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 יסודות האלקטרודינמיקה
 )המשך(

 
. ונכיר  שדות  מגנטיים  שאינם  משתנים  בזמן,   נמשיך  בלימודי  האלקטרודינמיקה

בספרנו  הקודם ,  כזכור.  נכיר  גם  שדות  מגנטיים  ושדות  חשמליים  המשתנים  בזמן

 . התוודענו לשדות חשמליים שאינם משתנים בזמן

 

 השדה המגנטי. 1פרק 
, וצרים  סביבם  שדה  חשמלימטענים  חשמליים  נייחים  י

. ואילו  מטענים  חשמליים  נעים  יוצרים  סביבם  שדה  מגנטי

 .          נלמד את תכונותיו
 השדה המגנטי, פעולות גומלין בין הזרמים§  1

ידי  זרם -שנוצר  על,  לכן  השדה  המגנטי;  מטענים  נעים  מהווים  את  זרם  החשמל

 .דדית זה על זהמהווה תווך שבו  פועלים זרמים חשמליים ה, חשמל
בהתאם .  חוק  קולוןידי  -המתוארים  על,  בין  מטעני  חשמל  נייחים  פועלים  כוחות

הפועל  על  המטען ,  לתורת  הפעולה  מקרוב  יוצר  כל  אחד  מהמטענים  שדה  חשמלי

 . האחר
ואפשר  לגלותם ,  אולם  בין  המטענים  יכולים  לפעול  גם  כוחות  מסוג  אחר

 : באמצעות הניסוי הבא
ל  גמיש  תלויים  אנכית  ומחוברים שני  מוליכים  מתי

התָילים ).  1ראו  ציור  (בקצותיהם  התחתונים  למקור  זרם  

אך  משיכה  או  דחייה  של  המוליכים  אינן ,  נטענים

  אך  אם  נחבר  את  הקצוות  העליונים  של  התָילים 1;ניכרות

יידחו ,  שיעברו  בהם  זרמים  במגמות  מנוגדותכך  

מים אם  יזרמו  הזר  ).2ראו  ציור  (  המוליכים  זה  מזה

 ).  3ראו ציור  (התָילים זה לזה יימשכו, באותה מגמה

 
  1ציור                     

אך  עבור  הפרש  הפוטנציאלים  של  כמה  וולטים  השורר ,  המוליכים  נטענים  ממקור  זרם  1

 .משום כך גם כוחות קולון בין המוליכים זניחים ואינם ניכרים. ביניהם מטעניהם זניחים
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,   פעולות  מגנטיותמכונות,  שעובר  בהם  זרם,  ן  מוליכיםפעולות  הגומלין  בי

 .  כוחות מגנטייםוהכוחות הפועלים בין מוליכים נושאי זרם מכונים

 השדה המגנטי
העובר ,  בהתאם  לתורת  הפעולה  מקרוב  אין  הזרם

  על  הזרם במישריןיכול  לפעול  ,  באחד  המוליכים

 . שבמוליך האחר

ב  מטעני בדומה  להיווצרות  השדה  חשמלי  במרחב  סבי

  המכונה, נוצר במרחב סביב הזרמים שדה, חשמל נייחים
 . שדה מגנטי

  2ציור ,                  זרם החשמל שבאחד המוליכים יוצר סביבו שדה מגנטי
, וכך  גם  פועל  השדה;  הפועל  על  הזרם  שבמוליך  האחר

על  המוליך ,  ידי  הזרם  העובר  במוליך  השני-הנוצר  על

 .הראשון

, הווה  צורה  מיוחדת  של  תווך  שדה  מגנטי  מ

שבאמצעותו  מתבצעות  פעולות  גומלין  בין  חלקיקים 

 .  טעונים ונעים

כפי ,  נמנה  את  התכונות  הבסיסיות  של  השדה  המגנטי

 :שהן מתגלות באופן ניסויי

 ).מטענים נעים(שדה מגנטי נוצר על ידי זרם חשמל  .1

 3   ציור          על             (השדה המגנטי מתגלה בפעולתו על זרם חשמל  .2
 ).מטענים נעים

 לולאה נושאת זרם בשדה מגנטי
ניתן  לחקור  את  השדה  המגנטי  באמצעות  לולאה  קטנה  כמסגרת  תיל  קטנה 

יש  למקם  את  החוטים  המחברים  את ).  4ראו  ציור  (ושטוחה  בעלת  צורה  כלשהי  

יתאפס  כוח  השדה   ואז,  הלולאה  עם  מקור  הזרם  קרובים  זה  לזה  או  ללפפם  יחדיו

 .  ולא ישפיע על מערכת הניסוי, החשמלי השקול של התָילים
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 :נבצע את הניסוי הבא, כדי לראות כיצד פועל השדה על הלולאה

. נתלה  מסגרת  קטנה  העשויה  מכמה  ליפופים  של  תיל  והיכולה  להסתובב  בקלות

5ראו  ציור  (במרחק  הגדול  בהרבה  מן  הממד  האורכי  של  המסגרת  נקבע  תיל  אנכי  

, מסתובבת  המסגרת  ומתייצבת,  עבירים  זרם  דרך  התיל  ודרך  המסגרתכאשר  מ).  א

אם    נשנה    את    מגמת    הזרם  ).    ב5ראו  ציור  (כך  שהתיל  נמצא  במישור  המסגרת  

 .180° -תסתובב  המסגרת  ב,  בתיל או בלולאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ידי  זרם -ידוע  לנו  ששדה  מגנטי  נוצר  לא  רק  על

אם  נתלה .  ידי  מגנטים  קבועים-אלא  גם  על,  חשמל

, את  הלולאה  נושאת  הזרם  בין  קטביו  של  מגנט

היא  תסתובב  עד  שמישור  הלולאה  יתייצב  במאונך 

 ).6ראו ציור (לקו המחבר את קוטבי המגנט 

השדה  המגנטי  משפיע  על  כיוון ,  אם  כן

  1.המישור של לולאה הנושאת זרם

 
 6ציור           

 בשדה  שאינו.  ולאה  פעולת  כיוון  בלבדמתבצעת  בשדה  אחיד  על  הל,  כפי  שמראה  הניסוי  1

 . או תידחה ממנו, אחיד  תנוע הלולאה ותימשך אל התיל נושא הזרם
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 .יוצרים שדה מגנטי) זרם חשמל(מטענים נעים 

 .השדה המגנטי מתגלה בפעולתו על זרם חשמל

 

? 

מנו  את  התכונות  העיקריות ?      אילו  פעולות  גומלין  מכונות  מגנטיות.1

 .ישל השדה המגנט

 
 קווי שדה, וקטור השדה המגנטי§  2

, נחוץ  להגדיר  גודל.  שהיא  גודל  וקטורי,  השדה  החשמלי  מתאפיין  בעוצמתו

מכיוון  שפעולות ,  הגדרה  זו  אינה  פשוטה.  המאפיין  באופן  כמותי  את  השדה  המגנטי

וקטור מאפיין  השדה  המגנטי  מכונה  .  מגנטיות  מורכבות  יותר  מפעולות  חשמליות

 .נחקור את כיוונו של הווקטור      .  ומסומן באות      יהשדה המגנט

 המחט המגנטית
שאינם (התלויה  על  חוטים  דקים  ,  למדנו  מהניסוי  שלולאה  קטנה  נושאת  זרם

, והנמצאת  בשדה  מגנטי)  מפעילים  כוחות  פיתול  אלסטיים  על  הלולאה  בעת  סיבובה

, המגנטית  במצפןכך  גם  סובבת  המחט  .  מסתובבת  עד  שהיא  מתייצבת  במצב  מסוים

 .N וצפוני Sדרומי : שהוא מגנט קטן ומוארך בעל שני קטבים

 כיוון וקטור השדה המגנטי
הודות  להשפעת  השדה  המגנטי  על  סיבוב  המחט  המגנטית  או  על  סיבובה  של 

ניתן  לגלות  את  קו  הכיוון  של  וקטור  השדה ,  לולאה  נושאת  זרם  בשדה  המגנטי

 .המגנטי ואת מגמתו על קו כיוונו

  של  המחט N  לצפוני  S  מגמת  וקטור  השדה  מגדירים  מהקוטב  הדרומי  את

הנוצר  בקרבת ,  כיוון  השדה  המגנטי.  המתייצבת  באופן  חופשי  בשדה,  המגנטית

 ). 7ראו ציור (אנכי למישור הלולאה נושאת הזרם , לולאה נושאת זרם

מגמתו  החיובית  של  וקטור  אנכי  זה  הוא  מגמת  התקדמות  בורג  בעל  הברגה 

 ).7ראו ציור ( כאשר מסובבים אותו במגמת הזרם העובר במסגרת ,ימנית

BB 
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 7ציור       

באמצעות  לולאה  נושאת  זרם  או  באמצעות  מחט  מגנטית  ניתן  לגלות  את  כיוון 

 .וקטור השדה המגנטי ואת מגמתו בכל נקודה בשדה

הדומים  לניסויים ,    מתארים  ניסויים  באמצעות  מחט  מגנטית9-  ו8ציורים  

 ).6–5ראו ציורים (ת לולאה נושאת זרם באמצעו

בשדה  מגנטי  של  תיל  ישר  נושא  זרם  מתייצבת  המחט  המגנטית  בכל  נקודת  שדה 

העובר  דרך  מרכז ,  מישור  המעגל  מאונך  לתיל).  9ראו  ציור  (בכיוון  המשיק  למעגל  

אם  הבורג :  כלל  הבורגאת  מגמת  וקטור  השדה  המגנטי  מגלים  בעזרת  .  המעגל

מראה  מגמת  הסיבוב  של  ידית  הבורג  את  מגמת ,  במוליךמתקדם  במגמת  הזרם  

      .וקטור השדה המגנטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 
כל  מי  שמשתתף  בניווט  לילי  בסיוע  מצפן  מבצע  ניסוי  לגילוי  הכיוון  והמגמה  של 

 .וקטור השדה המגנטי של כדור הארץ
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 קווי שדה מגנטי

י  שדה קוונשרטט  מפה  של  ,  הממחישה  את  השדה  המגנטי,  כדי  לקבל  תמונה

ראו  ציור (שבכל  נקודותיו  משיק  לו  הווקטור          ,  קו  שדה  מגנטי  הוא  עקום.  מגנטי

 .מבחינה זו דומים קווי השדה המגנטי לקווי השדה האלקטרוסטטי). 10

מהניסויים  המתוארים .  נשרטט  את  קווי  השדה  המגנטי  של  תיל  ישר  נושא  זרם

הנמצאים  במישור ,    משותףשקווי  השדה  המגנטי  הם  מעגלים  בעלי  מרכז,  לעיל  נובע

החצים  שעל .  ומרכז  המעגלים  נמצא  על  ציר  המוליך,  )11ראו  ציור  (המאונך  לתיל  

 .המשיק לקו השדה, הקווים מורים את מגמתו של וקטור השדה המגנטי

את  מפת  קווי .  נתאר  את  מפת  קווי  השדה  המגנטי  של  סילונית  ישרה  נושאת  זרם

ניתן , טית  או  לולאות  קטנות נושאות זרםששורטטה  בסיוע  מחט  מגנ,  השדה  המגנטי

, אם  אורך  הסילונית  גדול  בהרבה  מקוטרה).  בחתך  של  הסילונית  (12לראות  בציור  

 . מקבילים זה לזהוקווי השדה שבתוכה יהיו ,  אחידיהיה השדה המגנטי שבתוכה 

כי    כל  שבב ,  את  מפת  קווי  השדה  ניתן  להמחיש  באמצעות  שבבי  ברזל  זעירים

מספר רב של מחטים כאלה מאפשר . גנטי  מתנהג  כמחט מגנטית קטנהברזל  בשדה  מ

ולהבחין ,  של  השדה  בנקודות  רבות  במישור)  אך  לא  את  המגמה(לגלות  את  הכיוון  

 .16–13כמה מפות של שדות מגנטיים נראות בציורים . טוב יותר במהלך קווי השדה

   שדה מערבולת
קווי  השדה ;  לה  ולא  סוףאין  להם  לא  התח:  לקווי  שדה  מגנטי  תכונה  חשובה

 . הם קווים סגורים

וסיומם  במטען ,  בשדה  האלקטרוסטטי  מוצאם  של  קווי  השדה  במטען  החיובי

 .השלילי

השדה  המגנטי  הוא  שדה .    שדות  מערבולתשדות  בעלי  קווי  שדה  סגורים  מכונים

 .   מערבולת

 תכונה.  קווי  השדה  המגנטי  הסגורים  מהווים  תכונה  בסיסית  של  השדה  המגנטי

לא  קיימים  בטבע  מטענים :  לשדה  מגנטי  אין  מקורותש,  זו  היא  תולדה  של  העובדה

 .מגנטיים הדומים למטענים חשמליים

 

B 
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שהם ,  בסעיף  זה  למדנו  כיצד  לקשור  לכל  נקודה  בשדה  המגנטי  כיוון  ומגמה

ית בכיוון  ובמגמה  אלה  מתייצבת  מחט  מגנט.  למעשה  אלה  של  וקטור  השדה  המגנטי

; למדנו  שלשדה  המגנטי  אין  מקורות.  או  האנך  למישור  של  לולאה  קטנה  נושאת  זרם

 .לא קיימים מטענים מגנטיים
 ?  
 כיצד נעות לולאה סגורה נושאת זרם ומחט מגנטית בשדה מגנטי  .1

 ?  אחיד     

 .מנו שיטות לגילוי כיוונו ומגמתו של וקטור השדה המגנטי .2

 ?מהם קווי שדה מגנטי .3

 ? מכונים שדות מערבולתאילו שדות .4
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 כוח אמפר, ערכו של וקטור השדה המגנטי§  3

אך  יש  לדעת ;    למדנו  למצוא  את  כיוונו  ומגמתו  של  וקטור  השדה  המגנטיעד  כה

המגדיר  את  הכוח  הפועל  על ,    של  השדה  כדי  לנסח  חוקBכיצד  לחשב  את  הגודל  

 .מוליך נושא זרם בשדה מגנטי

הפועל  על  כל ,  ידיעת  הכוח.  מוליך  נושא  זרםשדה  מגנטי  פועל  על  כל  חלקיו  של  

, החוק.  מאפשרת  לחשב  את  הכוח  הפועל  על  כל  המוליך,  קטע  קטן  של  המוליך

על  זרם  אלמנטרי  או  על  רכיב (המגדיר  את  הכוח  הפועל  על  קטע  קטן  של  המוליך  

  מכיוון  שלא  ניתן 1.מרי  אמפר-אנדרהידי  -  על1820נתגלה  בשנת  ,  )שזרם  זורם  בו

בשינוי .    ניסויים  עם  מוליכים  סגוריםאמפרביצע  ,  למנטרי  מבודדליצור  זרם  א

הפועל  על ,  צורתם  ומקומם  של  המוליכים  הסגורים  הצליח  לגלות  את  הביטוי  לכוח

 .  רכיב זרם בודד

 ) 1836–1775 (מרי אמפר-אנדרה

. מאבות  האלקטרודינמיקה,  פיזיקאי  ומתמטיקאי  צרפתי  

ופיתח  את  תורת ,  מלזרם  חשהציג  לראשונה  את  המושג  אמפר  

הוא .  המבוססת  על  הנחת  הזרמים  המולקולריים,  המגנטיות

וקבע  את ,  גילה  את  הפעולות  המכניות  שבין  זרמים  חשמליים

. החוקים  הכמותיים  העוסקים  בגודל  הכוחות  שביניהם

  שלח  ידו אמפר".    של  החשמלניוטון"  כינה  את  אמפר  מקסוול

ות  והאנליזה תורת  ההסתבר,  גם  למחקרים  בתחומי  המכניקה

 . המתמטית

 

 

 

 
הפועל  בין  שני  קטעים  קטנים  של  מוליכים  נושאי ,    ניסח  חוק  עבור  כוחאמפר:  ליתר  דיוק    1

אך  בהתאם  למסורת ;  ולא  השתמש  במושג  השדה,  הוא  תמך  בתורת  הפעולה  מרחוק.  זרם

ה הפועל  על  מוליך  נושא  זרם  בשד,  וכאות  הוקרה  למדען  הדגול  מכונה  הביטוי  לכוח  המגנטי

 .חוק אמפר, מגנטי
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 גודל וקטור השדה המגנטי
. הפועל  על  מוליך  נושא  זרם  בשדה  מגנטי,  נבדוק    באופן  ניסויי  במה  תלוי  הכוח

כוח ולאחר  מכן  למצוא  את  ,  כך  נוכל    להגדיר  את  ערכו  של  וקטור  השדה  המגנטי

את  הפעולה  של  השדה  המגנטי  על  מוליך  נושא  זרם  נלמד  באמצעות  המערכת .  אמפר

 .17רת בציור המתוא

המוליך  תלוי  חופשי  ואופקית  בין  קוטבי 

השדה .  שצורתו  כצורת  פרסה,  מגנט  קבוע

ולכן ,  המגנטי  מתרכז  וכלוא  בין  הקטבים

 l∆הכוח  המגנטי  פועל    למעשה  רק  על  קטע  

הכוח  נמדד .  של  המוליך  הנמצא  בין  הקטבים

 הקשור   למוליך,    בעזרת   דינמומטר   רגיש
 17ציור ).                               אינם נראים בציור (באמצעות שני מוטות

מכּוון  אופקית ,  שמפעיל  השדה  המגנטי  על  המוליך  נושא  הזרם,  עוד  נלמד  שהכוח

 .                                             ובניצב למוליך ולקווי השדה  המגנטי

פועל  על  המוליך  גדל  גם  הוא ניווכח  שהכוח  ה,  2כאשר  נגדיל  את  עוצמת  הזרם  פי  

  את  גודל  האזור  שבו  קיים 2נגדיל  פי  ,  אם  נוסיף  לצד  המגנט  הקיים  מגנט  זהה.  2פי  

  ניווכח  שוב –שעליו  פועל  השדה  ,    את  קטע  המוליך2וכך  נאריך  פי  ,  השדה  המגנטי

ותלוי  גם  בזווית  שבין  הווקטור            לבין ,    הואכוח  אמפרכוח  זה  .  2שהכוח  יגדל  פי  

שבו  מותקנים ,  ידי  שינוי  שיפוע  התומך-אפשר  להוכיח  זאת  על.  המוליךכיוון  

כוח  אמפר  יגיע  לערכו   .וכך  תשתנה  הזווית  בין  המוליך  לבין  קווי    השדה,  המגנטים

 .כאשר כיוון השדה המגנטי יהיה ניצב לכיוון המוליך, המרבי       

  נמצא  ביחס ,l∆הפועל  על  קטע  של  מוליך  נושא  זרם  באורך  ,  הכוח  המרבי,  אם  כן

 . l  :Fm ~ I∆l∆ באורך הקטע  Iישר למכפלת עוצמת הזרם 

 . מעובדה ניסויית זו נגלה את גודלו של וקטור השדה המגנטי

גם  לא  באורך  הקטע ,  היחס                אינו  תלוי  בעוצמת  הזרם,  Fm ~ I∆l  -מאחר  ש

 . של המוליך

 

B 

F m 

Fm

Iàl
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בו  נמצא  הקטע כך  ניתן  להשתמש  ביחס  זה  כמאפיין  של  השדה  המגנטי  במקום  ש

  1.המוליך

גודל  וקטור  השדה  המגנטי  הוא  היחס  שבין  הכוח  המרבי  שפועל  מצדו  של  השדה 

 :ללבין מכפלת עוצמת הזרם לאורך הקטע, המגנטי על קטע מוליך הנושא זרם

         )1.1( 

בכל   נקודה .  ידי    וקטור    השדה      המגנטי             -שדה  מגנטי  מתאפיין    במלואו    על

, את  מגמתו  ואת  שיעור  גודלו,  יתן  לגלות  את  כיוונו  של  וקטור  השדה  המגנטיבשדה  נ

 .אם מודדים את הכוח הפועל על קטע של מוליך נושא זרם
ולפיכך  לא ,  הוא  מורכב,  המגדיר  את  השדה  המגנטי  של  זרם  אלמנטרי,  החוק

 .נלמד אותו כעת

 שיעור גודלו של כוח אמפר

    עם  כיוון  קטע  מוליך  נושא  זרם α  יוצר  זווית    נניח  שווקטור  השדה  המגנטי              

הניסיון  מלמד .  שבו  זורם  הזרם  במוליך,  כיוון  קטע  הזרם  הוא  הכיוון).  18ראו  ציור  (

אינו  משפיע  על ,  שווקטור  השדה  מכּוון  בו  לאורך  המוליך  נושא  הזרם,  ששדה  מגנטי

,     למוליךהניצב              לכן  גודלו      של      הכוח      תלוי    בגודל      הרכיב      של    וקטור  .  הזרם

 .המכּוון לאורך המוליך,   ||Bואינו תלוי ברכיב , בערך                          ,  כלומר
 :    המרביאמפר שווה כוח ) 1.1(-בהתאם ל

Fm = I∆lB 

 

 

 

 

 
 18  ציור      19ציור  

1  
  לבין  גודלו ,הפועל  על  המטען  מצדו  של  שדה  חשמלי,  היחס  שבין  הכוח,  בדומה  למסקנה  זו

ולכן  מאפיין  הוא  את  השדה  החשמלי  בנקודת  המרחב ,  של  המטען  אינו  תלוי  בגודל  המטען

 . הנתונה

B = 
Fm

Iàl

B 

B

Bß= B sin ¹ 

B 
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  כללית  הכוח  אינו  פרופורציונלי     αעבור  זווית    .      עבור    הזווית                          –זאת  

הפועל  על  קטע ,  F  לכן  הביטוי  לגודל  הכוח. אלא  לרכיב                                                               ,  -ל

    עם  קטע  המוליך  שבו  זורם  זרם  αהיוצר  זווית  ,      בשדה  מגנטי          l∆קטן  של  מוליך  

I ,הוא               : 

    F = B |I| ∆l sin α    )1.2(  
 .חוק אמפרביטוי זה מכונה 

באורך  קטע ,  כוח  אמפר  שווה  למכפלת  וקטור  השדה  המגנטי  בעוצמת  הזרם

 .ווית שבין כיוון השדה המגנטי לבין כיוון קטע המוליךהזרם ובסינוס הז

 מגמתו של כוח אמפר
כיוונו .  בניסוי  המתואר  לעיל  היה  וקטור            ניצב    לקטע    הזרם    ולווקטור        

שהרכיב ,  אם  נמקם  את  כף  יד  שמאל  כך":  כלל  יד  שמאל"מוגדר  לפי  הכלל  המכונה  

,   האצבעות  מכּוונות  בכיוון  הזרםוארבע,  הניצב  של  השדה  המגנטי  מכּוון  לכף  היד

  ראו  ציור (בכיוון  הכוח  הפועל  על  הקטע  ,  90°-המתוחה  הצידה  ב,  תצביע  הבוהן

19.( 
 יחידת השדה המגנטי

. עתה  יש  להגדיר  עבורו  את  היחידה.  עוצמת  השדה  המגנטי:  הגדרנו  גודל  חדש

על יחידת  עוצמת  השדה  המגנטי  נקבעה  כשיעורּה  של  עוצמת  שדה  מגנטי  הפועלת  

בכוח  מרבי ,    אמפר1ושעוצמת  הזרם  העובר  דרכו  היא  ,    מטר1קטע  מוליך  שאורכו  

 :                יחידת עוצמת השדה המגנטי היא) 1.1(בהתאם לנוסחה  . ניוטון1ששיעורו 

 

 

ניקולא     על  שמו  של  המדען  היוגוסלבי   (T)  טסלהיחידה  פיזיקלית  זו  מכונה  

 ).1943–1856 (טסלה

, הפועל  בשדה  מגנטי  על  קטע  של  מוליך  נושא  זרם,  דידת  הכוחבהתבסס  על  מ

לאחר  מכן  ניסחנו  את  חוק  אמפר .  הגדרנו  את  שיעור  גודלו  של  וקטור  השדה  המגנטי

 .  הנמצא בשדה מגנטי, עבור הכוח הפועל על קטע מוליך נושא זרם

¹ = 
È

2
B Bß= B sin ¹ 

B

B 

1 
N

A*m
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  ?  

 ?  כיצד נגדיר את שיעור גודלו של וקטור השדה המגנטי .1
 ?של גודל הווקטור של כוח אמפרמהו ערכו  .2
 .נסחו את הכלל לגילוי הכיוון והמגמה של כוח אמפר . 3
 ?באילו יחידות פיזיקליות מבוטאת עוצמת השדה המגנטי . 4

 מכשירי מדידה חשמליים§  4
 –  וֹולטמטרים-  אמפרמטרים  ו–אלקטריים  -השימוש  במכשירי  מדידה  מגנטו

 ).  2סעיף (על סליל סגור הנושא זרם מתבסס  על ההשפעה של  השדה המגנטי 

, על  מסגרת  מלבנית  קלה):  20ראו  ציור  (מגנטי  בנוי  כך  -מכשיר  מדידה  אלקטרו

המסגרת  מוחזקת .  וסליל  כרוך  סביבּה,  )4(מורכב  מחוג  ,  )2(העשויה  מאלומיניום  

משקל  מחזיקים  אותה  שני  קפיצים -במצב  של  שיווי.  'OOבשני  חלקי  צירים  

 ). 3(ספירליים דקים 

מייצבים  את  המסגרת ,  הפועלים  מצדם  של  הקפיצים,  המומנטים  האלסטיים

ושיעור  המומנט  שהם  מפעילים  על  המסגרת  פרופורציונלי ,  משקל-במצב  שיווי

, הסליל  נמצא  בין  קוטבי  מגנט  קבוע.  משקלו-לזווית  הסיבוב  של  המחוג  ממצב  שיווי

) 1(  ליבה  גלילית  בתוך  המסגרת  והסליל  נמצאת.  שצורתו  מיוחדת  כנראה  בציור

מבנה  כזה  מבטיח  כיוון  רדיאלי  של  קווי  השדה  המגנטי  באזור  שבו  נמצא .  מברזל  רך

 ). 21ראו ציור (הסליל 

הפועלים  על  הסליל  מצדו  של ,  כתוצאה  מכך  אף  בסטיית  המחוג  יהיו  הכוחות

 הווקטורים. וגודלם יהיה  קבוע  עבור  זרם  שאינו  משתנה, מרביים, השדה המגנטי
 והם  מפעילים  מומנט   כדי,  מקורם  בשדה  המגנטי;           הם  כוחות  אלה- ו

, שמקורם  בקפיצים,  הסליל  מסתובב  עד  שהכוחות  האלסטיים.  לסובב  את  הסליל

. המאזן  את  המומנט  שמפעילים  הכוחות  שמקורם  בשדה  המגנטי,  מפעילים  מומנט

משום , 2ב לזווית הגדולה פי ניווכח שהמחוג יסתוב, 2אם נגדיל את עוצמת הזרם פי 

שהכוחות  הפועלים  על  הסליל  מצדו  של  השדה  המגנטי  פרופורציונליים  לעוצמת 

 .  Fm ~ I:   הזרם

 

F -F  
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  20        ציור     21ציור         

,  פי  זווית  הסיבוב  של  הסליל-הודות  לעובדה  זו  ניתן  למדוד  את  עוצמת  הזרם  על

יש  לקבוע  אילו  זוויות  סיבוב  של  המחוג :  כשיראך  קודם  לכן  יש  לכייל  את  המ

 . מתאימות לערכי זרם ידועים

אך  יש  לכיילו  כך  שזווית  סיבוב  המחוג  תתאים ,  מכשיר  דומה  עשוי  למדוד  מתח

שהתנגדות  הוולטמטר  גדולה  בהרבה ,  עם  זאת  יש  לזכור.  לערכי  המתח  הידועים

 .מהתנגדות האמפרמטר

 .שיר ולזהות את רכיביו המתוארים כאןמומלץ מאוד להתבונן בקרביים של המכ

 

    ? 
 המתאזנים בתום סטיית המחוג של מכשיר, אילו הם המומנטים  .1
 ?  מדידה אלקטרומגנטי  
, הפועלים  על  תילי  הסליל  של  המכשיר,  מדוע  הכוחות  המגנטיים .2

 ?אינם תלויים בזווית הסטייה של הסליל
 ?במה שונה הוֹולטמטר מהאמפרמטר . 3
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 הרחבת תחום המדידה, מכשירי מדידה§  א 4

מחברים ,  כדי  למדוד  זרם  במקטע  של  מעגל

. אמפרמטר:  למקטע  זה  מכשיר  למדידת  זרם  בטור

הכולל  מקור  זרם  בעל ,  עוצמת  הזרם  במעגל  פשוט

 :שווה ל,  R  ונגד חיצוני εמ  "כא

 

אבל  כאשר  מחברים  את .    ההתנגדות  הפנימית  של  המקור–  r:  כאשר

 :עוצמת הזרם העובר במעגל משתנה, אמפרמטרה

 

מהשוואת  שני  הביטויים  לעוצמת  הזרם  במעגל  הטורי  ברור  ששגיאת  המדידה 

כאשר  ההתנגדות  הפנימית  של  האמפרמטר  תהיה  קטנה  מאוד ,  תהיה  קטנה  ביותר

 .בהשוואה להתנגדות החיצונית של המעגל

אפשר  למדוד  זרם  מרבי   ,  rAבעל  התנגדות  פנימית  ,  נניח  שבעזרת  אמפרמטר  נתון

IA)  האם  אפשר  לעשות ).  עוצמת  זרם  גדולה  יותר  תשרוף  את  סליל  האמפרמטר

  אם  נחבר –מסתבר  שאפשר  ?  שימוש  באמפרמטר  זה  כדי  למדוד  זרמים  גדולים  יותר

 ). פיצול– shuntמהמילה האנגלית (שאנט המכונה  ,במקביל, RS למכשיר נגד נוסף 

גדותו  של נמצא  מה  צריכה  להיות  התנ

כדי  שהזרם  הנמדד  יוכל ,  RSהנגד  הנוסף  

 . IAלהיות גדול מהזרם המקסימלי  
 : חוקי קירכהוף נקבללפי

  

     

 :Iמכאן נחלץ את הזרם הנמדד 

 

A

RS 

rA 

IS 

I 

I = IA + IS   

IArA = ISRS 

I = IA

RS + rA

RS

 = IA(1 + 
rA

RS
) 

