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בשני קצותיו. דיברנו על הקשר בין מהירות התקדמות הגל,  ורשיעור עסק בגלים עומדים בתווך הקשה

 אורכי הגל והתדירויות בגל עומד.

עשינו ניסוי: שמנו לב כי כדי ליצור אורכי גל שונים בגל העומד בקפיץ, צריך להניע את היד בקצב שונה. 

טבור( ומדדנו כמה  כמה שונה? מדדנו את התדירות של הגל: הסתכלנו על אחת הנקודות הנעות )נקודת

כדי לקבל את התדירות של הגל  10-שניות. אז חילקנו ב 10ה למקסימום בזמן של עיפעמים היא מג

 ביחידות של הרץ. ראינו כי ככל שהגל ארוך יותר, התדירות נמוכה יותר.

𝑣השתמשנו בקשר  = 𝜆𝑓  .שראינו בסמסטר שעבר. קשר זה נכון הן לגלים עומדים והן לגלים מתקדמים

קרה של קפיץ: כמה הוא כבד, כמה הוא מתוח, אמרנו כי המהירות של הגל תלויה בתכונות התווך. במ

 מאיזה חומר הוא עשוי וכדומה.

𝑓, וכך לקבל את הקשר: 𝜆נוכל לחלק את הביטוי הזה באורך הגל  =
𝑣

𝜆
 

בשיעור שעבר רצינו לדעת אילו תדירויות יכולות להיות לגלים העומדים. השתמשנו גם בקשר שראינו 

 :Lם בתווך שאורכו יעומדה יםגלאורכי העבור 

𝜆𝑛 =
2𝐿

𝑛
 

הוא מספר שלם, וקשר זה מתאר את אורך הגל העומד הראשון, השני, השלישי וכן הלאה,  n)תזכורת: 

 את הגלים השונים אפשר לראות  ת פעמיים אורך התווך במספר השלם.שמתקבל כאשר מחלקים א

 , מומלץ מאוד למי שקצת חלמה בשיעור(.בהדגמה הזאת

 (:2( וביטוי )1ין הביטויים. נסמן אותם ביטוי )כעת ניתן ליצור קשר ב

 

𝑓 =
𝑣

𝜆
    (1) 

𝜆𝑛 =
2𝐿

𝑛
    (2) 

ביטוי  שון מדובר על אורך גל כללי כלשהו. זהו. בביטוי הרא𝜆נבחין כי בשני הביטויים מופיע אורך הגל, 

כלשהו בתווך  . בביטוי השני מדובר על אורך גל מסוים של גל עומדגם לגל עומד וגם לגל מתקדםנכון ש

 . L שאורכו

, כלומר לכתוב אותו במקום אותו בביטוי הראשון ולהציבמהביטוי השני,  𝜆𝑛נוכל לקחת את אורך הגל 

 כך נקבל ביטוי לתדירויות מסוימות המתאימות לגלים העומדים: במכנה. 𝜆שבו מופיע 
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 כי לא מדובר בסתם תדירות של סתם גל, אלא בתדירות של הגל העומד 𝑓𝑛הפעם נסמן את התדירות 

 .nשמספרו 

https://ophysics.com/waves6.html


)תזכורת: ראינו כי אפשר לכפול  n-במקום לחלק פעמיים ב
1
1

𝑛

= 𝑛(  ,:ולקבל את הביטוי הבא 

 

𝒇𝒏 = 𝒏
𝒗
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תנאי המתאר אילו תדירויות יכולות להיות לגלים העומדים בתווך )מיתר או קפיץ, למשל( בעל שני  קיבלנו

 .v, שידוע כי מהירות הגל בו היא Lקצוות קשורים, אורך 

( תתקבל ממהירות הגל 2Lפירוש הביטוי הזה הוא כי התדירות של הגל הראשון, מצב היסוד )שאורכו 

 מחולקת בפעמיים אורך התווך.

( תתקבל מפעמיים מהירות הגל מחולקת בפעמיים אורך L תדירות הגל השני )שאורכו שווה לאורך התווך

 התווך.

 וכן הלאה.

