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D 2D cos 2π
f
2

ن تفسیر  ل التالي) 8‐3‐1(العالقة م عطي موجة لها تواتر : على الش إن تراكب موجتان 
ط  الض ساو التواتر الوسطي للموجتان األولیتان و fاهتزاز  f وسعة االهتزاز . 2/

ع ما ضمن القوسین عد تر العالقة  إن هذه السعة تتعل . المحصل في النقطة المعتبرة تعطى 
مة عظمى الزمن وتتغیر من الصف ة( 2Dر حتى ق ذات ) مجموع سعات األمواج المتراك

fالتواتر  f ع . 2/ ل مرة عندما التا cosینشأ الخفقان  2π f f /2 t  ح ص
ل  1‐أو  1+مساٍو  حصل خفقانان): 6- 3-1(ما في الش عني أنه خالل دور  حیث , هذا 

مة  ساو ضعف ق fأن تواتر الخفقان  f نها تساو الفرق بین تواترات األمواج أ أ, 2/
fالمتداخلة  f.  

ارة عن طرقة حساسة لمقارنة التواترات   .تنشأ ظاهرة الخفقان لكل األمواج وهي ع

لر ) أثر(مفعول  -1-3-7   :دو

ارة اإلطفاء ن أن نالحظ أن ارتفاع صوت صفارة س عد , م شدة  ة تقل  سرعة عال ة  والمتحر
ارة  ضًا تغیر ارتفاع إشارات الحافلة . سرعة قرناأن تمر الس م الحظتم أ ن أن من المم

م ة قر سرعة عال ة المسافرة  ضًا عندما .الصوت اق یتغیر أ ارة الس إن ارتفاع صوت محرك س
ع الصوت من المراقب. تمر قرب المراقب ع , إذا اقترب من یزداد ارتفاع الصوت مقارنة مع من

  .صوتي ثابت

ع الصوتي عن المراقبإذا ابتع قل, د المن مفعول . فإن ارتفاع الصوت  تسمى هذه الظاهرة 
افة أنواع األمواج لر وتحدث عند  ة . دو وسندرس سبب نشؤها وتغیر تواترات األمواج الصوت

طة بهذا المفعول   .والمرت
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ة ذات  ضات صوت انها ن ارة إطفاء والتي تملك صفارتها عندما تكون واقفة في م لنفرض س
ل  ما هو مبین على الش ل االتجاهات  ارة ). أ7-3-1(تواترات محددة في  لنفرض اآلن أن س

ع إعطاء الصوت بنفس التواتر الساب ة والصفارة تتا الحر ة . اإلطفاء بدأت  غیر أنه واثناء حر
عضاً األمو  عضها  ة التي تعطیها الصفارة إلى األمام ستشعر مقترة من  خالفًا لحالة , اج الصوت

ل  ارة الواقفة وهذا مبین على الش ارة اإلطفاء ). ب7-3-1(الس ة س حدث ألنه أثناء حر وهذا 
قاً  األمواج المنطلقة منها سا بیر . تلح  الحظ عدد  على هذه الصورة المراقب على الطر 

ون تواتر الصوت م ة له س النس التالي  ة التي تعبر أمامه في واحدة الزمن و ن القمم الموج
ارة ستتأخر الواحدة عن األخر حیث أن .أعلى ومن جهة أخر األمواج المنتشرة خلف الس

ارة تبتعد عنهما أو تنفصل عنهم التالي خالل واحدة الزمن. الس ارة , و قع خلف الس وأمام مراقب 
ون أقلس ة وارتفاع الصوت س ة أقل من القمم الموج م ومن أجل حساب تغیر التواتر . عبر 

  )7-3-1(الشكل 

ء الحريق الواقفة بنفس كال المراقبان على الرصيف يسمعان صوت صفارة سيارة إطفا -أ 
المراقب الذي تقترب منه سيارة اإلطفاء يسمع صوت أكبر : مفعول دوبلر -ب. التواتر

 .تواتراً والمراقب الذي تبتعد عنه السيارة يسمع صوتاً أخفض
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ل  غیر (ثابتًا ) أو أ وسط آخر(سنعتبر في جملتنا هذه إن الهواء ). 8- 3-1(نستخدم الش
ل ). متحرك ع الصوت ) أ8-3-1(فعلى الش   .ثابتاً ) على سبیل المثال صفارة(إن من