 IA 

A

rA 

R 
½ 

I = 
½

R+r
 

r 

 IA = 
½

R + r + rA
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שעוצמתו  גדולה  מהזרם  המרבי  היכול  לעבור  דרך ,  ניתן  למדוד  זרם:  כלומר

ר  ובתלות הוא  מוגדר  בתלות  ההתנגדות  הפנימית  של  האמפרמט.  האמפרמטר

 :פי הנוסחה-שאותה ניתן לחשב על, )השאנט(התנגדות הנגד הנוסף 

 

יש ,  A 10המיועד  למדידת  זרמים  עד  ,  אם  באמצעות  אמפרמטר,  לדוגמה,  כך

 :יש להשתמש בנגד בעל ההתנגדות של, A 100צורך למדוד זרם עד 

 

ברור  הקושי ,    שההתנגדות  הפנימית  של  האמפרמטר  צריכה  להיות  קטנהמאחר

התנגדותם  צריכה  להיות  קטנה  עוד  יותר  מההתנגדות :  בשימוש  בנגדים  נוספים

 . ועם זאת יש לחשב את ערכה במדויק–הפנימית של האמפרמטר עצמו 

, כדי  למדוד  מתח  משתמשים  בוֹולטמטר

שבין  קצותיו ,  המחובר  במקביל  למקטע  המעגל

 . יש למדוד את הפרש הפוטנציאלים

טר  צריכה ההתנגדות  הפנימית  של  הוולטמ

 כדי שהזרם  שיעבור  דרכו  יהיה, להיות גבוהה

שבין  קצותיו  יש  למדוד  את  הפרש ,  Rקטן  בהשוואה  לזרם  שעובר  דרך  הנגד  

 . R << rV:  הפוטנציאלים

בדומה    לשימוש      בשאנט      באמפרמטר      אפשר      להרחיב    את    תחום    המדידה    של 

    נניח      שבאמצעות      וֹולטמטר      בעל  .  בטורהוֹולטמטר    באמצעות    הוספת      נגד    נוסף    

  השווה      למכפלת  הזרם –  V0המיועד      למדידת      מתח    מרבי    ,  rVהתנגדות    פנימית    

.       יש  למדוד    מתח    גבוה  יותר–    rV  :V0 = I0•rvבהתנגדות  הפנימית     I0  המרבי

 :RSבעל התנגדות   בטור מחברים לוולטמטר נגד נוסף

 

 

RS = rA* 
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RS = rA* 
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ואת  התנגדותו ,  יש  אפוא  להשתמש  בנגד  הנוסף,  V0 < Vאם  צריך  למדוד  מתח  

 .V = (rv + R)•I0: ידי המשוואה-ניתן למצוא על

  :Rמחלצים את 

 

 

ידי -המוגבל  על,  בצורה  זו  אפשר  להרחיב  באופן  משמעותי  את  תחום  המדידה

 .גודל הזרם המרבי דרך המכשיר

 רמקול, שימוש בחוק אמפר§  5

הפועל  על  כל  קטע  של  מוליך  נושא  זרם ,    הכוחאם  ידועים  הכיוון  והגודל  של

הפועל  על  המוליך  הסגור  כולו  במציאת  שקול ,  ניתן  לחשב  את  הכוח,  בשדה  מגנטי

 .הפועלים על כל אורכו של הקטע המוליך, הכוחות

הפועלים  על  מוליכים  נושאי  זרם  בשדה ,    לחישוב  הכוחותאמפר נעזרים  בחוק  

ובפרט  במנועי ,  ים  אלקטרוניים  רביםמוליכים  כאלה  נמצאים  במכשיר.  מגנטי

 .עתה נבחן כיצד בנוי ופועל רמקול. חשמל

בתדר )  זרם  חלופין(רמקול  משמש  ליצירת  גלי  קול  בהשפעת  זרם  חשמלי  משתנה  

בבניית  רמקול  אלקטרודינמי  מיושמת  השפעת  השדה  המגנטי  של .  של  גלי  הקול

 . מגנט קבוע על זרם משתנה בסליל נייד

נמצא  במרווח )  1(הסליל  הקולי  .  22  הרמקול  מתואר  בציור  המבנה  הסכמטי  של

  הדיאפרגמה  –לסליל  קשור  חרוט  קטום  העשוי  מנייר  עבה  .  Mבתוך  מגנט  טבעתי  

D  .המאפשרים  לה  לרטוט  עם  הסליל ,  הדיאפרגמה  מותקנת  על  תומכים  אלסטיים

 . הנייד
המשתנה  בתדר  גלי ,  דרך  הסליל  עובר  זרם

קרופון  או מקורו  של  זרם  זה  ממי.  הקול

הממיר ,  ממקלט  הרדיו  או  מכל  מכשיר  אחר

 .לזרמים חשמליים, שמקורם בגלי קול, גלים

22         ציור             בהשפעת כוח אמפר רוטט  הסליל  לאורך

R = 
V

I0

 -  rV = 
V

V0

rV - rV  = rV*( V

V0

 - 1) 
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התנודות  מועברות .  בהתאם    לרטט  תנודות  הזרם)  22ראו  ציור      (OO1 ציר  הרמקול  

 . קולוהמשטח הקוני שלה יוצר גלי , לדיאפרגמה

רמקולים  איכותיים  משחזרים  ללא  עיוותים  משמעותיים  גלי  קול  בתחום 

נהוג ,  אך  מכיוון  שמערכות  כאלה  מורכבות  מאוד;    הרץ15,000  -  ל40התדרים  בין  

שכל  אחד  מהם  יוצר  קול  בתחום ,  להשתמש  במערכות  המורכבות  מכמה  רמקולים

 . תדרים משלו
  1%הם  פולטים  בין  :  ם  הנמוכההחיסרון  הכללי  של  כל  הרמקולים  הוא  נצילות

 . מכלל האנרגיה הנכנסת לרמקול3% -ל

נוצר  בשל  הרטט  של ,  הבוקע  ממקלט  הרדיו  ומכל  מכשיר  המשמיע  קול,  הקול

 . הנמצא בשדה של מגנט קבוע, סליל נושא זרם

?  
הזרם  החשמלי  וכוח ,  ציינו  את  כיווני  וקטור  השדה  המגנטי .1

 . בסכמה של רמקול אמפר

 כוח לורנץ, לת השדה המגנטי על מטען נעפעו§  6
השפעת .  הנעים  באופן  מסודר,  זרם  החשמל  הוא  אוסף  של  חלקיקים  טעונים

השדה  המגנטי  על  מוליך  נושא  זרם  היא  תולדה  של  פעולת  השדה  המגנטי  על 

נמצא  את  הכוח  הפועל  על  חלקיק  טעון .  הנעים  בתוך  המוליך,  חלקיקים  טעונים

 .אחד
  לכבודו  של –  כוח  לורנץמכונה  ,  יק  טעון  הנע  בשדה  מגנטיהפועל  על  חלק,  הכוח

אבי  התורה  האלקטרונית  של  מבנה ,  )1928–1853  (הנדריק  לורנץהפיזיקאי  ההולנדי  

 .את הכוח הזה ניתן למצוא באמצעות חוק אמפר. החומר

, l∆הפועל  על  קטע  מוליך  שאורכו  ,    שווה  ליחס  בין  הכוחכוח  לורנץ  גודלו  של  

 :הנעים באופן מסודר בקטע זה של המוליך, Nקיקים הטעונים לבין מספר החל

 
 ). 23ראו ציור (ישר ונושא זרם , נתבונן בקטע של מוליך דק

כך  שווקטור  השדה ,    קטנים  מאודS  ושטח  חתך  המוליך  l∆יהיו  אורך  הקטע  

FL = 
F

N
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  במוליך תלויה במטעןIעוצמת הזרם . המגנטי        אינו משתנה בין גבולות קטע  זה

בריכוז  החלקיקים  הטעונים ,  qקיקים  החל

ובמהירות )  מספר  המטענים  ביחידת  נפח(

ידי -והיא  מוגדרת  על,    vתנועתם  המסודרת  

 :הנוסחה הבאה

   I = qnvS )  1.4( 
 23ציור הפועל על קטע הזרם הנבחר                                     , גודל הכוח

 :הוא, בשדה המגנטי

F = |I| ∆l B sin α 
 :לעוצמת הזרם) 1.4(ציב כאן את הביטוי נ

F = |q| nvS∆l B sin α = v|q|NB sin α 

   . מספר החלקיקים הטעונים בנפח הנתון– N = nS∆l:  כאשר
 : השווהכוח לורנץפועל , הנע בשדה מגנטי, לכן על כל מטען

                 )              1.5(  

 כוח  לורנץ.  ת  המטענים  לבין  וקטור  השדה  הזווית  בין  וקטור  מהירו–  α:  כאשר

    הכלל –"  כלל  יד  שמאל"ידי  -וכיוונו  ומגמתו  מוגדרים  על          ,  -ניצב  לווקטורים            ו

 אם כף יד שמאל מוחזקת כך שרכיב וקטור  השדה     : הקובע את כיוונו של כוח אמפר
צביעות וארבע  האצבעות  מ,  מכּוון  אל  תוך  כף  היד,  הניצב  למהירות  המטען,  

תראה  הבוהן ,  )כנגד  מגמת  התנועה  של  מטען  שלילי(למגמת  התנועה  של  מטען  חיובי  

 ). 24ראו ציור (          הפועל על המטען כוח לורנץ את כיוון 90° -המתוחה הצידה ב

 

 

 

 

 

  
 24     ציור       25ציור 

B  

FL = 
F

N
= q vB sin ¹
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B  
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וכחות  שני הרי  בנ               ,    בכוח  qאם גם שדה חשמלי פועל על המטען 

 : שווה, הפועל על המטען,  הכוח השקול– שדה חשמלי ושדה מגנטי –שדות 

 
.     אין  הוא  מבצע  עבודה,  מכיוון  שכוח  לורנץ  מכּוון  בניצב  למהירות  החלקיק

  אין  כוח  לורנץ  משפיע  על ,)10ראו  ספר  פיזיקה  (פי  משפט  האנרגיה  הקינטית  -על

כן  גם  לא  על  גודלו  של  וקטור ול,  מידת  האנרגיה  הקינטית  האצורה  בחלקיק

 .בהשפעת כוח לורנץ משתנה רק הכיוון של וקטור מהירות החלקיק. המהירות

 גילוי תופעת כוח לורנץ
אם  נקרב  אלקטרומגנט ,  ניתן  לגלות  את  השפעת  כוח  לורנץ  על  אלקטרונים  נעים

בהשפעת  שינוי  הזרם  באלקטרומגנט  ניתן .  אל  מסך  הטלוויזיה)  או  מגנט  קבוע(

וכי  הסטייה  גֵדלה ,  )עיוותים  על  המסך(ות  כיצד  סוטה  אלומת  האלקטרונים  לרא

, כאשר  משנים  את  מגמת  הזרם  באלקטרומגנט.  ככל  שגֵדלה  עוצמת  השדה  המגנטי

 . משנה העיוות את מגמתו

          , -    שבין  הווקטורים              וα  בזווית    כוח  לורנץניתן    לגלות    את    תלותו    של    

כאשר ,  ל  אלומת  האלקטרונים  על  מסך  הטלוויזיהבמידת  הסטייה  המשתנה  ש

 .משנים את הזווית בין ציר המגנט לציר השפופרת

 תנועה של חלקיק טעון בשדה מגנטי אחיד

וקטור    השדה .      בשדה      מגנטי    אחיד              qנסתכל    בתנועת    חלקיק    בעל    מטען    

כוח ).    25ראו  ציור      (המגנטי    מכּוון    בניצב    למהירות    ההתחלתית              של    החלקיק

. בגודל  מהירות  החלקיק  ובעוצמת  השדה  המגנטי,  לורנץ  תלוי  במטען  החלקיק

גם  גודלו  של ,  מכיוון  שהשדה  המגנטי  אינו  משנה  את  גודל  מהירותו  של  החלקיק  הנע

ולכן  הוא  הקובע  את  שיעור ,  כוח  זה  מאונך  למהירות.  כוח  לורנץ  אינו  משתנה

אם  לחלקיק  מהירות  קבועה  בגודלה  ותאוצה .  קהתאוצה  הצנטריפטלית  של  החלקי

נמצא  את .  הוא  נע  במעגל  בתנועה  קצובה,  צנטריפטלית  שאינה  משתנה  בגודלה

 .rרדיוס המעגל 
 ):25ראו ציור (פי החוק השני של ניוטון נקבל -על

 

F E = qE

F = F E + F L

B  v   

B  

v  

mv
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r
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  :rמכאן מחלצים את 
          )1.6( 

 
 יישומי כוח לורנץ

נזכיר  את .  יישום  רחב  בתעשייה  ובמדעלפעולת  השדה  המגנטי  על  מטען  נע  יש  

ידי  שדה -שבהן  מוסטים  האלקטרונים  מתנועתם  בקו  ישר  על,  שפופרות  הטלוויזיה

 ).26ראו ציור (הנוצר באמצעות סלילים מיוחדים , מגנטי

המאפשר  למיין  חלקיקים  טעונים  על ,  שימוש  אחר  בשדה  המגנטי  נעשה  במכשיר

וכך  לגלות  במדויק ,  בין    מטענם  למסתםפי  היחס  ש-כלומר  על,  פי  מטענם  הסגולי

  מתואר 27בציור  .  ספקטרוגרף  מסותמכשיר  כזה  מכונה  .  את  מסתם  של  החלקיקים

 :המבנה הסכמטי של ספקטרוגרף מסות פשוט

 

 

 

 

 

 
 26                                                                     ציור 27ציור                 

). וקטור    השדה                ניצב  לדף(קן    מאוויר    ונמצא    בשדה    מגנטי    התא    מרו

ונעים  בקשת ,  מואצים  בשדה  חשמלי)  אלקטרונים  או  יונים(החלקיקים  הטעונים  

בסוף  המסלול  פוגעים  החלקיקים  בלוח  צילום .  מעגלית  תחת  השפעת  השדה  המגנטי

פי  רדיוס  זה -על.  rהמאפשר  למדוד  בדיוק  רב  את  רדיוס  המעגל  ,  ומשאירים  בו  סימן

 .ובהתאם לכך את מסתו, ניתן למצוא את המטען הסגולי של החלקיק

הכוח הזה מאונך לכיוון מהירות .  כוח לורנץפועל, שנע בשדה מגנטי, על חלקיק טעון

 . ואינו מבצע עבודה, חלקיק נושא המטען

   ? 
? מה גודלו של כוח לורנץ  .1

r = 
mv

q B

B  
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אם  המהירות ,  כיצד  נע  חלקיק  טעון  בשדה  מגנטי  אחיד .2

 ?ההתחלתית שלו מכּוונת בניצב לקווי השדה

 ?כיצד נמדד כיוּונו של כוח לורנץ .3

  אך    לא  משפיע  על –מדוע  משנה  כוח  לורנץ  את  כיוון  המהירות   .4

 ?גודלה
 התכונות המגנטיות של החומר§  7

מדוע  וכיצד  קורה .  ידי  מגנטים  קבועים-ידי  זרמי  חשמל  וגם  על-השדה  המגנטי  נוצר  על

 ?מהם היישומים של המגנטים? ברהד

 ִמגנוט החומר
כאשר  אלה  נמצאים .  אפשר  לייצר  מגנטים  קבועים  מחומרים  מעטים  בלבד

, מכיוון  שכך.  יוצרים  שדה  מגנטי  בעצמם,  כלומר,  הם  מתמגנטים,  בשדה  מגנטי

 .שונה וקטור השדה המגנטי בנוכחות חומר ממוגנט מווקטור השדה בריק

 הנחת אמפר
הוא .  אמפרעת  התכונות  המגנטיות  בחומר  גילה  המדען  הצרפתי  את  הסיבה  להופ

  בהם  התגלתה  השפעת  הזרם  העובר  דרך  תיל  על  מחט ,ארסטדהתרשם  מניסויי  

כך .  והניח  שמקור  המגנטיות  של  כדור  הארץ  בזרמי  חשמל  העוברים  בתוכו,  מגנטית

את  התכונות  המגנטיות  של  חומר  ניתן  להסביר  על  סמך :  נעשה  הצעד  העיקרי

תכונות  מגנטיות :    למסקנה  כלליתאמפר  בהמשך  הגיע  .רמים  הקיימים  בתוכוהז

 –המעבר  המכריע  .  של  כל  חומר  נובעות  מזרמי  חשמל  סגורים  הקיימים  בתוכו

שכל ,  מהסבר  התכונות  המגנטיות  של  גוף  באמצעות  הזרמים  אל  הטענה  המוחלטת

ה  צעד  מדעי   הי–התופעות  המגנטיות  הן  תוצאות  של  פעולות  גומלין  בין  זרמים  

 .אמפראמיץ של 

  קיימים  בתוך  המולקולות  והאטומים  זרמי  חשמל  זעירים אמפרלפי  תורתו  של  

מעגלי  זרמים ).  עתה  ידוע  שזרמים  אלה  נוצרים  עקב  תנועת  האלקטרונים  באטומים(

, אם  המישורים.  זעירים  וסגורים  אלה  מתוארים  כעיגולים  או  כאליפסות  קטנות

סדר  עקב -אלא  נמצאים  במצב  של  אי,    מסודריםאינם,  שבהם  מתקיימים  הזרמים

, מתקזזות  התופעות  המגנטיות  שלהן,  )א28ראו  ציור  (תנועה  תרמית  של  המולקולות  

ואילו  במצב  הממוגנט  מכּוָונים  הזרמים ;  והגוף  איננו  מגלה  תכונות  מגנטיות
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 ).ב28ראו ציור (הזעירים כך שפעולותיהם המגנטיות מסתכמות 

 

 

 

 א       28ב                                   ציור 28ציור                                 

נושאת  זרם )  סליל(  מסביר  מדוע  מחט  מגנטית  ומסגרת  אמפרהמודל  של  

את  המחט  אפשר  להציג  כאוסף ):  2ראו  סעיף  (מתנהגות  באופן  דומה  בשדה  מגנטי  

 .המכּוָונות בצורה דומה, של מסגרות נושאות זרם זעירות

עוצמת .  םֶפרומגנטייאת  השדות  החזקים  ביותר  יוצרים  חומרים  המכונים  

ידיהם  עשויה  להיות  גדולה  בהרבה  מעוצמת  השדה  הממגנט -השדה  הנוצרת  על

השדה  המגנטי  בחומר  פרומגנטי  נוצר  עקב  סיבוב  האלקטרונים  סביב .  החיצוני

בבים האלקטרונים  מסתו.    של  האלקטרוניםהעצמי  הסיבובובנוסף  עקב  ,  הגרעין

ומכיוון  שהם  טעונים  הם  יוצרים  שדה  מגנטי  נוסף  לזה  שהם ,  סביב  צירם  העצמי

  1.יוצרים עקב סיבובם סביב הגרעין

 טמפרטורת קירי
כאשר  טמפרטורת  החומר  הפרומגנטי  עולה  מעבר  לטמפרטורה  מסוימת  עבור 

טמפרטורת טמפרטורה  זו  מכונה  .  נעלמות  תכונותיו  הפרומגנטיות,  החומר  הנתון

הוא ,  אם  נחמם  מסמר  ממוגנט).  על  שם  המדען  הצרפתי  שגילה  את  התופעה  (קירי

, 753°Cטמפרטורת  קירי  עבור  ברזל  היא    .  יאבד  את  יכולתו  למשוך  גופים  מברזל

קיימות  תרכובות  מתכת .  1000°C  –ועבור  קובלט  ,  365°C  –עבור  ניקל  

 .  100°C  -שעבורן טמפרטורת קירי נמוכה מ, פרומגנטיות

 

 

1  
ידי  חוקי  המכניקה -תנועתו  מתוארת  על.    לכדור  קטן  מאודאינו  דומהרון  אלקט

התנע  הסיבובי  העצמי  של  האלקטרון  מכונה .  ידי  המכניקה  הניוטונית-  ולא  על–הקוונטית  

 .      (Spin) ספין
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 שימושי הפרומגנטים

ליבה :  אך  בטכנולוגיה  רב  השימוש  בהם,  בטבע  אין    חומרים  פרומגנטיים  רבים

מגבירה  עשרות  מונים ,  המוכנסת  לתוך  סליל  שדרכו  זורם  זרם,  מפלדהמברזל  או  

, גנרטור,  הליבות  של  שנאי.  וכך  נחסך  חשמל,  את  השדה  המגנטי  בלא  הגברת  הזרם

 .   מנוע חשמלי וכדומה מיוצרות מחומרים פרומגנטיים

, נשאר  החומר  הפרומגנטי  ממוגנט,  כאשר  מנתקים  את  השדה  המגנטי  החיצוני

הסידור  המכּוון  של :  במילים  אחרות.  צר  שדה  מגנטי  במרחב  שמסביבוכלומר  הוא  יו

משום  כך  קיימים  מגנטים .  הזרמים  הזעירים  איננו  נעלם  עם  השדה  החיצוני

 .  קבועים

ברמקולים ,  השימוש  במגנטים  קבועים  רֹווח  במכשירי  מדידה  אלקטרומגנטיים

 . במצפנים מגנטיים ועוד, במקלטי קול, ובטלפונים

  חומרים  פרומגנטיים  שאינם  מוליכים  זרם –  (Ferrits)נמצא  לֶפריטים  שימוש  רב  

אלה  הם  תרכובות  כימיות  של    אוקסידים  של  ברזל  עם  אוקסידים  של  חומרים .  חשמל

 .  הוא ֶפריט– ַעְפרת ברזל –אדם -הראשון מבין הפרומגנטים הידועים לבני.  אחרים

 הקלטה מגנטית של מידע
בסרטים .  רטים  מגנטיים  בשכבה  מגנטית  דקהבחומרים  פרומגנטיים  מצפים  ס

בסיסו  של  הסרט  המגנטי  עשוי .  מגנטיים  משתמשים  במכשירי  רשמקול  ּווידיאו

מצופה  בלָקה  מגנטית  שבה  מחטים ,  מפוליכלורוויניל  אלסטי  או  מחומר  אלסטי  אחר

 . זעירות מברזל או מחומר פרומגנטי אחר

דה  המגנטי  שלו  משתנה הש.  את  הקלטת  הקול  מבצעים  באמצעות  אלקטרומגנט

מתמגנטים  בו ,  וכאשר  מחליק  הסרט  ליד  הראש  המגנטי,  בהתאם  לתנודות  הקול

–  1:    ממחיש  את  המבנה  של  ראש  קליטה  מגנטי29ציור  .  אזורים  שונים  של  הציפוי

  סליל  של –  4;    מרווח  עבודה–  3;    סרט  מגנטי–  2;  ליבה  של  אלקטרומגנט

הסרט  המגנטי :    את  הקול  המוקלטהתהליך  הפוך  כאשר  משחזרים.  אלקטרומגנט

והאותות  המוגברים  נכנסים  לרמקול ,  גורם  ליצירת  אותות  חשמליים  בראש  המגנטי

 .של המכשיר
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שכבות  מגנטיות  דקות  מורכבות  משכבה 

 10  עד  0.03של  חומר  פרומגנטי  בעובי  

שכמעט (התקליטורים  המגנטיים  .  מיקרון

משמשים  לרישום  המידע )  יוצאים  מהשימוש

עקרונות  ההקלטה .  לי  במחשביםהדיגיט

 והשחזור   שלהם   דומים  לאלה  שברשמקול
 29ציור          .רגיל

          
את  השדות  החזקים .  כל  החומרים  הנמצאים  בשדה  מגנטי  יוצרים  שדה  משלהם

מכיוון ,  מהם  יוצרים  את  המגנטים  הקבועים.  פרומגנטייםביותר  יוצרים  חומרים  

השימוש  בחומרים .  נעלם  לאחר  ניתוק  השדה  הממגנטשהשדה  של  פרומגנט  אינו  

 .     פרומגנטיים רֹווח בתעשייה ובמדע

   ? 
 ?  אילו חומרים מכונים פרומגנטיים  .1
 ?לאילו מטרות משתמשים בחומרים פרומגנטיים . 2
 ?כיצד נרשם מידע במחשב . 3

 דוגמאות לפתרון תרגילים
יש  למצוא ,  ידי  זרם  חשמל-  עלהנוצר,  בפתרון  תרגילים  העוסקים  בשדה  מגנטי

כאשר  מוגדרים  הכיוונים ,  "כלל  יד  שמאל"  בעזרת  כוח  אמפראת  כיוונו  ומגמתו  של  

כוח וכך  גם  את  כיוונו  ומגמתו  של  ,  והמגמות  של  הזרם  ושל  וקטור  השדה  המגנטי

 .  פי כלל הבורג-מגמתו של וקטור השדה המגנטי מוגדרת על. לורנץ

  נוקטים  את  הכללים  הנהוגים כוח  לורנץוב  חוק  אמפרבתרגילים  העוסקים  ב

כוח מלבד  הכוחות  המכניים  יש  להביא  בחשבון  את  :  בפתרון  תרגילים  במכניקה

 .כוח לורנץ או אמפר

תלוי  אופקית  על  שני ,  m = 10 g  ומסתו    l = 0.2 m שאורכו    ,  מוליך  ישר .1

ון וקטור  עוצמת  השדה  המגנטי  מכּו.  ונמצא  בין  קוטבי  מגנט,  חוטים  נטולי  מסה

מה  תהיה  זווית  הסטייה .  B = 49 mTl:    וגודלו,  בניצב  למוליך  כלפי  מעלה

 ?I = 2 Aאם מעבירים בו זרם  , המחזיקים את המוליך, מהאנך של החוטים
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 פ ת ר ו ן 
,  כוחות    המתיחות    של  שני  החוטים                :    על    המוליך    פועלים    הכוחות    הבאים

גודלו  של  כוח  זה ).    30ציור  (צדו  של  השדה  המגנטי  כוח  הכבידה                    וכוח            מ

במצב  שיווי  משקל  של  המוליך  שווה  סכום  ההיטלים  של  הכוחות   .  F = BlI  -שווה  ל

 :על שני הצירים לאפס

  

 
 :מכאן

 

      .                                α = 11.3°  -והזווית שווה ל

יד וקבוע ושדה מגנטי אחיד זמנית שדה חשמלי אח-שקיימים בו בו, במרחב .2

מהי עוצמתו       .  עוצמת השדה החשמלי      . נע פרוטון במסלול ישר, וקבוע

 ?של השדה המגנטי
 פ ת ר ו ן 

 :תנועה הפרוטון בקו ישר אפשרית בשני מקרים
  גם  הוא –והווקטור          ,  הווקטור            מכּוון  לאורך  מסלול  התנועה  של  הפרוטון.    1

מכיוון  שבמקרה  זה  אין ,  עוצמתו  עשויה  להיות  כלשהי.  ך  המסלולמכּוון    לאור

 .השדה המגנטי משפיע על החלקיק

 

 

 

 

 

 

 
 30ציור        31ציור                        

 
והכוח הפועל על הפרוטון מצדו של ,        מאונכים זה לזה-ו,       הווקטורים     .  2

E B 

F e 

mgF

mg - Fe cos ¹ = 0

F - Fe sin ¹ = 0     

tan ¹ = 
F

mg
= 

BlI

mg
 Ó 0.2

EB 

B Ev  



 

  42 
 תכונות מגנטיות של חומר

הפועל על , אך מנוגד במגמתו לכוח לורנץ, והשדה החשמלי שווה בגודלו ובכיוונ

 :מכיוון ש). 31ציור (הפרוטון מצדו של השדה המגנטי 

      :מקבלים

 
 

 1מקבץ תרגילים 
מגמה -הראו  שזרמים  מקבילים  שווי"  כלל  יד  שמאל"בעזרת  כלל  הבורג  ו .1

 . נדחים זה מזה–וזרמים מנוגדים  במגמתם , נמשכים זה לזה

 ).     32ציור  (I2 - וI1מעבירים זרמים , המאונכים זה לזה, בשני מוליכים ישרים .2
 ?        כיצד ישתנה מצב המוליכים בעקבות כך

    ניצב l = 0.15 mמוליך  שאורכו     .3

 לווקטור שדה מגנטי אחיד שגודלו 

        B = 0.4 Tl  .         עוצמת הזרם במוליך

 I = 8 A         .  מצאו  את  העבודה  שבוצעה 

   m 0.025  -      במהלך  העברת  המוליך   ב  
 32ציור .                                            בכיוון הפעולה של כוח אמפר ובמגמתו

מצאו את כיוונו ומגמתו של וקטור השדה המגנטי בחלקה הצר של שפופרת  .4

 ).26ראו ציור (האלקטרונים  

 

 1תקציר פרק 
האפיון  הבסיסי  של .  מל  מתבצעות  באמצעות  השדה  המגנטיפעולות  בין  זרמי  חש.    1

 .השדה המגנטי הוא וקטור עוצמת השדה      
התלויה  חופשית ,  כיוון  וקטור  השדה          זהה  לכיוון  האנך  למסגרת  נושאת  זרם.    2

 .מגמת וקטור השדה זהה למגמת המחט המגנטית בשדה. בשדה מגנטי
הפועל  מצדו  של  השדה  על  קטע ,  וח  המרביגודל  וקטור  השדה  מוגדר  כיחס  בין  הכ.    3

 .לבין מכפלת עוצמת הזרם באורך הקטע, מוליך נושא זרם
שדות מסוג . והם תמיד סגורים, קווי השדה המגנטי עוקפים מוליכים נושאי זרם.  4

.שדות מערבולתזה מכונים 

eE + F L = 0 

eE - evB = 0, 

B = 
E

v
            

B

B
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נטי פועל  מצדו  של  שדה  מג,  l∆שאורכו  ,  על  קטע  מוליך  נושא  זרם,  חוק  אמפרלפי  .    5

   היא הזווית בין הקטע  המוליך  לבין αכאשר  ,  F = B |I| ∆l sin αכוח השווה  
 ". כלל  יד שמאל"כיוון הכוח ומגמתו מוגדרים  לפי .        הווקטור      

    השווה                         ,  כוח    לורנץעל      חלקיק      טעון      הנמצא      בתנועה      פועל      .    6

  הזווית בין מהירות החלקיק  לבין  הווקטור – αכאשר  ,  FL = |q| vB sin α  -ל
 .ולכן אינו מבצע עבודה,  מאונך למהירות החלקיקכוח לורנץ                .  

