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ة  ات النماذج الموج ان عض ام ل ) األمواج المستقرة(إن  - 2- 1(موضحة على الش
ارة عن مجموعة من هذه النماذج ). ب49 ة االهتزازة هي ع قال أن الحر صورة عامة  و

ة ة التجاو إن ایجاد التواتر . المختلفة ولكن فقط بتلك التواترات الموافقة للتواترات التجاو
طول الوتر  ط  ي معتمد غیر أن طول األمواج المستقرة مرت إن التواتر األخفض . Lالتجاو

ل  ما هو واضح من الش طنًا واحدًا على الوتر و - 2-1(المواف للنموذج األساسي یواف 
Lساو نصف طول الموجة أ أن  Lلحالة فإن طول الوتر في هذه ا, )ب48 λ /2 

سمى . طول موجة النموذج األساسيλ: حیث  طنان و أما النموذج التالي لالهتزاز فیواف 
Lالمدروج الثاني وفي هذه الحالة  λ  .  ون لدینا ع س ومن أجل المدروج الثالث والرا

ع  Lعلى التتا 3/2 λ  وL 2λ ذا   ....وه

إن األمواج المستقرة فقط والموافقة  -ب. الوترإثارة  -أ) 49-2-1(الشكل 
 .تستطيع أن تتواجد لفترة طويلة, للتواتراتالمرنانية 

 )الهرمونية األولى(النغمة األساسية

)الهرمونية الثانية(المدروج األول

)الهرمونية الثالثة(انيالمدروج الث
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تب ن أن ن م صورة عامة    :و

L n	λ /

n: حیث  1	, 2	, 3	, ح . .…… nإلى رقم الهرموني فإن  nیرمز العدد الصح 1 
nتواف المدروج األول و  ذا 2   ....الهرموني الثاني وه

المدروج األول والهرموني الثا ضًا الهرموني الثاني  ذاسمى أ المدروج الثاني وه على . لث 
ون    :هذه الصورة 

n: حیث  1	, 2	, 3	, ……..  

fوالتي تعطي ) 27‐2‐1(نستخدم العالقة , fومن أجل تعیین تواتر االهتزاز ν/λ.  

صورة متعاكسة تان  فإن مفهوم , ما أن الموجة المستقرة تكافئ موجتان متقدمتان متحر
العالقة السرعة له نفس المعنى  ن التعبیر عنه  م من ) 28‐2‐1(فسرعة الموجة في الوتر 

ة  Fخالل شد الوتر  ν:حیث  μوالكثافة الخط F /μ.  

  ) :18-2-1(مثال 

انو تلته  1,10mیبلغ طول وتر ب   :والمطلوب . 9,0gو

ون التواتر األساسي  -)أ حیث  ة(أحسب قوة شد الوتر  ًا ) تواتر النغمة األساس مساو
131	Hz؟  

ة األرعة األولى؟ - )ب   أحسب التواترات التجاو

  :الحل 

  :إن طول الموجة للز األساسي تساو  -)أ
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  :وعند ذلك فإن سرعة األمواج المتقدمة 

ν λf

  :ون ) 2‐15(على هذه الصورة ومن العالقة 

F μν

عة تزد عن التواتر األساسي بـ  - )ب ة والثالثة والرا ة الثان و  3و  2إن التواترات التجاو
  .هرتز 524و  393و  262مرات وتساو على الترتیب  4

قًا ماذا تمثل اإلزاحة  ع بین  Dلقد تعرفنا سا ل تا عد على ش ة ال لموجة متقدمة أحاد
م. tوالزمن  xاالحداثي  ة لألمواج المستقرة في الوترعلى نفس الصورة  النس . ن اجراءه 

ل مجموع موجتان متقدمتان واللتان  ن تمثیلها على ش م رنا فإن األمواج المستقرة  ما ذ و
ة صورة متالق ان    . تتحر

تب ن أن ن م ل منهما    )).13B‐15(و ) 10B‐15(أنظر العالقتین: (ومن أجل 

	
D

D

ةوهنا  . نفترض أن التخامد معدوم أما التواترات وطول الموجة لهاتان الموجتان فهي متساو
العالقة لتان للموجة المستقرة تعطى    :إن مجموع هاتان الموجتان المتقدمتان والمش

D D D

تان نجد ة من أجل مجموع جیب زاو استخدام العالقات المثلث   :و

sinƟ sinƟ 2s

ل ة العالقة األخیرة على الش تا ن إعادة    :م

D 2D sinkx



 
174 

xفرض  ون لدینا  0 منى  ة ال سر للوتر ومن أجل النها ة ال xمن أجل النها L حیث
L ما أن نهایتي الوتر مثبتتین وَ . هو طول الوتر Dو xعند  0 xوعندما  0 L.  

