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 פיזיקה ומוסיקה – והליום גלים עומדים בצינור אויר

, מערכת רמקול מהוד, מיקרופון function generator  -  מחולל תדרים - אוסילוסקופ,  ציוד :

 .קטן

 חקירת התנהגותם של גלי קול עומדים כתלות בפרמטרים של המהוד ושל הגל.א.  : מטרת הניסוי

 . ות הקול באויר והשוואה למהירות בהליוםחישוב מהירב.                     

 פיסיקה ומוסיקה -הכרת המערכת  .1

מהי אוקטבה ? השמיעו צליל מסויים )נמוך( במחולל התדרים. וודאו שאתם יכולים להשמיע קול זה 

בעזרת מיתרי הקול.  רשמו את התדר המופיע במחולל_____. עלו ממנו בסולם מז'ורי )דו רה מי פה 

מודדים את הקול בעזרת מיקרופון וסקופ. מהוא התדר של הדו הגבוה____. מה  ..סי דותוך שאתם

 יחס התדרים בין הדו הראשון והאחרון ששרתם. נסו לעלות באוקטבה נוספת. מה היחס הפעם. 

 

מצבים עצמיים ותדרים מציאת  –פתוח בשני קצותיו צינור תהודה  .2

 .והקשר לאורך הגל חוקיות הופעתם עצמיים

 

  

 

 

 

הוצא את הבוכנה לחלוטין מתוך הצינור, כך שהצינור יהיה פתוח משני קצותיו . כל קצה מהווה  .א

כלומר שהיא יכולה  מהודשינוי בתווך ולכן הוא מחזיר את הגל. דבר זה הופך את מערכת ל

 .גלים עומדיםלהחזיק 

 .0L -מדוד את אורך הצינור .ב

 תוך הצינור.הכנס את המיקרופון ל .ג

תדר המחולל ומצא תדר שבו השינוי במתח הנרשם על המיקרופון מקסימאלי. זהו  תדרשנה את  .ד

 של הצינור, רשום את ערכו. עצמי

של נקודות מקסימום התנודה באופן  n עבור עם המיקרופון לאורך הצינור ורשום את המספר   .ה

ב בכך שהאורך האפקטיבי של בהתחש λבעמודה נפרדת  רשום את אורך הגל התנודה העצמי . 

 הקוטר. -dאורך הצינור ו  L –כש     L+0.8d הצינור הוא   
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ואת אורך  המתאים להן  nאת ערך ה עצמיים עוקבים ורשום את ערכיהם,  מצא מספר תדרים .ו

 .המתאים להם n λהגל 

 נסה לגלות את החוקיות. , שבין כל זוג תדרים עצמיים עוקבים.fחשב את ההפרש,  .ז

. c  עבור כל אחד מאופני התנודה כפול את אורך הגל בתדר ורשום את התוצאות בעמודה נפרדת .ח

 נסה להבין את משמעות המכפלה.

 

nF n nλ c 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 שינוי אורך הצינור ותנאי שפה .3

 ום תנודה.נקודות מקסימ 6קבע את התדר שנותן אופן תנודה של  .א

 ס"מ מפתח הצינור הקרוב לרמקול. 01מקם את המיקרופון כ  .ב

החלק אותה פנימה ורשום את המרחקים של הבוכנה מקצה הצינור  צינור.הכנס את הבוכנה ל .ג

 הקרוב לרמקול בהם מתקבלות מקסימות של תנודה.

 צינור.דות המקסימום ומפה בעזרת המיקרופון את אופן התנודה באת הבוכנה באחת מנקוקבע  .ד

 .נסה להבין אילו אופני תנודה התקבלו כאשר הזזת את הבוכנה בסעיף ג ולצייר אותם .ה

 מה ההבדל בין אופנים אלו לאילו  שהתקבלו בצינור פתוח בשני קצותיו ? .ו

 

 השפעת החומר על הקול .4

 והעמד אותו על  הרמקול.  הוצא את הצינור מהתושבות .א

 אטום אותו מלמעלה בעזרת כדור ויריעת גומי. .ב

 הזרם הליום לתוך הצינור מהחור במכסה הרמקול. .ג

 הגבר את מחולל התדרים ומצא תדר עצמי של הצינור. .ד
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 התבונן בסקופ והבחן בשינוי הנמדד. .ה

 מדוע לדעתך המצב דינאמי ? .ו

 איזה פרמטר משתנה כפונקציה של הזמן ? .ז

 נסה לעקוב במשך כדקה אחרי מצב עצמי בעזרת מחולל התדרים. .ח

                                                 גבי מהירות הקול בהליום.מה תוכל להסיק ל .ט