 .כלומר יוצר שדה מגנטי בעצמו, כל גוף המוכנס לשדה מגנטי מתמגנט .7
יהם בינ(פרומגנטיים  רק  חומרים  .  לרוב  החומרים  תכונות  מגנטיות  חלשות

פי  שמספר  חומרים  אלה  אינו -על-אף.  מסוגלים  ליצור  שדה  חזק  מאוד)  הברזל

מכיוון  שבאמצעותם  ניתן  להגדיל  את  השדה  המגנטי ,  הם  שימושיים  מאוד,  גדול

     .עשרות מונים ללא השקעת אנרגיה נוספת

 השראה אלקטרומגנטית. 2פרק 

עד  כה  עסקנו  בשדות  חשמליים  ובשדות  מגנטיים  שאינם 

ידי -הסקנו  שהשדה  האלקטרוסטטי  נוצר  על.  שתנים  בזמןמ

ידי -  על–והשדה  המגנטי  ,  חלקיקים  טעונים  נייחים

עתה נכיר שדות . ידי  זרם  חשמל-כלומר  על,  חלקיקים  ניידים

 .          חשמליים ושדות מגנטיים המשתנים במהלך הזמן

שדה .  ה  המגנטי  הקשר  ההדוק  בין  השדה  החשמלי  לבין  השדגילוי  חשוב  ביותר  הוא

ושדה  חשמלי  המשתנה  בזמן  יוצר  שדה ,  מגנטי  המשתנה  בזמן  יוצר  שדה  חשמלי

ללא  קשר  הדוק  זה  בין  השדות  לא היתה קיימת הקשת הרבגונית של תופעות .  מגנטי

 . כפי שהיא מתגלה בטבע, אלקטרומגנטיות

 גילוי ההשראה האלקטרומגנטית§  8

עשר ".  להפוך  את  המגנטיות  לחשמל:  מההמשי:  "  ביומנופאראדיי  כתב  1821בשנת  

 . במשימהפאראדיישנים מאוחר יותר עמד 

לא  במקרה  נעשה  הצעד  הראשון  והמכריע  בגילוי  התכונות  של  הפעולות 

. מייקל  פאראדיי,  "אבי  תורת  השדה  האלקטרומגנטי"האלקטרומגנטיות  בידי  

B

B 
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ת   שקיים  מקור  משותף  לתופעות  החשמל  ולתופעו–ניסוייו  לאישוש  הנחתו  

ההופכים  את ,  שעליה  מתבססים  מחוללי  החשמל,    הביאו    לתגלית–המגנטיות  

 .  האנרגיה המכנית לאנרגיה חשמלית

מאחר  שזרם  החשמל  יכול  למגנט :    היה  כדלקמןפאראדייהלך  מחשבותיו  של  

זמן  רב  לא  הצליחו  לגלות ?  האם  יכול  גם  המגנט  לגרום  להופעת  זרם  חשמל,  ברזל

רק !  המגנט  חייב  לנוע:  קשה  לנחש  את  התנאי  העיקרימשום  שהיה  ,  את  הקשר  הזה

 .מגנט נע או שדה מגנטי המשתנה בזמן יכולים לעורר זרם חשמל בסליל
במקביל  לעבודתו :  הסיפור  הבא  מדגים  כיצד  יכולה  מקריות  להשפיע  על  תגלית

  ניסוי  כדי  לעורר  זרם  חשמלי  בסליל קולאדון  ערך  הפיזיקאי  השווייצי  פאראדיישל  

 . מגנטבאמצעות 
כדי  למנוע  את .    השתמש  בגלוונומטר  שבו  מחט  מגנטית  קלה  מברזלקולאדון

על  המחט  הברזילית  של ,  הנע  לתוך  הסליל  שבמערכת  הניסוי,  ההשפעה  של  המגנט

הוא  הוציא  את  קצות  החוטים  הסוגרים  את  המעגל  ואת  הגלוונומטר ,  הגלוונומטר

אחר  כדי  לבדוק  את עבר  לחדר  ה,  לאחר  שהכניס  את  המגנט  לסליל.  לחדר  אחר

היה  רואה  את  תנועת  המחוג  של ,  אילו  היה  שוהה  באותו  חדר.  קריאת  הגלוונומטר

וייתכן  שהיה  מגלה  זאת  לפני ,  הגלוונומטר  במהלך  הכנסתו  של  המגנט  לסליל

 .משום שמגנט נייח אינו מעורר הופעת זרם בסליל, אולם זה לא קרה; פאראדיי
הנמצא ,  זרם  חשמל  בסליל  מוליךההשראה  האלקטרומגנטית  מתגלה  בהופעת  

כאשר ,    או  בסליל  הנע  בשדה  מגנטי  קבוע–במנוחה  בשדה  מגנטי  המשתנה  בזמן  

 29-התופעה  נתגלתה  ב.  במהלך  תנועתו  משתנה  מספר  קווי  השדה  העוברים  דרכו

 . מקרה נדיר שבו ידוע התאריך המדויק של הגילוי– 1831באוגוסט 
, מוליכים  הנייחים  זה  יחסית  לזהתחילה  נתגלתה  ההשראה  האלקטרומגנטית  ב

,   באמצעות  ניסוייםפאראדיילאחר  מכן  הוכיח  .  כאשר  פותחים  וסוגרים  את  המעגל

 פאראדיי.  כאשר  סליל  אחר  שזורם  בו  זרם  נע  לעברו,  שזרם  החשמל  מופיע  בסליל

  שמגנט  הוא  אוסף  של  זרמים  זעירים  הזורמים –  אמפרהכיר  את  העבודות  של  

 .במולקולות
  ביומן  מעבדתו  על  גילוי  זרם  ההשראה  בסליל אמפר  כתב  1831בר    באוקטו17-ב

 .במהלך הכנסתו של מגנט אל הסליל או במהלך הוצאתו ממנו
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 א33  ציור      ב33ציור              

  באופן  ניסויי  את  כל  התכונות  המשמעותיות פאראדייבמהלך  חודש  אחד  גילה  

וכל ,  ל  כל  אחד  לבצע  ניסויים  אלהכיום  יכו.  של  תופעת  ההשראה  האלקטרומגנטית

 . סוללה וגלוונומטר רגיש דיו, מגנט, שנדרש הם שני סלילים
א  מופיע  זרם  ההשראה  בסליל  האחד  ברגע  פתיחת 33במערך  המתואר  בציור  

זרם  השראה .  הנייח  יחסית  לסליל  הראשון,  המעגל  או  ברגע  סגירתו  בסליל  האחר

ראו  ציור (לילים  בעזרת  נגד  משתנה  מופיע  גם  במהלך  שינוי  עוצמת  הזרם  באחד  הס

או  בזמן הכנסת מגנט )  א34ראו  ציור  (וכך  גם  בזמן  תנועה  יחסית  בין  הסלילים  ,  )ב33

 .ובזמן הוצאתו ממנו) ב34ראו ציור (קבוע לסליל 

 

 

 

 

 
 א34ב                                                  ציור 34                           ציור 

גילה  את  המכנה  המשותף  להופעת  זרם ראדיי  פא

 :ההשראה בניסויים השונים
כאשר משתנה מספר , זרם  מופיע  בסליל  מוליך  וסגור

 -קווי  השדה  המגנטי  העוברים  דרך  המשטח  המוקף  על

כך ,  ככל  שמספר  הקווים  משתנה  מהר  יותר.  ידי  הסליל

סיבת ,  עם  זאת.  גדלה  מהר  יותר  עוצמת  זרם  ההשראה

זו  עשויה ;  פר  קווי  השדה  אינה  חשובההשינוי  של  מס

 העוברים  דרך,  להיות שינוי מספר  קווי  השדה  המגנטי
 35ציור משטח   של  סליל  מוליך  נייח  עקב  שינוי  הזרם  בסליל                   
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או  שינוי  מספר  קווי  השדה  עקב  תנועת  הסליל  בשדה  מגטי ,  )ב33ראו  ציור  (האחר  

  ).35ראו ציור (תנה צפיפות  הקווים  במרחב  כאשר  מש,  לא אחיד

                 
אם  הסליל  נמצא  בשדה  מגנטי  משתנה ,    בסליל  מוליך  סגור  מופיע  זרם  חשמל:לסיכום

כשמספר  קווי  השדה  העוברים  דרך ,  או  כאשר  הוא  נע  בשדה  מגנטי  קבוע  בזמן,  בזמן

 .הסליל משתנה בזמן

      ? 
 שדה מגנטי ושדה חשמלי המשתנים בזמןמהו ההבדל העיקרי בין   .1
 ?  לבין אלה הקבועים בזמן  
 ?מהי תופעת ההשראה האלקטרומגנטית . 2
כיצד  צריך  לנוע  סליל  מוליך  סגור  בשדה  מגנטי  אחיד  שאינו  משתנה .  3

במקביל  לעצמו  או  בתנועה :  כדי  שיופיע  בו  זרם  ההשראה,  בזמן

 ?סיבובית
 השטף המגנטי§  9

יש ,  פאראדייכמותי  את  חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית  של  כדי  לנסח  באופן  

 .השטף המגנטי: להגדיר גודל חדש

 
אפשר  להגדיר .  וקטור  השדה  המגנטי          מאפיין  את  השדה  בכל  נקודה  במרחב

אלא  בכל  נקודות  משטח ,  אך  לא  בנקודה  אחת,  התלוי  בערך  הווקטור        ,  ערך  נוסף

 . הכלוא  בלולאת זרם

הנמצאת  בשדה  מגנטי ,  Sליך  בצורת  לולאה  סגורה  בעלת  שטח  נסתכל  על  מו

ראו  ציור (  עם  כיוון  וקטור  השדה              αהאנך            למשטח  הלולאה  יוצר  זווית  .  אחיד

 Sדרך  משטח  בעל  שטח  )  שטף  השדה  המגנטי    (Φ  שטף  מגנטיהגודל  המכונה  ).  36

 בין αוס הזווית   ובקוסינSהוא  הערך  השווה  למכפלת ערך וקטור השדה       בשטח  

 :הווקטור        לבין הווקטור       

       Φ = ΒS cos α    )2.1( 

 .   מהווה היטל וקטור השדה על האנך למישור הלולאהB•cos α = Βnהמכפלה  

 

B

B

n  B

B

B n  
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 :לכן

           Φ = ΒnS    )2.2( 
את  השטף  המגנטי  אפשר  לפרש  באופן  ויזואלי  כערך 

החודרים  דרך ,  דההפרופורציונלי  למספר  קווי  הש

 .Sהמשטח ששטחו 

השטף    המגנטי    של .  ֶוֶּבריחידת  השטף  המגנטי  מכונה  

ידי  שדה  מגנטי  אחיד    שעוצמתו -  נוצר  על(Wb 1)  ובר  1

1 Tl  ,    1החודר  דרך משטח   בעל   שטחm2, 
                                               36  ציור         .          המוצב במאונך לווקטור השדה המגנטי

            
שטף  השדה  המגנטי  מאפיין  את  התפלגות  השדה  במשטח  המוקף  על  ידי  לולאה 

 .סגורה

 חוק ֶלנץ, כיוון זרם ההשראה§  10

 .נעסוק בסוגיית כיוונו ומגמתו של זרם ההשראה

רואים  שמגמת  זרם ,  שנוצר  בו  זרם  השראה,  כאשר  מחברים  לגלוונומטר  סליל

, למשל,  אל  הסליל  עם  הקוטב  האחד:    תלויה  במגמת  התנועה  של  המגנטההשראה

 ). ב34ראו ציור (או ממנו והלאה 

שהרי ,  פועל  על  המגנט  שמחולל  אותו,  הנוצר  במגמה  זו  או  אחרת,  זרם  ההשראה

ומגמת  זרם  ההשראה  בסליל  קובעת ,  סליל  נושא  זרם  דומה  למגנט  בעל  שני  קטבים

מך  על  חוק  שימור  האנרגיה  ניתן  לנבא  באילו בהסת.  את  טיבו  של  הקוטב  בקצהו

 . ובאילו מקרים ידחה אותו, מקרים ימשוך הסליל את המגנט

 הפעולה ההדדית בין זרם השראה למגנט
יופיע  בסליל  זרם  השראה  במגמה  שתדחה  את ,  אם  נקרב  מגנט  אל  הסליל

 .  יש  להשקיע  עבודה  חיובית  לשם  כך–שהרי  לא  מעצמו  יזרום  זרם  בסליל  ;  המגנט

ולכן ,  וזה  מפנה  למגנט  המתקרב  קוטב  מאותו  סוג,  הסליל  מתחיל  להידמות  למגנט

 . נדחים הם זה מזה
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, נניח  שכאשר  מקרבים  מגנט  אל  סליל:  נבהיר  זאת  היטב  בהצגת  הבלתי  אפשרי

אז  היתה  גדלה  האנרגיה ;  ומעֹוָרר  בו  זרם  השראה  והם  היו  נמשכים  זה  לזה

ה  הקינטית  של  המגנט  ואנרגיית  הזרם היו  האנרגי,  אם  כך.  הקינטית  של  המגנט

 .וכזאת עדיין לא מצאנו מעולם, ללא השקעת אנרגיה, נוצרות מלא כלום
 .חוק שימור האנרגיה דורש שיופיע כוח משיכה: בהתרחקות המגנט קורה ההפך

ניתן  להיווכח  באמור  מעלה  בסיוע 

המוט  עשוי .  37המכשיר  המתואר  בציור  

ובקצותיו ,  להסתובב  חופשית  סביב  ציר  אנכי

, מותקנות  שתי  טבעות  אלומיניום  מוליכות

אם  נקרב  מגנט    לטבעת  .  שאחת  מהן  חתוכה

 והוא   יהיה, יופיע  בה זרם  השראה, השלמה
 37ציור         והמוט , מכּוון  כך שהטבעת  תידחה  מהמגנט

 .הטבעת תימשך אל המגנט:  אזי להפך–אם נרחיק את המגנט מהטבעת . יסתובב

, עת  החתוכה  אין  המגנט  פועל  כללעל  הטב

. מכיוון  שהחתך  מונע  היווצרות  זרם  השראה

משיכת  הטבעת  השלמה  את  המגנט  או 

דחייתו  ממנה  תלויות  במגמת  זרם  ההשראה 

לכן  מאפשר  חוק  שימור  האנרגיה .  שנוצר  בה

 . המגדיר את מגמת זרם ההשראה, לנסח כלל

  התקרבות  –מהו  ההבדל  בין  שני  הניסויים  

במקרה ?    הסליל  והתרחקותוהמגנט  אל

 הראשון גדל מספר קווי השדה  החודרים  אל
 א38ב              ציור 38ציור      המייצגים   את   השטף ,   בין   ליפופי   הסליל

במקרה  הראשון  יוצאים  קווי ).  ב38ציור  (  קטן    –ובמקרה  השני  ,  )א38ציור  (המגנטי  

, שראה  מהקצה  העליון  של  הסלילידי  זרם  הה-הנוצרים    בסליל  על,  'Bהשדה  

  נכנסים  'Bקווי  השדה:  ובמקרה  השני  קורה  ההפך;  והסליל  דוחה  את    המגנט

 .לקצה זה

              .                 קווי שדה אלה מתוארים בציור במודגש
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 חוק ֶלנץ

גורמת מגמת ,  כאשר  גדל  השטף  המגנטי  החודר  דרך  הסליל:  עתה  נגיע  אל  העיקר

מונע  את ,  ידי  זרם  ההשראה-הנוצר  על,  שהשדה  המגנטי,  ראה  שנוצר  לכךזרם  ההש

שחולל ,  קווי  השדה                  מכּוונים  נגד  קווי  השדה              :  הגדלת  השטף  דרך  הסליל

 יוצר זרם ההשראה  שדה  מגנטי, אם השטף המגנטי הולך וקטן. את הזרם החשמלי
 .המגדיל את השטף המגנטי דרך ליפופי הסליל, 

כלל  זה  התגלה .  המתקיים  בכל  המקרים,  לל  לגילוי  מגמת  זרם  ההשראהזה  הכ

 .היינריך לנץונוסח בידי הפזיקאי 
  השטף שינוימקטין  את  ,  הנוצר  בסליל  סגור,  זרם  ההשראה,  לנץבהתאם  לחוק  

 .המגנטי שגרם להיווצרותו באמצעות השדה המגנטי שהוא יוצר

יש  לעשות ,  לנץ  חוק    בסליל  בעזרתIiכדי  למצוא  את  מגמת  זרם  ההשראה  

 :כדלקמן
 .למצוא את מגמת קווי השדה המגנטי החיצוני       .  1

     , (Φ > 0∆)ידי  הסליל    -לבדוק  אם  גֵדל  שטף  שדה  זה  דרך  המשטח  המוקף  על.    2

 .(Φ < 0∆)או שהוא הולך וקֵטן  

 בהתאם.  Iiהנוצר  מזרם  ההשראה    ,  למצוא  את  מגמת  קווי  השדה  המושרה              .    3

, צריכים  קווים  אלה  להיות  מכּוונים  במגמה  הפוכה    לקווי  השדה              ,  לנץלחוק  

 . Φ < 0∆ ולהיות בעלי אותה מגמה כאשר   ; Φ > 0∆כאשר 
אפשר למצוא את כיוון זרם ההשראה ,  כאשר  יודעים  את    כיוון    קווי    השדה           .    4

Iiבעזרת כלל הבורג . 

באמצעות  השדה .  חוק  שימור  האנרגיהידי  -מגמת  זרם  ההשראה  נקבעת  על

הגורם  להיווצרות ,  המגנטי  המושרה  מקטין  זרם  ההשראה  את  שינוי  השטף  המגנטי

 .זרם ההשראה

         ? 
 ?  כיצד נמצא את מגמת זרם ההשראה  .1
 ?מהי מגמת זרם ההשראה בכל הדוגמאות המובאות לעיל . 2

BÞB 

BÞ  

B 
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BÞ  
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 חוק ההשראה האלקטרומגנטית§  11

 פאראדייניסויי  .  ננסח  את  חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית  באופן  כמותי

  במסגרת  מוליכה  סגורה  משתנה  פרופורציונלית Iiשעוצמת  זרם  ההשראה    ,    הוכיחו

. ידי  המסגרת-החודרים  דרך  המשטח  המוקף  על,  Bלקצב  שינוי  מספר  קווי  השדה  

 .שטף מגנטיה באמצעות השימוש  במושג  אפשר לדייק בניסוח משפט ז

  מספר  קווי  השדה  החודרים  דרך  משטח :שטף  מגנטיאפשר  להמחיש  את  המושג  

 .קצב  שינוי השטף המגנטילכן קצב שינוי מספר זה הוא . Sבעל שטח 

שווה  קצב  שינוי  השטף ,  Φ∆  -  משתנה  השטף  המגנטי  בt∆אם  בפרק  זמן  קצר  

עוצמת :  כך,  הנובע  במישרין  מהניסוי,    לנסח  את  המשפטלכן  ניתן                    .  -המגנטי  ל

החודר  דרך ,  זרם  ההשראה  פרופורציונלית  לקצב  השינוי  של  השטף  המגנטי

 :ידי המסגרת-המשטח המוקף על

         )2.3  (  

 מושרה) מניע-כוח אלקטרו(מ "כא
הנמצאים ,  כאשר  על  המטענים  החופשיים,  ידוע  שזרם  חשמל  מעֹוָרר  במעגל

עבודת  כוחות  אלה  בהעברת  יחידת  מטען  חיובית .  פועלים  כוחות  זרים,  ךבמולי

, לכן  שינוי  השטף  המגנטי  דרך  המשטח.  מניע-כוח  אלקטרובמעגל  סגור  מכונה  

ידי -ופעולתם  מאופיינת  על,  מעורר  הופעת  כוחות  זרים,  ידי  המסגרת-המוקף  על

 .  εiנהוג לסמנו באות  . מ מושרה"כאהמכונה , מ"כא

התנגדות  המוליך  אינה  תלויה  בשינוי  השטף ;  :                          אום  למעגל  סגורלפי  חוק  

מ  מושרה  פרופורציונלי                   "מפני  שכא,  מתקיים)  2.3(לכן  הביטוי  .  המגנטי

            .-ל

 חוק ההשראה האלקטרומגנטית
.   ולא  עבור  עוצמת  הזרם–מ  "חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית  מנוסח  עבור  כא

שאינה  תלויה  בתכונות  המוליך  שבו ,  סוח  כזה  מבטא  החוק  את  מהות  התופעהבני

, מ"גודלו  של  הכא,  פי  חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית-על.  נוצר  זרם  ההשראה

המוקף ,  שווה  לקצב  שינוי  השטף  המגנטי  דרך  המשטח,  המושרה  במסגרת  סגורה

àµ

àt

Ii Ô 
àµ

àt

Ii = 
½i

R

àµ

àt
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 חוק ההשראה האלקטרומגנטית

 :ידי המסגרת-על

 

או  את  מגמת (מגנטית  כיצד  נבחן  ונקבע  את  מגמת  זרם  ההשראה  האלקטרו

 ?בהתאם לחוק לנץ) מ"הכא

נקבע  כמגמת .    מתואר  מעגל  סגור39בציור  

הקפה  חיובית  את  המגמה    כנגד  מגמת  מחוגי 

האנך  למישור  המעגל          מתקדם  .    השעון

נניח .  כבורג  ימני  בסיבובו  עם  מגמת  ההקפה

שהשדה  החיצוני        מכּוון  לאורך    האנך  

:  אזי.  דל      עם  הזמןלמישור    המעגל    והוא      ג

Φ > 0                   וגם     . 
  39ציור                                                                                                      

  'Bקווי  השדה  המגנטי    .  Φ' < 0זרם  ההשראה  יוצר  שטף  מגנטי    ,  לפי  חוק  לנץ

לכן  בהתאם  לכלל  הבורג  מכּוון .    במודגש39ים  בציור  של  הזרם  המושרה  מתואר

מ  של "והכא,  )נגד  כיוון  הקפה  חיובי(    במגמת  מחוגי  השעון  Iiהזרם  המושרה    

" מינוס"לכן  בחוק  ההשראה  האלקטרומגנטית  צריך  להיות  סימן  .  ההשראה  שלילי

 :            סימנים שונים-   וεi -המצביע על כך של

         )2.4 ( 

ולהבין  את  מהות  הקשר )  2.4(וב  לזכור  את  חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית  חש

 .מ מושרה לבין השטף המגנטי"בין כא

    ? 
 ?  )שטף שדה מגנטי(מהו שטף מגנטי   .1

  –מ "מדוע מנוסח חוק ההשראה האלקטרומגנטית עבור כא .2
 ?ולא עבור עוצמת זרם

 ?מהו חוק ההשראה האלקטרומגנטית .3

 ? בחוק ההשראה האלקטרומגנטיתמדוע יש סימן מינוס .4

½i = 
àµ

àt

n  

B 

àµ
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 שדה מערבולת חשמלי

 שדה המערבולת החשמלי§  12

או  במוליך  הנע ,  הנמצא  בשדה  המשתנה  בזמן,  מ  מושרה  מופיע  במוליך  נייח"כא

בשני  המקרים  מוגדר  ערכו .    אף  אם  אין  השדה  המגנטי  משתנה  בזמן–בשדה  מגנטי  

נתמקד  תחילה  במקרה .  מ  שונה"  אף  שמקור  הכא–)  2.4(פי  החוק  -מ  על"של  הכא

 .הראשון

ראו  ציור (ורכב  משני  סלילים  שבתוכם  ליבה  מחומר  פרומגנטי  המ,  נסתכל  בשנאי

 –יופיע  זרם  בסליל  האחר  ,  אם  נחבר  סליל  אחד  לרשת  חשמל  של  זרם  חילופין).  40

אילו  כוחות  מניעים .  האלקטרונים  בחוטי  הסליל  האחר  ינועו:  אם  יהיה  סגור

מכיוון ,  אינו  יכול  לעשות  זאת,  הקיים  בליבת  השנאי,  השדה  המגנטי  עצמו?  אותם

והרי ,  )בזה  הוא  שונה  מהשדה  החשמלי(ששדה  מגנטי  פועל  על  מטענים  נעים  בלבד  

 ! המוליך והאלקטרונים בתוכו נייחים
כמו ,  שדה  חשמלי  פועל  על  מטענים  ניידים

מאחר  שאין  השדה  המגנטי  פועל .  גם  על  נייחים

אין  מפלט  מהמסקנה ,  על  מטענים  נייחים

 -ָנעים  עלאלקטרונים  נייחים  במוליך  נייח  מּוש

ידי  שדה  מגנטי -שנוצר  על,  ידי  שדה  חשמלי

 . משתנה

 זאת  תכונה   בסיסית  חדשה  ואותה  גילה
 40ציור    שדה מגנטי שמשתנה : יימס קלרק מקסוול'ג

 .  בזמן גורם להופעת שדה חשמלי
העיקר  בה :  עתה  נראית  תופעת  ההשראה  האלקטרומגנטית  בעינינו  באור  אחר

-אי.  ידי  השדה  המגנטי  המשתנה-ל  השדה  החשמלי  עלהוא  תהליך  היצירה  ש

אינה  משנה  את  עובדת  עירּורו  של  שדה ,  לדוגמה  סליל,  הימצאותו  של  מעגל  מוליך

מוליך  בעל  מאגר  של  אלקטרונים ,  אם  כן;  ידי  שדה  מגנטי  משתנה-חשמלי  על

  לגלות  את  השדה  החשמלי מאפשר)  או  של  חלקיקים  טעונים  אחרים(חופשיים  

מהות  תופעת ,  אם  כך.  וכך  נחשף,  דה  מניע  את  האלקטרונים  במוליךהש:  המעֹוָרר

אלא  ביצירת ,  ההשראה  האלקטרומגנטית  במוליך  נייח  אינה  בהופעת  זרם  מושרה

 . המניע את המטענים החשמליים, שדה חשמלי

שונה  לחלוטין  מהשדה ,  הנוצר  עקב  השדה  המגנטי  המשתנה,  השדה  החשמלי
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 שדה מערבולת חשמלי

וקווי  שדה  חשמלי  זה  אינם ,  עני  חשמלהוא  אינו  קשור  במט.  האלקטרוסטטי

קווי  שדה  אלה  אינם  מתחילים  ואינם .  מתחילים  או  מסתיימים  במטענים  חשמליים

שדה  חשמלי  זה .  אלא  דומים  לקווים  הסגורים  של  קווי  השדה  המגנטי,  מסתיימים

 ). 41ראו ציור  (שדה המערבולתמכונה 
 . וצמת השדה החשמליכן גדלה ע, ככל שמשתנה מהר יותר עוצמת השדה המגנטי

יוצרת  מגמת ,  כאשר  השדה  המגנטי  גדל  בזמן                                          ,  חוק  לנץבהתאם  ל

 וקטור עוצמת השדה החשמלי       תנועת סיבוב של  בורג ימני נגד מגמתו של וקטור       

 .   