. אלה הצורות הבסיסיות שבהן יכול גוף אופני תנודהלצורות השונות של הגלים העומדים קראנו בשם 

לקבל משרעת  . הוא יכולמסוימתתנודה להתנודד. לכל אופן תנודה יש צורה מסוימת ותדירות 

. במיתר ששני של הגוף המתנודד תדירויות טבעיותנקראות  התנודה הללו. תדירויות ( שונה)אמפליטודה

 קצותיו קשורים אלה הצורות הבאות:

 

 

 והתדירויות נקבעות לפי הביטוי שמצאנו, 

𝑓𝑛 = 𝑛
𝑣

2𝐿
 

𝜆), אופן התנודה הראשון קישרנו את זה למוסיקה: במיתר = 2𝐿  ) את הוא החזק ביותר, והוא קובע

. המיתר מחובר לגוף כלי הנגינה ומרעיד אותו, ואז את האוויר. התנודה התדירות של הצליל שנשמע

המחזורית דוחסת את האוויר ומרווחת אותו וכך יוצרת בו גל קול בעל אותה תדירות כמו של המיתר 

 המתנודד.



מה התדירות של הצליל שהמיתר ישמיע. עושים זאת  לקבועאת הכלי, כלומר יש צורך לכוון  בכלי מיתר

על ידי שינוי המתיחות במיתר. למיתר יש אורך קבוע, אבל כאשר הוא מתוח יותר, מהירות הגל שעובר בו 

 גדולה יותר, ולכן התדירות גדולה יותר.

 

 תרגיל חזרה:

  מתנודד בתדירות מטר(  0.6) ס"מ 60בגיטרה מסוימת, מיתר באורך𝑓1 = 500 [𝐻𝑧]  זהו אופן(

 מהי מהירות גל הקול במיתר זה?התנודה הבסיסי, מצב היסוד(. 

  הרץ היא התדירות של אופן התנודה  500מהי מהירות הגל במיתר מהסעיף קודם אם ידוע כי

𝑓2השני, כלומר  = 500 [𝐻𝑧]. 

  באותה גיטרה, מהו אורך הגל של מצב היסוד, כלומרn=1 ?)אופן התנודה הראשון( 

 

 לשיעור הבא:

השיעור הבא יהיה שיעור חזרה והדגמות על מה שלמדנו בשני השיעורים הקודמים. אנא חזרי על 

 אופני תנודה: ושאהזמן לשאלות. בנוסף, צפי בסרטונים הבאים בנזה  –הסיכומים 

אחרי שהפעלנו עליו כוח  בתנודה מחזורית אופן תנודה הוא המצב הטבעי שבו גוף יכול להתנודדאמרנו כי 

ונצטרך לחדש אותה שוב ושוב )למשל באמצעות  בפועל התנודה תדעךושחררנו אותו לנוע בחופשיות. 

 פריטה על מיתרי גיטרה(.

במיתר קשור אופני התנודה הם הגלים העומדים שמופיעים בשרטוט למעלה, אבל בגופים בעלי צורות 

 אחרות, נקבל צורות שונות.

צב מסוים. אפשר לראות את אופני , בו חיברו מיתר מתוח למנוע שמרטיט אותו בקהזה בסרטוןצפי 

 גלים עומדים.  –השונים התנודה 

יכול לקבל גלים עומדים, . משטח התוף, כמו מיתר, אופני התנודה של תוףצפי בסרטון הזה, המראה את 

 .כאןאפשר לראות את זה גם  ממדיים.-אבל אלה גלים דו

העמידו כוס יין על רמקול שמייצר צלילים בתדירויות שונות. הצלילים מרעידים את הכוס  הזה בסרטון

 ומעוררים בה אופני תנודה שונים. צילמו מקרוב את שפת הכוס וניתן לראות את צורת התנודה.

ותוכלו גם לשיר  עור הבא. נעשה הדגמותלשיהביאי  –אם יש לך גיטרה או כלי נגינה אחר שקל לסחוב 

  בהפסקה

https://youtu.be/BSIw5SgUirg
https://youtu.be/v4ELxKKT5Rw
https://youtu.be/v4ELxKKT5Rw
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Drum_vibration_animations
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Drum_vibration_animations
https://youtu.be/McmtOxW7Tz0

