
 4וחומר לשיעור  3שיעור סיכום 

 הקודם:  פתרנו את תרגיל הבית

𝑓1מתנודד בתדירות  מטר(  0.6) ס"מ   60בגיטרה מסוימת, מיתר באורך  • = 500 [𝐻𝑧]   זהו(

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

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

𝑓2התנודה השני, כלומר   = 500 [𝐻𝑧] . 

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

 כדי לפתור ניתן להשתמש בקשר שמצאנו בשיעור הקודם,  

𝑓𝑛 = 𝑛
𝑣

2𝐿
 

 פוך את הביטוי לצורה: נה רות, ולכן צוא את המהיה למצכאשר הפעם נר

𝑣 =
2𝐿𝑓𝑛

𝑛
 

 מהמשוואה(.  vץ" או "לבודד" את  נקרא "לחל. זה בלה כיצד הצורה הזו התק )חשוב שתביני 

𝐿אורך המיתר  . n=1מצב היסוד, אופן התנודה הראשון, ולכן נבין כי מדובר ב = 0.6 [𝑚] .  כך נקבל כי

 המהירות לסעיף הראשון, 

𝑣 =
2 ∙ 0.6 [𝑚] ∙ 500 [

1
𝑠]

1
= 600 [

𝑚

𝑠
]  

 : ירות היא חצי מהמקרה הקודם המה ולכן n=2בסעיף השני מדובר על מצב שבו 

𝑣 =
2 ∙ 0.6 [𝑚] ∙ 500 [

1
𝑠]

2
= 300 [

𝑚

𝑠
]  

 שפעת מתכונות המיתר וממתיחותו. מוהמהירות 

𝜆𝑛את הקשר    ראינוניזכר כי כדי לדעת את אורך הגל  =
2𝐿

𝑛
 : ולכן  

𝜆1 = 2𝐿 = 2 ∙ 0.6 [𝑚] = 1.2 [𝑚] 

𝑣שר  את אורך הגל ואז נשתמש בק קודם  תרגיל גם בכך שנמצא  את האפשר לפתור הערה:   = 𝜆𝑛𝑓𝑛 . 

 על חומר זה:   לחזרהתרגילים נוספים 

ס"מ    50 באורךקצוות קשורים, בעל מתנודד מיתר   ן בהת ביותר ו כוהנמת יוהתדירו שלוש  ןמה •

,𝑓1דירויות  ישוב שלוש הת? הכוונה לח [m/s] 100יא  הרוחב בו ה שמהירות גל 𝑓2, 𝑓3 

רוכים ביותר במיתר זה? הכוונה היא לחישוב  מהם אורכי הגל של שלושת הגלים הא •

𝜆1, 𝜆2, 𝜆3 

 :ראינו מספר הדגמות  בנוסף

דירות שניתן  באמצעות מתקן היוצר תנודות בת  בו גל עומד  מיתר קשור בשני קצותיו, אשר נוצרראינו 

ם תרצי לראות  א.  ( ורכי גלישנם יותר חצאי א )  עולה n רות עולה,ל שהתדילשלוט בה. ראינו כיצד ככ

אפשר לשנות מעט את מתיחות החוט, ואז אותה    ראינו גם כי. בסרטוןאת הניסוי, יש אותו שוב 

 . ךמשבהנדבר עוד  המתיחות גל אחר. על  ות יוצרת אורך תדיר 

אורכו ושאר   שנקבעת לפי בתדירות  קטן שמכים בו בפטיש והוא רוטט קולן, שהוא מוט מתכת  ראינו 

להעביר את התנודות אל האוויר, כך שנוצר צליל )גל  אשר עוזרת   תכונותיו. הקולן מחובר לתיבת עץ

קולן נוסף, זהה, אשר מונח בקרבת הקולן  אורך( באותה תדירות בה הקולן מתנודד. ראינו כיצד 

https://youtu.be/BSIw5SgUirg


אליו.   כאשר גלי הקול מגיעים את אותו צליל, בעצמו , ומשמיע הראשון, מתחיל גם הוא להתנודד

 דוחפת עד הקולן בצורה מחזורית וגורמת לו להתנודד היא ש ת המשתנה של האוויר בגל הקול הצפיפו

צמיד אליו  )ולקבל צליל נמוך יותר( אם נראינו כיצד ניתן לשנות את תדירות התנודה של הקולן 

ים שונים, ותדירות גלי  אשר גורמת לתנועתו להיות איטית יותר. במקרה זה הקולנקטנה משקולת  

   תנודה בשני. הקול שיוצר האחד אינה מתאימה ליצירת 

  וגמישים   , וראינו מתקן שבו היו מוטות קטניםשטחיםומשונים של מ כמה אופני תנודה שונים ראינו 

מוט הקצר ביותר התנודד  ירות שונה לפי אורכו, וכי הד כל מוט התנודד בתבעלי קצה חופשי. ראינו כי 

 בתדירות הגבוהה ביותר.  

. הוא מורכב מצינור ובתוכו גז בישול,  הקורס בהמשךעוד קצת , שעליו נסביר ראינו את חליל האש 

מד )גל אורך( ולראות אזורים בהם הלהבות  בו גל קול עווכאשר מחברים לקצהו רמקול, ניתן לייצר  

 גדולות יותר או קטנות יותר. 