ר יוצרת  מגמת  וקטו,  כאשר  השדה  המגנטי  הולך  וקטן                                      :  ולהפך

 .  עוצמת השדה החשמלי        תנועת סיבוב של  בורג ימני עם מגמת וקטור       

מגמת  קווי  השדה            היא  כיוון  זרם 

הכוח  הפועל  מצדו  של  שדה .  ההשראה

) הכוח  הזר  (qהמערבולת  החשמלי  על  המטען  

אולם    עבודת  שדה                             ;  -אומנם  שווה  ל

  מעבודת   להבדיל–המערבולת  במסלול  סגור  

,   שווה  לאפסאינה  –השדה  האלקטרוסטטי  

משום  שבמעבר  מטען  לאורך  קו  סגור  של  שדה 

חשמלי  יש  לכוח  שמפעיל  השדה  ולמסלול 

המטען  לאורך  כל  קטעי  המסלול  אותו  כיוון 

  בהעברת  מטען  חיובי  יחידלכן. ואותה מגמה
 41ציור    לאורך   מוליך   נייח סגור  שווה  עבודת  שדה 

 .מ המושרה במוליך זה"לת מספרית לכאהמערבו

 זרמי מערבולת במוליכים בעלי מסה גדולה
מכיוון  שהתנגדותם ,  זרמי  מערבולת  גדולים  במיוחד  נוצרים  בגושים  מוליכים

על  שם  המדען  הצרפתי  שחקר   (זרמי  פּוקֹוהמכונים  ,  בזרמים  אלה.  החשמלית  קטנה

ון  זה  בנויים  תנורים על  עיקר.  ניתן  להשתמש  לצורך  חימום  מוליכים,  )אותם

שימוש  נפוץ  במיוחד  של  תנורים  אלה  הוא ).    השראה–  induction(אינדוקציוניים  

 .אך אפשר למצוא אותם גם במטבח, בהיתוך מתכות בריק

(àB
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 שדה מערבולת חשמלי

. היווצרות  זרמי  פוקו    במכשירים  רבים  גורמת  לאיבודי  אנרגיה  ולפליטת  חום

בגנרטור  ובדומיהם  כגוף ,  במנוע  החשמלי,  לכן  אין  מייצרים  את  ליבת  הברזל  בשנאי

כאשר  משטחי  הלוחות  מאונכים ,  אלא  מלוחות  נפרדים  המבּוָדדים  זה  מזה,  אחד

במצב  כזה  תהיה  התנגדות  הלוחות  לזרם  חשמלי .  לכיוון  וקטור  שדה  המערבולת

 .   מזערית–ופליטת החום , מרבית

 שימושי ֶפריטים
יליוני  תנודות מ(מכשירי  רדיו  ותקשורת  פועלים  בתחום  תדרים  גבוה  מאוד  

כבר  אינו  מביא  לתוצאה ,  העשויה  מלוחות  מבודדים,  ושימוש  בליבה,  )בשנייה

 .מכיוון שזרמי פוקו נוצרים בכל לוח בנפרד, הנדרשת

במהלך  שינוי  מגמת  השדה .  ֶפריטים:    צוין  שקיימים  מגנטים  מבודדים7בסעיף  

.   בהם  מזעריואיבוד  האנרגיה,  זרמי  פוקוהמגנטי    הפנימי  לא  נוצרים  בֶפריטים  

, הפועלים  בתדרים  גבוהים,  משום  כך  מייצרים  מהפריטים  ליבות  של  שנאים

את  ליבת  הפריט  מייצרים  מתערובת  של  אבקות .  לאנטנות  של  מקלטי  רדיו  למשל

 . והתערובת עוברת תהליך של כבישה ושל עיבוד תרמי, חומרים מתאימים

אלה .  רים  זרמי  השראהבמהלך  שינוי  מהיר  של  שדה  מגנטי  בליבת  מגנט  רגיל  נוצ

משום .  המתנגד  לשינוי  השטף  המגנטי  שבליבת  הסליל,  יוצרים  שדה  מגנטי  מושרה

בפריטים זרמי . והליבה  אינה  מתמגנטת מחדש,  כך  כמעט  לא  משתנה  השטף  המגנטי

 . ולכן אפשר למגנט אותם במהרה, מערבולת קטנים מאוד

 
קווי .  רבולת  חשמליקיים  שדה  מע)  שדה  קולון(  שדה  חשמלי  פוטנציאלי  לצד

 .ידי שדה מגנטי משתנה-שדה המערבולת נוצר על. השדה זה סגורים

            ? 
 ?  הגורם להופעת זרם השראה במוליך נייח, מה מקור הכוח הזר  .1

 ?מה ההבדל בין שדה מערבולת חשמלי לבין שדה אלקטרוסטטי .2

 ?מהם זרמי פוקו .3

 ?רגיליםמה היתרונות של ֶפריטים לעומת פרומגנטים  .4

  



 

  55 
 מ מושרה במוליכים ניידים"כא

 מ מושרה במוליכים ניידים"כא§  13

, מ"אין  שדה  מערבולת  מעורר  בו  כא,  אם  מוליך  נע  בשדה  מגנטי  הקבוע  בזמן

 .אלא גורם אחר

עקב  כך  מפעיל .  בתנועתו  של  מוליך  נעים  עמו  המטענים  החופשיים  שבתוכו

המקור .  הגורם  לתנועת  המטענים  בתוך  המוליך,  כוח  לורנץעליהם  השדה  המגנטי  

 . שרה הוא אפוא השדה המגנטימ המו"לכא

 .  הוא המניע את האלקטרונים במוליכים נעיםכוח לורנץבתחנות חשמל רבות 

). 42ציור  (הנוצר  במוליך  הנע  בשדה  מגנטי  אחיד  ,  מ  המושרה"נחשב  את  הכא

גולשת  במהירות  קבועה        לאורך הצלעות    ,  lשאורכה    ,    MNנניח  שצלע    המעגל    

NCו -  MD  ,ה  נשארת  מקבילה  לצלע  בעודCD  .  וקטור  השדה  המגנטי  האחיד 

 .  עם כיוון המהירותαמאונך למוליך ויוצר זווית  

 :שווה ל, בו פועל השדה המגנטי, גודל הכוח על חלקיק טעון שנע במרחב

    FL = |q| vB sin α    )2.5( 

  חיובית lרך    על  פני  הדכוח  לורנץעבודת  .  MNכוח  זה  מכּוון  לאורך  המוליך  

 1 :ושווה

A = FLl = |q| vBl sin α 

  ליחס  בין MNמניע  ההשראתי  במוליך  -ישווה  הכוח  האלקטרו,  פי  הגדרתו-על

 : לבין גודל המטעןqהעבודה בהעברת מטען  

         )2.6( 

  הנע  במהירות              בשדה  מגנטי   lנוסחה  זו  מתקיימת  עבור  כל  מוליך  שאורכו  

 . אחיד

רכיב .  המכּוון  נגד  מגמת  התנועה  של  המוליך,  )1.2(קיים  רכיב  הכוח  )  2.5(לורנץ  מלבד  כוח      1

 .  לאפסכוח לורנץוכך שווה מכלול העבודה של , זה בולם את המוליך ומבצע עבודה שלילית

v  

B 

½i = 
A

q
 = vBl sin ¹ 

v  
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 מ מושרה במוליכים ניידים"כא

 . מכיוון שהמוליכים נייחים, מ לאפס"במוליכים אחרים של המעגל ישווה הכא

ויישאר  קבוע  כל  עוד  מהירות ,    εi  -ל    MNCDמ  בכל  המעגל  "לכן  ישווה  הכא

 .נשארת קבועה        התנועה  

 

 

 

 

 
 42                 ציור       43                       ציור 

  ימינה MNמכיוון  שבתנועת  המוליך  ,  תוך  כדי  התנועה  יגדל  זרם  החשמל  במעגל

 . והתנגדותו הולכת וקטנה, מתקצרים מוליכי המעגל

       מ  המושרה  בסיוע  חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית "את  הכאניתן  גם  לחשב  

 :MNCDנרשום את הביטוי לשטף המגנטי העובר דרך המעגל ). 2.4(

 

ציור (    הזווית    בין  הוקטור              לבין  האנך              למישור  המעגל  –    α -90°:    כאשר

43(  ;S  –  שטח  המעגל  MNCD    .  אם  נניח  שברגע  ההתחלתי(t = 0)המוליך    נמצא

MN  במרחק  NC  מהמוליך  CD)    משתנה  במהלך  התנועה  השטח  ,  )42ראו  ציורS 
 :בזמן באופן הבא

    S = l(NC – vt) 

הסימן מינוס מצביע שהשטח . S = -lv∆t∆   -  משתנה שטח המעגל בt∆בזמן  

 . Φ = −Βlv ∆t sin α∆ -שינוי השטף המגנטי בזמן זה שווה ל. הולך וקטן

 :לכן

              

    ינוע  בשדה  מגנטי  אחיד  וישמור  על  כיוונו  יחסית MNCDל  המעגל  אם  כ

  דרך Φמכיוון  שהשטף  ,  מ  המושרה  במעגל  שווה  לאפס"יהיה  הכא,  לווקטור        

µ = BS cos (90Ý - ¹) = BS sin ¹ 

Bn  

½i = -
àµ

àt
 = Blv sin ¹

B 

v  
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 מיקרופון

בזמן :  ניתן  גם  להסביר  זאת  כך.  ידי  המעגל  אינו  משתנה-המשטח  המוקף  על

ם הפועלים  על  האלקטרוני,  )2.5(  כוחות  CD  -  וMNהתנועה  נוצרים  במוליכים  

העבודה  הכוללת  של  כוחות  אלה  בהקפת  המעגל .  D  -  לC  -  ומM  -  לN  -בכיוונים  מ

 !והרי לא יזרום זרם במעגל ללא השקעת עבודה, שווה לאפס

כוח מ  מושרה  הודות  לפעולת  "נוצר  כא,  הנעים  בשדה  מגנטי  קבוע,   במוליכים

 . על מטענים חופשיים במוליךלורנץ

        ? 
 ?  ורנץ וכיצד הוא מכּוון  מהו ערכו של כוח ל.1

 הנע בשדה מגנטי , מ המושרה הנוצר במוליך"במה תלוי הכא .2
 ?המשתנה בזמן     

 מיקרופון אלקטרודינמי§  14
ההופך  את  תנודות  זרם  החשמל  לתנודות ,    הכרתם  רמקול  אלקטרודינמי1בפרק  

 –  המרת  תנודות  קול  של  אוויר  לתנודות  של  זרם  חשמל  –התהליך  ההפוך  .  קול

  1.מתבצע בעזרת המיקרופון

, מערכות  להגברת  קול,  טלוויזיה,  מיקרופונים  מצאו  שימוש  רחב  בשידורי  רדיו

 .במערכות טלפונים ועוד, הקלטת קול
   –  המיקרופון  האלקטרודינמי  –פעולת  אחד  המיקרופונים  הנפוצים  ביותר  

, 2גמה  דיאפר:  מיקרופון  זה  בנוי  באופן  הבא.  מתבססת  על  השראה  אלקטרומגנטית

קשורה  באופן  קשיח  לסליל  קולי ,  העשויה  מסרט  פולימרי  דק  או  מסרט  אלומיניום

, 3הסליל  נמצא  במרווחים  של  מגנט  חזק  קבוע  ).  44ציור  (העשוי  מתיל  דקיק  ,  1

 . קווי השדה מאונכים לליפופי הסליל. כמתואר

גלי  קול  גורמים  לתנודות  של  הדיאפרגמה 

ליל  נעים ליפופי  הס.  ושל  הסליל  הקשור  אליה

על .  מ  מושרה"ונוצר  בהם  כא,  בשדה  מגנטי

והוא  גורם ,  הדקי  הסליל  מופיע  מתח  משתנה

 .לתנודות זרם חשמלי  במעגל המיקרופון

44          ציור   . קול– פונה,  קטן– מיקרוסמהמילים היווניות   1
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 השראה עצמית

 .לאחר הגברתן מועברות תנודות אלה לרמקול או למכשיר הקלטה

תחום .  והם  קטנים  ואמינים,  אלקטרודינמיים  מבנה  פשוטלמיקרופונים  

ועיוותי  התנודות  בהם  אינם ,    הרץ10,000  -  ל50התדרים  שבו  הם  פועלים  הוא  בין  

 .גדולים

הבנויים  על  בסיס  התנגדות  אבקת ,  במכשירי  טלפון  משתמשים  במיקרופונים

אפרגמה במיקרופונים  מסוג  זה  לוחצת  הדי.  אך  זולים,  אלה  פחות  משוכללים.  פחם

הדחיסות  המשתנה  משנה  את .  על  אבקת  פחם  ודוחסת  אותה  בהתאם  לתנודותיה

 . וכך משתנה עוצמת הזרם במעגל החשמלי של המיקרופון, התנגדות האבקה

.   להיווצרות  תנודות  של  סליל ודיאפרגמה הקשורה אליוכוח  אמפרברמקול  גורם  

 .   צר בו זרם השראהונו, במיקרופון מועברות תנודות הדיאפרגמה לסליל נייד

      ? 
, המתנודד  בהשפעת  גל  קול,    האם  ניתן  להשתמש  באחד  מלוחותיו  של  קבל.1 

  ?כיצד ומדוע? כרכיב הרגיש של המיקרופון

 ַהשָראּות, השראה עצמית§  15

מ "לכן  נוצר  כא.  משתנה  בו  גם  השטף  המגנטי,  כאשר  עובר  בסליל  זרם  משתנה

 .  השראות עצמיתתופעה זו מכונה . מושרה במוליך שעובר בו הזרם

 השראות עצמית
זורם  בו  זרם  הגורם :  השראות  עצמית  נובעת  משני  אירועים  המתרחשים  במוליך

ברגע הופעת הזרם מכּוונת ,  חוק  לנץלפי  .    εisמ  מושרה  "ולכן  מופיע  בו  כא;  להשראה

: ולהפך.    עוצמת  שדה  המערבולת  החשמלי  נגד  הזרם  ומונעת  את  הגדלת  עוצמתו

 .גע הפחתת עוצמת הזרם תומך בה שדה המערבולת ומנסה להגדילּהבר

אין  ערך  עוצמת ,  מ  קבוע"הכולל  מקור  כא,  כל  זה  גורם  לכך  שברגע  סגירת  מעגל

כאשר ).  45ציור  (אלא  בהדרגתיות  במהלך  הזמן  ,  הזרם  מתייצב  באופן  מיידי

מעגל בניתוק  ה.  אין  הזרם  במעגל  הסגור  נפסק  באופן  מיידי,  מנתקים  את  המקור

מ    המקור  בשל "מ    ההשראות  העצמית  הנוצר  יהיה  גדול  יותר  מכא"ייתכן  שכא

 .  שינוי בעוצמת השדה  המגנטי–ובעקבותיו , שינוי מהיר בעוצמת הזרם
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 השראה עצמית

ניתן  להיווכח  בתופעת  ההשראות  העצמית 

  מתואר  מערך 46בציור  .  בניסויים  פשוטים

אחת  מהן .  חיבור  במקביל  של  שתי  נורות  זהות

  בטור –והאחרת  ,  Rמקור  דרך  הנגד  מחוברת  ל

 .  בעל ליבת ברזלLעם סליל 

 45ציור   נדלקת הנורה הראשונה, כאשר סוגרים את המפסק
 מ  ההשראה העצמית  במעגל נורה זו הוא"כא.   באיחור רב–והשנייה ,      באופן מיידי

 . ועוצמת הזרם מגיעה לערכה המרבי בהדרגה,      גדול
ושרה  במהלך  הניתוק  ניתן  לראות  בניסוי  במעגל  המתואר מ  המ"את  הופעת  הכא

המחזק  את ,  מ  מושרה"  כאLמופיע  בסליל  ,  כאשר  מנתקים  את  המפסק.  47בציור  

המכּוון  נגד  הזרם )    החץ  האפור(ודרך  הגלוונומטר  יעבור  זרם  ,  הזרם  ההתחלתי

בעת  ניתוק  המעגל  עשויה  עוצמת  הזרם  להיות ).  החץ  השחור(שהיה  לפני  הניתוק  

מכיוון ,  דולה  יותר  מעוצמת  הזרם  העובר  דרך  הגלוונומטר  כאשר  המפסק  סגורג

 .  εמ סוללת המקורות  " גדול יותר מכאεisמ המושרה "שהכא

 

 

 

 

 

 
  47                                                               ציור 46 ציור                     

 תמדהקבלה בין השראות עצמית לבין ה
התמד  מסת  הגוף .  תופעת  ההשראות  העצמית  דומה  לתופעת  ההתמד  במכניקה

אלא  באופן ,  מונע  ממנו  לקבל  באופן  מיידי  מהירות  מסוימת  בפעולת  כוח  עליו

, בדומה  לזאת.    ולּו  בהפעלת  כוח  רב,  רגע-אפשר  לבלום  גוף  בן-כך  גם  אי;  הדרגתי

רבי  מיד  בסגירת עקב  ההשראה  העצמית  אין  עוצמת  הזרם  מקבלת  את  הערך  המ

ניתוק  המקור  אינו  גורם  להפסקה  מיידית  של  הזרם .  אלא  גדלה  בהדרגתיות,  המעגל

 .מה למרות התנגדות המעגל-משום שההשראות העצמית תומכת בו זמן, במעגל
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 השראה עצמית

. כדי  להאיץ  גוף  יש  לבצע  עבודה  נגד  כוחות  החיכוך,  בהתאם  לחוקי  המכניקה

כדי  ליצור  זרם ,  בדומה  לכך.  בודהבמהלך  הבלימה  מבצע  הגוף  בעצמו  את  אותה  ע

, וכאשר  הזרם  הולך  ונעלם;  במוליך  יש  לבצע  עבודה  נגד  שדה  המערבולת  החשמלי

ערכה  האלגברי  הכולל  של  העבודה  בשני .    הוא  המבצע  את  אותה  עבודה–השדה  

 .המקרים ישווה לאפס

 השראות

וצמת פרופורציונלי  לע,  ידי  הזרם-הנוצר  על,    של  וקטור  השדה  המגנטיBהגודל  

 .Φ ∼ B ~ I:   אזי, B - פרופורציונלי לΦמכיוון שהשטף המגנטי  . הזרם
 :אפשר אפוא לטעון ש

     Φ = LI   )2.7( 

  מקדם  פרופורציה  בין  הזרם  במעגל  מוליך  לבין  השטף  המגנטי  העובר –  Lכאשר  

.  מקדם  ההשראה  העצמית  או  השראות  המעגל  מכונה  Lהגודל  .  דרך  מעגל  זה

ובהניחנו  שצורת  המעגל ,  )2.7(ראה  האלקטרומגנטית  ובביטוי  נשתמש  בחוק  ההש

 :נקבל את השוויון, ושהשטף משתנה עקב שינוי עוצמת הזרם בלבד, נשארת קבועה

            )2.8( 

מ  של "השווה  לכא,  היא  גודל  פיזיקלי  שההשראותנובע  )  2.8(מהנוסחה  

 . שנייה1בזמן  אמפר 1-ההשראה העצמית המופיעה במעגל עקב שינוי הזרם ב
כגון  מידות  המוליך ,  בגורמים  גיאומטרייםההשראות    תלויה  קיבולבדומה  ל

מלבד  בגיאומטריית  המוליך  תלויה .  ואינה  תלויה  בעוצמת  הזרם  במוליך,  וצורתו

 .ההשראות בתכונות המגנטיות של התווך שבו נמצא המוליך

    של    מוליך ההשראות.  (H)  הנרי  מכונה    SI  במערכת  היחידות  השראותיחידת  ה

 כאשר  הזרם  משתנה,   וולט1מ  מושרה  של   "אם  מופיע   בו  כא,   הנרי1 -שווה ל
: שנייה1 אמפר בזמן של 1 -     ב

½is = - 
àµ

àt
= - L 

àI

àt
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 רם חשמלאנרגיית השדה המגנטי של ז

               

. תופעת  ההשראות  העצמית  חשובה  ביותר  בהנדסת  חשמל  ובהנדסת  רדיו

דון  בכך נ.  ההשראות  של  מעגל  משפיעה  באופן  משמעותי  בהעברת  זרם  חילופין

 .4בפרק , מאוחר יותר
שדה .  נוצר  שדה  מערבולת  חשמלי,      כאשר  משתנה  עוצמת  הזרם  העובר  במוליך

 .   ומאיץ אותם כאשר הוא פוחת, זה בולם את האלקטרונים כאשר הזרם גדל

       ? 
 ?    מהי השראות עצמית.1
קווי  שדה  המערבולת  החשמלי ,  יחסית  לזרם,  כיצד  מכוּונים .2

 ?וכאשר הוא קטן, כאשר הזרם גדל, במוליך

 ?מהי ההשראות של מוליך .3

 ?SIמהי יחידת ההשראות במערכת  .4

 ?מ של ההשראות העצמית"ְלמה שווה הכא .5

 אנרגיית השדה המגנטי של זרם החשמל§  16

שווה ,  בהתאם  לחוק  שימור  האנרגיה.  נמצא  את  האנרגיה  של  זרם  חשמל  במוליך

תא (לאנרגיה  שהשקיע  מקור  הזרם  ,    הזרםידי-הנוצר  על,  אנרגיית  השדה  המגנטי

נפלטת ,  כאשר  נפסק  הזרם.  כדי  ליצור  את  הזרם)  'מחולל  בתחנת  חשמל  וכד,  גלווני

 . אנרגיה זאת בצורה זו או אחרת

 .כדי ליצור זרם, דהיינו ביצוע עבודה, נבדוק מדוע נחוצה השקעת אנרגיה

  שדה  מערבולת נוצר  במוליך,  כאשר  הזרם  מתחיל  לגדול,   בעת  סגירת  המעגל

כדי  שעוצמת .  ידי  מקור  הזרם-שנוצר  במוליך  על,  חשמלי  הפועל  נגד  השדה  החשמלי

; חייב  מקור  הזרם  לבצע  עבודה  נגד  כוחות  שדה  המערבולת,  Iהזרם  תגיע  לערכה  

 .עבודה זו מושקעת באנרגיית השדה המגנטי של הזרם

גיה האנר:  מבצע  שדה  המערבולת  עבודה,  כאשר  נפתח  המפסק  ונפסק  הזרם

 .  שנוצר בעת ניתוק מעגל בעל השראות גדולה, הנאגרת בזרם נפלטת ומתגלה בניצוץ

1 H = 
1 V

1
A

sec

= 1 
V*sec

A
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 רם חשמלאנרגיית השדה המגנטי של ז

, דהיינו  (Lהעובר  במעגל  בעל  השראות  ,  Iאפשר  לרשום  ביטוי  לאנרגיית  הזרם  

בהתבסס  על  הדמיון  בין  ההתמד  המכני  לבין ,  )לאנרגיית  השדה  המגנטי  של  הזרם

 .15עליו הרחבנו בסעיף , ההשראות העצמית

דומה  תפקיד  ההשראות  בתהליך  יצירת ,    ההשראות  העצמית  דומה  להתמדהאם

באלקטרודינמיקה  מקבילה .  הזרם  לתפקיד  המסה  במהלך  הגברת  מהירות  הגוף

 .המאפיינת את תנועתם של מטענים חשמליים, Iמהירות הגוף לעוצמת הזרם  

 ית     ניתן   אפוא  להשוות  לאנרגיה  הקינטWMאת   האנרגיה   של  הזרם  
 :ולרשום אותה בצורה, במכניקה

         )2.9( 

 .ביטוי זה לאנרגיית הזרם מתקבל  גם כתוצאה מחישובים מדויקים

;   העובר  דרכוI  של  המוליך  ובעוצמת  הזרם  Lתלויה  באפיון  )  2.9(אנרגיית  הזרם  

החישובים .  אולם  את  אותה  אנרגיה  אפשר  לבטא  גם  באמצעות  מאפייני  השדה

פרופורציונלית )  האנרגיה  של  יחידת  נפח(  האנרגיה  של  שדה  מגנטי  מראים  שצפיפות

,   בדומה  לצפיפות  האנרגיה  של  שדה  חשמלי–לריבוע  עוצמת  השדה  המגנטי  

 .הפרופורציונלית לריבוע עוצמת השדה החשמלי

אוצר  אנרגיה  הפרופורציונלית  לריבוע ,  ידי  זרם  חשמל-הנוצר  על,  שדה  מגנטי

 .עוצמת הזרם

         ? 
. כדי  ליצור  זרם  ממקור  הזרם  נחוץ  להשקיע  אנרגיה  .1

 ? מדוע
 ?ְלמה שווה אנרגיית הזרם החשמלי . 2
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 השדה האלקטרומגנטי§   17

  את  ההשערה מקסוולבמהלך  חקירת  תכונות  השדה  האלקטרומגנטי  העלה  

צריך  להתקיים  בטבע  תהליך ,  אם  שדה  מגנטי  משתנה  יוצר  שדה  חשמלי:  הבאה

האמונה  במבנה  ההרמוני  של  חוקי .  שדה  חשמלי  משתנה  יוצר  שדה  מגנטי:  הפוך

 .  מקסוולהטבע ובשלמותם היא הרקע להשערה של 

 היווצרות שדה מגנטי בעת שינוי השדה החשמלי
כאשר  השדה בכל  המקרים  .    הניח  שתהליך  זה  אכן  מתרחש  בטבעמקסוול

קווי  השדה  המגנטי  הנוצר  עוקפים .    הוא  יוצר  שדה  מגנטי,  החשמלי  משתנה  בזמן

 כפי  שקווי  השדה  החשמלי   עוקפים  א ת  קווי  השדה,  את  קווי  השדה  החשמלי

 סובב  וקטור  השדה,  כאשר השדה החשמלי גדל                      , אולם כעת; יהמגנט

ראו  ציור (המגנטי                  במגמת  התקדמות  בורג  הברגה  ימנית  עם  מגמת  השדה            

48.( 
סובב  וקטור  השדה                    במגמת ,  כאשר  השדה  החשמלי  הולך  וקטן                                        

 .מות בורג הברגה ימנית במגמת הווקטור     סיבוב הפוכה להתקד
הנוצר  בעת  סגירת  מעגל ,  מקורו  של  השדה  המגנטי,  מקסוול  לרעיון  של  בהתאם

הקיים ,  אלא  גם  השדה  החשמלי  המשתנה,  אינו  רק  הזרם  העובר  במוליך,  הקבל

השדה  החשמלי  המשתנה  יוצר  את  אותו ;  )49ראו  ציור  (במרחב  בין  לוחות  הקבל    

והוא  שווה  בגודלו  לזרם ,  יוצר  הזרם  החשמלי  העובר  בין  הלוחותש,  שדה  מגנטי

כאשר  גילו  את  הגלים ,    הוכח  באופן  ניסויימקסוולהרעיון  של  .  העובר  במוליך

היוצר  שדה ,  גלים  אלה  קיימים  הודות  לשדה  מגנטי  משתנה.  האלקטרומגנטיים

 .'שבתורו יוצר שדה מגנטי משתנה וכו, חשמלי משתנה
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 ומגנטיהשדה האלקטר

, לאחר  גילוי  הקשר  ההדדי  בין  השדה  החשמלי  המשתנה  לשדה  המגנטי  המשתנה

 .  יכולים להתקיים בנפרד ובאופן בלתי תלוי זה בזהאינםברור היה ששדות אלה 

זמנית  ייווצר  במרחב  שדה -אפשר  ליצור  שדה  מגנטי  משתנה  בלא  שבו-אי

 .ה מגנטי משתנהשדה חשמלי משתנה לא יכול להתקיים ללא שד: ולהפך; חשמלי

ושדה  מגנטי  יכול  להתקיים ,  אכן  שדה  חשמלי  יכול  להתקיים  בלא  שדה  מגנטי

מטען  נייח ,  לדוגמה,  כך.    אבל  במערכת  ייחוס  מסוימת  בלבד–בלא  שדה  חשמלי  

; כאשר  הוא  נייח  במערכת  ייחוס  מסוימת,  )50ראו  ציור  (יוצר  שדה  חשמלי  בלבד  

 ). 51ראו ציור (ל מערכת אחרת  גם שדה מגנטי יחסית לכרייווצ, אם ינוע

אולם ;  נוצר  שדה  מגנטי  בלבד,  הקשורה  למגנט  קבוע,  במערכת  ייחוס:  לדוגמה

הנעה ,  משום  שבמערכת  ייחוס,  יגלה  גם  שדה  חשמלי,  הנע  יחסית  למגנט,  צופה

משתנה  השדה  המגנטי  במהלך  הזמן  שהצופה  מתקרב  אל  המגנט  או ,  יחסית  למגנט

 .שתנה בזמן יוצר שדה מערבולת חשמליושדה מגנטי המ, מתרחק ממנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שבנקודה  מסוימת  של  המרחב  קיים  שדה  חשמלי  בלבד  או  שדה  מגנטי ,  הקביעה

אם  לא  נציין  באיזו  מערכת  ייחוס  מתוארים ,  בלבד  היא  אפוא  חסרת  משמעות

אינו  מלמד ,  שבה  נמצא  מגנט  נייח,  העדר  שדה  חשמלי  במערכת  ייחוס.  השדות

 .קיים השדה החשמלי, הנעה יחסית למגנט, בכל מערכת; קייםששדה חשמלי איננו 

השדה :  השדה  החשמלי  והשדה  המגנטי  הם  התגלות  שדה  אחד  ושלם



 

  65 
 השדה האלקטרומגנטי

המעביר  פעולות  הדדיות  בין ,  והוא  צורה  מיוחדת  של  תווך,  האלקטרומגנטי

, שבהן  נחקרים  תהליכים  אלקטרומגנטיים,  במערכות  ייחוס.  חלקיקים  טעונים

 . השדה האלקטרומגנטי: חר של השדה המאוחדמתגלה ַּפן זה או א

השדה .  שדה  חשמלי  משתנה  יוצר  שדה  מגנטי,  מקסוול  הרעיון  של  לפי

אך  במערכות  ייחוס  שונות  מתגלות  תכונות  שונות ,  האלקטרומגנטי  מאוחד  ושלם

 . של השדה האלקטרומגנטי

       ?  
 ? כתוצאה מאילו תהליכים נוצר שדה מגנטי .1

"   נתונה  של  המרחב  קיים  שדה  חשמלי  בלבדבנקודה:  "הטענה .2

 ?מדוע. אינה מדויקת

    דוגמאות לפתרון תרגילים

  נע  בתנועת  העתקה ABCDמעגל  מלבני  .    1

ידי  זרם  הזורם -הנוצר  על,  בשדה  מגנטי

מצאו  את ).  52ראו  ציור  (בתיל  ישר  וארוך  

כאשר  הוא ,  כיוונו  של  הזרם  המושרה  במעגל

עלים  על אילו  כוחות  פו.  מתרחק  מהתיל

 ?המעגל
 פ ת ר ו ן   

מכּוון  בניצב  למישור  המעגל ,  Iידי  הזרם  -הנוצר  על,    וקטור  השדה  המגנטי          

הולך  וקטן  השטף  המגנטי  דרך  המעגל  ,  כאשר  המעגל  מתרחק  מהתיל.  ואל  תוך  הדף

ABCD  (∆Φ < 0)  .            ידי  הזרם  המושרה    -הנוצר  על,    לכן  וקטור  השדה  המגנטיIi,  

נשתמש  בכלל  הבורג .  במגמת    הווקטור                    אל  תוך  הדף,  חוק  לנץפי  -  על,מכּוון

 .מכּוון במגמת מחוגי השעון, המושרה במעגל, הימני ונמצא שהזרם

ההשפעה  ההדדית  של  הזרמים  העוברים  במעגל  ובתיל  הישר  גורמת  להופעת 

כוחות שה,  ניתן  להסיק"  כלל  יד  שמאל"בעזרת  .  הפועלים  על  מוליכי  המעגל,  כוחות

ויוצרים  כוח  שקול  על ,  האלה  מותחים  את  המסגרת  כדי  להגדיל  את  שטח  המעגל

שתי  פעולות  אלה  מועילות  למניעה  של .  התיל  הישר  למניעת  התרחקותו  מהמעגל

 .הקטנת השטף המגנטי דרך המעגל

B

BÞ

B
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כאשר  עוצמתו  גדלה  מאפס         ,  מוליכה  נמצאת  בשדה  מגנטי  אחיד-טבעת  על  .  2

מצאו  את  עוצמת  הזרם  המושרה .  טבעת  ניצב  לקווי  השדהמישור  ה.  B0    -ל

 .L –וההשראות ,  r –רדיוס הטבעת . בטבעת
 פ ת ר ו ן 

מ "צריך  להתאפס  גם  ערכו  של  הכא,  מכיוון  שהתנגדות  הטבעת  שווה  לאפס

לכן  שינוי  השטף .  תהיה  עוצמת  הזרם  אינסופית,  פי  חוק  אום-על,    אחרת–הכללי  

ה  בגודלו  ויהיה  נגדי  בסימנו  לשינוי  השטף  הנוצר  על המגנטי  של  השדה  חיצוני  ישוו

 :    ידי הזרם המושרה

∆Φ = L ∆I  .  נביא  בחשבון  שהשטףΦ0עד  ל0  -  גדל  מ  -  πr2B0  , והזרם  המושרה

 :ומכאן התשובה .  πr2B0 = LI: ונקבל, I עד 0 -השתנה מ

 

 
 2מקבץ תרגילים 

גמת  הזרם  בסליל שמ,  א  סגרו  את  המפסק  וגילו33במעגל  המתואר  בציור   . 1

מהי  מגמתן  הזרם  בסליל  העליון  כשהוא .  על-התחתון  כנגד  מגמת  השעון  במבט

 ?נייח
מצאו  את  מגמת  הזרם ).  ב34ראו  שרטוט  (מוציאים  את  המגנט  מהסליל  .  2

 .המושרה בסליל
ראו (מצאו  את  מגמת  הזרם  המושרה  בטבעת  שלמה  שמקרבים  אליה  את  המגנט  .  3

