
 וחומר לשיעור הבא  26.10.22 בפיסיקה ום שיעור סיכ

 תקציר השיעור: 

ששני קצותיו קשורים )כלומר, הם מהווים נקודות צומת(. נסמן את   עומד בתווך רוחב  דיברנו על גל

זה  . ראינו שניתן ליצור גלים עומדים בעלי אורכים שונים. Lengthמהמילה  Lהמרחק בין הקצוות באות 

 וכך בציור:   טון,בסרנראה כך  

 

   .באורך התווך   כנסנך ביותר הוא כזה שרק חצי גל ור אהגל הראינו כי 

 ריים לאורך התווך הוא: הקשר בין אורכי הגל האפשראינו כי . כתבנו ביטוי כללי לגל עומד
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 לאה. סופר את הגלים: הראשון הוא הארוך ביותר, השני יותר קצר וכן ההוא מספר אשר   nכאשר 

 תרגיל לסיכום 

נדון בו בשיעור הבא, ולכן חשוב  הוא יעזור לך לוודא שהבנת ואין צורך להגיש את התרגיל, אבל 

 שתנסי לפתור אותו: 

נוסחה כללית   יכולה לכתוב? האם את  עלההמופיעים למ  נקודות צומת יש לכל אחד מהגלים . כמה1

 ? n-גל המספר נקודות הצומת של הל

ותר שיכול  הארוך בי  ל העומד הג אורך הגל של , מהו ושני קצותיו קשורים   מטר 2רכו שאו  בתווך. 2

 להיווצר? 

 

 לשיעור הבא: הכנה 

 קשה להבין את השיעור הבא   יהיה לךאחרת   ,לצפות בהדגמות היטב ו   לקרואחשוב 

 מתקדם. . נראה את הקשר שלו לגל  גל עומד הוא מצב יציבו שאמרנ

מבחן  קראת לבר  פי שראינו כ)כ  ויחזורתקדם עד הקצה י, הוא  גל לתווך סופי אם נכניס  ידוע לנו ש

 (.  שקצה קשור גורם להחזרה שונה מקצה חופשיגם ראינו  . המיון
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. כפי  תווךב  את הגל, נקבל מצב שבו הגל החוזר והגל המגיע נמצאים באותו מקום לייצר   נמשיךאם 

לה,  הגל החוזר יגיע לנקודת ההתח תתנהג לפי סכום הגלים. בתווך ה נקודקרה כזה, כל שלמדנו, במ

 חזור גם ממנה, וכן הלאה.  וי

טלים זה את זה  קים או מבגל עומד הוא מצב שבו ההתאבכות בין הגלים )כלומר האופן שבו הם מחז 

קודות הצומת הן נקודות שבהן הגלים תמיד מבטלים זה את זה.  ננקודה( יוצרת מצב יציב.  בכל 

לעתים מבטלים ולעתים  ם  הן נקודות שבהן הגלי ( רנקודות הטבו  נקראות הנקודות שבהן התווך נע )

 זה את זה. קים מחז

פועל. כאשר  את מצב התווך ב   הנקודות השחורות מתארות: איך זה קורה  כדי להבין  מחשה זו בה יצפ

זור. הגל הכחול שיופיע  יח, תראי גל אדום מתקדם. כאשר הגל יגיע לקצה, הוא יתהפך ו startתלחצי 

אז יראה את הגל החוזר. הגל האדום הוא הגל שממשיך להגיע. הנקודות השחורות מתארות את  

צר מצב של גל  התנהגות התווך, שהיא סכום שני הגלים בכל נקודה. אם תחכי מספיק, תראי כיצד נו

  עומד. 

טוב יותר אחרי התנהגותה של כל נקודה  כדי לעקוב  slow motionלהשתמש באפשרות את יכולה  

הכחול בכל  הגל  סכום של הגל האדום ו ה נקבעת לפי התנהגות התווך  רואה כישאת ב בתווך. שימי ל

 מקום בתווך. ל  רגע ובכ 

ישנם רק אורכי גל מסוימים אשר יוצרים את  עומד! לא כל אורך גל שמכניסים לתווך יכול ליצור גל 

בכיתה בין אורך הגל  קיים את הקשר שראינו  ת ישתאים לאורך התווך, כך . הם צריכים לההמצב הזה

 לאורך התווך: 
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 של התווך.   הקשורים מתלכדות עם הקצוות  הגלים נקודות האפס שלמכיוון שבמצב זה, 

 !( קורה כאשר הקצה חופשי )נסי לנחשמה גם נראה  בשיעורים הבאים 
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