  

  

  

  

  

  

  

عتان ع , بین ذروتان موجیتان متتا مع أن واحدة منهما انطلقت في هذه اللحظة من المن
ع  λإن المسافة بین هاتان الذروتان تساو طول الموجة . الصوتي ان تواتر اهتزاز المن إذا 

ساو  ساو , fالصوتي  ة  عني أن الزمن المنقضي بین انطالق الذر الموج Tهذا  1/f 
ل  سرعة ) ب8-3-1(وعلى الش ع الصوتي یتحرك  التي ( Tوخالل الزمن . νإن المن

dفإن ذروة الموجة األولى تعبر مسافة ) حددناها منذ قلیل νT ,حیث :ν  سرعة الموجة
ة في الهواء  عًا ستكون نفسها (الصوت ع أو عدمهاوهي ط ة المن حر وخالل هذا ). ال تتعل 

ع الصوتي إلى مسافة d:       الزمن ینتقل المن ν . T    .  

والتي تكتب على  `λعندئذ المسافة بین ذروتین موجیتین متتالیتین تساو طول الموجة الجدید 
ل التالي    :الش

λ` d

ما أن  Tو 1/f , فإن التواتر الموجيf	`  العالقة   :عطى 

 أجل تعيين تغير التواتر نتيجة لمفعول دوبلر من) 8-3-1(الشكل 

 منبع الصوت
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  :أو 

f	`
1

1 ν /ν
f					 ابت

ون لدینا  على سبیل المثال إذا اعطى . `	f: ما أن مقام الكسر أصغر من الواحد س
ع الصوتي صوتًا بتواتر  ون ساكناً  400Hzالمن ع , عندما  عني أنه عندما یبدأ المن هذا 

سرعة  انه و ة في اتجاه المراقب الواقع في م سمع المراقب الصوت بتواتر  30m/sالحر
  :ساو ) c°0عند درجة الحرارة (

f	`
1

سرعة  ع المبتعد عن المراقب و   : ستساو  νإن طول الموجة الجدید للمن

العالقة  عطى التواتر    :وعند ذلك 

f	`
1

1 ν /ν
f						 ت

ون ساكنًا  ع الصوتي  ضًا في تلك الحالة عندما المن لر أ ة للوسط الذ (ینشأ مفعول دو النس
ة ه الموجة الصوت ع الصوتي فإنه . أما المراقب فیتحرك, )تنتشر ف إذا اقترب المراقب من المن

ع ارتفاع أكبر من الذ یرسله المن سمع صوتًا  ع. س ظهر  وٕاذا المراقب نفسه ابتعد عن المن فس
ًال عن الحالة التي عندها یتحرك . له الصوت أخفض إن التغیر الكمي للتواتر هنا یختلف قل

ع ال ) λطول الموجة (في هذه الحالة المسافة بین قمم األمواج . أما المراقب فهو ساكن, المن
ة للمراقب النس ة القمم  ع . یتغیر وٕانما تتغیر سرعة حر الصوتي فإن إذا اقترب المراقب من المن

ة للمراقب ستساو  النس `ν: سرعة الموجة  ν ν
  .مراقب	

  .سرعة المراقب νأما ). نعتبر أن الهواء ساكناً (سرعة انتشار الصوت في الهواء  ν: حیث 

ساو  التالي التواتر الجدید س   :و
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f

ما أن  λو ν/f  ون   :س

f	` 1 ν /ν f							

ة ستساو  ع الصوتي فإن السرعة النسب `νوفي حالة ابتعاد المراقب عن المن ν ν 
ون لدینا    :وس

f	` 1 ν /ν f							 ن	

ة عن حاجز متحرك ست الموجة الصوت سة نتیجة لمفعول فإن تواتر , إذا انع الموجة المنع
لر ستختلف عن تواتر الموجة الواردة المثال التالي. دو ن تفسیر ذلك    :م

  ):9-3-1(مثال 

ة ذات تواتر  سرعة  5000Hzُترسل موجة صوت ع الصوتي و قترب من المن في اتجاه جسم 
3,30m/s .سة؟   أحسب تواتر الموجة المنع