 ).37ציור 

מצאו  את  מגמת  הזרם ).  52ראו  ציור  (    הולכת  וקטנה  'OOוליך  עוצמת  הזרם  במ.  4

ואת  כיווני  הכוחות  הפועלים  על  כל  צלע ,  ABCDהמושרה  במעגל  הנייח  

 . מצלעות המעגל
טבעת  מתכתית  עשויה  לנוע  חופשית  על  גבי .  5

ציור (המחובר  למעגל  זרם  ישר  ,  ליבת  סליל

 ?מה יקרה בסגירה המעגל ובפתיחתו). 53
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מהי  תלות  עוצמת  הזרם  בזמן  בסליל .    הזרם  במעגל  גדלה  ביחס  ישר  לזמןעוצמת . 6

 ?הקשור באופן השראתי לסליל הראשון, אחר
באיזה  מקרה  דועכות  מהר  יותר  תנודות  המחוג  של  מכשיר  מדידה .  7

 ?או כאשר הם פתוחים, כאשר הדקי המכשיר מקוצרים: מגנטואלקטרי

  2השתנה  במהלך  ,  Ω 10-2•3דות    בעל  התנג,  השטף  המגנטי  דרך  מעגל  מוליך.  8

אם  ידוע  ששינוי ,  מצאו  את  עוצמת  הזרם  במוליך.  Wb  1.2•10-2  -שניות  ב

 .השטף התרחש בקצב קבוע

  מצאו  את  הפרש  הפוטנציאלים .ש"  קמ900מטוס  טס  בכיוון  אופקי  במהירות  .  9

אם  גודל  הרכיב  האנכי  של  השדה  המגנטי  של  כדור ,  בין  קצות  כנפי  המטוס

 .' מ12ואורך מוטת הכנפיים  , T 5•10-5 -   ל הארץ שווה

    והתנגדות  קטנה  מאודH 0.15בעל  השראות  ,  הזורם  דרך  סליל,  עוצמת  הזרם.  10

r  ,  4היא A    .    במקביל  לסליל  חיברו  נגד  בעל  התנגדותR >> r  .   מהי  כמות

 ?החום שתיפלט בסליל ובנגד לאחר ניתוק מהיר של מקור הזרם

 

 2תקציר פרק 

מ  מושרה  במעגל "ת  ההשראות  האלקטרומגנטית  היא  היווצרות  של  כאתופע.  1

על .  המתרחשת  בזמן  שינוי  השטף  המגנטי  דרך  השטח  המוקף  במעגל  זה,  סגור

פי  חוק -על.  תופעה  זו  מבוססת  פעולת  הגנרטורים  בכל  תחנות  החשמל  בעולם

מ  מושרה  במעגל  סגור  לקצב  שינוי  השטף "שווה  כא,  ההשראה  האלקטרומגנטית

 :טי בסימן מינוסהמגנ

 

באמצעות  השדה  המגנטי ,  "מתנגד"זרם  מושרה  הנוצר  במעגל  סגור  ,  חוק  לנץלפי  .  2

 .לשינוי השטף המגנטי היוצר את הזרם, שהוא יוצר

הכוח  החיצוני  במוליך  נייח  פועל  על  המטענים  מצדו  של  שדה  .3

במוליך  נע  הכוח .  ידי  שדה  מגנטי  משתנה-הנוצר  על,  מערבולת  חשמלי

 .  הפועל על המטענים הנעים עם המוליך,כוח לורנץוא החיצוני ה
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השדה  המגנטי :  מקרה  חשוב  של  השראה  אלקטרומגנטית  הוא  השראות  עצמית.  4

. שזורם  בו  זרם  משתנה  שיצר  את  השדה  המגנטי,  מ  במוליך"המשתנה  יוצר  כא

 :מ המושרה נמצא ביחס ישר לקצב שינוי עוצמת הזרם במוליך"ערך הכא

 

וגם ,  ההשראות  תלויה  במידותיו  ובצורתו  של  המוליך.  השראותכונה    מLהמקדם  .  5

 :                                 הנרייחידת ההשראות  היא . בתכונות התווך שבו הוא נמצא

  

כדי  ליצור  את ,  שצריך  לבצע  מקור  הזרם,  אנרגיית  השדה  המגנטי  שווה  לעבודה.  6

 :הזרם הנתון

 

  למסקנה  לגבי מקסוולאלקטרומגנטית  הוביל  את  ניתוח  תופעת  ההשראות  ה.  7

הוא  הניח  שבאופן .  ידי  שדה  מגנטי  משתנה-היָווצרות    שדה  מערבולת  חשמלי  על

 .  דומה יוצר שדה מערבולת חשמלי את שדה המערבולת המגנטי
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 תנודות וגלים

, במכניקה  למדנו  על  אודות  תנועה  מכנית:  נסרוק  בקצרה  את  אשר  נלמד  עד  כה

. זה  יחסית  לזה  במרחב  במהלך  הזמן)  או  חלקי  הגוף(שינוי  מקום  הגופים  

ולבסוף ,  בתרמודינמיקה  ובפיזיקה  מולקולרית  הכרנו  תהליכים  העוסקים  בחום

גלים ,  זרם  חילופין:  לומדםנותרו  נושאים  חשובים  ל.  הגענו    לאלקטרודינמיקה

נחוץ ,  כדי  להבין  היטב  את  הנושאים  הבאים.  וכדומה)  גלי  רדיו(אלקטרומגנטיים  

ורק  לאחר  מכן  לסיים ,  לחזור  לפרקי  המכניקה  ולהכיר  את  נושא  התנודות  המכניות

 .  את לימודי האלקטרודינמיקה

דרך לכאורה  נראה  שאין  מן  המשותף  לתנודות  משקולת  ולפריקת  קבל  ממטענו  

ובקרוב  תיווכחו  לדעת  שתנודות  מכניות  ותנודות ;  אך  לא  כך  הדבר,  סליל  השראה

את  זאת  נגלה  כאשר  נחקור .  אלקטרומגנטיות  מצייתות  לחוקים  כמותיים  זהים

 . לחוקים זהים מצייתים גם תהליכים גליים מסוג שונה.  מתרחשות תנודותכיצד

בתחום  זה .  נודותפיזיקה  של  ת:  בפיזיקה  המודרנית  התגבש  תחום  מיוחד

הפיזיקה  של  התנודות  חוקרת .  מתוארות  תנודות  מסוגים  שונים  מנקודת  מבט  אחת

מערכות  רדיו ,  את  התנהגות  מעגלי  זרם  חילופין,  את  הרעידות  המכניות  במכונות

 .ותופעות רבות אחרות

 תנודות מכניות.  3פרק 

ובמה ,  בפרק  זה  נלמד  מה  מיוחד  בתנודות  מכניות

 . אחרים של תנועה מכניתהן שונות מסוגים

 תנודות חופשיות ומאולצות§   18

 .פשוט מאוד לאלץ גוף להתנודד. תנועה תנודתית נפוצה ביותר בטבע

הקפיץ .  אל  הקצה  התחתון  של  הקפיץ  נקשור  כדור  מתכת.  נתלה  קפיץ  על  מעמד

). א54ציור  (הפועל  על  הכדור  ,    וכוח  אלסטי                יאזן  את  כוח  הכבידה            ,  יתארך

הוא ,    משקלו  במשיכה  קלה  כלפי  מטה  ונשחררו-אם  נוציא  את  הכדור  ממצב  שיווי

תנועה ).  ב54ציור  ('  מעלה  ומטה  וכו,  מעלה  ומטה:  יתחיל  לבצע  תנועה  די  מעניינת

במהלך  הזמן  נחלשות .    תנודהמכונה  ,  כאשר  הגוף  נע  לצד  זה  ולצד  זה,  מסוג  זה

 .יעצרולבסוף הכדור י, התנודות ודועכות בהדרגה

F 0F g
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   א54                            ציור    ב54ציור                    

-במצב  שיווי.  אם  נתלה  אותו  בקצה  חוט,  קל  עוד  יותר  לאלץ  כדור  להתנודד

ידי  כוח -מתאזן  על,  הפועל    על  הכדור,  וכוח  הכבידה          ,  המשקל  יימצא  החוט  אנכי

יתחיל  להתנודד ,  ם  נטה  את  הכדור  ונשחררוא).  א55ציור  (מתיחות    החוט                

כדור  התלוי  על  חוט  מהווה .  עד  אשר  תיפסקנה  התנודות,  )ב55ציור  (ימינה  ושמאלה  

, התלוי  על  חוט  או  המורכב  על  ציר,      באופן  כללי  גוף1.  פשוטה  ביותרמטוטלת

מטוטלת  עשויה  להיות .  מטוטלתמכונה  ,  והעשוי  לבצע  תנודות  בהשפעת  כוח  כבידה

 . זרוע של מאזני מעבדה וכדומה, נברשת, תלוי על מסמרסרגל ה

 

 

 

 

 

 א55ב                                                                  ציור 55                  ציור 

 

1  
  בתנאי  שפועל  עליו  כוח –יש  להביא  בחשבון  שכדור  התלוי  על  חוט  מהווה  מטוטלת  

הוא  חלק  ממערכת  התנודות  המכונה ,  יל  את  כוח  הכבידההמפע,  כדור  הארץ.  הכבידה

 . מטוטלת

F g

F e
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החוזרות  על  עצמן  או ,  המאפיין  הבולט  ביותר  של  התנודות    הוא  תנועות  גוף

דהיינו ,  לאחר  השלמת  תנודה  אחת:    המטוטלת,למשל,  כך.  כמעט  חוזרות  על  עצמן

 מבצעת  שוב  את  אותה,  לאחר  שעברה  ממצב  קצה  שמאלי  למצב  קצה  ימני  וחזרה

 .)או בערך( אם היא חוזרת על עצמה במדויק ,מחזוריתתנועה מכונה . התנועה

כל  פרק  זמן )  או  בערך(תנועת  תנודות  היא  תנועה  החוזרת  על  עצמה  בדיוק  

 .   מסוים

, תנועת  הבוכנות  במנוע  המכונית:  דוגמאות  נוספות  לתנודות  החוזרות  על  עצמן

 . ִלֵּבנּו הפועם, ענפי העץ ברוח

 יותתנודות חופש
. מערכת  או  מערכת  גופיםקבוצת  הגופים  שאנו  חוקרים  מכונה  במכניקה  

  הפועלים  על ,וכוחות;  כוחות  פנימייםהכוחות  הפועלים  בין  גופי  המערכת  מכונים  

 .  כוחות חיצונייםמכונים , גופי המערכת מצדם של גופים שאינם כלולים במערכת

תנודות  חופשיות  הן .  תנודות  חופשיותהסוג  הפשוט  ביותר  של  תנודות  הוא  

לאחר  שהמערכת  הוצאה ,  תנודות  המערכת  בהשפעת  הכוחות  הפנימיים  בלבד

 . משקלּה-ממצב שיווי

  אלה  הן –תנודות  המשקולת  התלויה  על  קפיץ  ושל  הכדור  התלוי  בקצה  חוט  

-לאחר  יציאתן  של  המערכות  האלה  ממצב  שיווי.  דוגמאות  לתנודות  חופשיות

 .ות הגופים ללא השפעת כוחות חיצונייםנוצרים התנאים לתנוד,   משקלן

 תנודות מאולצות
אולם ,  הוא  יבצע  תנודות,  לפנים  ולאחור,  המונח  על  השולחן,  אם  נזיז  ספר

, ידי  כוח  היד-תנודות  הספר  נגרמות  על.  אלא  מאולצות,  תנודות  אלה  אינן  חופשיות

 .המשנה את מקומו ומגמת תנועתו של הספר באופן מחזורי

המשתנות  באופן ,  הן  תנודות  גופים  בהשפעת  כוחות  חיצונייםתנודות  מאולצות  

 .מחזורי

לתנודות  מאולצות  חשיבות  רבה .  תנודות  עשויות  להיות  חופשיות  ומאולצות

 . ביותר
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 תנאי היווצרותן של תנודות חופשיות §   19
נוח .  המאפשרות  קיום  תנודות  חופשיות  בה,  נבדוק  כעת  מהן  תכונות  המערכת  

  1 . יותר לחקור תחילה את תנודות אופקיות של כדור בהשפעת כוח אלסטי של קפיץ

, במשיכתו  ימינה)  ב56-א  ו56ציורים  (משקלו  -אם  נוציא  כדור  ממצב  שיווי

בהתאם .    ועל  הכדור  יפעל  כוח  אלסטי  מצדו  של  הקפיץ,  xmפיץ  בשיעור  יתארך  הק

בהשפעת  הכוח .    נמצא  כוח  זה  ביחס  ישר  לעיוות  הקפיץ  ומכּוון  שמאלהחוק  הוקל

הכוח  האלסטי  ילך .  האלסטי  ינוע  הכדור  בתאוצה  שמאלה  ויגביר  את  מהירותו

, משקלו-שיוויברגע  שיגיע  הכדור  לנקודת  .  מכיוון  שעיוּות  הקפיץ  יקטן,  ויקטן

תתאפס  גם ,  לכן  בהתאם  לחוק  השני  של  ניוטון.  יתאפס  הכוח  האלסטי  של  הקפיץ

 .תאוצת הכדור

 

 

 

 

 

 

 

 
 56ציור      

משקלו  ימשיך -מנקודת  שיווי.  ברגע  זה  תגיע  מהירות  הכדור  לערכה  המרבי

עתה  יופיע  כוח  אלסטי  המכוּון  לימין .  והקפיץ  יתכווץ,  הכדור  לנוע  ברצף  לשמאל

וכך  גם  שיעור  תאוצת ,  עוצמת  כוח  זה).  ג56ציור  (ום  את  תנועת  הכדור  לשמאל  ויבל

    של  הכדור  מנקודת xנמצאים  ביחס  ישר  לגודל  ההעתק    ,  המכוּונים  לימין,  הכדור

עד  שתתאפס  בנקודות ,  מהירות  הכדור  תלך  ותקטן  בתנועתו  לקצוות.  המשקל-שיווי

 . הקיצוניות  של תנועתו

1  
זמנית  כוח -במקרה  זה  פועלים  עליו  בו.  תלוי  על  קפיץ  אנכי  קשה  יותרניתוח  תנודות  כדור  ה

 .  אולם אופי התנודות בשני המקרים זהה; אלסטי משתנה וכוח כבידה קבוע
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 כן  יקטן  גודל   הכוח,  המשקל לשמאל- מנקודת שיוויxככל שיקטן ההעתק 

זה  צובר   xאולם  עם  הקטנת  גודל  העתק  ;  המשקל-לימין  ויתאפס  בנקודת  שיווי

תנועה  זו .  ובזכות  התמד  מסתו  ממשיך  אפוא  לנוע  לצד  האחר,  הכדור  מהירות

תנועת הכדור נבלמת עד . גורמת  להתארכות  הקפיץ  ולהיווצרות  כוח  המכּוון שמאלה

 . ולאחר מכן חוזר התהליך על עצמו, לעצירה מוחלטת בקצה הימני

אולם  כוחות .  עולםלא  היתה  תנועת  הכדור  נפסקת  ל,  אילו  לא  היה  קיים  חיכוך

והרי  כוחות  החיכוך  מכוּונים  כנגד  מגמת ,  קיימים)  למשל,  התנגדות  האוויר(החיכוך  

אי  לכך  בולם  החיכוך  את .  המהירות  גם  בתנועת  הכדור  ימינה  וגם  בתנועתו  שמאלה

כאשר .  ומשרעת  התנודות  תקטן  בהדרגה  עד  שתיפסק  התנועה  כליל,  תנועת  הכדור

אם  נתעניין .  דעיכה  רק  לאחר  מספר  רב  של  תנודותנראית  ה,  שיעור  החיכוך  קטן

ניתן  להזניח  את  הדעיכה ,  במקרה  זה  בתנועת  הכדור  במשך  פרק  זמן  לא  רב  במיוחד

 .ולא להביא בחשבון את כוחות ההתנגדות
אפשר  להזניח  את  פעולתו -אי,  אם  כוח  ההתנגדות  ניכר

בו ,  נתבונן  במקרה.  המעכבת  אפילו  בפרקי  זמן  קצרים

כגליצרין ,  ר  התלוי  על  קפיץ  בכוס  נוזל  סמיךמטבילים  כדו

לא  יתנודד  הכדור ,  אם  מקדמו  של  הקפיץ  קטן).  57ציור  (

ובהשפעת  הכוח  האלסטי ,  משקלו-שהוצא  ממצב  שיווי

ועקב ,  )57הקו  המרוסק  בציור  (יחזור  לנקודת  האיזון  

  -פעולת  כוח  ההתנגדות  תשווה  מהירותו    בנקודת    שיווי

 .לאפס, למעשה, המשקל
 57ציור                                                                                                             

: שבהם  יופיעו  תנודות  חופשיות  במערכת,  כעת  ניתן  להבין  מהם  שני  התנאים

-המכּוון  לעבר  נקודת  שיווי,  משקלו  ייווצר  במערכת  כוח-בהוצאת  הגוף  ממצב  שיווי

בדיוק  כך  פועל  הקפיץ  במערכת .  הפועל  להחזרת  הגוף  למצבו  המאוזן,  להמשק

בהטיית  הכדור  ימינה  ושמאלה  מכּוון  הכוח  האלסטי  אל ):  56ראו  ציור  (שניתחנו  

  –שיעור  החיכוך  במערכת  צריך  להיות  קטן  דיו  ;  זאת  ועוד.  המשקל-נקודת  שיווי

נן  דועכות  כלל תנודות  שאי.  אחרת  תדעכנה  התנודות  מהר  או  לא  תופענה  כלל

 .אפשריות אך ורק בהיעדר החיכוך כליל

F  
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נבדוק .  מאפשרים  תנודות  חופשיות,  המתקיימים  במערכת,  למדנו  ששני  תנאים

 .המטוטלת: זאת על מערכת אחרת

        ? 
מצאו  דוגמאות  נוספות  לתנודות ?  אילו  תנודות  מכּונות  חופשיות .1

 .  חופשיות

 ?דות חופשיותבאילו תנאים נוצרות במערכת תנו .2

מצאו  דוגמאות  של  תנודות ?  אילו  תנודות  מכונות  מאולצות .3

 .מאולצות
 המטוטלת המתמטית §  20

 .כדור כבד התלוי בקצה חוט ארוך: נחקור כעת את המטוטלת הפשוטה

ניתן  להזניח  אותן    ולתאר  את ,  אם  מידות  הכדור  קטנות  בהרבה  מאורך  החוט

מכיוון  שהיא  קטנה ,  את  התארכות  החוטניתן  גם  להזניח  .  הכדור  כגוף  נקודתי

כך  במקום  מטוטלת  אמיתית  בצורת .  ואת  מסת  החוט  לעומת  מסת  הכדור,  מאוד

שבוודאי  מתעוות  מעט  תוך  כדי ,  התלוי  בקצה  חוט,  כדור  בעל  מסה  וגודל  מסוימים

, התלוי  בקצה  חוט  נטול  מסה,  שהוא  גוף  נקודתי,  אנו  חוקרים  מודל  מופשט,  תנועה

 . מטוטלת מתמטיתמודל כזה מכונה  .  ללושאינו מתארך כ
משקלה -נוציא  מטוטלת  ממצב  שיווי

על  הכדור  יפעלו  שני .  ונשחרר  אותה

המכּוון ,  כוח  הכבידה                                        :  כוחות

 וכוח  מתיחות  החוט         ,   אנכית כלפי  מטה

)Tension  –המכּוון  לאורך )      מתיחות

תנועה  פועל אף  שבזמן  ה).  58ציור  (החוט  

ככוח ,  על  המטוטלת  כוח  התנגדות

ניתן  להניח  שהוא  מאוד ,  החיכוך  באוויר

 .קטן

 58ציור        כדי  לתאר   בבירור   את   מהלך  התנועה  
 :נפרק את כוח הכבידה לשני רכיבים, של המטוטלת

       

F g = mg

F T 
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שקול .  ת הכדורומשיק למסלול תנוע הניצב לחוט        ,  -ו,  המכּוון לאורך החוט, 

 .           מאזן את כוח   הכבידה       -הכוחות         ו

  למהירות מאונכיםכוח      מתיחות      החוט                    והרכיב                של  כוח  הכבידה  

תאוצה  זו  מכּוונת  אל  מרכז  קשת .  המטוטלת  ומקנים  לכדור  תאוצה  צנטריפטלית

לכן .  שווה  לאפסת  הכוחות  האלה  עבוד.  המהווה  את  מסלול  תנועת  הכדור,  המעגל

. בהתאם  למשפט  האנרגיה  הקינטית  אין  הם  משנים  את  גודל  מהירות  המטוטלת

וכך  בכל  רגע  משיקה ,  פעולתם  גורמת  לווקטור  המהירות  לשנות  כיוון  באופן  מתמיד

בהשפעת  הרכיב              נעה    המטוטלת  מטה  לאורך  קשת .  המהירות  לקשת  המעגל

המכּוון ,  תוך  כדי  התנועה  רכיב  זה  של  כוח  הכבידה.  ההמעגל  במהירות  הולכת  וגדל

וברגע  שכדור  המטוטלת  עובר  את  נקודת ,  קטן  בערכו,  המשקל-אל  מקום  שיווי

עקב  תכונת  ההתמד  של  מסת  הכדור  ממשיכה .  רכיב  זה  מתאפס,  המשקל-שיווי

 . המטוטלת לנוע ועולה

ברגע .    ולכן  פוחת  גודלּה,כנגד  מגמת  המהירות,          ,  ממצב  זה  והלאה  יכּוון  רכיב  זה

ומכּוון  להחשת ,  העצירה  של  המטוטלת  בנקודה  העליונה  גודל  הרכיב          מרבי

והמטוטלת ,  בהמשך  הולך  גודל  המהירות  וגדל.  המשקל-המהירות  לעבר  נקודת  שיווי

הוא ,  המשקל-לאחר  שהכדור  עובר  את  נקודת    שיווי.    המשקל-נעה  שוב  לנקודת  שיווי

ניתן ,  אם  כוח  ההתנגדות  לתנועה  קטן.  וההליך  חוזר  על  עצמו,  ממשיך  ונע  לצד  האחר

אם  נטביל  את  המטוטלת  בכלי  שנוזל  סמיך .  להזניח  את  עבודתו  בפרק  זמן  תנועה  קצר

 .או שהן דועכות מהר מאוד, נגלה מיד שהתנודות אינן מתרחשות כלל, בו

בהוצאה :  אם  מתקיימים  שני  תנאים,  המטוטלת  המתמטית  מתנודדת  חופשית

-המחזיר  את  המטוטלת  לעבר  מצב  שיווי,  משקלּה  ייווצר  במערכת  כוח-מצב  שיווימ

 .  ולכן ניתן להזניחו, והחיכוך במערכת קטן מאוד; המשקל
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 דינמיקה של תנודות §   21
נשתמש ,  התלוי  על  קפיץ  או  בקצה  חוט,  כדי  לתאר  באופן  כמותי  את  תנודות  הגוף

 .בחוקי הדינמיקה של ניוטון

 משוואת התנועה של הגוף המתנודד בהשפעת כוחות אלסטיים

  בתאוצה      לשקול כל mשווה  מכפלת  מסת  הגוף   ,  החוק  השני  של  ניוטוןפי  -על

 :     החיצוניים הפועלים על הגוףהכוחות  

         )3.1( 

הנע  אופקית  בקו  ישר  בהשפעת  הכוח ,  נרשום  את  משוואת  התנועה  של  הכדור

ונמקם  את  ראשית ,    ימינהOxנכוון  את  ציר  ).    56ראו  ציור  (האלסטי  של  הקפיץ              

   ).א56ראו ציור (המשקל -הצירים בנקודת שיווי

 : כך) 3.1( המשוואה  תיראהOxבהיטלים על ציר 

max = Fex 

 . היטלי התאוצה והכוח האלסטי–בהתאם  ,Fex   -  וaxכאשר 

 -  להתרחקות  הכדור  מנקודת  שיוויFx  פרופורציונלי  היטל  ,חוק  הוקבהתאם  ל

כאשר  להיטל  הכוח ,    של  הכדורxהתרחקות  זו  שווה  לקואורדינטת  .  המשקל

 :לכן). ג56 - וב56ראו ציורים (ולקואורדינטה סימנים מנוגדים 

     Fex = - kx   )3.2( 

 . מקדם הקפיץ– kכאשר 

 :משוואת התנועה של הכדור מקבלת את הצורה

            max = - kx   )3.3( 

 :ונקבל,  m -ב) 3.3(נחלק את שני האגפים של המשוואה 

         )3.4( 

              היא גם  המנה  שלהם    ,      הם  ערכים  קבועיםk    והמקדם    mמכיוון  שהמסה    

 .  ערך קבוע

a

F 

ma = F

F

ax = - 
k

m
x

k

m
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: ומשמעותה,  המתנודד  בהשפעת  כוח  אלסטי,  בלנו  משוואת  תנועה  של  גוףיק

 .  בסימן נגדיxשל הגוף פרופורציונלי  לקואורדינטת    axהיטל התאוצה 

 משוואת התנועה של מטוטלת מתמטית
הוא  נע  לאורך  קשת  מעגל  שרדיוסה ,  כאשר  כדור  מתנודד  בקצה  חוט  בלתי  נמתח

זווית :  ידי  גודל  אחד-לכן  נקבע  מקום  הכדור  בכל  רגע  על.  lלאורך  החוט  שווה  

אם  הכדור  מוטה  ימינה ,    כחיוביתαנתייחס  לזווית  .      של  החוט  מהאנךαההטיה    

למגמת ).  58ראו  ציור  (  אם  הוא  מוטה  שמאלה  –וכשלילית  ,  משקלו-ממצב  שיווי

 . המשיק למסלול נתייחס כחיובית במגמת מעלה הקשת לימין

כאשר . Fτסמן את היטל כוח הכבידה על המשיק למסלול המטוטלת באמצעות  נ

 :  הביטוי להיטל זה הוא,α  -המשקל שווה ל-זווית ההטיה של החוט ממצב שיווי

Fτ = - F sin α = - mg sin α  

כאשר  הכדור  מוטה :      סימנים  מנוגדיםα    -  ולFτ    -  מפני  של–"  מינוס"הסימן  

  ;Fτ < 0:  והיטלו שלילי,         של כוח הכבידה מכּוון לשמאלהרכיב, (α > 0)ימינה  

 .Fτ > 0 :   ההיטל הוא חיובי,(α < 0)     וכאשר הכדור מוטה שמאלה  

היטל .  aτנסמן את היטל התאוצה של המטוטלת על המשיק למסלול באמצעות  

 .  המהירות של המטוטלתגודלזה מאפיין את קצב שינוי 

 maτ = Fτ  : ניוטוןלפי החוק השני של

 )maτ = − mg sin α     )3.6                          : או

 :ונקבל , m  -נחלק את שני האגפים של המשוואה ב

           aτ = − g sin α   )3.7( 

בהמשך הדיון נגביל אותה לערכים . עד כה לא הגבלנו את ערכה של זווית ההטיה

 :מתקיים, הן נמדדות ברדיאניםכאשר , עבור זוויות קטנות. קטנים

sin α ≈ α 

F Ì 
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 )aτ = − g α   )3.8           :לכן אפשר לרשום

 :ונקבל, )58ראו ציור   (s באמצעות  OAנסמן את אורך הקשת 

s = αl 

 )3.9(         :מכאן

 :ונקבל סופית, αבמקומה של זווית  )  3.8(נציב את הביטוי האחרון בשוויון 

         )3.10( 

של  הכדור  הקשור )  3.4(תה  של  משוואה  זו  כצורתה  של  משוואת  התנועה  צור

ובמקום ,  aτ  של  התאוצה  נמצא  ההיטל  axאבל  במקום  ההיטל  ;  לקפיץ

מקדם הפרופורציונליות פה תלוי באורך החוט ובתאוצת . s    נמצא   xהקואורדינטה    

 )אורך  הקשת(והתאוצה  פרופורציונלית  להתרחקות  הכדור  ,  הנפילה  החופשית

 .המשקל-ממצב שיווי

המתארות  תנודות  של ,  משוואות  התנועה:  כך  הגענו  למסקנה    חשובה  מאוד

תנועות  המשקולת :    כלומר,  דומות,  מערכות  שונות    ככדור  על  קפיץ  וכמטוטלת

משקלו  לאורך -התרחקות  הכדור  מנקודת  שיווי.  והמטוטלת  מתרחשות  באופן  דומה

המשקל  משתנות  בזמן  לפי -שיוויהקפיץ  והתרחקות  הכדור  של  המטוטלת  ממצב  

במקרה :    אף  שהכוחות  הגורמים  לתנודות  הם  מסוגים  שונים–אותו  חוק  מתמטי  

 . כוח הכבידה–ובשני , הראשון זהו כוח האלסטיות של הקפיץ

התאוצה  משתנה  ביחס :  נראות  ממש  פשוטות)  3.10  (-ו)  3.4(משוואת  התנועה  

כלומר  להגדיר  כיצד  משתנה ,  תןאולם  ממש  לא  קל  לפתור  או;  ישר  לקואורדינטה

 .מקום הגוף המתנודד במהלך הזמן

            

       

¹ = 
s

l

aÌ = - 
g

l
s 
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 תנודות הרמוניות §  22

, של  גוף  מתנודד)  המקום(כאשר  ידוע  כיצד  קשורות  התאוצה  והקואורדינטה  

 .ניתן למצוא בעזרת אנליזה מתמטית את התלות של הקואורדינטה בזמן

 הנגזרת השנייה לפי הזמן של הקואורדינטה: תאוצה
. דינטה  שהמהירות  הרגעית  היא  הנגזרת  לפי  הזמן  של  הקואוריודעים  אתם  כבר

התאוצה  היא  הנגזרת  לפי  הזמן  של  המהירות  או  הנגזרת  השנייה  לפי  הזמן  של 

 :כך) 3.4( לכן אפשר לרשום את המשוואה 1. הקואורדינטה

         )3.11( 

(בהתאם  למשוואה  .    הנגזרת  השנייה  לפי  הזמן  של  הקואורדינטה–  ''xכאשר  

וכך  הנגזרת ,  עם  הזמן  במהלך  התנודות  החופשיות  xמשתנה  הקואורדינטה  ,  )3.11

ומנוגדת ,  השנייה  לפי  הזמן  של  הקואורדינטה  פרופורציונלית  לקואורדינטה  עצמה

 .לה בסימנה

 תנודות הרמוניות

ברור  שהיא  אמורה  להשתנות  בזמן  באופן ?    בזמןx  כיצד  תלויה  הקואורדינטה  

 עם  הגדלת.  מכירים  אתם  כבר  את  הפונקציות  המחזוריות  סינוס  וקוסינוס.  מחזורי

ולאחר ,  )59ציור  (תחילה    באופן  מתון  :  הזווית  מאפס  משתנה  פונקציית  הקוסינוס

