
 והכנה לשיעור הבא  6שיעור סיכום 

נטי  מושג הקיטוב רלוו .בצעים חלקיקי התווך תנועה שמכיוון ה. קיטוב מתייחס לקיטוב הכרנו את מושג ה

 דמות הגל(. רך כיוון התקוא לאו )משום שבגלי אורך יש רק כיוון תנועה אחד, וה רק לגלי רוחב 

  . הקו הזה ניצבד על קו ישר ובו כל חלקיק מתנוד   ,קווי קיטוב קרא גם נה , קיטוב מישוריכי קיים אמרנו 

 . וי ים שונים של קיטוב קוזוויות שונות, ולכן בעצם יש סוג הקו יכול לקבל  ון התקדמות הגל.לכיו

אולי תזכרו כי  ) ל להיות ימינה או שמאלה. . הסיבוב יכו בצעים מעגל, שבו חלקיקי התווך מ קיטוב מעגלי יש  

ו מעגל. בגל מים יש  יברנו בעבר על כך שגם בגל מים החלקיקים מבצעים מעגל, אבל זה לא אותד

כאן מדובר על מעגל שכולו ניצב לכיוון   אחורה המקבילה לתנועת הגל.- תנועה קדימה לחלקיקים 

 ל(. התקדמות הג 

, וגם בה  אליפסה. האליפסה יכולה להיות בזוויות שונותבצעים , שבו החלקיקים מליפטיאקיטוב  יש  

 . הסיבוב יכול להיות ימינה או שמאלה 

 . יםים ואיזה קווי גלי סוגים שונים של קיטוב. קבעו איזה קיטובים הם מעהנה כמה ניסיונות לשרטט  

 

 

 כחול(: ב)התשובות    : הבית  פתרנו תרגיל מתרגילי 

] 100מסוים היא   מהירותו של גל במיתר  
𝑚

𝑠
 גרם.   10וכי מסתו  [m] 0.5. ידוע כי אורך המיתר  [

𝜌  ?של המיתר מה צפיפות המסה  . א = 0.02 [
𝑘𝑔

𝑚
] 

𝑇   מה המתיחות בו?  . ב = 200 [𝑁] 

מבלי לשנות את שאר תכונות המיתר. מה מהירות הגל לאחר   5נכפיל את מתיחות המיתר פי   . ג

 5√המהירות גדלה פי    האם היא גדלה, קטנה, ופי כמה? המתיחות?שינוי 

 

 לכן כיצד לעשות זאת.  האם ברור וראו   על החישובנסו לחזור אלה התשובות הסופיות. 

 

 



 שתמש במשוואות שלמדנו כדי לחשב משהו אמיתי. כיצד לה  רגיל חדש:תפתרנו 

ראינו בניסוי כי כאשר חיברנו מיתר למחולל תנודות, וקבענו תנודה בתדירות מסוימת, נוצר במיתר גל  

את המתיחות במיתר, נוצר במיתר אורך גל אחר. נחשב מה  עומד עם אורך גל מסוים. אבל, כאשר שינינו  

 כדי שזה יקרה.   צריך להיות השינוי במתיחות 

 𝑇1במיתר ששני קצותיו קשורים והוא בעל מתיחות   n=1יוצרת אופן תנודה  fנניח כי התדירות 

.  n=2תן אורך גל קצר יותר, ת fוכתוצאה מכך אותה תדירות  𝑇2נניח כי שינינו את המתיחות והיא כעת  

 נניח כי אורך המיתר וצפיפותו נשארו ללא שינוי. 

 איזו מתיחות גדולה יותר, ופי כמה? 

𝑣ניזכר בקשר   = √
𝑇

𝜌
𝑣כן בקשר  , ו = 𝜆𝑓 ,נבין כי בשני המקרים יש אותה תדירות .f  הנקבעת על ידי ,

 , ולכן אורך הגל. הגל  מהירותמשתנה  המתיחות, ואיתה המכשיר. אנו משנים את 

 נקבל את הביטוי למתיחות: 

𝑇

𝜌
= 𝑣2 

𝑇 = 𝜌𝑣2 

 ומכיוון שיש שני מקרים, נכתוב: 

𝑇1 = 𝜌𝑣1
2   ,    𝑇2 = 𝜌𝑣2

2  

 לכתוב ביטוי לכל אחת מהמהירויות: כעת נרצה  

𝑣1 = 𝜆1𝑓 

𝑣2 = 𝜆2𝑓 

𝜆𝑛ידוע לנו הקשר בין אורכי הגל, כי ידוע הקשר   =
2𝐿

𝑛
 

 לכן נכתוב: 

𝑣1 = 𝜆1𝑓 = 2𝐿𝑓 

𝑣2 = 𝜆2𝑓 = 𝐿𝑓 

טנה  כבר אפשר לראות כי המהירות השנייה קטנה מהראשונה, ולכן נצפה שהמתיחות השנייה תהיה ק

ור המהירות במקום שבו  עבנו  יטוי שמצא, כלומר כתיבה של הב בה הצ זאת באמצעות מהראשונה. נחשב 

 צריכה המהירות להופיע בביטוי למתיחות, בצורה הבאה: 

𝑇1 = 𝜌𝑣1
2 = 𝜌(2𝐿𝑓)2 = 𝟒𝝆𝑳𝟐𝒇𝟐 

 והמתיחות השנייה: 

 

,    𝑇2 = 𝜌𝑣2
2 = 𝜌(𝐿𝑓)2 = 𝝆𝑳𝟐𝒇𝟐 

 



 מהמתיחות השנייה.  4גדולה פי ואנו רואות כי המתיחות הראשונה 

קצה  ב  וקצה סגור )או קשור(.  )או חופשי(  גלים עומדים במיתר בעל קצה פתוח לסיום דיברנו על 

  טבור שור חייבת להיות נקודת צומת, כי שם החלקיקים לא יכולים לנוע. בקצה הפתוח תהיה נקודת הק

לב  לש   הוא קצת מורכב מדי סתם נקודה אחרת טבור ולא המלא מדוע זו נקודת ר )אמרנו כי ההסב

 הנוכחי(. 