  :الحل

ظهر أثر  لر مرتین في هذه الحالة    :دو

سجل الموجة  -أوالً  سلك سلوك مراقب متحرك وس ة س الجسم الذ تتجه نحوه الموجة الصوت
ة بتواتر   :الصوت

f	` 1
ν
ν

f

اً  ع ثانو للصوت  -ثان من س(یلعب الجسم  ة ) المنع حیث تواتر الموجة الصوت والذ یتحرك 
ساو  سة س   :المنع

f	῝
1

1 ν /ν
f	`
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ساو على هذه ال لر  ة .100Hzصورة فإن انزاح التواتر حسب دو إذا توضعت الموجة الصوت
سة الواحدة على األخر  عني أن تراكب األمواج سینشأ وهذا یؤد إلى , الواردة والمنع هذا 

  .الخفقان

ساوت ) 9-3- 1(هاتان الموجتان وفي المثال  ساو تواتر الخفقان الفرق بین تواترات
100Hz . ة مختلفة والتي صورة واسعة في أجهزة طب ستخدم  لر  مثل هذا الظهور لمفعول دو

غا هرتز ة الم مجال تواتر من مرت ة  على سبیل المثال إن األمواج . تستخدم األمواج فوق الصوت
ن  م رات الدم األحمر  سة عن  ة المنع ار فوق الصوت أن تستخدم من أجل تعیین سرعة ت

ا الصدرة . الدم ة الخال ن استخدام هذه الطرقة من أجل الكشف عن حر م صورة مماثلة  و
ة عد ضرات القلب, الجنین ة عن  ذلك من أجل المراق ضًا في . و ستخدم أ لر  مفعول دو

سرعة أكبر من السرعة  ارة التي تتحرك  المسموحة ولكن هنا تستخدم الرادار من أجل تحدید الس
ة ست األمواج الصوت ة الرادارة ول س ‐3‐1(َو ) 9‐3‐1(إن دقة العالقتین . األمواج الكهرط

ون إزاحة جزئات . من سرعة الصوتνَو νتقل عندما تقترب السرعتان ) 10 ط  وهذا مرت
ة مع قوة اإلرجاع أ ینشأ حیود عن قانون هوك حیث  قى متناس أن أكثرة مناقشاتنا الوسط ال ت

حة قى صح   .النظرة ال ت

ة -1-3-8   :أمواج الصدم والصدمة الصوت

قال أنها تمتلك ) على سبیل المثال طائرة(إذا تحرك جسم  سرعة أكبر من سرعة الصوت عندئذ 
ة عدد ماخ . سرعة فوق صوت ًا تعطى هذه السرعة  ة سرعة الجسم ) M(غال عین بنس والذ 

سرعة : إلى سرعة الصوت في الوسط المعطى ة   900m/sعلى سبیل المثال الطائرة المتحر
ثالثة ( 3Mلها سرعة  300m/sفي الفضاء عند ارتفاع تكون سرعة الصوت تساو فقط 

ة). أعداد ماخ سرعة تحت صوت ع الصوتي  عني أن ارتفاع الصو , إذا تحرك المن ما هذا  ت 
لر(شاهدنا یتغیر  ل , )مفعول دو   ).ب, أ9-3-1(أنظر الش
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ة  عني أنه سینشأ مفعول أكثر أهم سرعة أكبر من سرعة الصوت هذا  ع الصوتي  إذا تحرك المن
سب . أال وهو أمواج الصدم لهافي هذه الحالة  ش ة التي  ع الصوتي األمواج الصوت ما . المن

ل  سرعة تساو سرعة ). ب9-3-1(هو مبین على الش ع الصوتي  وعندما یتحرك المن
المعنى الحرفي تتكدس أمامه وعندما یتحرك الجسم . الصوت فاألمواج المرسلة منه لألمام و

عضاً , سرعة أكبر من سرعة الصوت عضها  ما هو  تتكوم األمواج فوق  ة  منحصرة في زاو
ل  لة ). د9-3-1(موضح على الش عضًا مش عضها  ة المختلفة على  تتوضع الذر الموج

قاً . ذروة ضخمة والتي تسمى موجة الصدم ل قعرًا عم ة یتش   .وفي مؤخرة هذه الذروة العال

بیر من األمواج ه . تنشأ موجة الصدم عند التداخل الشدید لعدد  ة وفي الهواء تش الموجة األنف
لها في الماء سرعة تزد عن سرعة انتشار األمواج التي تش حرة التي تسیر  ل . لسفینة  الش

)1-3 -10.(  

  

  

