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یمثل . طرف الحبل في لحظة نعتبرھا أصال للتواریخ Sتنطلق الموجة من   L=20mو طولھ  m=200gتنتشر موجة طول حبل متجانس كتلتھ 

  . t2و  t1:  اللتین تاریخھما  الشكل المقابل مظھر الحبل عند اللحظتین

               علل اجابتك.  ام طولیة طول حبل مستعرضة ةتنتشرالم الموجة -1

   .   عین سرعة انتشار الموجة طول الحبل -2

 .التي تستغرقھا حركة نقطة ما من الحبل tحدد المدة الزمنیة  -3

لحظة  ’’tاستنتج . Nستصل مقدمة الموجة إلى النقطة  ’tفي أي لحظة  -4

 . عن الحركة Nتوقف النقطة 

 .Nبالنسبة لحركة النقطة  Eلحركة النقطة ُ أوجد التأخر الزمني  -5

 .t’’’= 2,5sمثل مظھر الحبل عند لحظة  -6

 .توتر الحبل Tعین  -7
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