايحاا
انًٕشات ( .انشكم ) 1
َض ٙانحبم بٕاعطة انٕياض ،فُالحظ:
ـ بانضٕ انلاد٘ حبم ضباب.ٙ
ـ باعحلًال انٕياض (َ ) Stroboscopeالحظ اَحشاس جشٕ ّٚدوري وجٍبً فحٓحض يخحهف َقط انحبم
يرال (:)2
َحذخ بٕاعطة يكبش انإت يشجبط بًٕنذ  GBFصٕجا أياو يٛكشٔفٌٕ يشجبط بًشبط ٙساعى انحزبزب
فُحام عهٗ انشعى انحزبزب ٙانحان( ٙانشكم  :) 2انإت انًُبلد عباس عٍ موجت متوالٍت جٍبٍت.

الشكل 1

الشكل 2

تعرٌفانضيُ ٙنهحشِٕ انحاصم نكم َقطة يٍ
انحطٕس
ٔعط اماَحشاس دٔسٚا
جكٌٕ انًٕشة انًحٕانٛة دٔسٚة ٳرا تاٌ
 2ـ انذٔسٚة انضياَٛةPériodicité Temporelle :
انذٔس انضيُ T ٙنًٕشة يحٕانٛة دٔسٚة ْٕ أصمش يذ صيُٛة جلٕد رخالنٓا َقطة يٍ ٔعط اماَحشاس ٳنٗ َفظ انحانة
اماْحضاصٚة (.انشكم ) 3
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الشكل 3

 3ـ انذٔسٚة انًكاَٛةPériodicité Spatiale :
جظٓش فٔ ٙعط اماَحشاس دٔسٚة يكاَٛة ف ٙنحظة  ،tٳرا تاَث حشتة يُبع انًٕشة دٔسٚة.
ٳٌ دٔسٚة انًٕشة ف ٙانضياٌ جغححبع دٔسٚة ف ٙانًكاٌ أٚضا ،جحًٛض بالدور المكانً  ْٙٔ λأقاش يغافة جفام
1

بَ ٍٛقطح ٍٛجحًٛضاٌ بُفظ حانة انحشِٕ( .انشكم ) 4

الشكل 4

 IIـ الموجت المٍكانٍكٍت المتوالٍت الجٍبٍت
 1ـ جلشٚف:
انًٕشة انًحٕانٛة انذٔسٚة انصٛبٛة ْ ٙيٕشة ٚكٌٕ انًقذاس انفٛضٚائ ٙانًقشٌٔ بٓا دانة شٛبٛة بانُغبة نهضيٍ.
أمثلت:
* ٚحذخ يغًاس يٕشة يحٕانٛة عهٗ عطح انًا .
الشكل 5

* ٚحذخ انًُبع يٕشة يحٕانٛة شٛبٛة عهٗ عهى ببما .

الشكل 6

 2ـ طٕل انًٕشة
* جلشٚف:
َغً ٙطٕل انًٕشة  λانًغافة انح ٙجقطلٓا انًٕشة انًحٕانٛة انصٛبٛة رخالل يذ صيُٛة جغأ٘ دٔس انًٕشة .T

 V .T

V
N

أٔ

 :λطٕل انًٕشة ).(m
 :Vعشعة اَحشاس انًٕشة ) .) m.s
 :Nجشدد انًٕشة ).(Hz
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* يقاسَة حشتحَ ٙقطح ٍٛيٍ انحبم:

الشكل 7

َلحبش َ M2 ٔ M1قطح ٍٛعهٗ انحبم.
ـ ٳرا تاَث انًغافة جفام انُقطح ٍٛجغأ٘ عذدا صحٛحا نطٕل انًٕشة (K  ) SM 2  SM 1  K 
َقٕل ٳٌ انُقطح ٍٛجٓحضاٌ على توافق فً الطور )= YM2 ( en phase

