
 

 
 
 

 

 ויר והליום וגלים עומדים בצינור א
 

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

 קטן.

 :מטרת הניסוי

 המהוד ושל הגל. חקירת התנהגותם של גלי קול עומדים כתלות בפרמטרים של .1

 .בהליום ויר והשוואה למהירותוחישוב מהירות הקול באו .2

 

 ,םמציאת מצבים עצמיים ותדרים עצמיי: צינור תהודה פתוח בשני קצותיו -חלק א 

 חוקיות הופעתם והקשר לאורך הגל

 

 

  

 

 

 

. כל קצה שהצינור יהיה פתוח משני קצותיוך הוצא את הבוכנה לחלוטין מתוך הצינור, כ .א

 ,כלומר ,מהודמהווה שינוי בתווך ולכן הוא מחזיר את הגל. דבר זה הופך את מערכת ל

 .גלים עומדיםהיא יכולה להחזיק 

 .0L - מדוד את אורך הצינור .ב

 הכנס את המיקרופון לתוך הצינור. .ג

וי במתח הנרשם על המיקרופון מקסימלי. זהו המחולל ומצא תדר שבו השינ תדרשנה את  .ד

 בטבלה שבעמוד הבא. רשום את ערכו .של הצינור תדר עצמי

סימום התנודה של נקודות מק n עבור עם המיקרופון לאורך הצינור ורשום את המספר .ה

בהתחשב בכך שהאורך  λאת אורך הגל  בטבלה גם רשוםבאופן התנודה העצמי. 

 הקוטר. - d-אורך הצינור ו - L רשאכ , L+0.8d האפקטיבי של הצינור הוא 

בשורות  עוקבים ורשוםמצא מספר תדרים עצמיים ה' מספר פעמים, -חזור על סעיפים ד' ו .ו

 .םהמתאים לה nλ ואת אורך הגל  םהמתאים לה n-האת ערך  את ערכיהם, הטבלה

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

את אורך הגל בתדר ורשום את התוצאות בעמודה  הכפל ,עבור כל אחד מאופני התנודה .ח

 ------------------------------------------ . נסה להבין את משמעות המכפלהvנפרדת 
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 הצינור ותנאי שפהשינוי אורך  .1

 נקודות מקסימום תנודה. 6קבע את התדר שנותן אופן תנודה של  .א

 ס"מ מפתח הצינור הקרוב לרמקול. 10-מקם את המיקרופון כ .ב

הכנס את הבוכנה לצינור. רשום את המרחקים של הבוכנה מקצה הצינור הקרוב לרמקול  .ג

 בהם מתקבלות מקסימות של תנודה.

המקסימום ומפה בעזרת המיקרופון את אופן התנודה קבע את הבוכנה באחת מנקודות  .ד

 בצינור.

 וצייר אותם. ',נסה להבין אילו אופני תנודה התקבלו כאשר הזזת את הבוכנה בסעיף ג .ה

 ------------------- ?שהתקבלו בצינור פתוח בשני קצותיולו מה ההבדל בין אופנים אלו לא .ו

 

 הגלהשפעת החומר על  .2

 הוצא את הצינור מהתושבות והעמד אותו על הרמקול.  .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

 התבונן בסקופ והבחן בשינוי הנמדד. .ה

 --------------------------------------------------------- ?מדוע לדעתך המצב דינמי .ו

 ---------------------------------------- ?זה פרמטר משתנה כפונקציה של הזמןאי .ז

כל להסיק לגבי מה תו נסה לעקוב במשך כדקה אחרי מצב עצמי בעזרת מחולל התדרים. .ח

  -----------------------------------------------------------ם? מהירות הקול בהליו