ة ) 46‐2‐1(إن العالقة  D(تحق الشرو البدائ xعندما  0 ة , ) 0 تتحق الشرو الثان
  :عندما یتحق

kL

ان  nحیث  حة أو لما  kأعداد صح 2π/λ.  

λ

  ).45‐2‐1(على هذه الصورة فقد توصلنا من جدید إلى العالقة 

λإضافة إلى الشر ) 46‐2‐1(إن العالقة  2L/n  تمثل الوصف الراضي لألمواج
م في أ نقطة . المستقرة ًا  xسنر أن الجس حیث أنه یوجد في العالقة (سینجز اهتزازًا هرمون
cosωt .( مات الوتر تهتز بنفس التواتر fل جس ω/2π  , اضف إلى ذلك فإن السعة
2Dوتساو  xتتعل بـ  sinkx . وعندماkx π/2	, 3π/2	, 5π/2	, فالسعة تكون  	……

ة. 2Dعظمى وتساو  لمات أخر تواف السعة العظمى النقا التال   :و

x

طون وال شيء آخر   .والتي تمثل مواضع ال

ة في حین األمواج المتقد قة غیر متحر ة واضحة تظهر األمواج المستقرة في الحق مة تنجز حر
حصل في هذه الحالة للطاقة. نحو األمام ضًا ما  ة األمواج المستقرة تواف أ في العقد . إن تسم

انها وال تنقل على طول . تكون جزئات الوتر ساكنة ال تحمل طاقة أن الطاقة تتوقف م و
ل األجسام ا. الوتر لقادرة على انجاز ال تثار األمواج المستقرة فقط في األوتار وٕانما في 

المطرقة على حجر أو لوح سنثیر فیهما أمواجًا مستقرة والموافقة . االهتزاز حتى أنه لو ضرنا 
  .للرنین الخاص بهذا الجسم
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طوله ي في الوتر یتعل  ما أن التواتر التجاو عاد الجسم  أ ي یتعل  على . إن التواتر التجاو
بیرسبیل المثال التواتر الخاص لجسم صغیر ال ون مساٍوللتواتر الخاص لجسم  ن أن  م   .

فضل األمواج المستقرة في األوتار وجانب األوتار  ل الصوت  ة یتش ق ل األجهزة الموس ففي 
الت    .الخ...... وفي أعمدة الهواء وفي الط
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  مسائل

تلة )1 قي  ض الحق قي لالهتزاز , متلك النا مة یف سیختلف الدور الحق وتواتره عن الق
ض مهمل الكتلة؟ ة نا 	المحصول علیها لحمل یهتز في نها

ة؟ )2 ن مضاعفة السرعة العظمى لالهتزازة التوافق م 	یف 

تلته  )3 ض ثابت صالدته  mعل جسم  ة نا ض من منتصفه . kفي نها ُقطع النا
ه نفس الثقل 	م سیتغیر تواتر االهتزاز؟. وعل ف

ضین متماثلینجسمان لهما نفس الكتلة  )4 سحب الجسم األول المعل . معلقان بنا
سحب لمسافة  10cmمسافة  ان بنفس الوقت أ من الجسمان  20cmواآلخر  تر و

	صل أوًال إلى وضع التوازن؟

ض - أ )5 ة النا مقدار , أكتب المعادلة التي تصف حر ان معروفًا أنه عندما نمطه  إذا 
20cm ه سیهتز ب 	؟ 1,5sدور قدره عن وضع التوازن ونتر

ض عندما  -ب tعین إزاحة النا 1,8s.	
تلتها  )6 بوت 0,30gحشرة  ة عن بوت بتواتر . وقع في ش ة العن . 15Hzاهتزت ش

مة  - أ بوت kعین ق ة العن 	. لش

تلتها  -ب بوت إذا وقعت فیها حشرة  ة العن 	؟0,10gأ تواتر ستهتز ش
ض تحت تأثیرثقل  )7 ترك 0,8cmإلى مسافة  mُیزاح النا ة , عن وضع توازنه و عند أ

ون  	: مسافة عن وضع التوازن 

  تساو نصف السرعة العظمى؟  mسرعة الثقل   -  أ
	ون التسارع نصف التسارع األعظمي؟  - ب

Δrلنفرض أن  )8 r r  ون ارة عن إزاحة صغیرة عن وضع التوازن والتي  هي ع
Δrفیها  ≪ r .	