היא  גדלה ,  לאחר  שעברה  דרך  האפס.  והיא  מתקרבת  לאפס,  מכן  מחריף  שיפועּה

 .ולאחר מכן מתמתנת עד לערכה המרבי, תחילה מהר בערכה המוחלט

 

 

 

 

 
 59ציור       

 
1  

אך  בפועל  הכוונה  להיטלי  הערכים ,  ירותלצורך  הקיצור  אנו  מדברים  על  תאוצה  ומה

 .הווקטוריים האלה

xÞÞ = - 
k

m
x



 

  80 
 תנודות הרמוניות

לאחר  שהוצא  ממצב ,  כך  בדיוק  משתנה  קואורדינטת  הכדור  הקשור  לקפיץ

ולאחר  מכן  מהר  יותר  ויותר  עם ,  תחילה  משתנה  הקואורדינטה  לאט:  משקלו-שיווי

 . משקלו-התקרבותו של הכדור לנקודת שיווי

ור  במהירות  מרבית  וממשיך  לנוע  לצד המשקל  חולף  הכד-על  פני  נקודת  שיווי

 . וקואורדינטת הכדור משתנה יותר ויותר לאט עד לעצירת הכדור, השני

פונקציית  הקוסינוס  מתנהגת  בתלות  הזווית  בדומה  לקואורדינטת  הכדור  בתלות 

הנגזרת  השנייה  של  פונקציית  הקוסינוס  וזו  של  פונקציית  הסינוס .  הזמן

 .בסימן נגדי, ןפרופורציונליות לפונקציות עצמ

ומכאן ,  בקורס  האנליזה  מוכיחים  שלשּום  פונקציה  אחרת  אין  תכונה  כזאת

משתנה  בזמן  לפי ,  המבצע  תנודות  חופשיות,  הגוף  קואורדינטתשאפשר  לטעון  ש

 .חוק פונקציית סינוס או פונקציית קוסינוס

המתרחשים  לפי  חוק ,  שינויים  מחזוריים  של  גודל  פיזיקלי  כתלות  בזמן

 .מכונים תנודות הרמוניות,  סינוס או פונקציית קוסינוספונקציית

ובהמשך  נכיר  את ,  תחילה  נעסוק  בשינויים  הרמוניים  של  הקואורדינטה

 .השינויים ההרמוניים של גדלים אחרים

 )האמפליטודה(משרעת התנודות 
 .)האמפליטודה(משרעת מאפיין חשוב של תנודות הוא ה

של  התרחקות  הגוף )  הערך  המוחלט(ל  המשרעת  של  תנודות  הרמוניות  היא  הגוד

 . משקלו-מנקודת שיווי

-  בהתאם  למרחק  הגוף  מנקודת  שיווי–משרעת  עשויה  לקבל  ערכים  שונים  

כך  מוגדרת .  המשקל  ברגע  ההתחלתי  או  בהתאם  למהירות  שמקנים  לגוף  ברגע  זה

אולם  הערכים  המרביים  של  פונקציית ;  המשרעת  לפי  תנאי  התחלה  פיזיקליים

אינו  יכול )  3.11(לכן  פתרון  המשוואה  .  פונקציית  קוסינוס  שווים  לאחתסינוס  ושל  

    בסינוס  או xmאלא  בצורת  מכפלה  של  משרעת    ,  להיות  סינוס  או  קוסינוס  בלבד

 .בקוסינוס
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 פתרון משוואת התנועה המתארת את התנודות החופשיות
 :אפשר לטעון שהוא פשוט-אי? )3.11(איזו צורה יש לפתרון המשוואה 

x = xm cos t 

  x = xm sin t :                                               או 

 : מכיוון שבמקרה זה במקום

      

 
    : היה מתקבל השוויון השגוי

x'' = - xm cos t = - x 

על  מנת  שבביטוי .  אולם  שינוי  לא  גדול  של  צורת  הפתרון  יביא  אותנו  מיד  למטרה

) 3.11(נרשום  את  פתרון  המשוואה  ,      יהיה  הגורם            x''(t)של  הנגזרת  השנייה  

 :בצורה הבאה

                                                                                                 (3.12) 

 :אזי הנגזרת הראשונה תהיה

 

 :והנגזרת השנייה

           
היא  הפתרון  של )  3.12(לכן  הפונקציה  ו,  )3.11(קיבלנו  בדיוק  את  המשוואה   

 :מובן שפתרון המשוואה המקורית גם הוא פונקציה). 3.11(המשוואה המקורית 

 

 

 :ω0באמצעות  , התלוי בתכונות המערכת, נסמן את הגודל הקבוע            

                                                                                  )               3.13( 
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 :            בצורה פשוטה יותר) 3.11(ואזי אפשר לרשום את פתרון המשוואה 

x = xm cos ω0t                                          )                      3.14(              

 :תקבל עתה את הצורה) 3.11(משוואת התנועה עצמה 

               x'' = - ω0
2x )                     3.15( 

הוא  גרף  של  קוסינוס ,  )3.14  (-בהתאם  ל,  הגרף  של  תלות  הקואורדינטה  בזמן

 ).59ראו ציור (

 זמן מחזור ותדירות של תנודות הרמוניות

 .ω0נברר כעת את המשמעות הפיזיקלית של 

 .במהלך התנודות חוזרת על עצמה תנועת הגוף באופן מחזורי

זמן מכונה  ,  העובר  בין  שני  מצבי  תנועה  זהים,  Tקצר  ביותר  פרק  הזמן    ה 

 .  מחזור התנודות

מספר כלומר  את  ,  תדירות  התנודותניתן  למצוא  את  ,  כאשר  ידוע  זמן  המחזור

מוגדר  מספר ,  בשניות,  Tכאשר  תנודה  אחת  מתבצעת  בזמן  .  התנודות  ביחידת  הזמן

 :  כךνהתנודות בשנייה  

         )           3.16( 

כאשר ,    תהיה  תדירות  התנודות  שווה  לאחתSIבמערכת  היחידות  הבינלאומית  

שם -  על(Hz)  הרץיחידת  התדירות  מכונה  .  בשנייה  אחת  מתבצעת  תנודה  אחת

 .הרץ' ההפיזיקאי הגרמני 

חוזרת  ,  ω0T  -כאשר  הזווית  של  הקוסינוס  גדלה  ב  ,  Tכעבור  פרק  זמן    המחזור  

;  וסינוס    מקבלת    את    ערכיה    הקודמים    מחדשופונקציית  הק,    התנועה    על    עצמה

שזמן  המחזור  המזערי  של  פונקציית  הקוסינוס  שווה ,  אולם  מהטריגונומטריה  ידוע

 :לכן. 2π  -ל

ω0T = 2π     

Å = 
1

T
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 )3.17(        :ומכאן

,   שנייה1-אולם  לא  ב,  הוא  מספר  תנודות  הגוף,    בערכו  המספרי  ,ω0הגודל    :  ובכן

 . שניות2π -אלא ב

  1 . תדירות זוויתיתאותדירות סיבובית  אותו בשם מכנים

התדירות  העצמית  של  המערכת את  תדירות  התנודות  החופשיות  מכנים  

 .המתנודדת

 תלות התדירות וזמן המחזור של התנודות החופשיות בתכונות המערכת
 :שווה, הקשור לקפיץ,  התדירות העצמית של תנודות גוף)3.13 (-בהתאם ל

 

והולכת  וקטנה  עם  הגדלת  מסת )  מקדם  קפיץ(יחות  הקפיץ  היא  גדלה  עם  קש

ומהירות  הגוף ,  קפיץ  קשה  יותר  מקנה  לגוף  תאוצה  גדולה  יותר:  דבר  זה  טבעי.  הגוף

 . משנה את מהירותו לאט יותר, שמסתו גדולה יותר, משתנה מהר יותר כאשר גוף

 : זמן מחזור התנודות שווה ל

        )           3.18( 

אפשר  לוודא ,  ו  כמה  קפיצים  שונים  וגופים  בעלי  מסה  שונהאם  ברשותנ

 .m - ובk - בT- וω0מתארות נכון את אופי התלות של ) 3.18 (-ו) 3.13(שהנוסחאות 

,  )3.10(  במשוואה  s  לבין  ההתרחקות  aτמקדם  הפרופורציונליות  בין  התאוצה  

ירות ריבוע  של  תד):  3.11(הוא  כמו  במשוואה  ,  המתארת  את  תנודות  המטוטלת

לכן  עבור  זוויות  קטנות  של  הטיית  החוט  מהאנך  תלויה  התדירות  העצמית .  סיבובית

 :של תנודות המטוטלת המתמטית באורך המטוטלת ובתאוצת הנפילה החופשית כך

         )3.19( 

1  
 אפשר  להבדיל  בין  התדירות    הסיבובית.  בהמשך  נתייחס  אל  התדירות  הסיבובית  כתדירות

ω0לבין התדירות    νלפי הסימנים  .  

Ñ0 = 
2È

T
= 2ÈÅ 

Ñ0 =  
k

m

T = 
2È

Ñ0

 = 2È 
m

k

Ñ0 =  
g

l
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 :וזמן מחזור התנודות שווה

         )3.20( 

בן  זמנו ,  הויגנס'  הידי  הפיזיקאי  ההולנדי  -נוסחה  זו  נבדקה  לראשונה  בניסוי  על

 . ניוטוןשל 

קל .  ואינו  תלוי  כלל  במסתה,  זמן  מחזור  התנודות  גדל  עם  אורך  המטוטלת

  תלות  זמן  המחזור  בתאוצת גם  את.  לבדוק  זאת  בניסויים  עם  כמה  מטוטלות  שונות

כך  ארוך  יותר  זמן  המחזור ,      קטן  יותרg  -ככל  ש:  הנפילה  החופשית  אפשר  לגלות

שעון .  ובהתאם  יפעם  ויתקתק  שעון  מטוטלת  לאט  יותר,  של  תנודת  המטוטלת

אם  נגביה  ונעלה ,    שניות  לשעה3  -יפגר  ב,  שמשקולת  על  מוט  תתנודד  בו,  מטוטלת

 . על הקרקע מטר מ200 -אותו לגובה של כ

ידי -על.      מיישמים  בתחומים  רביםg  -את  תלות  זמן  המחזור  של  המטוטלת  ב

תאוצת  הנפילה .    באופן  מדויק  מאודgמדידת  זמן  המחזור  אפשר  למדוד  את  

אולם  גם  על  קו  רוחב  אחד  אין ,  החופשית  משתנה  בהתאם  לקו  הרוחב  הגיאוגרפי

שבהם ,  באזורים.  שהרי  צפיפות  הקרקע  אינה  קבועה,  היא  קבועה  בכל  מקום

אפשר  לנצל  תכונה  זו  של  המטוטלת .    גדולה  יותרgהתאוצה  ,  הצפיפות  גבוהה  יותר

 . בחיפושי עפרות נדירות ואוצרות טבע אחרים

כך  אפשר .  לעופרת  ולברזל  צפיפות  גבוהה  יותר  מצפיפותה  של  קרקע  רגילה

 gידי  מדידה  השוואתית  של  -למפות  את  האזורים  העשירים  בעופרת  ובברזל  על
 . באזור כלשהו באמצעות המטוטלת

וזמן  מחזור  התנודות  של ,  התלוי  על  קפיץ,  מפליא  שזמן  מחזור  תנודות  הגוף

אפשר  להמחיש  זאת .  מטוטלת  עבור  סטיות  קטנות  אינם  תלויים  במשרעת  התנודות

, 2  גורמת  להגדלת  הכוח  המחזיר  פי  2הגדלת  המשרעת  פי  :  ויזואלית  באופן  הבא

המשקל  ארוכה -הדרך  לנקודת  שיווי.  אוצה  והמהירות  הרגעיות  הת2ויחד  יוכפלו  פי  

-והגוף  יעבור  אותה  באותו  פרק  זמן  שהיה  עובר  את  הדרך  לנקודת  שיווי,  2פי  

 ).2הקטנה פי (המשקל בתנודה בעלת המשרעת המקורית 

אם .  תנודות  המטוטלת  הרמוניות  עבור  זוויות  סטייה  קטנות  בלבד:  נדגיש

   .     תהיה התאוצה פרופורציונלית להטיהלא , הזוויות אינן קטנות

T = 2È 
l

g
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 מופע התנודות §   23

משרעת :  הכרנו  את  הערכים  הבסיסיים  המאפיינים  את  התנודות  ההרמוניות

    והתדירות  הסיבובית  νתדירות  התנודות  ,  Tזמן  מחזור  התנודות    ,  xmהתנודות    

ω0 .1 ).הפאזה (המופע:  עתה נכיר גודל חשוב נוסף  

רדינטת  הגוף מוגדרת  קואו,  כאשר  נתונה  המשרעת  של  התנודות  ההרמוניות

ידי  הזווית  של  פונקציית  הקוסינוס  או  של -משמעי  ובכל  רגע  על-המתנודד  באופן  חד

 .ϕ = ω0t:   פונקציית הסינוס

  המשמש  כזווית  של  פונקציית  הקוסינוס  או  של  פונקציית ,ϕאת  הגודל  

היחידות  של .  ידי  הפונקציה-התנודות  המתוארות  על  מופעמכנים  ,  הסינוס

 . רדיאניםהמופע הן 
, המופע  קובע  את  הערכים  של  הקואורדינטה  של  המהירות  ושל  התאוצה

שעבור משרעת נתונה קובע המופע , לכן ניתן לומר. המשתנות גם הן בצורה הרמונית

 .מופעזו משמעות המושג . את מצב המערכת המתנודדת בכל רגע בזמן

 . תנודות בעלות משרעת ותדירות זהות עשויות להיבדל זו מזו במופע

 :אזי                  , -כיוון שמ
         )3.21( 

, לכל  פרק  זמן.        הוא  חלק  מזמן  המחזור  שחלף  מרגע  התחלת  התנודות היחס 

   t = T/4כך    כעבור    זמן      .    מתאים  ערך  המופע  ברדיאנים,    הנמדד  בחלקי  המחזור

כעבור    זמן ;    ϕ = π:  כעבר    חצי    זמן  מחזור;  ϕ = π/2מתאים    )    רבע  זמן  מחזור(

 .' וכוϕ = 2π: מחזור שלם
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1  

     .שלב בהתפתחות תופעה כלשהי,   הופעה- phasisמהמילה היוונית  

Ñ0 = 
2È

T
Î = Ñ0t = 2È

t

T
t

T
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. אפשר  גם  לתאר  באופן  גרפי  את  תלות  קואורדינטת  הנקודה  המתנודדת  במופע

אופקי אלא  שבציר  ה,    גרף  של  פונקציית  הקוסינוס60  מראה  ציור  59בדומה  לציור  

 .ולא ערכים של זמן, מסומנים ערכים שונים של המופע

 ייצוג תנודות הרמוניות באמצעות פונקציית קוסינוס ופונקציית סינוס
פי -משתנה  בזמן  על,  המבצע  תנודות  הרמוניות,  למדתם  כבר  שקואורדינטת  גוף

, מופעלאחר  שהגדרנו  את  מושג  ה.  חוק  פונקציית  הסינוס  או  פונקציית  הקוסינוס

 :הירנב

, פונקציית  הסינוס  שונה  מפונקציית  הקוסינוס  בהפרש  זווית  של  רבע  מחזור

  :π/2  -כלומר ב
         )3.22( 

    לתיאור  תנודות  הרמוניות   ניתן x = xm cos ω0tלכן   במקום   הנוסחה     

 :     להשתמש בנוסחה

         )3.23( 

     . -אלא ל,    אינו  שווה  לאפס–  t = 0  ערך  המופע  ברגע  –אולם  המופע  ההתחלתי  

בדרך  כלל  יוצרים  אנו  תנודות  של  גוף  בקצה  קפיץ  או  בהטיה  של  מטוטלת  בהיסט 

לכן  כדי  לתאר  את  התנודות  נוח .  ושחרורם  ממצב  זה,  המשקל-מנקודת  שיווי

, )3.23(באמצעות  פונקציית  הקוסינוס  מאשר  בנוסחה  )  3.14(להשתמש  בנוסחה  

 .סינוסשמשמשת בה פונקציית ה

 

 

 

 61ציור      

. אילו  היינו  מעוררים  תנודות  של  גוף  נייח  במכה  קצרה  בזמן,  המצב  היה  שונה

ונוח  יותר  יהיה  לתאר  את ,  אזי  תשווה  קואורדינטת  הגוף  ברגע  ההתחלתי  לאפס

cos Î =  sin (Î + 
È

2 ) 

x = xmsin (Ñ0t + 
È

2 ) 
È

2
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 :התנודות באמצעות  פונקציית הסינוס על ידי הנוסחה

x = xm sin ω0t                                           )3.24( 
 .מכיוון שהמופע ההתחלתי שווה לאפס

 הזזת המופע
שונות  זו  מזו  במופע ,  )3.24  (-ו)  3.23(ידי  הנוסחאות  -המתוארות  על,  התנודות

  בין  שתי  התנודות  האלה או  הפרש  הפאזה,  הזזת  המופע,  הפרש  המופעים.  בלבד

ות  הזמן  עבור   מתאר  את  הגרפים  של  הקואורדינטות  בתל61ציור  .    π/2    -שווה  ל

  מתאר  תנודות  המתרחשות 1גרף  :   π/2 המוזזות  במופע  ,  שתי  תנודות  הרמוניות

 : פי חוק פונקציית הסינוס-על

x = xm sin ω0t                     
פי  חוק -  מתאים  לתנודות  על2ואילו  גרף  

 :פונקציית הקוסינוס

   
 62ציור               

      
יש  לבטא  אותן  באמצעות ,  עים  בין  שתי  תנודותכדי  למצוא  את  הפרש  המופ

 .פונקציית הקוסינוס או פונקציית הסינוס: אותה פונקציה טריגונומטרית

   ? 
 ?     אילו תנודות מכונות הרמוניות.1
 ?כיצד קשורות זו לזו התאוצה והקואורדינטה בתנודות הרמוניות .2

 ?כיצד קשורה תדירות סיבובית לזמן המחזור .3

ואילו ,  תנודות  של  גוף  הקשור  לקפיץ  תלויה  במסת  הגוףמדוע  תדירות  ה .4

 ?תדירות התנודות של מטוטלת מתמטית אינה תלויה במסת המשקולת

 :משתנה עם הזמן באופן הבא, בסנטימטרים, קואורדינטת הגוף .5

x = 3.5 cos 4πt 
מה  היה  מופע ?  מהם ערכי  המשרעת  והתדירות  הסיבובית  של  התנודות

 ?  יות לאחר התחלתןהתנודות חמש שנ

x = xm sin (Ñ0t + 
È

2 ) = xm cos Ñ0t 
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המתוארות ,  מהם  ערכי  המשרעת  וזמן  המחזור  של  שלוש  תנודות  הרמוניות .6

 ?62- ו61בציורים 

 התמרות אנרגיה בתנודות הרמוניות §   24

במערכת  שאין :  נחקור  התמרות  אנרגיה  במהלך  תנודות  הרמוניות  בשני  מקרים

 . ובמערכת שיש בה חיכוך, בה חיכוך

  ות ללא חיכוךהתמרות אנרגיה במערכ

אנו ,  xmימינה  למרחק  )  56ראו  ציור  (כאשר  אנו  מזיזים  כדור  הקשור  לקפיץ  

  :מקנים למערכת כמות של אנרגיה פוטנציאלית אלסטית

 

ועמו  קֵטנה  האנרגיה  הפוטנציאלית ,  קטן  עיוות  הקפיץ,  כאשר  הכדור  נע  לשמאל

ברגע .  ינטיתועמה  האנרגיה  הק,  אולם  במקביל  לכך  גדלה  המהירות;  האצורה  בו

ערכה  של  האנרגיה  הפוטנציאלית ,  המשקל-שהכדור  חולף  על  פני  נקודת  שיווי

 . ושל האנרגיה הקינטית מרבית, מזערי

ועמה  קטנה ,  המשקל  הולכת  המהירות  וקטנה-לאחר  המעבר  דרך  נקודת  שיווי

בנקודת  הקצה .  והאנרגיה  הפוטנציאלית  הולכת  וגדלה  שוב,  האנרגיה  הקינטית

כך  מתרחשות .  והאנרגיה  הקינטית  מתאפסת,  מגיעה  לְמַרָּבּההשמאלית  היא  

. ולהפך,  בין  אנרגיה  פוטנציאלית  לקינטית:  התמרות  אנרגיה  במהלך  התנודות

 . תהליך דומה מתרחש בתנודות המטוטלת

האנרגיה  הכוללת  של  הגוף  הקשור  בקפיץ  שווה  לסכום  האנרגיות  הקינטית 

 :והפוטנציאלית

         )3.25( 

אולם     ,       שיעורי  האנרגיות  הקינטית  והפוטנציאלית  משתנות  באופן  מחזורי      

פי -על,  נשארת,  שלא  פועלים  בה  כוחות  חיכוך,  האנרגיה  הכוללת  של  מערכת  סגורה

 היא  שווה  לאנרגיה  הפוטנציאלית  ברגע  הסטייה .  קבועה,  חוק  שימור  האנרגיה

 

Wpm = 
kxm

2

2

W = Wk + Wp = 
mvx

2

2
+ 

kx
2

2
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לאנרגיה  הקינטית  ברגע  שבו  הגוף  חולף  על  פני המשקל  או  -          המרבית  מנקודת  שיווי

 :נקודה זו

         )3.26( 

האנרגיה  הכוללת  של  גוף  מתנודד  נמצאת  ביחס  ישר  לריבוע  המשרעת  של 

 ).3.26(הקואורדינטה או לריבוע המשרעת של תנודות המהירות 

 תנודות דועכות
ת  רק  אם תנודות  חופשיות  של  משקולת  הקשורה  לקפיץ  או  של  מטוטלת  הרמוניו

 . פועלים תמיד על גוף מתנודד, כוחות ההתנגדות, אולם כוחות החיכוך; אין חיכוך

וכך  מקטינים  את  האנרגיה  המכנית ,  כוחות  ההתנגדות  מבצעים  עבודה  שלילית

במהלך  הזמן  הולכות  וקטנות  הסטיות  המרביות  של  הגוף  מנקודת .  של  המערכת

תיפסקנה ,  ה  המכנית  מתרוקןלאחר  שכל  מאגר  האנרגי,  ולבסוף,  המשקל-שיווי

 .תנודות דועכותתנודות בנוכחות כוחות התנגדות הן . התנודות לגמרי

 

 

 

 

 

 63ציור      

. 63גרף  של  תלות  קואורדינטת  הגוף  בזמן  עבור  תנודות  דועכות  מתואר  בציור  

 . למשל מטוטלת, את הגרף הזה יכול לשרטט גוף מתנודד

יה  משפך שקשור  אל,    מתוארת  מטוטלת64בציור  

הנשפך  על ,  תוך  כדי  תנודות  מתווה  החול.  המלא  בחול

את  הגרף  של  הקואורדינטה ,  סרט  נייר  הנע  מתחתיו

, זוהי  שיטה  פשוטה  להמחשת  התנודות.  בתלות  הזמן

.והיא  נותנת  מידע  על  טבעו  של  תהליך  דועך  זה

W = 
mvm

2

2
= 

kxm
2

2

 64ציור 
 התמרות אנרגיה בתנודות הרמוניות
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במכוניות  משתמשים  בבולמי  זעזועים  מיוחדים  כדי  להקטין  את  רעידות  תא 

, בוכנה  מחוררת  קשורה  לשלדה  ונעה  בתוך  גליל:  ים  בנסיעה  בכביש  משובשהנוסע

מעבר  הנוזל  דרך  החורים  שבבוכנה .  הקשור  לציר  גלגלי  הרכב  ומלא  בנוזל  סמיך

  לדעיכה  מהירה  של –וכתוצאה  מכך  ,  גורם  להיווצרות  כוחות  התנגדות  גדולים

 .התנודות

  .   יכוךאנרגיית הגוף המתנודד נשארת קבועה בהיעדר כוחות ח
 .התנודות תדעכנה, אם פועלים במערכת כוחות התנגדות

   
 תהודה , תנודות מאולצות§   25

ולכן  אין  מיישמים ,  תנודות  חופשיות  דועכות  תמיד  כעבור  זמן  קצר  או  ארוך

 . יישומים רבים, שאינן דועכות והנמשכות זמן בלתי מוגבל, לתנודות.  אותן

ודות  בלתי  דועכות  היא  הפעלת  כוח  חיצוני השיטה  הפשוטה  ביותר  לעורר  תנ

 .תנודות מאולצותתנודות אלה מכונות . ומחזורי על מערכת

אספקת .  עבודת  הכוח  החיצוני  על  המערכת  מספקת  למערכת  אנרגיה  מבחוץ

 .האנרגיה אינה מאפשרת לתנודות לדעוך למרות פעולת כוחות החיכוך

לת  יכולת  לבצע  תנודות עניין  מיוחד  מעוררות  תנודות  מאולצות  במערכת  בע

 .מקרה זה מּוָּכר לכל מי שניסה לנדנד ילד על נדנדה. חופשיות

אפשר -אי.  כלומר  מערכת  בעלת  תדירות  עצמית  מסוימת,  הנדנדה  היא  מטוטלת

לא .  המשקל  למשרעת  גדולה  באמצעות  כוח  קבוע  קטן-להסיט  נדנדה  מנקודת  שיווי

ידי -  אפילו  על–לצדדים  שונים  ידי  דחיפות  אקראיות  -ניתן  לנדנד  את  הנדנדה  על

אולם  אם  נדחוף  נדנדה  בקצב  נכון  ולמגמה  הנכונה  בכל  פעם  שהיא .  אדם  חזק

אומנם  הדבר  יארך .  ניתן  יהיה  לנדנד  אותה  ללא  מאמץ  רב  למשרעת  גדולה,  לידינו

לאחר  הדחיפה  הראשונה  תבצע  הנדנדה .    די  שתהיה  קטנה–אבל  כל  דחיפה  ,  מה-זמן

לם  אם  קצב  התנודות  האלה  שווה  לקצב  תזמון  הדחיפות או;  תנודות  חלשות  מאוד

היא  תגביר  את  פעולת  הדחיפה ,  החיצוניות  והדחיפה  השנייה  תבוא  בתזמון  נכון

ותוצאות ,  וכך  הלאה,  הדחיפה  השלישית  תגביר  את  התנודות  עוד  יותר.  הראשונה

 אילו  לא  היו  הדחיפות,  עם  זאת.  הדחיפות  הבודדות  יצטברו  למשרעת  תנודות  גדולה



  91 
 תהודה, תנודות מאולצות

ולא ,  היו  פעולות  הדחיפות  העוקבות  מקזזות  זו  את  זו,    החיצוניות  מתוזמנות  היטב

 . תהיה הגברה

  הגברה  משמעותית  של  משרעת  התנודות  במערכת  היכולה  לבצע –אפשרות  זו  

כאשר  תדירות  הכוח  החיצוני  המחזורי ,    היא  בעלת  חשיבות  רבה–תנודות  חופשיות  

 .שווה לתדירות העצמית של המערכת

 דות מאולצות של כדור הקשור לקפיץתנו
נוח  יהיה .    נסתכל  בתנודות  מאולצות  של  מערכת  בעלת  תדירות  עצמית  מסוימת

אולם  הפעם  נקשור  את  קצה  אחד  הקפיצים  לחוט ,  לחקור  את  הכדור  הקשור  לקפיץ

המחובר  לנקודה ,  הקצה  האחר  של  החוט  קשור  למוט).  65ציור  (העובר  דרך  גלגלת  

 יפעל על הכדור , כאשר  הדיסק  יסתובב  באמצעות  מנוע חשמלי.  על  היקף  הדיסק

 

 

 

 

 65ציור 
אך ,  משרעת  התנודות  תגדל.  והוא  יתחיל  להתנודד  באטיות,  כוח  מחזורי  חיצוני

נשים .  ומשרעת  התנודות  לא  תגדל  עוד  עם  הזמן,  מה  תתייצבנה  התנודות-כעבור  זמן

כלומר ,  ודות  של  קצה  הקפיץהיא  שווה  לתדירות  התנ:  לב  לתדירות  תנודות  הכדור

תדירות  זו  שווה  למספר  סיבובי  הדיסק (לתדירות  השינוי  של  הכוח  החיצוני  

בתנודות  מאולצות  שווה  תמיד  תדירות  התנודות  לתדירות  המחזורית  של ).  בשנייה

 .הכוח החיצוני

 תהודה
  נבדוק  כיצד  תלויה  משרעת  התנודות 65בעזרת  המערך  המתואר  בציור  

נשנה  לאט  את  תדירות .  ו  בתדירות  הכוח  המחזורי  החיצוניהמאולצות  שהתייצב

, היא  תגיע  לערך  מרבי.    ונראה  שמשרעת  התנודות  גדלה–הכוח  המחזורי  החיצוני  

כאשר  תדירות  הכוח  המחזורי  החיצוני  תהיה  קרובה  בערכּה  לתדירות  העצמית  של 

 .התנודות החופשיות של הכדור
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הולכת  משרעת  התנודות ,    לגדולכאשר  תדירות  הכוח  המחזורי  החיצוני  ממשיכה

תלות  משרעת  התנודות  בתדירות  הכוח  המחזורי  החיצוני  מתוארת .  וקטנה  שוב

, עבור  תדירויות  גבוהות  מאוד  של  הכוח  החיצוני  שואפת  המשרעת  לאפס.  66בציור  

והוא ,  מכיוון  שעקב  ההתמדה  אין  הגוף  מספיק  לזוז  משמעותית  בפרקי  זמן  קצרים

 ".רועד במקום"

