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1.2تنتشر موجة متوالیة جیبیة في حبل  بالسرعة   -1  smv على المحورOx  حیث یبن الشكل جانبھ شكل الموجة عند اللحظة t .  

  .أعط تعریفا للموجة المیكانیكیة الدوریة - 1- 1

 وسع myطول الموجة؛  : حدد القیم التالیة - 1-2

 .تردد الموجة Nدور الموجة و  Tالموجة؛ 

stمظھر الحبل عند اللحظة  x(y(مثل  - 1-3 4. 

 .Aفي النقطة  t(y(مثل  - 1-4

  :بوماض  الحبلنضيء  -2

  .للحبلماھو اكبر تردد للوماض لكي نشاھد توقف ظاھري  - 2-1

فنشاھد حركة بطیئة للحبل ، ھل ھذه الحركة ستكون وفق او عكس منحى الحركة احسب السرعة  0,49Hzنضبط تردد الوماض على القیمة  - 2-2

  الظاھریة للحركة

).(: السرعة لموجة صوتیة في الھواء ھو تعبیر  - 3
M

TKv   حیثK : ثابتة وM الكتلة المولیة للغاز وT  درجة الحرارة المطلقة)K(  

 حدد العوامل المؤثرة على سرعة انتشار الموجة الصوتیة في الھواء - 3-1

 الصوتیة ؟ھل الھواء وسط مبدد أم غیر مبدد للموجة  - 3-2
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