اً   -  أ ة تقر ة اهتزازة توافق   . بّین أن مثل هذه اإلزاحة تؤد إلى حر
مة   - ب   . kعین ق

	؟)اعتبر إحد الذرات ساكنة(ما هو دور مثل هذا االهتزاز  -ج
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تلته  )9 ضین لهما ثابتا الصالدة  mجسم  ل     .kَو  kمروطبنا - 2(ما في الش
	). ب, أ1

  
  
  
  
  
  
  
  

ل  العالقة) أ1(بین أن دور االهتزاز على الش   : عطى 

T

ل  العالقة) ب1(وعلى الش   :عطى 

T

تلته  )10 	:ینجز االهتزاز حسب القانون  1,0kgجسم 
x

الثواني -tحیث  المترات -xأما , تقاس    :أوجد. فتقاس 
  .سعة االهتزاز - أ

  .التواتر -ب 
ة -ج    .الطاقة الكل
ة والكامنة عندما  -د  xالطاقة الحر 0,16m.  

تلتها  )11 تلته  0,012kgرصاصة  ض  0,300kgتصیب حجر  والمرو في نا
متلك ثابت صالدة قدره  5,2شاقولي والذ  10 N/m . ض ة األخر للنا النها

الرصاصة تساو . ثابتة عد إصابته  انت سعة اهتزاز الحجر  ما هي  12,4cmإذا 
ا معًا؟ ة الرصاصة للحجر تحر عد إصا 	سرعة الرصاصة إذا اعتبرت أنه 

 )ب,أ1-2(الشكل 
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عشرة مرات من جملة أخر ولكن ثابت صالدة  )12 انت طاقة اهتزاز جملة أكبر  إذا 
مرتین من الجملة الثابتة kالجملة األولى  ما هي العالقة بین سعتا االهتزاز . أكبر 
	لهاتین الجملتین؟

ساو بدقة ما هو طول ال )13 ون دوره  	؟1sبندول الراضي حتى 
ساو  )14 ما هو دور هذا البندول 0,60sإن دور اهتزاز البندول الراضي على األرض 

ة هناك تساو , على المرخ 	من التسارع األرضي؟ 0,37حیث تسارع الجاذب

ساو  )15 ان طول البندول الراضي  مقدار  0,36mإذا  عن الشاقول  °10وُأزح 
	 :وترك

	. أحسب تواتر االهتزاز- أ

ة المعلقة بنهایته من النقطة األخفض؟-ب 	أ سرعة تمر الكرة النقط

ارة عن قرص أسطواني مسطح والذ عزم عطالته  )16 ما في  Iنواس فتل ع معل 
ل  ة ). 2-2(الش إن . عن وضع التوازن فإنه یبدأ االهتزازθإذا دورنا القوس بزاو

ل عزم قوة إرجاع ش ة , ثابت -Kحیث  Kθ: السلك المفتول  أما الزاو
θبیرة 	.متغیرة 
ة - أ ة (أوجد معادلة الحر ع اً ) للزمنθتا ین أن االهتزاز هو اهتزاز توافق   .و
  .أوجد العالقة من أجل دور االهتزاز-ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)2-2(الشكل 
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تلته  )17 ض ثابت صالدته  750gیهتز حجر  ة نا kعلى نها 56,0N/m . یتحرك

ه قوة مقاومة  fالحجر في سائل حیث یؤثر عل bν  َوb 0,162N. s/m.	
  ما هو دور االهتزاز؟- أ
ل اهتزاز؟-ب عد    ما هو مقدار نقصان السعة 
ات للزمن عندما -ج ة االحداث ع tعبر عن تا 0		,			x 0.  

tوعندما  100s		,			x 0,120m.	
ة - أ )18 ة الكل ان Eبّین أن الطاقة الم mν /2 kx لهزاز توافقي تخامده 2/

قل مع الزمن حسب القانون  	:ضعیف 
E

1
2
kA

ة عندما -Eحیث  ة الكل ان tالطاقة الم ωاعتبر أن ( 		0 ≫ b/2m		.(  
فقد جزء من -ب ساو بّین أنه خالل دور واحد    :الطاقة 