) במערכת  נטולת  חיכוך  לחלוטין(ד  של  משרעת  התנודות  המאולצות  גידול  ח

שווה ,  הפועל  על  המערכת,  מתרחש  כאשר  תדירות  הכוח  החיצוני  המחזורי

   1 .לתדירות התנודות החופשיות

  מהמילה  הלועזית  שמשמעותה  נותן –  Resonance(  תהודה  תופעה  זאת  מכונה

 ).          מענה
 .הסביר את התופעה משיקולי אנרגיהניתן ל? מדוע מתרחשת התהודה

משום  שנוצרים  התנאים  המתאימים ,  המשרעת  היא  מרבית  בהתרחש  התהודה

הכוח  החיצוני  המחזורי :  ביותר  להעברת  אנרגיה  ממקור  הכוח  החיצוני  אל  המערכת

מגמתו  זהה  למגמת  מהירות  הגוף ,  פועל  באופן  מתוזמן  עם  התנודות  החופשיות

. יצוני  המחזורי  החיצוני  עבודה  חיובית  בלבדלכן  מבצע  הכוח  הח.  המתנודד

כאשר  העבודה  החיובית  של  הכוח  חיצוני  המחזורי  תשווה ,  התנודות  תתייצבנה

 .בגודלה לעבודה השלילית של כוח ההתנגדות

  של  תנודות ω0אם  תדירות  הכוח  החיצוני  אינה  שווה  לתדירות  העצמית  

, במשך  חלק  מהמחזור  בלבדיבצע  הכוח  החיצוני  המחזורי  עבודה  חיובית  ,    המערכת

, ובמהלך  החלק  האחר  של  המחזור  תהיה  מגמת  הכוח  מנוגדת  למגמת  המהירות

העבודה  הכוללת  של  הכוח    החיצוני  .  ועבודת  הכוח  החיצוני  המחזורי  תהיה  שלילית

לא    תהיה  גדולה  משרעת ,    ובהתאמה,    המחזורי    במשך    המחזור    לא    תהיה    גדולה

העבודה .  ופן  משמעותי  על  תופעת  התהודה  במערכתהחיכוך  משפיע  בא.  התנודות

החיובית  של  הכוח  החיצוני  מושקעת  במלואה  לקיזוז  אובדן  האנרגיה  בעבודה 

כך  גדולה  יותר ,  ככל  שקטן  מקדם  החיכוך,  לכן.  השלילית  של  כוח  ההתנגדות

 .משרעת התנודות

וָנה הש,  עקב  השפעת  החיכוך  מתרחשת  התהודה  בתדירות  הכוח  החיצוני  המחזורי  1

 .במקצת מהתדירות העצמית של המערכת
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שינוי  משרעת  התנודות  בתלות  התדירות  עבור 

מקדמי  חיכוך  שונים  במשרעת  כוח  חיצוני  מחזורי 

 מתאים חיכוך 1לעקומה . 67קבועה מתואר בציור 

הציור  מראה .    חיכוך  מרבי–  3ולעקומה  ,  מזערי

גידול  המשרעת  של  תנודות  מאולצות  במצב  של ש

כאשר  החיכוך  במערכת  קטן ,    יותרתהודה  בולט

 .יותר

, "חד"גרף  התהודה  ,  כאשר  החיכוך  קטן

אם ).    רחב"  (קהה"הגרף  ,  וכאשר  החיכוך  גדול

, תדירות  התנודות  רחוקה  מתדירות  התהודה

קטנה  משרעת  התנודות  וכמעט  אינה  תלויה  בכוח 

 . ההתנגדות במערכת

מהגרף  רואים  שתדירות  התהודה  במקרה  של 

חופשיות חיכוך  נמוך  קרובה  לתדירות  התנודות  ה

ω0  , ואילו  במקרה  של  חיכוך  רב    תדירות  התהודה

והמשרעת  מגיעה  לערכה  המרבי ,  קטנה  ממנה

 . בתדירות הקטנה מתדירות התנודות החופשיות

ודה  להיות  גדולה במצב  תהודה  במערכת  בעלת  חיכוך  נמוך  עשויה  משרעת  התנ

אולם  במקרה  זה  תתייצב  משרעת ;    אף    אם  הכוח  החיצוני  המחזורי  קטן–מאוד  

 .גדולה זו כעבור זמן ממושך

 בהתאם  לחוק  שימור  האנרגיה  אפשר  לעורר  במערכת  תנודות  בעלות  משרעת 

כעבור  זמן ,  ידי  כוח  חיצוני  קטן-כלומר  להקנות  למערכת  אנרגיה  גדולה  על,  גדולה

והתייצבות  התנודות ,  תהיה  משרעת  התנודות  קטנה,  אשר  החיכוך  גדולכ.  רב  בלבד

 .   לא תדרוש זמן ממושך

  אחרת  אין  משרעת –אם  דעיכת  התנודות  החופשיות  קטנה  ,    לתהודהניתן  להגיע

  שונה  הרבה  ממשרעת  התנודות ω = ω0התנודות  המאולצות  במצב  שוויון  התדירויות  

 .בתדירויות אחרות
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 השימוש בתהודה והמאבק בה§  26

עשויה  להתרחש  תופעת ,  כאשר  מערכת  נמצאת  תחת  השפעת  כוח  חיצוני  מחזורי

 .הגורמת לגידול חד של משרעת התנודות, תהודה

  מהווים  מערכת –בסיס  מכונה  או  מבנה  אונייה  ,    גשר–כל  גוף  אלסטי  

  המנוע  במאמצים לעתים  קרובות  מלּוָוה  עבודת.  ידי  תדירות  עצמית-המאופיינת  על

או  במרכוז  לא  מדויק  של )  למשל,  בוכנות(מחזוריים  הקשורים  בעבודת  חלקי  המנוע  

אם  תדירות  המאמצים  המחזוריים  שווה  לתדירות ).  למשל,  צירים(חלקים  סובבים  

משרעת  התנודות  עלולה  לגדול  עד  כדי  כך .  מופיעה  התהודה,  העצמית  של  המערכת

  המערכת  אינו  עולה  על  סף  המאמץ   אף  שהמאמץ  בחומר–שהמערכת  תיהרס  

פלדה ,  הסיבה  לקריסת  המבנה  היא  שברזל.  הגבולי  של  המערכת  במאמץ  סטטי

, וחומרים  אחרים  מאבדים  את  חוסנם  באופן  חריף  יותר  תחת  מאמצים  מחזוריים

 . וכתוצאה מכך נהרסים בפתאומיות

בכל  המקרים  האלה  נוקטים  פעולות  מיוחדות  כדי  לא  לאפשר  את  הופעת 

מגדילים  את  החיכוך  במערכת  או  מתכננים  את :  דה  או  להמעיט  בתוצאותיההתהו

. שהתדירות  העצמית  לא  תהיה  שווה  לתדירות  הכוח  המחזורי  החיצוני,  המערכת  כך

שבהם  נאלצו  לתכנן  מחדש  ספינות  ענקיות  כדי  להקטין  את ,  ידועים  מקרים

 . רעידותיהן

סר  על  חיילים  לצעוד במעבר  גשר  נא:  דוגמה  נוספת  נוגעת  למעבר  על  גשרים

ואם  במקרה ,  צעדה  צבאית  אחידה  גורמת  להשפעה  מחזורית  על  הגשר.  בקצב  אחיד

הוא  עלול ,  שווה  תדירות  ההשפעה  הזאת  לתדירות  העצמית  של  תנודות  הגשר

 . להיהרס

עד  כאן  הבאנו  דוגמאות  של  תוצאות  מזיקות 

 . אולם יש לה גם תוצאות מועילות;  של התהודה

  מבוסס  מכשיר  למדידת על  תופעת  התהודה

המכשיר  כולל  אוסף  של .  התדירות  של  זרם  חילופין

המורכבות  על  בסיס  משותף ,  לוחיות  אלסטיות

לכל  לוחית  תדירות  עצמית  מיוחדת ).  68ציור  (

 .באורכּה ובמסתּה, התלויה בתכונותיה האלסטיות
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תחת  השפעת  אלקטרומגנט  מבצעים .  התדירויות  העצמיות  של  הלוחיות  ידועות

שהתדירות ,  אולם  רק  לוחית  אחת;  יס  ועמו  כל  הלוחיות  תנודות  מאולצותהבס

מנגנון .  תתנודד  במשרעת  גדולה,  העצמית  שלה  שווה  לתדירות  התנודות  של  הבסיס

 . שהיא תדירותו של הבסיס הרוטט, זה מאפשר לגלות את תדירות זרם החילופין

 .ופעת התהודהביישום ת, חשובות הרבה יותר, בהמשך נכיר דוגמאות נוספות

   ? 
   התלויים  בקצה,  שתי  מטוטלות  בנויות  מכדורים  בעלי  רדיוס  שווה .1

, התנודות  של  איזה  כדור.  מסות  הכדורים  שונות.  חוטים  בעלי  אורך  שווה

        ?ייפסקו מהר יותר, הקל או הכבד יותר

תארו ,  אם  כן?  האם  נזדמן  לכם    לראות  את  תופעת  התהודה  בבית  או  ברחוב .2

 .סבירוזאת וה

המוחזקת  במצב  פתוח  ומוחזרת  למצב ,  כדי  להחזיק  פתוחה  דלת  מסתובבת .3

האם .    ניוטון50יש  להפעיל  על  הידית  כוח  קבוע  של  ,  ידי  קפיצים-סגור  על

ניתן  להזניח (  ניוטון  0.005ידי  הפעלת  כוח  של  -אפשר  לפתוח  את  הדלת  על

התהודה באיזה  תנאי  בולטות  במיוחד  תכונות  ?  )את  החיכוך  שבצירי  הדלת

 ?של מערכת

המשותפת  לכל ,  נבחין  בתכונה  אחת.  הכרתם  את  נושא  התנודות  המכניות

 :התנודות והמבדילה אותן מכל סוג אחר של תנועה מכנית

בדרך  כלל  מתמקד  פתרון  בעיית  תנועה  של  גוף  במציאת  מקום  הגוף  ומהירותו 

של לעומת  זאת  מתמקד  תיאור  תנודות  מחזוריות  במאפיינים  .  בכל  רגע  בזמן

חשוב .    ולא  במקום  ובמהירות  הגוף  המתנודד  בכל  רגע  בזמן–מחזוריות  התנועה  

. כלומר  בערכים  המאפיינים  את  התהליך,  לשלוט  במשרעת  ובזמן  מחזור  התנודות

בתנודות  מאולצות  יש  לדעת  את  היחס  בין  תדירות  הכוח  המחזורי  המאלץ  לבין  זה 

 . תהליךכי יחס זה מגדיר את אופי ה, של התנודות החופשיות
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 דוגמאות לפתרון תרגילים
 ?t = 5 min  בזמן  l = 4.9 mכמה תנודות מבצעת מטוטלת מתמטית שאורכה   .1

 פ ת ר ו ן 
 :  פי הנוסחה-נמצא על זמן מחזור התנודות

  

 :מספר התנודות המבוקש נמצא כך

     

 

   לאורך ,    הקשורה    לקצהו,    ידי    משקולת-קפיץ    התלוי    אנכית    מתארך    על   .2

∆l = 0.8 cm    .    למה  שווה  מחזור  התנודותT של  התנודות  החופשיות  של  

 ?המשקולת
 פ ת ר ו ן 

 :מחזור תנודות המשקולת הקשורה לקפיץ מוגדר לפי הנוסחה

      

על  המשקולת  פועלים  כוח .    מקדם  הקפיץ–  k;    מסת  המשקולת–  m:  כאשר

, משקל-ת  נמצאת  בשיוויכאשר  המשקול.    הכבידה                    וכוח    אלסטי              

 :כוחות אלה שווים בגודלם

Fg = Fe 

 :ובהתאם,  = k∆l  mg: אזי, )חוק הוק  (Fe = k∆l  - וFg = mg:  מכיוון ש

     :                                              לכן                  .   

    

 

הצד  השני  של   ).  56ראו  ציור  (על  מוט  אופקי  נמצאת  משקולת  הקשורה  לקפיץ   .3

המשקל     -ברגע    ההתחלתי    מסיטים  את  המשקולת  ממצב  שיווי.    הקפיץ    קשור

מצאו    את  קואורדינטת  המשקולת  כעבור    .      ומשחררים      אותהxm = 10 cm  -ב

 .הזניחו את החיכוך.  זמן מחזור של התנודות מהרגע ההתחלתי1/8

T = 2È
l

g

n = 
t

T
= 

t

2È

g

l
 Ó 68 

T = 2È
m

k

Fg Fe

m

k
 = 

àl

g

T = 2È
àl

g
 Ó 0.2 sec
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     פ ת ר ו ן 

 .x = xm cos ω0t:  זמן היאתלות קואורדינטת המשקולת ב
 :אזי               , -                      ו-מכיוון ש

      

  

   ראו  ציור (מתנודדת  לאורך  מוט  אופקי  חלק  ,  הקשורה  לקצה  קפיץ,  משקולת .4

מצאו  את  היחס  בין  האנרגיה  הקינטית  של  המשקולת  לבין  האנרגיה ).  56

  נמצאת  בנקודת  האמצע  בין ברגע  שבו  המשקולת,  הפוטנציאלית  של  המערכת

 .המשקל-הנקודה הקיצונית לבין נקודת שיווי
 פ ת ר ו ן 

בחלוף :               .  קואורדינטת  הנקודה  הנתונה  שווה  למחצית  משרעת  התנודות

 :המשקולת באותה נקודה שווה האנרגיה הפוטנציאלית של המערכת

     

 :  בכל רגע בזמן מתקיים אולם

 

הקינטית של המשקולת ברגע שהיא חולפת בנקודה הנתונה תחושב לכן  האנרגיה 

 :כך

 

 :לכן

            

 

 

 

 

Ñ0 = 
2È

t
t = 

T

8

x = 
xm

2

Wp = 
kx

2

2
= 

kxm
2

8

Wk + Wp = 
kxm

2

2

Wk = 
kxm

2

2
 - Wp = 

kxm
2

2
- 

kxm
2

8
= 

3

8
kxm

2

Wk

Wp
 = 3

x = xm cos( 2È

T
*
T

8 ) = xm cos
È

4
 Ó 0.071 m
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    3מקבץ תרגילים 

.   הרץ  בהשפעת  קפיץ2  גרם  מבצעת  תנודות  בתדירות    100משקולת  שמסתה   .1

 .מצאו את מקדם הקפיץ

מהו  מחזור .    מטר98פטרבורג  הוא  -אורך  מטוטלת  פוקו  בכנסיית  איזק  בסנט .2

 ?ל המטוטלתהתנודות ש

    תנודות  באותו  פרק n2 = 6  –ואחרת  ,      תנודותn1 = 10מטוטלת  אחת  ביצעה   .3

מה  אורכה  של  כל .  l = 16 cm∆הפרש  האורכים  של  המטוטלות    .  זמן

 ?מטוטלת

? אם  תועבר  מכדור  הארץ  לירח,  בכמה  ישתנה  זמן  מחזור  התנודות  של  מטוטלת .4

   3.7 כדור   הארץ  גדול  פי ורדיוס  ,  ממסת  כדור  הארץ81מסת הירח קטנה פי 
 .     מרדיוס הירח

כדור  אחר .  הוסט  לזווית  קטנה  ושוחרר,  התלוי  מהתקרה  על  חוט  ארוך,  כדור .5

נפל  בנפילה  חופשית  מנקודת  הקשירה  של  החוט  לתקרה  ללא  מהירות 

המשקל    של  -איזה  מהכדורים  יגיע    מהר    יותר    לנקודת    שיווי.  התחלתית

 ?זמנית-לו את תנועתם בואם התחי, הכדור הראשון
משקלו -מ  מנקודת  שיווי"  ס1הוסט  למרחק  ,  הקשור  לקצה  קפיץ,  כדור .6

 ? ν = 5 Hzאם תדירות תנודותיו  ,  שניות2 -איזו  דרך  יעבור הכדור ב. ושוחרר
 ).ניתן להזניח את דעיכת התנודות(

משרעת .  קשור  לקצה  קפיץ  ומתנודד  במישור  אופקי,    גרם200שמסתו  ,  גוף .7

מצאו  את  התדירות  הסיבובית  של .    N/m 16ומקדם  הקפיץ  ,  מ"  ס2תנודות  ה

 .הגוף ואת האנרגיה הכוללת האצורה במערכת

קובייה  קטנה  מתנדנדת  חופשית  ללא  חיכוך  .8

מה  מחזור  ).  69ציור  (בתחתית  שקע  כדורי  

 . Rרדיוס העקמומיות של השקע הוא ? תנודותיה

 ביןהמרחק  .  מכונית  נוסעת  בדרך  משובשת .9
זמן  מחזור  התנודות  החופשיות  של .    מטרים8הבליטות  בדרך  הוא  בערך  

באיזו  מהירות  של  המכונית  תהיינה  הרעידות  בכיוון .    שנייה1.5המרכב  שלה  

 ?האנכי בולטות במיוחד
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 3תקציר פרק 
ידי  חוקים -מתוארות  על)  בחשמל,  במכניקה(התנודות  בתחומי  הפיזיקה  השונים   .1

 .מאולצות לתנודות חופשיותין תנודות מבדילים ב. כמותיים זהים

לאחר  שהמערכת ,    מופיעות  במערכת  בהשפעת  כוחות  פנימייםחופשיותתנודות   .2

הקשורה  לקצה ,  תנודות  חופשיות  מבצעת  משקולת.  משקלּה-הוצאה  ממצב  שיווי

 . במהלך הזמן דועכות התנודות החופשיות עקב החיכוך. קפיץ ומטוטלת
. ת  בעקבות  פעולה  של  כוח  חיצוני  מחזורי  מופיעות  במערכמאולצותתנודות  

דוגמה  לתנודות  מאולצות .  כל  עוד  פועל  הכוח  החיצוני,  תנודות  אלה  אינן  דועכות

 .שמנדנדים בדחיפות מחזוריות, היא נדנדה

 ידי החוק השני של   -תנודות חופשיות של משקולת הקשורה לקפיץ מתוארות על .3
 :במקרה הנדון החוק הוא; ניוטון

x'' = - ω0
2x 

;   תאוצת  המשקולת–  ''x;  המשקל-  סטיית  המשקולת  מנקודת  שיווי–  x:        כאשר

ω0
שבה  הסטייה  והתאוצה (משוואה  דומה  .  התלוי  בתכונות  המערכת,    קבוע–  2

 . מתארת את תנודות המטוטלת המתמטית)  מסומנות באותיות אחרות

 : הוא, המתארת את התנודות החופשיות, פתרון המשוואה .4

                                                      x = xm cos ω0 
מכונות  תנודות )  או  לפי  חוק  פונקציית  הסינוס(תנודות  המתרחשות  לפי  חוק  זה  

 .הרמוניות

 . משרעת התנודותהמשקל מכונה -  מנקודת שיוויxmגודל הסטייה המרבית   . 5

  ומתבטא  באמצעות  התדירות ,תדירות  סיבובית  של  התנודות    מכונה  ω0     הגודל    

νכך :                                  ω0 = 2πν 

זמן  מחזור מכונה  ,  שאחריו  חוזרת  תנועת  הגוף  על  עצמה,    פרק  הזמן  המזערי .6

 :וניתן לבטאו באמצעות התדירות הסיבובית באופן הבא, התנודה

             

, של  פונקציית  הסינוסהמשמש  כזווית  של  פונקציית  הקוסינוס  או  ,  את  הגודל .7

 . המופע מגדיר את משרעת הגוף המתנודד בכל רגע. מופע התנודותמכנים 

T = 
2È

Ñ0
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 תלויה , הקשורה בקצה קפיץ, התדירות הסיבובית העצמית של תנודות משקולת .8

 :k  ובמקדם הקפיץ  mבמסתה  

 

 :ידי הנוסחה-התדירות העצמית של מטוטלת מתמטית ניתנת על

 

      

התדירות  וזמן .    אורך  המטוטלת–  l;    הנפילה  החופשית  תאוצת–  g:  כאשר

 .המחזור של תנודות הרמוניות אינם תלויים במשרעת

 :בהיעדר כוחות חיכוך  נשארת אנרגיית גוף מתנודד קבועה .9

            

 

לתנודות  המאולצות  חשיבות  מיוחדת  כאשר  כוח  חיצוני  ומחזורי  פועל  על  .10

כאשר  תדירות  פעולת  הכוח .  ופשיותשיכולות  להתרחש  בה  תנודות  ח,  מערכת

מופיעה  תופעת  התהודה ,  החיצוני  המחזורי  שווה  לתדירות  העצמית  של  המערכת

התהודה  מתגלה  באופן  בולט .    גידול  חד  של  משרעת  התנודות  המאולצות–

 .במערכות בעלות חיכוך קטן

 

 

 

Ñ0 = 
k

m
 

Ñ0 = 
g

l

W = 
mvx

2

2
+ 

kx
2

2
 = 

mvm
2

2
= 

kxm
2

2
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 תנודות אלקטרומגנטיות  .4פרק 
  .בפרק זה נלמד על תנודות אלקטרומגנטיות

 .   נדגיש את האופי המשותף של תהליכי תנודות מסוגים שונים

 תנודות אלקטרומגנטיות חופשיות ותנודות אלקטרומגנטיות מאולצות   §   27

יצירת  תנודות  אלקטרומגנטיות  פשוטה  כמעט  באותה  מידה  כגרימת  תנודות  של 

  אנו  רואים הרי  אין:  אולם  גילוי  התנודות  אינו  כה  פשוט;  מסה  התלויה  בקצה  קפיץ

 !אף לא את הזרם בסליל, במישרין את מטען הקבל

 צנצנת    ליידןלאחר  שפיתחו  את  .  תנודות  אלקטרומגנטיות  התגלו  באקראי

, ולמדו  להעניק  לה  מטען  גדול  באמצעות  המכונה  האלקטרוסטטית)  הקבל  הראשון(

המדענים  קיצרו  את  הדקי .  חקרו  את  תהליך  הפריקה  החשמלית  של  הצנצנת

בעובדה  זאת .  וגילו  שמוטות  הפלדה  שבסליל  הפכו  למגנטים,  ידי  סליל-להצנצנת  ע

אבל !  הרי  זרם  חשמלי  אמור  היה  למגנט  את  ליבת  הפלדה:  לא  היה  שום  דבר  מוזר

ואיזה ,  לא  היה  אפשר  לנבא  איזה  קצה  משני  קצות  ליבת  הסליל  יהיה  קוטב  צפוני

חלף  זמן  עד .  אה  אחרתובכל  פעם  קיבלו  תוצ,  חזרו  על  הניסוי  בתנאים  דומים.  דרומי

.  שבמהלך  פירוק  הקבל  דרך  הסליל  נוצרות  תנודות  אלקטרומגנטיות,  שהבינו

גם  הזרם  שבסליל  משנה ,  במהלך  הפירוק  מספיק  הקבל  להיטען  מחדש  פעמים  רבות

וכך  מתמגנטת  הליבה  באופן  שונה  בעת  חילופי  מגמת ,  את  מגמתו  פעמים  רבות

 .הזרם בה

תנודות יים  או  כמעט  מחזוריים  מכונים  זרם  ומתח  מחזור,  שינויי  מטען

 .  אלקטרומגנטיות

העולה  בהרבה  על ,  בדרך  כלל  מתרחשות  תנודות  אלה  בתדירות  גבוהה  מאוד

ניתן  לחקור  אותן  באמצעות  מכשיר  מיוחד  המכונה .  תדירות  התנודות  המכניות

 . אוסצילוגרף

ת אלומה  צרה  של  אלקטרונים  בשפופרת  האלקטרונית  של  האוסצילוגרף  פוגע

את  זוג  לוחות  ההטיה .    הזורח  כאשר  הוא  מופצץ  באלקטרונים,  במסך  פלואורסצנטי

ציור (    שצורתו    מסור    upמשתנה    "  מתח  פתיחה"האופקי  של  השפופרת  מחברים  ל

70.( 
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ואחר  כך  נופל ,  המתח  עולה  יחסית  לאט

השדה  החשמלי  משתנה  בעוצמתו .  באופן  חד

ומאלץ  את  אלומת ,  בין  הלוחות  האנכיים

קטרונים  לעבור  את  המסך  בכיוון  אופקי האל

 . כך לחזור-ומיד אחר, במהירות קבועה

 70ציור    אם נחבר עתה את לוחות ההטיה האופקיים
הנוצרות ,  יגרמו  תנודות  המתח,  אל  הקבל

לתנודות  האלומה  בכיוון ,  במהלך  פירוקו

כתוצאה  מכך  נוצר  על  המסך  גרף  של .  האנכי

מה  לזה בדו,  )71ציור  (מתח  בתלות  הזמן  

 .שמציירת מטוטלת  החול על סרט נייר נע
                                                       1. תנודות אלה דועכות במהלך הזמן

 כלומר   הן   נוצרות,   תנודות  אלה   חופשיות
  -במערכת  לאחר  שמוציאים  אותה  ממצב  שיווי

  71ציור      ממצב במקרה   שלנו   יוצאת המערכת .  משקלה
. משקלה  כאשר  מקנים  לקבל  את  המטען-שיווי

טעינת  הקבל  דומה  להטיית  המטוטלת  ממצב 

 . אנכי

לא  קשה  ליצור  תנודות  אלקטרומגנטיות 

תנודות  מאולצות  הן .  מאולצות  במעגל  חשמלי

 תנודות   במעגל   בהשפעת     כוח     אלקטרומניע
                                                          72          ציור                           . חיצוני  מחזור י

העשויה  מכמה  ליפופי  תיל  והמסתובבת  בשדה ,  מ  משתנה  נוצר  במסגרת"כא

  הפועל  על ,כוח  לורנץמ  המושרה  הוא  "במקרה  זה  מקור  הכא).  72ציור  (מגנטי  אחיד  

וגורם  לתנועת  האלקטרונים ,  מגנטיהאלקטרונים  הנעים  עם  מוליכי  המסגרת  בשדה  

 משתנה  באופן ,   החודר   אל   המסגרת,   מכיוון   ששטף   מגנטי.   לאורך   המוליך

 
1  

לכן  כדי  לראות  אותן  משתמשים .  התנודות  במעגל  דועכות  בחלקי  שנייה  קטנים

     .םהממשיך  לזרוח  זמן  רב  לאחר  פגיעת  אלומת  האלקטרוני,  באוסצילוגרף  בעל  מסך  מיוחד
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מ  המושרה  בהתאם  לחוקי  ההשראה  האלקטרומגנטית "משתנה  גם  הכא,  מחזורי

, מ  המשתנה  זרם  משתנה"יוצר  הכא,  כאשר  סוגרים  את  המעגל.  ובאופן  מחזורי

 .המשקל-ומחוג הגלוונומטר מתנודד סביב נקודת שיווי

 
תנודות  אלקטרומגנטיות  חופשיות  נוצרות  במהלך  פירוק  קבל  דרך  סליל 

 .מ מחזורי"ידי כא- התנודות המאולצות במעגל נוצרות על.ההשראה

       ? 
 ?  מהן תנודות אלקטרומגנטיות  .1
מהו  ההבדל  בין  תנודות  אלקטרומגנטיות  חופשיות  לתנודות  . 2

 ?מאולצות

 מעגל תנודות § 28
 מעברי אנרגיה בתנודות אלקטרומגנטיות   

, ות  אלקטרומגנטיותשבה  יכולות  להתרחש  תנוד,  המערכת  הפשוטה  ביותר

מעגל מערכת  כזאת  מכונה  ).  73ציור  (מורכבת  מקבל  ומסליל  המחובר  ללוחות  הקבל  

 .תנודות

ידי  חיבורו  במשך  זמן -נטען  את  הקבל  על.  נראה  כיצד  נוצרות  תנודות  במעגל  זה

 :הקבל יאצור אנרגיה). א74ציור (קצר לסוללה באמצעות הבורר 

         )4.1(  

בין    לוחות    הקבל    נוצר    הפרש  .    קיבולו–  C;    ן    הקבל  מטע–  qm:    כאשר

 . Umפוטנציאלים 

הקבל ).  ב74ציור    (2נעביר  את  הבורר  למצב  

אין .  ובמעגל  יופיע  זרם  חשמלי,  יתחיל  להתפרק

, עוצמת  הזרם  מגיעה  לערכה  המרבי  באופן  מיידי

 אלא גדלה בהדרגה עקב  ההשראות  העצמית   של
 73ציור ורמת   להיווצרות   שדה                        הופעת   הזרם  ג:  הסליל

בזמן  גידול ;  )2ראו  בפרק  (וזה  יוצר  במוליך  שדה  מערבולת  חשמלי  ,  מגנטי  משתנה

 .השדה המגנטי פועל שדה המערבולת החשמלי נגד הזרם ומונע את גידולו הפתאומי

Wp = 
qm

2

2C
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 74ציור      

-אולם  בו,  השדה  החשמליבמהלך  פירוק  הקבל  הולכת  וקטנה  האנרגיה  של  

 :המוגדרת לפי הנוסחה, זמנית הולכת וגדלה אנרגיית השדה המגנטי של הזרם

         )4.2( 

 . השראות הסליל– L;  עוצמת הזרם המשתנה– i:  כאשר

  של  השדה  האלקטרומגנטי  של  המעגל  שווה  לסכום Wהאנרגיה  הכוללת  

 :האנרגיות של השדה המגנטי והשדה החשמלי

        

, תשווה  אנרגיית  השדה  החשמלי  לאפס,  (q = 0)ברגע  שבו  נפרק  הקבל  לגמרי    

ברגע  זה  תהיה .  פי  חוק  שימור  האנרגיה  תהיה  אנרגיית  השדה  המגנטי  מרבית-ועל

 .  מרבית Imעוצמת הזרם  

אין ,  פי  שברגע  זה  שווה  הפרש  הפוטנציאלים  בין  קצות  הסליל  לאפס-על-אף

כאשר :  מיידי  בגלל  תופעת  ההשראה  העצמיתהזרם  החשמלי  יכול  להיפסק  באופן  

נוצר  שדה ,  מתחילים  לקטון,  ידיו-הנוצר  על,  עוצמת  הזרם  והשדה  המגנטי

 . המערבולת החשמלי התומך בזרם

שתלך  ותקטן ,  כתוצאה  מכך  יעבור  הקבל  טעינות  מחדש  עד  שעוצמת  הזרם

יית ואנרג,  ברגע  זה  תשווה  אנרגיית  השדה  המגנטי  לאפס.  תשווה  לאפס,  בהדרגה

 .השדה החשמלי תהיה מרבית

והמערכת  תחזור  למצבּה ,  לאחר  מכן  יתחיל  הקבל  להיטען  מחדש  שוב

WM = 
Li

2

2

W = 
Li
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2
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התנודות ;  היה  התהליך  נמשך  עד  אינסוף,  אילו  לא  היו  איבודי  אנרגיה.  ההתחלתי