ההחזרה מקצה פתוח,   , ופוגש את הגל המגיע.ך וחוזר לקצה התוו מגיע  נוצר כאשר גלד כי גל עומזכרו 

ך ולכן מגביר  זר מבלי להתהפחוטון בחומר ההכנה, שונה מההחזרה מקצה קשור. הגל כפי שראינו בסר

 . בהחזרה( דל  ההב  המדגים את סרטון נוסף ראות כאן קצה )תוכלו לאת עצמו ב

ד חופשי  בסיסי של קולן, שקצהו האחאופן התנודה הראינו באחד התרגילים הקודמים את כי   ניזכר

 : להתנודד 

 

בשרטוט את ההמשך של הגל כדי לעזור להבין   פשר לראותת הצומת לטבור יש רבע אורך גל. אנקודבין 

 דוע זה רבע. מ

: קצה אחד הוא נקודת צומת וקצה שני הוא  מים את אותו תנאי, שמקייבאים אופני התנודה ה שרטטנו את  

 נקודת טבור: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקשר: מים את במצב זה רק גלים עומדים אשר מקייוכך ראינו כי יכולים להתקיים  

𝝀𝒏 =
𝟒𝑳

𝒏
 

 זוגיים לא יכולים להתקיים בתנאים הללו. המצבים הוגי. ז-אי  n ונדרוש גם כי 

https://youtu.be/lisLZtm-v7w


 ושג חדש: מ

  –צה לק שמוכתב    תנאי . מצב זה הוא בעצם או קשור חופשי  – למצב של קצה התווך כללי צה לתת שם נר

זה היא  שפה במקרה המשמעות של המילה .  תנאי שפה  הוא יכול או לא יכול לנוע. לכן הוא נקרא האם 

, או  למיתר (.  ףמקום בו מסתיים הים ומתחיל החושהיא ה ,הים  )כמו שפת  , המקום בו מסתיים התווךקצה

או  קשורים,    הקצוות  : או ששני נאי שפה כך שאין לנו הרבה אפשרויות לת, יש רק שני קצוות  למוט דק,

 המקרה האחרון לא דיברנו עדיין(. על )  או ששניהם חופשיים, ד חופשי שאחד קשור ואח

ה  , והיא יכולה להיות קשורשמקיפה אותו ארוכהלמשטח יש שפה   ל משטחים. ש  נודהאופני תראינו בעבר 

שבה היה לנו משטח   בהדגמה שראינו חופשית )כמו  או (  וף התוף גחוברת להיריעה מ)כמו בתוף שבו 

מציא כל מיני תנאי שפה  אפשר אפילו לה.  למחולל התנודות(   ומרכזו מחובר  ,לנוע   יםחופשי  ששוליו 

 וחלק אחר חופשי לנוע.   חלק מהשפה קשור, למשל משונים

ך, צריך  פשר להבין, שכדי לדעת אילו אופני תנודה יכולים להתקיים בתוומכל מה שראינו עד עכשיו א

   . ( ומתיחות צפיפות )עצמו כמו    ווךהת. זאת כמובן בנוסף לתכונות נאי השפה שלותלדעת גם את 

 תרגילים: 

יוצא מהמסך )או נכנס  גל  יין שהאפשר לדמהקו האדום מתאר את תנועת החלקיק. בשרטוט שלפנייך, . 1

 תהיה ניצבת לכיוון התקדמות הגל:  אליו( כדי שתנועת החלקיק

 

 ליפטי.  גלי או א קבעי איזה מהם הוא קיטוב קווי, מע . א

 . , בזוויות שונותיפטיסוגים של קיטוב אלשני וד קיטוב קווי וע  שני סוגים שלשרטטי לפחות עוד  . ב

עת שונה )המשרעת היא המרחק המקסימלי של החלקיק  כל אחד מהקיטובים עם משר  רטטיש . ג

 (. ראשית הצירים בשרטוט הזה ממצב המנוחה, כלומר מ

 ת שונה. אורכימסה ונים שני מיתרים בעלי אורך זהה, מתיחות זהה, וצפיפות נת .  2

מסה גדולה  לאיזה מהם צפיפות . 2ממהירותו במיתר  3גדולה פי   1במיתר מהירות הגל ידוע כי  . א

 יותר, ופי כמה? 
 ות גדולה יותר, ופי כמה?על תדיר הוא ב (n=1באיזה מן המיתרים אופן התנודה הבסיסי ) . ב

שים ממך למצוא. סמני את הדברים השונים והדומים בין  : כתבי את מה שידוע לך וזהי מה מבקנחיהה

שוואות הידועות לך הקושרות בין הדברים שידועים לך והדברים שעלייך  משני המיתרים. כתבי את ה

 לחשב. 

https://i0.wp.com/wtt.pauken.org/wp-content/uploads/2014/02/mode12.gif?ssl=1
https://youtu.be/6wmFAwqQB0g

