
גלים מכניים

2019מאי 



,  פרט לחלקיק, האם קיימת ישות פיזיקלית

?היכולה לנוע
.נתבונן בחבל אלסטי מתוח שאורכו מספר מטרים ומונח על הרצפה

.החבל מוחזק בקצהו האחד על ידי נער וקצהו השני על ידי נערה

.  נער מסיט את קצה החבל בכיוון ניצב לקו החבל

.הנער מחזיר את קצה החבל לנקודת מוצאו

.תבנית נעה לאורך החבל

התבנית מגיעה לקצה הימני של החבל



?מהו הדבר שנע מהנער לנערה

(גל, זעזוע)פולס 

כך שחלקיקי התווך עצמו אינם נעים יחד  , הפרעה הנגרמת לתווך ונעה בו

.עם ההפרעה



שימו לב

.חלקיקי התווך לא נעים יחד עם ההפרעה•

העברת  ללאההפרעה נושאת אנרגיה •

.חומר ממקום למקום



גל מכני
תווך/הפרעה הנעה בחומר

גל רוחב

גל אורך

2
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 ג
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מיקום של חלקיק חבל

ביחס לציר  , המיקום של חלקיק חבל מוגדר כשיעור הנקודה שבה נמצא חלקיק התווך
.מיקום מקביל לקו החבל

אך ייתכנו הפרעות המתקדמות במישור כגל מים או  , מיקום ההפרעה במקרה של חבל הוא חד ממדי

.הפרעות כאלו דורשות שני צירי מיקום ושלושה צירי מיקום בהתאמה. במרחב כגל קול

תיאור של פולס רוחב



תיאור של פולס רוחב
העתק של פולס

העתק של חלקיק קפיץ הוא השיעור של החלקיק כפי שנקבע ביחס לציר מיקום המאונך  

.ואשר ראשיתו לאורך קו הקפיץ, לקו הקפיץ

אמפליטודה/ משרעת 

.הערך המוחלט המרבי של העתקי הפולס



.tובזמן xשל חלקיקי התווך השונים כתלות במיקום yהצגת ההעתקים 

.y(x,t)תיאור הפולס הוא הצגת הפונקציה 

.של חלקיקי התווך עבור רבע מסויםxכתלות במיקום yתיאור ההעתקים 1.

.זוהי הצורה שיש לפולס כאילו הקפאנו אותו על ידי צילומו

תיאור של פולס רוחב

.עבור נקודת תווך מסוימתtכתלות בזמן yתיאור ההעתקים 2.

.הכוונה לתנודות של נקודת תווך מסוימת כצילום של נקודה ספציפית ברגעים שונים

:נפרק את התיאור לשני תיאורי משנה



העתק כתלות בזמןהעתק כתלות במיקום



מהירות פולס
.קצב שינוי המיקום של נקודה מסוימת של הפולס

.tלבין פרק הזמן , t2עד רגע t1של נקודה מסוימת של הפולס בתנועתה מרגע xהיחס בין ההעתק 

,הכוונה כאן במנוח המהירות היא במהירות שבה מתקדמת תבנית הפולס

.שהרי חומר אינו מתקדם עם הפולס



חד ממדייםפולסיםתכונות של 



תנועת הפולס בתווך
כאשר ננתח את תנועתו של  

פולס רוחב הנוצר בקפיץ נקבל  

.תנועה קצובהכי תנועתו היא 

מהירותו קבועה ללא תלות  

אלא  , בעוצמת הפולס או בצורתו

.התווך עצמו–רק בנתוני הקפיץ 
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עקרון הסופרפוזיציה
.זה לקראת זה, נשגר שני פולסים משני קצוות קפיץ

ניתן להבחין כי כל פולס המשיך לנוע בכיוון תנועתו  

.והוא לא הושפע מהפגישה עם הפולס האחר, המקורי

כל , כאשר אנו נוגעים במים בשתי נקודות שונות

. נגיעה יוצרת פולס מעגלי המתפשט על פני המים

הם עוברים זה , כאשר שני פולסי המים נפגשים

.את זה מבלי שפולס אחד מפריע לאחר
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?הנפגשיםלפולסיםמה קורה 
עיקרון הסופרפוזיציה

:אזי בכל רגע מתקיים הכלל הבא, מתפשטים באותו תווךפולסיםכאשר שני 

ההעתק שהיה לחלקיק אילו פולס  : ההעתק של כל חלקיק תווך שווה לסכום של שני העתקים

.y2(x)וההעתק שהיה לחלקיק אילו רק הפולס השני היה נע בתווך , y1(x)אחד היה נע בתווך 

y(x) = y1(x) + y2(x)



