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 .1إبراز المُجاث الميكاويكيت الذَريت
أ .وشاط
وذذث تشٌُا دَريا باستعمال ٌساز في وقطت مه السطخ الذر للماء المُجُد في
دُض المُجاث
مالدظاث والحع ان ذشُي سطح انماء دَزٌا الن حسكح انمىثع دَزٌح أوظس انمىحىى

 .2تعريف
ذكُن انمُجح انمٍكاوٍكٍح انمرُانٍح دَزٌح ادا كان انرطُز انصمىً نهرشُي انحاصم نكم وقطح مه
َسظ االورشاز دَزٌا
مثال
مُجح انثحس مٍكاوٍكٍح مرُانٍح دَزٌح انصُخ مُجح مٍكاوٍكٍح مرُانٍح دَزٌح

.IIالمُجت الميكاويكيت المتُاليت الجيبيت

وشاط تجربي
.1
المىاَلت 1
وضًء حثم تُاسطح َماض ضثظ عهى َمضاخ ذمكه مه مشاٌدج انحثم مرُقفا مالدظاث:
عىد انرُقف انظاٌسي نهحثم ٌكُن عهى شكم مىحىى جٍثً أوظس انشكم

T

 Ysشمصم ذغٍساخ اسرطانح انمىثع تدالنح انصمه حٍس Tدَز انحسكح
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المىاَلت 2
تُاسطح زاسم انررترب َ مٍكسَفُن وعاٌه مُجح صُذٍح محدشح تُاسطح مسوان
مالدظاث:
المُجت المىبعثت مه طرف المروان مُجت متُاليت دَريت جيبيت ألن التشُي َ عبارة عه
دالت زمىيت

 .3تعريف
ًٌ مُجح مٍكاوٍكٍح انمرُانٍح انجٍثٍح ًٌ مُجح ٌكُن انمقداز انفٍصٌائً انمقسَن تٍا دالت جيبيت
تانىسثح نهصمه

 .4الذَريت السماويت َ المكاويت
الذَريت السماويت:
وسمً اندَز انصمىً  Tنمُجح مرُانٍح دَزٌح أصغس مدج شمىٍح ذعُد خالنٍا وقطح مه َسظ االورشاز إنى
وفس انحانح االٌرصاشٌح.
الذَريت المكاويت :
وسمً طُل انمُجح  λانمسافح انرً ذقطعٍا انمُجح خالل مدج شمىٍح ذساَي اندَز  Tنهمُجح.

الذَريت المكاويت

الذَريت السماويت

ٌمصم انمىحىى ذغٍس اسرطانح جمٍع وقظ َسظ
االورشاز فً نحظح معٍىح َ .وسمص تانحسف λ
نطُل انمُجح.

ٌمصم انمىحىى ذغٍس اسرطانح وقطح مه َسظ
االورشاز تدالنح انصمه َ .وسمص تانحسف  Tندَز
انصمىً

 .3طُل المُجت
طُل انمُجح  ًٌانمسافح انرً ذقطعٍا انمُجح انمرُانٍح انجٍثٍح خالل مدج شمىٍح ذساَي دَز
انمُجح T
V
  v T 

1
 Vسسعح االورشاز َحدذٍا ms
 طُل انمُجح َحدذٍا m
Hz
 ذسدد انمُجح َحدذً
ملذُظت ٌامت
 إذا كاود انمسافح انرً ذفصم تٍه وقطرٍه  NَMذساَي عدد صحٍحا نطُل انمُجح 
 kعدد صحٍحا فان انىقطرٍه ذٍرصان عهى ذُافق فً انطُز
حٍس
SM-SN=k
ادا كاود انمسافح انرً ذفصم تٍه وقطرٍه  NَMذساَي عدد فسدٌا نىصف طُل انمُجح 

حٍس  kعدد صحٍحا فان انىقطرٍه ذٍرصان عهى ذعاكس فً انطُز
)SM-SN=(2k+1
2

.IIIظاٌرة الذيُد

.

 1اإلبراز التجريبي لظاٌرة الذيُد

 .aوشاط تجربي

العذة التجريبيت
 تُاسطح مسماز مسذثظ تٍصاش كٍستائً وحدز مُجاخ مسرقٍمٍح فً حُض انمُجاخ
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 وضًء سطح انماء تانُماض تعد ضثظ ذسددي عهى ذسدد انمُجح انمسرقٍمٍح انجٍثٍح
نىشاٌد ذُقف ظاٌسي نهمُجح
 وضع فً انحُض صفٍحران ذكُوان حاجصا تً فرحح عسضٍا َ aوعٍد انرجستح مع ذغٍس عسض
انفرحح تٍه قٍمرٍه حٍس وأخر  a  شم aاكثس تكصٍس مه  اوظس انشكم

a

a

λ

λ

a

λ

صف فً كم حانح مادا ٌحدز نهمُجح عىد ذجاَشٌا نهفرحح
 قازن تٍه طُل انمُجح انُازدج َ انمُجح انمحٍدج

مالدظاث

 تانىسثح نعسض انفرحح اكثس تكصٍس مه طُل انمُجح ذثقى انمُجح مسرقٍمٍح تعد
ذجاَشٌا نهفرحح دَن ذغٍس فً خصائصٍا
 تانىسثح نعسض انفرحح ٌقازب ذقسٌثا طُل انمُجح انُازدج والحع ذُند مُجح دائسٌح عه
انمُجح انمسرقٍمٍح انُازدج حٍس ذثدَ َكأوٍا اوثعصد مه مىثع ٌَمً ٌُجد فً انفرحح َ
ذسمى ٌدي انمُجح المُجت المذيذة انىاذجح عه ظاٌرة الذيُد
 طُل انمُجح انُازدج ٌساَي طُل انمُجح انمحٍدج ادن نهمُجرٍه وفس الخصائص

خالصت
ٌحدز حٍُد مُجح َازدج عهى فرحح عسضٍا ٌقازب تقهٍم طُل انمُجح نهمُجح انُازدج
نهمُجرٍه انُازدج َ المذيذة وفس سسعح االورشاز وفس انرسدد َ وفس طُل انمُجح
ملذُظت ٌامت
ال ذرعهق ظاٌسج انحٍُد تمُضع انفرحح تانىسثح الذجاي انمُجح انُازدج
كهما شاد عسض انفرحح ذضعف انظاٌسج
والحع وفس انظاٌسج عىدما ذكُن انمُجح انُازدج دائسٌح

َ.IVسط مبذد
 1وشاط تجربي وحدز عهى حُض انمُجاخ مُجاخ مرُانٍح دائسٌح تحٍس وعاٌه

اورشازي تُاسطح َماض  ,وغٍس مه ذسدد انمُجاخ فىالحع أن طُل انمُجح ٌرغٍس
تفسير
تما أن انرسدد ٌرغٍس َ ٌصاحة دنك ذغٍس طُل انمُجح َ تما أن  V=   ادن سسعح
االورشاز ذرغٍس َ تانرانً فًٍ ذرعهق ترسدد انمىثع فىقُل إن الُسط مبذد
تعريف
.2
الُسط المبذد ٌُ الُسط اللذي تكُن فيً سرعت االوتشار تتعلق بتردد المىبع
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 = 17 Hz
λ = 0,48 cm v = λ  = 0,082 m.s–1

 = 14 Hz
λ = 0,58 cm v = λ  = 0,081 m.s–1

