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� ت���� ن���ه� أ�� ا��ار	�، ��� �� ����� ���  !��  " O �����ر Ox ��ر '�ل �%$ ، #1.2 ب*��� ان −= smV.  
1 (�����3" ا��12د	� ا��:  
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- T @A ���2دور ا� Nت�دده� .  
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 �Q1ن T# ازSث ه��	S ت�دده� ����� ����ره� N = 100 Hz  " سYQ ا��2ء،  ���  �ا�  .V = 6 m.s-1 وس��� ان
�ن Q1ن ��ت�P1 و P2 �#�*  $%� Tا��  و�%$ اسd2 = SP2 = 18 cm  � �1 و d1 = SP1 = 9 cm  " سYQ ا��2ء �%$ ا�
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 ����� ���  �FسmQ1 #�اش� #T  �ء ب�آ�، وأح�mA ب�اس�Q أ���
��رN = 5 Hzت�دده� ��ت ا�2��� ب*��� ان  ، #�ن

 V = 44 cm.s-1 . "�f�ن  " ��Iت	 S�ب�� ��م ا�2��Q:ت
 �#�*  �2F%:qا��2ء ت "  "�1G�� d.  

 ب�" ا�:�Iت�"، آdmax T ح�د �Cر  �1ار ا�2*�#� ا�1:�ى -أ
f2" ا����ة ا�T# �%G22 ا���f ��ن�v  " ا��1ط اtش�رة ا��اردة 	

  . " ح�آ� ا��qاش�
  .اس@ ا���ه�ة ا��2ت��Q ب��2���ت أ�> -بـ

��ا #T '�ل ا�2��� ا��اردة-�ـ�xه� ا���ه�ة ت��ث ت .  
�ز ا�2��� ا��اردة -دyا��2ء ب�� أن ت �F�  �f�  �G �%$ نzq ا�

"��� ب�" ا�:�Iتqا�.  
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�ا��� �ت ��ح�ض ا�2���ت، �%$ ن��ث    ��2�1* ������ ت�دده� و، ��xت "f2	N <�|%� زر �Qب�اس.	  @�m ا�:�رة �Gت
  .�Fز ا�� �ضا�f2�ن� �%$ ا���ش� �" '�	{ �

�Fvز ا�� �ض� �~) 1�   .، واذآ� اه2
2 ( �F��' ة�Q*  !|ت، ن��ح�ض ا�2� $%�cm120=l �F��' ش� ��رة��f�ن �%$ ا�# ،cmL 180=.  

 i*اح ���f  .�%:�رة ا�f2�ن� γا�

�� �%$ ا���ش�; �� �اب أه 10ب�"  ا�D �%��q'ب���*�� ��f ت�دد، ن1�z ا�2*�#� ) 3�� .  

 m�Aل ا�2أ�' ��: ��� ا��1�T1 �%$ سYQ ا��2ء ه� أن ت��
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4 ( ��j ت�����ر �%2���ت vاس  .Nا��دد  وγو D'��  ب�;س��� ا;ن
5 (T��:أت2@ ت���� ا��yول ا�  

 
 
 
 
 
 

��ر ب�;�� ا��دد  ا�Nfv=l)(خ>  ���$ ا��ا�� ) 6��ات س��� ا;نxت �G2	 يN. j�  .اس

 HzN)(دا��د 11 14 17 20 23 27 30 33 36

')(ا�2*�#�  24 19 16 13,8 12,3 11 10,2 0,97 0,94 cmD 

).(ا�*���           1−smv 