Δ

ω: حیث k/m , أماQ mω /b.  
طة مع  هل )19 س 	تواتر اهتزازة مثارة منها؟ ولماذا؟یتساو تواتر موجة دورة 

ء ضمن  )20 ة والمتقدمة في حبل وسرعة الجز بّین االختالف بین سرعة الموجة العرض
	جزء صغیر من الحبل؟

ة  )21 ة على أمواج أحاد ر أمثلة إضاف عد؟أذ ة ال ة وثالث 	وثنائ

ع؟ )22 لما ابتعدت عن المن ان یبینان سبب انخفاض سعة الموجة في الماء  ر سب 	اذ

افة الخواص ماعدا أن األولى  )23 عد لهما نفس السعة وهما متماثلتان  موجتان وحیدتا ال
ة مرتین من الثان م .  لها طول موجة أكبر  أ من الموجتین تحمل طاقة أكبر؟ و

	مّرة؟

ل ال )24 ه والمتوقف  اد سمك أن ذروة الموجة تمر أمام مقدمة القارب الواقف عل حظ ص
5s . انت المسافة بین الذر ة . 15mتساو ) ما قدرهما(وٕاذا  ما هي سرعة حر

	األمواج؟
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قع بین  )25 ة ) 1600kHz‐550(إن تواتر المجال الموجي الوسطي  وٕان األمواج الرادیو
ة( س 3,0سرعة تنتشر ) األمواج الكهرط 10 m/s  . ما هو طول الموجة المواف

‐88(لهذا المجال؟ ماهو مجال طول الموجة المواف للمجال من التواتر بین 

108MHz.(	

تلته  )26 قعان على مسافة  0,85kgحبل  . الواحد عن اآلخر 30mمشدود بین مسندین 
انت قوة الشد  ضة من أول مسند إلى ا. 1950Nإذا  لمسند أوجد زمن انتقال الن

	اآلخر؟

ة )27 	.الغرانیت -الماء، ب -أ: احسب سرعة األمواج الطول
ة ذات التواتر  )28 والمنتشرة على طول قضیب  7000Hzأوجد طول الموجة الصوت

	.حدید
تلته  )29 ة Lوطوله mحبل متماثل  صورة شاقول 	. ومعّل 

ة في هذا الحبل تساو  - أ ارتفاع  –hحیث .  ghبّین أن سرعة الموجة العرض
ة السفلى   . الحبل عن النها

ا؟ -ب ة السفلى إلى العل ضة الموجّة من النها 	ما هو زمن عبور الن

ة نفس التواتر ولكن طاقة إحداهما   )30 تمتلك موجتان في نفس المنطقة من القشرة األرض
مرتین من األخر  	ما هي عالقة سعة هاتین الموجتین؟. أكبر 

ة على مسافة سعة  -شدة، ب -أ: قارن بین  )31 عن  20kmوَ  10kmالموجة الزلزال
ة 	.بؤرة الهزة األرض

ة عن   )32 صورة متساو ل االتجاهات  ة، تتناقص في  بّین أّن اإلزاحة في الموجة الكرو
ل تابتها على الش ن  م ع نقطي  	:من

D

ع، أما  -rحیث  	.ثابت - Aالمسافة عن المن
عان  )33 التا عد والموصوفتان  	:لنفرض موجتان وحیدتا ال

D

ة عان العالقة الموج   :بّین أنه إذا حق هذان التا
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ة  Dفإن أ مجموعة خّط c D c D  ة حیث  وَ  cتحق هذه العالقة الموج
c ثابتان.	

عد ولهما نفس السعة والتواتر تنتشران في نفس الوسط   )34 لنفرض موجتان وحیدتا ال
مایلي Фوالفرق طور  ة هاتان الموجتان  تا ن  	:م

D D sin	 kx ωt  
D D sin	 kx ωt

  :أستخدام عالقة المثلثات - أ
sinθ sinθ 2s

لبّین أن الموجة المحصلة لها    :الش

D 2D

ة تمامًا؟ -ب   ما هي سعة الموجة المحصلة؟ هل الموجة جیب
وتداخل هدام . ..……,Ф=0,2π,4π: بّین أننا سنراقب التداخل الّبناء عندما -ج