إذا كانت ). د,ج,ب(ومتحرك ) أ(الموجة الصوتية المرسلة من جسم ساكن ) 9-3-1(الشكل 
إذا كانت ). ب(سرعة الجسم أقل من سرعة الصوت هذا يعني أن مفعول دوبلر يأخذ مكاناً 

 ).د(عني أنه تنشأ أمواج الصدم سرعة الجسم أكبر من سرعة الصوت هذا ي

موجة الصدم

موجة الصدم

سم

سم

سم
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الن موجة  ش ة فالضوضاء الذ تولده واضطراب الهواء  سرعة فوق صوت عندما تطیر الطائرة 
ة  م ةالصدم تحو  وٕاذا اقترت موجة الصدم من اإلنسان فإنه . بیرة من الطاقة الصوت

ة صدمة صوت ستقبلها  ة ولكن الطاقة الموجودة . س ة تستمر ألجزاء من الثان إن الصدمة الصوت
ة أخر  سر زجاج النافذة أو إثارة آثارًا سلب بیرة لدرجة أنها قادرة على  عدم الراحة . فیها 

ة قة أن .النفس ارة عن صدمتینحق ة هي ع ة المثارة من طائرة فوق صوت حیث . الصدمة الصوت
ل في مقدمة ومؤخرة الطائرة ل . أن موجة الصدم تتش   ).11-3-1(الش

  

  

  

  

  

  
الرجل الواقف على يمين الطائرة سيسمع صدمة صوتية ) 11-3-1(الشكل 

ى أما الرجل الواقف عل. الرجل الواقف في الوسط منذ قليل سمعه. مضاعفة
 اليسار من الطائرة سيسمعه قريباً 

الجبهة الخلفية لموجة الصدم
 الجبهة األمامية لموجة الصدم

 تشكل السفينة أمواج أنفية) 10-3-1(الشكل 
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له  اختراق الحاجز الذ تش ة عندما تصل الطائرة إلى سرعة الصوت ستقوم  في اللحظة الزمن
ل  ة أمام الطائرة الش سرعة الصوت ومن أجل التفوق على ). ب9-3-1(األمواج الصوت

ة من أجل العبور من هذا الحاجز الصوتي   .یتطلب قوة إضاف

ة عتبر عائقًا للحر عني أن الحاجز الصوتي ال  ة فهذا  . إذا وصلنا إلى السرعة الفوق صوت
ة تنشأ فقط في لحظة عبور الطائرة للحاجز الصوتي عتقد خطأ أن الصدمة الصوت انًا  في . أح

قة إن موجة الصدم تص ةالحق سرعة فوق صوت ل وقت طیرانها  ل . احب الطائرة في  إن 
لما اقترت موجة الصدم  ة  سمعون صدمة عال شخص من المراقبین الواقفین على األرض س

ل . منه   ).11-3-1(أنظر الش

ل موجة الصدم مخروطًا رأسه في الطائرة ة رأسه . تش ل . θوزاو تعطى  )د9-3-1(الش
  :العالقة

sinθ νت

  .سرعة الصوت في الوسط صوتνأما , )الطائرة(سرعة الجسم  جسمν: حیث 
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  مسائل

ال الطاقة؟ )1 ًال من أش 	ما هو الشاهد على أن الصوت ش

	هل یتغیر تواتر أو طول موجة الصوت عند عبوره من الهواء إلى الماء؟ )2

ة ال تتعل أعطي برهانًا على أن سرعة انتشار  )3 صورة أساس الصوت في الهواء 
	التواتر؟

ون سرعة انتشار الصوت في الهیدروجین أقل من الهواء؟ )4 	ما هو سبب 

ة بتواتر  )5 عین طول موجة هذا . 250000Hzتطل الدالفین أمواجًا فوق صوت
	.c°20معتبرًا أن درجة الحرارة تساو . في الهواء -ب, في الماء -أ: الصوت

الماء خالل قذف حجر من  )6 ما هو ارتفاع . 4,0sأعلى صخرة وسمع صوت سقوطه 
	.c°20الصخرة التي سقط منها؟ اعتبر أن درجة حرارة الهواء تساو 

العالقة )7 ة  	:عطى تغیر الضغط في موجة صوت
p 2

ال - pحیث  اس ال الثواني -tأما , المترات - xَو , تقدر    :عین. فتقدر 
ساو . سعة إزاحة الموجة -ب, سرعة االنتشار - أ ثافة الوسط  اعتبر أن 