פולסים נעים זה לקראת זה 

לאורך חבל אלסטי מתוח

מצב החבל ברגע מסוים  

במהלך הפגישה של הפולסים



תיאור החבל ברגע מסוים במהלך הפגישה ותרשימים של כל פולס

ההעתק של כל פולס ושל התבנית המתקבלת במערכת צירים





interferenceהתאבכות 
התאבכות של גלים

,  נפגשים בתווך( או יותר)תופעה שבה שני גלים 

שונה  )יוצרים בתחום החפיפה תבנית חדשה 

(.מזו שהייתה לכל גל אילו היה נע לבד

התאבכות בונה

התאבכות בנקודה מסוימת נקראת התאבכות  

בונה אם בנקודה זו חלקיקי התווך מתרחקים  

מנקודת שווי המשקל יותר מההתרחקות  

.בהשפעת כל פולס בנפרד, שהייתה להם

התאבכות הורסת

התאבכות בנקודה מסויימת נקראת התאבכות  

הורסת אם בנקודה זו חלקיקי התווך  

מתרחקים מנקודת שווי המשקל פחות  

בהשפעת כל , מההתרחקות שהייתה להם

.פולס בנפרד



התאבכות הורסתהתאבכות בונה



interferenceהתאבכות 
נקודת צומת
(.או יותר)בתווך נעים שני גלים 

.נקודה צומת היא נקודה אשר בה הגלים מבטלים זה את זה בכל רגע

.בנקודת צומת ההעתק הכולל של תבנית ההתאבכות שווה לאפס בכל רגע ורגע, כלומר

נקודת צומת



פולסיםהחזרה של 
ניצור פולס רוחב בחבל אלסטי
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:כאשר החבל קשור בקצהו השני

.הפולס מתהפך וחוזר

:כאשר החבל חופשי בקצהו השני

.הפולס מוחזר באותו צד שבו נע הפולס הפוגע



קצה קשורקצה חופשי



מעבר פולס מתווך אחד למשנהו
אז הפולסים נעים לאט יותר בקפיץ  , קשורים זה לזה והם מתוחים" כבד"ובחל " קל"כאשר חבל 

".קל"מאשר ב" כבד"ה

.במובן זה שני החבלים מהווים תווכים שונים למעבר פולסים
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"  קל"מעבר פולס מחבל 

"כבד"לחבל 

"  כבד"מעבר פולס מחבל 

"קל"לחבל 



"כבד"ל" קל"מ"קל"ל" כבד"מ



אנרגיה הנישאת על ידי פולס

נושא ברגע זה אנרגיה  , קטע קפיץ שבו חולף הפולס ברגע מסוים

:משני סוגים

לכן הם נושאים , חלקיקי קטע הקפיץ נמצאים בתנועה•

לכן  , חלקיקי הקפיץ נמצאים בגובה שונה מקו הקפיץ ההתחלתי•

.הם נושאים 

קטע זה של החבל מתוח יותר מאשר במצב שבו הפולס אינו  •

מעבר לזו  , לכן יש בו , חולף אותו

.שיש בו כאשר הפולס אינו חולף אותו

.מקור האנרגיה הוא במחולל הפולס
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גלים מחזוריים



כאשר נחזיק בקצהו האחד של חבל אלסטי נוכל ליצור פולס בודד כפי 

.שראינו בפרק הקודם

.כאשר ניצור סדרת פולסים בקצב כלשהו נכנה אותם גל מחזורי

.יצירה של שני פולסים זה אחר זה

.צורת החבל האלסטי כאשר יוצרים סדרה של פולסים



כאשר ניצור גל מחזורי בחבל אלסטי נוכל לתאר אותו בעזרת גרף 

הזהים זה לזה , של הגל לכל אורכו מקטעים רבים" מקום-העתק"

.המופיעים זה אחר זה, ('מסומנים באות א)

.במקרה זה נאמר כי הגרף הוא מחזורי במקום

. מכונה מחזור הגל" מקום-העתק"הפולס הקצר ביותר שבעזרתו ניתן לשחזר את גרף 

.שבתרשים הוא מחזור הגל' פולס א, למשל

.לא קיים קטע קצר יותר שניתן בעזרתו לבצע שיחזור של הגל בחבל האלסטי



.מכונה אורך הגל( לאורך כיוון התפשטות הגל)אורכו של מחזור הגל 

.והיחידות הן יחידות אורךλאנו מסמני את אורך הגל באות היוונית למדה  

אורך גל



אורך גל



זמן של -תנודה של מקור גלים הן מחזוריות בזמן אם קיים קטע חלקי של גרף העתק

.כך שהגרף לכל אורכו הוא חזרה נשנית של חלק גרף זה, תנודות מקור הגל

הוא -. של תנודות מקור גלים" זמן-העתק"התרשים הבא מתאר גרף 

.מתאר את ההעתקים של מקור הגל כתלות בזמן

...  למרות הדמיון הרב!! שימו לב שהגרף אינו מתאר את צורת החבל כשגל עובר בו

.הגרף הזה מתאר תנודה של נקודה אחת בלבד מהחבל האלסטי כתלות בזמן

.כמו כן שימו לב שהמחזוריות היא בזמן ולא במיקום



.פרק הזמן הקצר ביותר שנדרש למקור כדי לחולל מחזור אחד של הגל

.והיחידות הן יחידות זמן Tאנו מסמני את זמן המחזור באות 

זמן מחזור

.מספר המחזורים שמחולל המקור ביחידת זמן

(.sec/1)והיחידות הן יחידות הרץ fאנו מסמני את התדירות באות 

תדירות





?מהי מהירות ההתפשטות של הגל בחבל

.ובחבל מתפשט גל מחזורי, מנדנדים קצה של חבל אלסטי מתוח

.מתאר את ההעתקים של החבל ברגע מסוים' תרשים א

מתאר את המיקום של אחת מנקודות החבל כתלות בזמן' תרשים ב

?  מהי משרעת הגל המתפשט בחבל

?מהו אורך הגל המתפשט בחבל

?מהי תדירות הגל המתפשט בחבל

?2ואם מקטינים את התדירות פי 

?תקטן או לא תשתנה, האם המהירות תגדל

?יקטן או לא ישתנה, האם אורך הגל יגדל



....ובשיעור הבא

עושים גלים מתוקים