  ...……,Ф=π,3π,5π: عندما
اً (صف الموجة المحصلة  - د الم ة و   .Ф=π/2عندما ) المعادالت الراض
طون عند التواتر   )35 أرعة  ر ثالثة تواترات إدنى والتي . 22Hzتتجاوب األوتار  اذ

ضاً  	.عندها ستتجاوب أ
انت سرعة الموجة في الوتر  )36 ماهي المسافة بین العقد لألمواج الواقفة . 480m/sإذا 

	؟86,0Hzبتواتر 
ان  )37 ساو التوتر  ان  ان تواتر مدروجان متتال ماهو تواتر 360Hz وَ  320Hzإذا 

	المدروج األساسي؟ 

ة Lبّین أن تواتر الموجة الواقفة في وضع طوله   )38 ثافته الخط قوة μو  F، والمشدود 
العالقة 	:عطى 

ح -nحیث    .عدد صح
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Rعل قرص رقی متجانس نصف قطره  )39 10	cm  سلك طه  في نقطة من مح
ة صغیرة . 2Rمهمل الكتلة طوله  ه  αوعند إزاحة القرص عن وضع التوازن بزاو وتر

ة  اهتزازات )یهمل االحتكاك(بدون سرعة بدائ ، یهتز النواس في مستو القرص 
	. صغیرة حول وضع التوازن 

ة الق - أ ة لحر ، وأكتب المعادلة التفاضل ل المواف ل حد أرسم الش رص مبینًا مدلول 
  .من حدودها

ض  -ب ة(Pوالدور ωاالهتزازاحسب ن gفرض أن تسارع الجاذب 10m. s(  
ون دور االهتزاز   - ج حیث  Pاحسب نصف قطر القرص  1	s.	
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  الثالث الفصل

  الصوت
The sound  

  

  

  

  

  

  : sound	Theالصوت -1-3

ات  ذلك العمل ة في اآلذان و ات الفیزولوج العمل التالي  السمع و ط مفهوم الصوت  ة یرت النفس
إضافة لذلك نفهم ). حیث تجر هناك معالجة االحساسات الواردة إلى عضو السمع(في أدمغتنا 

ة ط األمواج الطوالن الض ة التي تؤثر في أذاننا و   .تحت مفهوم السمع الظاهرة الفزائ

م مختلفة ن التحدث عن ثالثة مفاه م   :عند دراسة الصوت 
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ع للصوت: األول ة هو  ,یجب أن یتواجد من ع األمواج الصوت ة موجة فإن من ة أل النس ما  و
ارة عن جسم مهتز   .ع

ة: الثاني ة طوالن ل أمواج صوت ع الصوت إلى المستقبل وهي على ش   .الطاقة المحمولة من من

ال للصوت: الثالث ة أجهزة استق ال الصوت من قبل آذاننا أو أ   .استق

ع ومستق ة هذا الفصل منا عضًا من خواص األمواج سندرس في نها الت الصوت ولندرس 
ة   .الصوت

  :خواص الصوت  -1-3-1

ة, لنأخذ مثًال طبلة تصدر صوتاً  ل في الهواء موجة صوت ش . یهتز الجلد المثبت على الطبلة و
اهتزاز هذه  ط  ون الهواء یتصل مع غشاء الطبلة فإن اهتزاز الهواء مرت ه ولذلك و تنتشر ف

ة ن سماع اصطدام حجران غیر أن األ. األغش م نها االنتشار في مواد أخر  م ة  مواج الصوت
سمع األصوات حیث تنتقل األمواج  ن أن  م اح تحت الماء  ذلك الس عضًا و عضهما  مع 

ة إلى األذن عبر الماء ننا سماع صوت قطار , الصوت م ة القطار  ولو وضعنا آذاننا على س
صورة . نضع آذاننا على األرضراعي عندما قترب أو صوت جرار ز  في هذه الحالة ال تؤثر 
اشرة على طبلة األ ة ذن م ة المنتشرة في األرض تسمى أمواجًا صوت غیر أن األمواج الطول

  . حیث أن أ اهتزاز یؤد إلى اهتزاز الهواء حول اآلذن

اً  سمى وسطًا صوت ة تنتشر في أ وسط ماد وعادة ما  قة إن األمواج الطوالن . في الحق
ن للصوت أن ینتشر في حال عدم وجود وسط ماد م فعلى سبیل المثال ال . یتضح أنه ال 