וגרסה  , שראינו  חליל האשהדגמה של דקות( עם   6)  ה ארוךטיפסרטון אבל מגניב ומעניין:   לא חובה 

 שלו )שולחן מחובר לרמקולים(.   ממדית-דו

 , כמו שלנו אבל יותר טוב. אופני תנודה של משטח מרובע עוד משהו ממש יפה ולא חובה: 

 לשיעור הבא: 

 יחות שלו.  מת רצה לדבר על הקשר בין אורך המיתר, המסה שלו, והנ יחידות חדשות: 

  קילוגרםהוא כבד, או כמה קשה להזיז אותו. מסמנים אותה ביחידות של   מתארת כמה משהו המסה 

(kg ) ( או גרםg ).בכל קילוגרם אלף גרם .   

וך( את המסה כדי לגרום לה  דחוף )או למשכמה חזק צריך ל כוח מתארכוח. סוג של היא  המתיחות 

 .  Nומסומנות באות    ניוטון נקראותביחידות ש נמדדים . כוחות לשנות את המהירות שלה

מטר אחד כפול קילוגרם   צם שם מקוצר למשהו מורכב יותר. יחידה של ניוטון אחד היא ניוטון הוא בע

 נייה בריבוע: אחד חלקי ש

1𝑁 = 1 
𝑘𝑔 ∙ 𝑚

𝑠2
 

  1 הוא , למשל, הרץ על יחידה אחרת   תשמבוססשבה נתקלנו ביחידה זו לא הפעם הראשונה כי  ניזכר

 חלקי שנייה: 

1 𝐻𝑧 =
1

𝑠
 

חזק יותר. לכן  בכוח בו מושך את שאר החלקים  כאשר מיתר נמתח, כל חלק לנו? כי  למה זה חשוב 

 נסח את זה בנוסחה.נ בהמשך. מאשר במיתר רפוי שבו הכוח חלש  בו מהר יותר יעבור הגל  

יקח  אם נמסה. למיתר עבה וכבד יש יותר מסה.  מעט למיתר דק וקל יש   :שיעור הבא קראת הל  חידה

כבד ועבה: באיזה מהם  תוחים באותו הכוח, אבל האחד דק וקל והשני מ,  בעלי אותו אורך  שני מיתרים 

 יעבור הגל מהר יותר? 

 רמז: אנשים על שפת התהום. 

 עוד מושג חדש: 

ופעה זו נקראת  ת אמצעות העברת גלי קול ביניהם. לן זהה ב ראינו כיצד קולן אחד גורם לתנודה של קו 

גלי הקול הפועלים  במקרה שלנו: ) על גוף פועל כוח מצב שבו  היאהודה ת וננס בלועזית(. )רז תהודה 

ך הוא גורם  , וכתוצאה מכדה הטבעית של הגוףהתנו תדירות הזהה לתדירות , ולכוח יש (על הקולן 

השווינו את התופעה לנדנדה, שיש לדחוף אותה בקצב המתאים כדי להגביר את   .נודד לגוף להת

 ., ואם נדחוף אותה לא נכון, דווקא נעצור אותההתנודהעת משר

https://youtu.be/2awbKQ2DLRE
https://youtu.be/wvJAgrUBF4w


, וכיצד  לראות את הדגמת התהודה בין הקולניםניתן   זה ון בסרטוב, שם תרצי לראות את ההדגמה א

  נוסףסרטון ב  קשה לראות שהקולן באמת רוטט, ולכן   .כאשר שמים משקולת על אחד מהםאין תהודה 

גל הקול ודוחף את  ניתן לראות שהוא רוטט בהשפעת  ך תלו כדור קטן ליד הקולן השני, וכ תראי כיצד 

 כדור. ה

  דוחפים בסיס אחד. כאשר . כל המוטות מחוברים לזהים בין שני מוטות תהודה  תראי  הבאבסרטון 

לשאר המוטות, אבל רק  הרטט  מעביר את הבסיס המשותף . רוטט, גם הבסיס רוטטוהוא מוט אחד  

  , יגיבכו ושאר תכונותיו טבעית שתלוי באור שזהה למוט המקורי, ויש לו אותה תדירות תנודה  המוט

  שמתרחש במוט הגמיש. למעשה זה סוג של גל עומד   .משרעת חזקה מספיק שנוכל לראות אותה ב

בקצה  לכן  ובר לבסיס( וקצה אחד פתוח, שחופשי להתנודד.  למוטות האלה יש קצה אחד קשור )מח

באורכים שונים שראינו בשיעור,  מוטות  ב זה המצב גם  הפתוח יש נקודת טבור ולא נקודת צומת. 

 .  וגם לקולן  , שרטטו בתדירויות שונות

ה אורך הגל  צה אחד, ונקודת טבור בקצה שני, מ יש נקודת צומת בק Lבאורך  למוט גמישאם    :תרגיל 

 יכול להתקיים בו?  הארוך ביותר שהעומד 

 

נו למיתר קשור  , כמו שכתבL  ואורך המוט 𝜆𝑛  ין אורכי הגל האפשריים לנסח קשר ב  תוכלי האם  :אתגר 

𝜆𝑛ותיו את הקשר  בשני קצ =
2𝐿

𝑛
? 

, שבהם קצה אחד הוא נקודת צומת והשני נקודת  שרטוטים של גלים אפשריים וד  נסי לצייר ע :רמז

 ? Lטבור. כמה אורכי גל נכנסים באורך  

 

 

https://youtu.be/aCocQa2Bcuc
https://youtu.be/lFWXjzhH8a0
https://youtu.be/tnS0SYF4pYE
https://youtu.be/tnS0SYF4pYE
https://youtu.be/tnS0SYF4pYE