ـ ٳرا تاَث انًغافة جغأ٘ عذدا فشدٚا نُاف طٕل انًٕشة :
)SM  SM  (2K  1
2
َقٕل ٳٌ انُقطح M2 ٔ M1 ٍٛجٓحضاٌ عهٗ تعاكس فً الطور
).YM1 = - YM2 (en opposition de phase
.YM1

1

2

2

* دساعة ظاْش دٔسٚة باعحلًال ٔياض:
انٕياض شٓاص تٓشبائًٚ ٙكٍ يٍ ٳصذاس ٔيضات عشٚلة رخالل يذد صيُٛة يحغأٚة ًٚكٍ ضبطٓا.
َض ٙقشصا بّ بقلة عٕدا حشتحّ دائشٚة يُحظًة دٔسْا ٔ Tجشددْا  Nبٕياض دٔسِ ٔ Tsجشددِ  Nsفُالحظ:
ـ ف ٙحانة  T S  K .Tجبذٔ انبقلة يحٕقفة :التوقف الظاهري للبقعت.
ـ ف ٙحانة ( T S  K .Tبقهٛم) جظٓش انبقلة ٔتسَٓا جذٔس ٔف يُحٗ دٔساٌ انقش ببطئ

Na  N  NS  0

بحشدد ظاهري
ـ ف ٙحانة ( T S  K .Tبقهٛم) جبذٔ انبقلة ٔتسَٓا جذٔس ف ٙانًُحٗ انًلاتظ نًُحٗ دٔساٌ
انقش ببطئ بحشدد ظاْش٘
Na  N  NS 0

الشكل 8

 IIIـ ظاهرة الحٍود Phénomène de diffraction
 1ـ اإلبشاص انحصشٚب ٙنظاْش انحٕٛد.
َحذخ عهٗ عطح انًا يٕشة ٔاسد دائشٚة أٔ يغحقًٛٛة ذى َضع ف ٙحٕض انًا صفٛحة بٓا فححة يغحطٛهة عشضٓا a
قابم نهحمٛٛش فُحام عهٗ انُحائس انحانٛة:

الشكل 9

(ز)
(ب)
(أ)
ـ عُذيا جكٌٕ    aجٕنذ يٕشات دائشٚة عهٗ يغحٕٖ انفححة نٓا َفظ طٕل انًٕشة انًحٕانٛة انٕاسد َ .غً ٙانًٕشة
انًُحشش بلذ انحاشض بالموجت المحٍدة َٔ ،onde diffractéeغً ٙانظاْش بظاْش الحٍود.
ـ عُذيا جكٌٕ َ a الحظ يٕشات يغحقًٛٛة جصحاص انفححة ٔ ،ظاْش انحٕٛد جضلفَ .قٕل فْ ٙزِ انحانة
ٳن الفتحت تحجب الموجت الواردة.
يهحٕظة:
نهًٕشح ٍٛانٕاسد ٔانًحٛذ َفظ انحشددَ ،فظ طٕل انًٕشة َٔفظ انغشعة.

 IVـ الوسط المبدﱢد Milieu dispersif
جحذخ ظاْش جبذد انًٕشات انًحٕانٛة انصٛبٛة فٔ ٙعط يا ٳرا تاَث عشعة اَحشاسْا ف ٙانٕعط جحله بحشدد انًُبع.
مبدد.
َقٕل ٳٌ انٕعط ﱢ
يرال :عُذيا َضٚذ جشدد ْضاص حٕض انًا َ ،الحظ جضاٚذ طٕل انًٕشة َٔغحُحس أٌ عشعة اَحشاس انًٕشة جضداد
ٳرٌ انًا ٔعط يبذد.
يهحٕظة:
عُذ دسشة انحشاس ٔضمط يل ٍُٛٛجكٌٕ عشعة اَحشاس انًٕشات انإجٛة ف ٙانٕٓا ذابحة ،سغى ارخحالف جشدداجٓا ،فانٕٓا
ٳرٌ وسط غٍر مبددللموجاث الصوتٍت.
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