هرائي إذا وضع الجرس في وعاء مفرغ من الهواء ن سماع صوت جرس  تمتلك سرعة . م
حس مًا مختلفة  ة المختلفةالصوت ق إن سرعة انتشار الصوت في الهواء عند . ب األوسا الماد

ففي الفصل الساب شاهدنا أن السرعة  331,3mتساو  1atmوالضغط الجو  c°0الدرجة 
ثافة المادة معامل المرونة و وتعطى سرعة الصوت في الهواء والغازات واألوسا . تتعل 

المعادلة    :السائلة 
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ل االتجاهاتم:  Bحیث    .ثافة الوسط:  أما , عامل االنضغا 

ًا  ل االتجاهات تقر ثافة الهواء ومعامل االنضغا في  ثیر من  ثافته أقل  ففي الهلیوم الذ 
حوالي ثالث مرات من الهواء وفي السوائل واألجسام  ه أكبر  متساو لذلك فسرعة الصوت ف

ة التالي تم, الصل إن . تلكك معامل مرونة أكبر فستكون سرعة الصوت أكبراألقل انضغاطًا و
م سرعة الصوت في مواد مختلفة معطاة في الجدول  صورة ) 1- 3-1(ق وهذه السرعة تتعل 

ة تكون واضحة في الغازات بینما ال تكون مؤثرة في المواد . واضحة بدرجة الحرارة ع وهذه التا
ة والسائلة ة واحدة على سبیل المثال في الهواء. الصل فإن , عند ارتفاع درجة الحرارة درجة مئو

مقدار  ًا    : 0,60m/sسرعة الصوت تزداد تقر

  .c°درجة الحرارة مقدرة بـ :  tحیث 

  :ون لدینا c°20على سبیل المثال عند درجة الحرارة 

ν 331

  

  

  

  

 c°20سرعة الصوت في مواد مختلفة عند درجة الحرارة ) 1-3-1(الجدول 
  سرعة الصوت 

m/s	
  المادة 

  الهواء 343
  )c°(الهواء  331
  الهلیوم 1005
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  الهیدروجین  1300
  الماء 1440
حر  1560   ماء ال
  الحدید والفوالذ  5000	
  الزجاج  4500
  األلمنیوم  5100
  لب الخشب الثقیل 4000

  

ة الشدة ومن أجل  عي نجد خاصتین للصوت أال وهما سو ) الجهارة(إنسان ذ سمع طب
ل خاصة من . وهاتان الخاصتان تصفان الشعور الناشئ في وعي السامع. واإلرتفاع غیر أنه 

ة الطرائ الفیزائ اسها  ن ق م مة    .هذه الخواص تطاب ق

ة الشدة(فالجهارة  ة وسن) سو طة مع شدة الموجة الصوت درسها الحقًا بینما ارتفاع الصوت مرت
بیرًا أو  ًال  صوت ط ما في الكمان أو الفیلیونت ومنخفضًا  ون هذا الصوت مرتفعًا  مثل 

ة . أوتار جهیرة ة التي تصف ارتفاع الصوت هي تواتر اهتزاز األمواج الصوت مة الفیزائ إن الق
لما انخفض ال. وٕان هذا ما الحظه أوًال العالم غالیلو لما ف لما تناقص ارتفاع الصوت و تواتر 

ان الصوت أكثر ارتفاعاً  حتى  20تستقبل األذن تواترات في المجال من . ازداد التواتر 
المجال المسموع, هرتز 20000 عض . والمسماة  ن مالحظة  ومن المعروف أنه من المم

عة العامة أن المسنون ) المجال المسموع(الحیود عن هذا المجال  السماع السيء فالطب یبدؤون 
ة والحد األعلى عندهم ینخفض حتى    .هرتز وحتى أخفض من ذلك 10000للتواترات العال

ن أن تصل إلى آذاننا ولكن ال  م ة التي تواتراتها تقع خارج المجال المسموع  إن األمواج الصوت
ة ذات التواترات التي تزد عن . نسمعها ا 20000وتسمى األمواج الصوت ألمواج فوق هرتز 
ة ین السرع األعلى من سرعة الصوت والتي تصف الجسم . (الصوت یجب عدم الخلط بینها و

سرعة أعلى من سرعة الصوت نها سماع التواترات فوق ). المتحرك  م ثیر من الحیوانات  إن 
ع الكالب سماع أصوات ذات ارتفاع حتى  ة فعلى سبیل المثال تستط أما  50000Hzالصوت