2,7 10 kg/m.  
مرتین , موجتان صوتیتان لهما نفس سعة اإلزاحة )8 غیر أن تواتر إحد الموجتین أكبر 

	:من تواتر األخر 
م مرة؟ - أ ة أكبر؟ و   عند أ من هاتین الموجتین تكون السعة الضغط
ة  -ب 	شدتي هاتین الموجتین؟ما هي نس

ة للصوت الذ شدته  - أ )9 ة الشدة الصوت 7,5أحسب سو 10 w/m ؟	
ة الشدة تساو , ما هي شدة صوت -ب   ؟35dBسو
ة بثالث مرات )10 	:إذا ازدادت سعة الموجة الصوت

  م مرة ستزداد شدتها؟ - أ
ة الشدة؟ -ب سبل ستزداد سو 	م د

ساو  )11 ًا  مان تواترًا أساس ان طول الجزء المهتز من الوتر . 196Hzمتلك وتر  إذا 
تلته  32cmساو  مة شد هذا الوتر من أجل معایرته؟. 0,50gو 	أحسب ق
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 لشدة الصوت 
وتًا للمدروجان 

قع في  صوت 
ة  قا المتساو
تشف  لرجل و
ع  عد عن المن

مراقب عند . ة
أوجد . بتعادها

3.	
ب قطاران من 
طل صفارتها 

v  وسرعة
	. الهواء

من  Pلمراقب 

ة  النس  للكمان 
عطي الكمان صو

قد أن تواتر الص
 عظمى في النق
لصوت ینتقل الر

أ 0,22mل بـ 
 37°c؟	

ة ك حدید طع س
 184Hz عند ا

340m/sاو 

قترب زین حیث 
v 15m وتط

B :(15m/s

ة في  ة حر د أ
ة التي یتلقاها ال

  ).B(قاطرة 

ان  روجان األول
ع سبل أضعف 

عین عتق. ن من و
 شدة الصوت 
ن الدقی لتواتر ا
ع األول  عن المن
جة حرارة الهواء 
تعادها عن تقاط
تراب القاطرة َو 
رعة الصوت تسا
بین خطي متواز

A :(m/s(لى 

ة  B(قاطرة الثان
و ساكن وال توجد
ة موجات الصوت

 المهندس في الق

)1-3(ل

شدة صوت المدر
س م د ألساسي؟ 

	 األساسي؟

ة من ة آت مة نق
ة.  وتكون سو

من أجل التعیین
ي النقطة الواقعة 
انت درج ت إذا 
 اقترابها أو ابتع

219Hz عند اقت
أن سر, رها علمًا 
قف مراقب ب) 

عة القاطرة األولى
ν .سرعة القا
أخیرًا الجو. 340
λ  والترددν للم

طرق مسامع  

الشكل

ة لش مة التقرب
ه عند التواتر األ
ني من المدروج 
سان صوت نغم
500‐1000H

عین وم. ال المن
لشدة صغر في
 هو تواتر الصوت

رة صفارتها لد
zس ترددًا قدره 

طرة وتردد صفیره
ل  1-3(ح الش
سرع. متعاكسین

 :200Hz

0m/sي الهواء 

λ1طول الموجة 

A.(  
الذ νو التردد 

ما هي الق )12
ه عط الذ 
األول والثان

سمع اإلنس )13
Hzالمجال 

عد عن  ال
ة ال أن سو
ما . الثاني

تطل قاطر )14
ق التقاطع 
سرعة القاط

ما یوضح )15
اتجاهین م
بتردد قدره
الصوت في

أوجد ط - أ
A(القاطرة 

ما هو -ب
  

 

	

	

 

 

 



 
220 

  الثالث الباب
  . )اجلزء األول ( احلر ارة: الفصل األول 

  . )اجلزء الثاني ( احلر ارة: الفصل الثاني 

  .القانون األول يف الرتموديناميك : الفصل الثالث 

  .القانون الثاني يف الرتموديناميك : الفصل الرابع 
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  األولالفصل 

  احلرارة
Temperature  

  )اجلزء األول(

  

  
  

  

  :التمدد الحرار وقانون الغاز المثالي -درجة الحرارة  -3-1-1

Temperature,	thermal	expansion	and	the	law	ideal	gas: 