היו  מצבי ,  השווים  לזמן  מחזור  התנודות,  בעבור  פרקי  זמן;  היו  בלתי  מרוסנות

וערכה  בכל ;    האנרגיה  הכללית  היתה  נשמרת;המערכת  חוזרים  על  עצמם  במדויק

רגע  שהוא  היה  שווה  לאנרגיה  המרבית    של  השדה  החשמלי  או  האנרגיה  המרבית 

 :של השדה המגנטי

         )4.4( 

יש  לסליל  ולחוטי ,  למשל,  כך.  אולם  במציאות  איבודי  אנרגיה  בלתי  נמנעים

רומגנטי  לאנרגיה והתמרת  האנרגיה  של  השדה  האלקט,  Rהמעגל  התנגדות  חשמלית  

 .בלתי נמנעת) חום(פנימית של המוליך 

במעגל  תנודות  מותמרת  אנרגיית  השדה  החשמלי  של  קבל  טעון  באופן  מחזורי 

בהעדר  ההתנגדות  במוליכים  נשארת  האנרגיה .  לאנרגיית  השדה  המגנטי  של  הזרם

 . הכללית של השדה האלקטרומגנטי קבועה

? 
 . תארו כיצד, אם כן? ודותהאם יכולים אתם להרכיב מעגל תנ  .1
 ? ְלמה שווה אנרגיית המעגל ברגע זמן כלשהו . 2

 הדמיון בין תנודות מכניות לבין תנודות אלקטרומגנטיות  §   29

כתנודות  גוף ,  תנודות  אלקטרומגנטיות  במעגל  דומות  לתנודות  מכניות  חופשיות

, באופן  מחזוריהמשתנים  ,  אין  הדמיון  מתייחס  לערכים  עצמם.  הקשור  לקצה  קפיץ

 . המחזורי של ערכים שוניםתהליכי השינויאלא ל

    והיטל xבמהלך  תנודות  מכניות  משתנים  באופן  מחזורי  קואורדינטת  הגוף  

    ועוצמת qובמהלך  התנודות  האלקטרומגנטיות  משתנים  מטען  הקבל    ,  vxמהירותו  

  מוסבר האופי  הדומה  של  מהלך  שינוי  הגדלים  המכניים  והחשמליים.    במעגלiהזרם  

-החזרה  לנקודת  שיווי:  שקיים  דמיון  בגורמים  היוצרים  את  שני  סוגי  התנודות,  בכך

  הפרופורציונלי ,Feידי  הכוח  האלסטי  -המשקל  בתנודות  המכניות  נגרמת  על

כאשר  מקדם  הפרופורציונליות  הוא ,  המשקל-להתרחקות  הגוף  מנקודת  שיווי

,  ידי  המתח    בין    הלוחות-לנגרמת  ע)  הופעת  הזרם(ופריקת  הקבל    ;kמקדם  הקפיץ  
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ההפכי   ,  C/1כאשר  מקדם  הפרופורציונליות  הוא  הגודל    ,  qהפרופורציונלי    למטען    

                   .-מכיוון ש, לקיבול

עקב  תכונת ,  הנמצא  תחת  השפעת  כוח,  בדומה  לגידול  האטי  של  מהירות  גוף

אחר  הפסקת שאינה  מתאפסת  מיד  ל,  ובדומה  למהירות,  ההתמד  של  המסה  הנעה

:   כך  גם  הזרם  החשמלי  הנוצר  בסליל  כתוצאה  מההשראות  העצמית–פעולת  הכוח  

 . ואינו נפסק מיד לאחר שהמתח מתאפס, הוא גדל באופן הדרגתי בהשפעת המתח

,  בהתאמה.        במכניקהm  משחקת  אותו    תפקיד    כמסה      Lהשראות  המעגל  

                  של  לאנרגיית      השדה  המגנטיהאנרגיה  הקינטית    של    הגוף                        תואמת      

 .הזרם

 טעינת  הקבל   מסוללה   מקבילה   דומה  להענקת  אנרגיה   פוטנציאלית 

 1 ).א75ציור (משקלו - מנקודת שיוויxmשהוסט למרחק , הקשור לקפיץ לגוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 75ציור      

 

 
 . ד-ג ו, ב, א75ם  המשקל מסומנות בקווים אנכיים אפורים בציורי-נקודות שיווי 1
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   kשלמקדם    הקפיץ    ,        בהשוואת    הביטוי    הזה    לאנרגיית    הקבל                      נסיק

,  בתנודות אלקטרומגנטיות, ההפוך לקיבול, בתנודות  מכניות  תפקיד  דומה לגודל      

 .qm  מתאימה למטען  xmושהקואורדינטה  

מתאימה  להופעת   במעגל  חשמלי  עקב  הפרש  פוטנציאלים  iהופעת  הזרם  

 ).ב75ציור ( בהשפעת הכוח האלסטי של הקפיץ vxהמהירות  
מתאים  מעבר  הגוף  דרך  נקודת ,  שבו  הקבל  מתפרק  ועוצמת  הזרם  מרבית,  לרגע

 ).ג75ציור (משקלו במהירותו המרבית -שיווי

משקלו -והגוף  נע  שמאלה  מנקודת  שיווי,  בהמשך  מתחיל  הקבל  להיטען  מחדש

. ועוצמת  הזרם  מתאפסת,    נטען  הקבל  במלואוTצי  זמן  מחזור  כעבור  ח).  ד75ציור  (

כאשר  מהירותו  שווה  לאפס ,  למצב  זה  מתאימה  סטיית  הגוף  למצב  שמאל  קיצוני

 ).ה75ציור (

ההתאמה  בין  הערכים  המכניים  לערכים  החשמליים  במהלך  התנודות  מסתכמת 

 .בטבלה הבאה

 

 

 גודל מכני   גודל חשמלי

 xקואורדינטה   qמטען  

 mמסה   Lהשראות  

 vxמהירות   iעוצמת הזרם  
 

    C/1הגודל ההפוך לקיבול
 

 

  kמקדם הקפיץ  
 

 kx2/2          אנרגיה פוטנציאלית q2/2Cאנרגיית השדה החשמלי   

mvxאנרגיה קינטית    Li2/2אנרגיית השדה המגנטי   
2/2 

qm 
2

2C 1

C
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? 
מעגל  חשמלי במה  מתבטא  הדמיון  בין  תנודות  אלקטרומגנטיות  ב  .1 

 ?לבין תנודות המטוטלת המתמטית

    במעגל תנודתי מתאים לגודל        kמדוע  תפקיד  מקדם  הקפיץ   .2

 ?C- ולא ל–

 המשוואה המתארת את התהליכים במעגל תנודות  §   30
          מחזור תנודות אלקטרומגנטיות  חופשיות

 .במעגל תנודותהמתרחשים , נעבור כעת למודל כמותי של התהליכים

 המשוואה המתארת את התהליכים במעגל תנודות

, את  המשוואה).  76ציור  (  קטנה  מאוד  Rשהתנגדותו  ,  ננתח  מעגל  תנודות

אפשר  לפתח  בעזרת  חוק ,  המתארת  את  התנודות  החשמליות  החופשיות  במעגל

 .שימור האנרגיה

דה   של  המעגל  לסכום  האנרגיות  של  השWבכל    רגע  שווה  האנרגיה  הכללית  

 .המגנטי ושל השדה החשמלי

 :שצורתה היא) 4.3(נחזור למשוואה 

 

אין ,  כל  עוד  התנגדות  המעגל  שווה  לאפס

  .אנרגיה כוללת זו משתנה עם הזמן

      
מכיוון  שכמות  האנרגיה ,  הנגזרת  של  האנרגיה  הכוללת  לפי  הזמן  שווה  לאפס

רגיית  השדה  החשמלי לכן  סכום  הנגזרות  של  אנרגיית  השדה  המגנטי  ושל  אנ.  קבועה

 :מתאפס

           

 או

         )4.5( 
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  שינוי  האנרגיה  של  השדה קצב:  היא  זו)    4.5(המשמעות  הפיזיקלית  של  משוואה    

" מינוס"הסימן  .    שינוי  האנרגיה  של  השדה  החשמליקצבהמגנטי  שווה  בגודלו  ל

קטנה  אנרגיית  השדה ,  שכאשר  אנרגיית  השדה  החשמלי  גדלה,  מצביע  על  כך

 .הודות לכך אין ערך האנרגיה הכוללת משתנה. ולהפך, המגנטי

 1:ונקבל, )4.5(נחשב את שתי הנגזרות במשוואה 

         )4.6( 

 :אולם נגזרת המטען בזמן היא עוצמת הזרם ברגע נתון

         )4.7( 

 :בצורה הבאה)  4.6(לכן אפשר לרשום את המשוואה 

         )4.8( 

  בדומה  –הזרם  בזמן  היא  הנגזרת  השנייה  של  המטען  בזמן  הנגזרת  של  עוצמת  

. שהיא  הנגזרת  השנייה  של  הקואורדינטה  לפי  הזמן,  )התאוצה(לנגזרת  המהירות  

נקבל ;    Li    -ונחלק  את  שני  האגפים  של  המשוואה  ב  ,  ''i' = q):    4.8(נציב  במשוואה  

 :גלהמתארת את התנודות החשמליות החופשיות במע, את המשוואה הבסיסית

         )4.9( 

כעת  יכולים  אנו  ליהנות  מן  המאמצים  שהשקענו  בלימוד  תנודות  כדור  בקפיץ 

שונה )  4.9(מלבד  בפרמטרים  שלה  אין  המשוואה  .  ובלימוד  תנודות  מטוטלת

      אם  במשוואה .    המתארת  את  תנודות  הכדור  שבקצה  הקפיץ,  )3.11(מהמשוואה  

נקבל ,    m    במקום    L  -ו  ,    k                במקום    ,''x  במקום    ''x  ,q    במקום    qנציב    )  3.11(

ולכן  אם יודעים אנו ,  כבר  פתרנו)  3.11(אבל  את  משוואה  ;  במדויק)  4.9(את  משוואה  

 .יכולים אנו להקיש כיצד מתרחשות תנודות במעגל, כיצד מתנודד כדור

  היינו כפי  שהיה  אילו,  2i    -    אינה  שווה  ל'(i2)לכן  הנגזרת  .  אנו  מחשבים  נגזרות  בזמן  1

מכיוון  שמחשבים ,    של  עוצמת  הזרם  בזמן'i    בנגזרת  2iיש  לכפול  את  .  iמחשבים  נגזרת  לפי    

 .'(q2)שיקול דומה מפעילים כאשר מחשבים את הנגזרת . את הנגזרת מפונקציה מורכבת

L

2
*2iiÞ = - 

1

2C
*2qqÞ

i = lim
àq

àt
 = qÞ 

àt 0

LiÞi = - 
qi

C
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1
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 נוסחת תומסון

.     לריבוע  התדירות  העצמית  של  התנודותk/mשווה  המקדם    )  3.11(במשוואה  

לריבוע  התדירות  הסיבובית  של  תנודות )  4.9(קדם                    במשוואה  לכן  שווה  המ

 :חשמליות חופשיות
         )4.10( 

 :זמן מחזור התנודות החופשיות במעגל שווה

         )4.11( 

 ,ויליאם  תומסון  על  שם  הפיזיקאי  האנגלי  ,נוסחת  תומסוןמכונה  )  4.11(הנוסחה  

 . אשר פיתח אותה לראשונה

ן  המחזור  של  תנודות  חופשיות  במעגל  תנודות  ניתן  להמחיש  באופן את  הגדלת  זמ

וכן ,  כן  תגדל  עוצמת  הזרם  לאט  יותר  עם  הזמן,  ככל  שגדלה  ההשראות:  הבא

כן  דרוש  זמן  רב  יותר  לטעינת ,  וככל  שהקיבול  גדול  יותר;  תתמעט  לאפס  לאט  יותר

 . הקבל מחדש

 תנודות הרמוניות של מטען וזרם
כאשר  הסטייה  מנקודת (ינטה  בזמן  בתנודות  מכניות  בדומה  לשינוי  הקואורד

 :המתרחשת לפי החוק  ההרמוני, ) המשקל ברגע ההתחלתי היא מרבית-שיווי

x = xm cos ω0t 

 :משתנה גם מטען הקבל בזמן לפי אותו חוק

q = qm cos ω0t 

 . משרעת  תנודות המטען– qm:  כאשר

 :גם עוצמת הזרם מבצעת תנודה הרמונית

           )4.13( 

תנודות  עוצמת  הזרם .      משרעת  התנודות  של  עוצמת  הזרם-  Im = qmω0:  כאשר

   ).77ציור (מקדימות את תנודות המטען במופע של       

            תנודות  המהירות  בתנועת  הכדור  הקשור  לקצה  קפיץ -בדיוק  כך  מקדימות  ב

1

LC

Ñ0 = 
1

LC

T =  
2È

Ñ0

 =  2È LC 

i = qÞ = - Ñ0qm  sin Ñ0t  = Im cos (Ñ0t + 
È

2 )
È

2
È

2
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 ). הסטייה(ובתנועת מטוטלת מתמטית את תנודות הקואורדינטה 

 

 

 

 

 77ציור      

כן  יהיה ,    גדולה  יותרRככל  שההתנגדות  .  עקב  איבודי  אנרגיה  דועכות  התנודות

לא ,  כאשר  תהיה  ההתנגדות  גדולה  מספיק.  זמן  מחזור  התנודות  ארוך  יותר

 .אולם לא תתרחש טעינה מחדש, הקבל יתפרק. תיווצרנה תנודות כלל

היא ,  מגנטיות  חופשיותשבה  מופיעות  תנודות  אלקטרו,  המערכת  הפשוטה  ביותר

המתארת  את  התנודות ,  היא  המשוואה  הבסיסית)  4.9(המשוואה  .  מעגל  תנודות

 .החשמליות החופשיות במעגל

? 
במה  נבדלות  תנודות  חשמליות  חופשיות  מתנודות  חשמליות  .1

 ?מאולצות

אם  נחליף  במעגל  את ,  כיצד  ישתנה  זמן  מחזור  התנודות  החופשיות .2

 ?2קטן פי ? 2 גדול פי   בקבל בעל קיבולCהקבל  

כיצד  קשורים  ערכי  המשרעת  של  תנודות  המטען  ושל  תנודות  הזרם  .3

 ?  במהלך פריקת קבל דרך סליל
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 זרם חילופין§   31

ולכן  אינן  נמצאות ,  תנודות  אלקטרומגנטיות  חופשיות  במעגל  דועכות  מהר

 .שאינן דועכות בזמן, לעומתן מיושמות התנודות המאולצות. בשימוש מעשי

זרם  החילופין  ברשת  חשמל  ביתית  וברשת  תעשייתית  הוא  תנודות 

  בזמן  באופן עוצמת  הזרם  ושיעור  המתח  משתנים.  אלקטרומגנטיות  מאולצות

 .הרמוני

אם  נחבר  ללוחות .  את  התנודות  ברשת  קל  לגלות  באמצעות  האוסצילוגרף

הגרף "  (הפתיחה  הזמנית"תהיה  ,  ההטיה  האנכיות  של  האוסצילוגרף  מתח  מהרשת

אם ידועה מהירות תנועת הקרן על ). 78ציור (בצורת פונקציית סינוס )  הנע  על  המסך

ניתן ,  ")מסור"ה,  די  תדירות  מתח  הפתיחהי-המוגדרת  על(המסך  בכיוון  האופקי  

תדירות  זרם  חילופין  היא  מספר  התנודות  בשנייה .  למצוא  את  תדירות  התנודות

כלומר  במשך ,    הרץ50התדירות  התקנית  של  זרם  חילופין  תעשייתי  היא  .  אחת

 50תדירות  .    פעם  במגמה  הנגדית50  -  פעם  במגמה  אחת  ו50שנייה  אחת  זורם  הזרם  

 . צות רבות בעולםהרץ מקובלת באר

פי -אם  המתח  בין  קצות  המעגל  משתנה  על

תשתנה  גם  עוצמת  השדה  בתוך ,  חוק  ההרמוני

שינויים  הרמוניים .  מוליכים  בצורה  הרמונית

אלה  של  השדה  יגרמו  לתנודות  הרמוניות  של 

, מהירות  התנועה  המכּוונת  של  חלקיקים  טעונים

 .לכן לתנודות הרמוניות של עוצמת הזרם

  המתח  בין  קצות  המעגל  אינם  גורמים שינויי

שינויי  השדה .  שינוי  מיידי  של  השדה  בכל  המעגל

אבל    אין ,      מתקדמים      במהירות      גבוהה      מאוד

      . יא אינסופית

אם  קטן  בהרבה  זמן  התקדמות  שינויי  השדה  במעגל  ממחזור  התנודות  של 

המעגל  לאחר  שינויי ניתן  להניח  שהשדה  החשמלי  משתנה  באופן  מיידי  בכל  ,    מתח

ושעוצמת  הזרם  בכל  רגע  נתון  שווה  בכל  חתך  של  מעגל  לא ,  מתח  בין  קצות  המעגל

 .מפוצל

 78ציור
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ידי  גנרטורים  בתחנות -מתח  החילופין  בהדקי  השקע  של  רשת  ביתית  נוצר  על

מהווה ,  )27ראו  סעיף  (המסתובבת  בשדה  מגנטי  קבוע  ואחיד  ,  מסגרת  תיל.  החשמל

    החודר  דרך Φשטף  השדה  המגנטי    .  לזרם  חילופין)  טורגנר(מודל  פשטני  של  מחולל  

  בין  האנך  למישור  המסגרת αפרופורציונלי  לקוסינוס  הזווית  ,    Sששטחה  ,  מסגרת

 ):79ציור (לבין וקטור השדה המגנטי 

Φ = BS cos α 
גדלה ,  כאשר  המסגרת  סובבת  בקצב  קבוע

 :ביחס ישר לזמן  αהזווית  

α = 2π nt 

לכן  שטף .  סיבוב  תדירות  ה–  n:    כאשר

 :השדה המגנטי משתנה בצורה הרמונית

Φ = BS cos 2πnt 

 . שניות2π   הוא מספר תנודות השטף המגנטי בפרק זמן של  2πnכאן הגורם  

 :לכן.  ω = 2πn:  לפי ההגדרה זו התדירות הסיבובית של התנודות

Φ = BS cos ωt  

,   במסגרתהמושרה,  מ"בהתאם  לחוק  ההשראה  האלקטרומגנטית  שווה  הכא

 :דהיינו לנגזרת בזמן של השטף המגנטי, "מינוס"לקצב שינוי השטף המגנטי בסימן 

E = - Φ' = - BS (cos ωt)' = BS ω sin ωt = εm sin ωt 

 .מ המושרה"המשרעת של הכא - εm  = BS ω:  כאשר

המתרחשות  במעגל  בהשפעת ,  בהמשך  נלמד  על  תנודות  חשמליות  מאולצות

 :  לפי חוק פונקציית סינוס או פונקציית קוסינוסωת המשתנה בתדירו, מתח

u = Um sin ωt 

 u = Um cos ωt                               :או

 .כלומר הגודל המרבי של המתח,  משרעת  המתח– Umכאשר 
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    תתחלף  גם  עוצמת  הזרם  באותה ,ωאם  שיעור  המתח  במעגל  מתחלף  בתדירות    

הזרם  אינן  חייבות  להתרחש  באותו  מופע  עם אולם  התנודות  של  עוצמת  ;  תדירות

    בכל  רגע  של  הזמן iלכן  במקרה  הכללי  מוגדרת  עוצמת  הזרם    .  תנודות  המתח

 :לפי הנוסחה) הערך הרגעי של הזרם(

i = Im sin (ωt + ϕd)                                        )4.15( 

  הפרש    –  ϕd;  הזרםהשווה  לגודל  המרבי  של  ,    משרעת  עוצמת  הזרם–  Im:  כאשר

 . בין תנודות הזרם לתנודות המתח(d – difference)המופעים 

ברשתות  של  זרם  חילופין  מתחלפים  עוצמת  הזרם  ושיעור  המתח  בצורה 

ידי -נוצר  על,  המתחלף  בין  קצות  המעגל,  המתח.    הרץ50הרמונית  בתדירות  של  

 .גנרטורים בתחנות החשמל

 ? 
חשמלי  תנודות  אלקטרומגנטיות באילו  תנאים  נוצרות  במעגל   .1

 ?מאולצות

האם  בכל  רגע  תהיה  עוצמת  זרם  חילופין  זהה  בכל  קטעי  מעגל  .2

 ?  בלתי מפוצל

 התנגדות אקטיבית § 32
 הערך הפעיל של עוצמות הזרם והמתח 

המחובר למקור , נעבור להיכרות מפורטת יותר של התהליכים המתרחשים במעגל

 .מתח חילופין

 עם נגדעוצמת הזרם במעגל 

ציור (  גדולה  Rשהשראותו  קטנה  והתנגדותו  ,  המעגל  מכיל  חוטים  מוליכים  ונגד

התנגדות נכנה  מעתה  ,  תהתנגדו  או  התנגדות  חשמליתשעד  כה  ּכּוָנה  ,  את  הגודל).  80

 . אקטיבית

ההתנגדות .  במעגל  זרם  חילופין  עשויים  להיות  רכיבים  בעלי  סוג  התנגדות  שונה

R  ממיר ,  שבו  רכיב  בעל  התנגדות  שכזו,  מכיוון  שמעגל,  )פעילה  (אקטיבית  מכונה

 . והם מתחממים, לאנרגיה פנימית של המוליכים, ידי גנרטור-המסופקת על, אנרגיה
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 אם מתח ההדקים של המעגל משתנה לפי החוק ההרמוני 

u = Um cos ωt, 
הערך  הרגעי    של  ,  כמו  במקרה  של  זרם  קבוע

  של עוצמת  הזרם  פרופורציונלי  לערך  הרגעי

לכן  כדי  למצוא  את  הערך .  המתח  בקצות  הנגד

הרגעי  של  עוצמת  הזרם  אפשר  להשתמש  בחוק 

 :אום

      )      4.16( 

במוליך  בעל  התנגדות  פעילה  זהות  תנודות 

, )81ציור  (עוצמת  הזרם  במופע  לתנודות  המתח  

 :כאשר המשרעת  של עוצמת הזרם שווה

         )4.17(   

 ההספק במעגל הכולל נגד
  הרץ  משתנים  עוצמת  הזרם 50במעגל  זרם  חילופין  בעל  תדירות  מקובלת  של  

בחוט  להט  של  נורת ,    למשל–לכן  במהלך  מעבר  הזרם  במוליך  .  והמתח  די  מהר

אולם  איננו  מבחינים ,    משתנה  מהר  בזמן  גם  כמות  האנרגיה  הנפלטת–חשמל  

 . בשינויים מהירים אלה

זרם  על  קטע  מעגל  במשך  פרק   של  ההספק  הממוצעבדרך  כלל  מספיק  לדעת  את  

כדי  לחשב  זאת  מספיק  למצוא  את  ההספק  הממוצע .  הכולל  מחזורים  רבים,  זמן  רב

הוא  שווה  ליחס  בין  האנרגיה  הכוללת  שסופקה  למעגל  במשך .  במשך  מחזור  אחד

 .לבין זמן המחזור, המחזור

 :ידי הנוסחה-מוגדר ההספק על , Rהכולל נגד , במעגל זרם ישר

     P = I2R   )4.18( 
לכן .  שבמשך  פרק  זמן  קצר  מאוד  הזרם  קבוע,  לצורך  החישובים  אפשר  להניח

 :הוא , Rבקטע הכולל התנגדות פעילה , ההספק הרגעי במעגל זרם חילופין

     p = i2R   )4.19( 

i = 
u

R
= 

Umcos Ñt

R
= Imcos Ñt 

Im = 
Um

R
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 -על) 4.19(נשנה את הנוסחה . נמצא את הערך הממוצע של ההספק במחזור אחד

 :ושימוש בזהות טריגונומטרית) 4.16(ידי הצבת הביטוי לעוצמת הזרם 

 

            
           )4.20 (    

במשך  .    ידי  קו    אפור-    על  82גרף  של  תלות  ההספק  הממוצע  בזמן  מתואר  בציור  

 ההספק  בכל   רגע   בזמן   גבוה   יותר  מהערך,  cos 2ωt > 0כאשר ,  רבע  המחזור

 ההספק  בכל,   cos 2ωt < 0כאשר   ,  חזורובמהלך  הרבע  הבא   של  המ     ;   

 .רגע  קטן מהערך            

  במשך  מחזור  אחד cos 2ωtהערך  הממוצע  של  

במהלך  רבע  אחד  של  המחזור  מקבלת .  שווה  לאפס

ובמהלך  הרבע ,  הפונקציה  סדרת  ערכים  חיוביים

אבל   ,        את  אותה  סדרת  ערכים–הבא  של  המחזור  

 .   בסימן   שלילי

והאנרגיה                     ,    -אה  מכך  שווה  ההספק  הממוצע  במשך  המחזור  לכתוצ

 .Oabcהנפלטת במחצית המחזור שווה מספרית לשטח המלבן  

 ):4.20(ההספק הממוצע        שווה לאיבר הראשון בנוסחה , ובכן

         )4.21( 

 הערכים הפעילים של עוצמת הזרם ושל המתח

         הוא  הממוצע   של   ריבוע   עוצמת   הזרם שהערך , נראה) 4.21(מהנוסחה 

 :במחזור
         )4.22 ( 

מכונה ,  השווה  לשורש  הריבועי  של  הערך  הממוצע  של  ריבוע  עוצמת  הזרם,  הערך

  :Iוהוא  מסומן באמצעות , הערך הפעיל של עוצמת זרם חילופין
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         )4.23( 

ידיו  בפרק  זמן  מסוים  על -פלטת  עלשהאנרגיה  הנ,  ניתן  למצוא  עוצמת  זרם  ישר

שפולט זרם חילופין  באותו פרק זמן ועל ,   תהיה שווה לאנרגיהRקטע  בעל  התנגדות  

לשם  כך  דרוש  שעוצמת  הזרם  הישר  תהיה  שווה  לערך  הפעיל  של .  אותו  קטע  מעגל

הערך  הפעיל  של  עוצמת  זרם  חילופין  שווה  לעוצמת  הזרם .  עוצמת  זרם  החילופין

ליטת  של  אותה  כמות  חום  באותו  פרק  זמן  בקטע  של  מוליך הגורם  לפ,  הישר

 . שזורם בו זרם חילופין

את  הערך  הפעיל  של  מתח  החילופין  מגדירים  באופן  דומה  לערך  הפעיל  של 

 : עוצמת הזרם
         )4.24( 

את  הערכים  המרביים  של  עוצמת  הזרם  והמתח  בערכים )  4.17(אם  נחליף  בנוסחה  

 :נקבל, הפעילים

         )4.25( 

 . לקטע של מעגל זרם חילופין המכיל נגדחוק אוםזהו 

כך  גם  בתנודות  חשמליות  אין  אנו  מתעניינים  בערכי ,  בדומה  לתנודות  מכניות

אלא  במאפיינים  הכלליים  של ,  המתח  ובערכים  אחרים  בכל  רגע  ורגע,  עוצמות  הזרם

רם  והמתח   ובערכים  הפעילים  של  הז–תדירות  ,  זמן  מחזור,    כמשרעת–התנודות  

  הם  שנמדדים  באמצעות  האמפרמטרים –הערכים  הפעילים  .  ובהספק  הממוצע

 . והוֹולטמטרים של זרם חילופין

מכיוון  שהם  מגדירים  במישרין  את ,    הערכים  הפעילים  מעשית  יותרמדידת

ההספק  של  זרם  חילופין :  כפי  שהוא  מכונה,  ההספק  הממוצע            של  זרם  חילופין

  :בקטע המעגל

P = I2R = UI 

ההספק .  זהות  במופע  לתנודות  המתח,  המכיל  נגד,  תנודות  עוצמת  הזרם  במעגל

  .ידי הערכים הפעילים של עוצמת הזרם ושל המתח-במעגל זרם חילופין מוגדר על

I =  i 
2
  = 

Im

2

U =  u 
2
  = 

Um

2

I = 
U

R

p
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?    
כיצד  קשורים  זה  לזה  עוצמת  זרם  החילופין  והמתח  במעגל  .1 

 ?הכולל נגד
פין  בעל  מתח ברשתות  חשמל  ביתיות  משתמשים  בזרם  חילו . 2

מהם  ערכי  המשרעת  של  המתח  ברשתות .    וולט127  או    220של  

 ?האלה
 ?  מהם הערכים הפעילים של עוצמת הזרם ושל המתח . 3

 קבל במעגל זרם חילופין§   33
לוחות  הקבל :  שהרי  המעגל  פתוח,  זרם  ישר  אינו  יכול  לזרום  במעגל  דרך  קבל 

 .דידי חומר דיאלקטרי מבוד-מופרדים זה מזה על
ואפשר  להוכיח  זאת ,  לעומת  זאת  עשוי  זרם  חילופין  לזרום  במעגל  דרך  קבל

 .באמצעות ניסוי פשוט

כך  שמתח  ההדקים  של  מקור  המתח ,  נציב  מקור  מתח  קבוע  ומקור  זרם  חילופין

   ציור(המעגל  כולל  קבל  ונורת  להט  .  הקבוע  ישווה  לערך  הפעיל  של  מתח  החילופין

אין  הנורה ,  )הבורר  במצב  שמאלי(ים  מתח  קבוע  כאשר  מפעיל.  המחוברים  בטור)  83

נדלקת  הנורה  אם ,  )הבורר  במצב  ימני(אולם  כאשר  מפעילים  מתח  חילופין  ;  מאירה

 . קיבול הקבל גדול מספיק

כיצד  יכול  זרם  חילופין  לזרום  במעגל  מנותק 

הרי  המטענים  אינם  יכולים  לנוע  בין  לוחות (

-כאן  מתרחשות  טעינה  ופריקה  רב?  !)הקבל

, הזרם.  יות  של  הקבל  בהשפעת  זרם  החילופיןפעמ

העובר  במעגל  במהלך  הטעינות  והפריקות  של 

 .  מחמם את חוט הלהט, הקבל

כאשר ,  נמצא  כיצד  משתנה  בזמן  עוצמת  הזרם  במעגל  הכולל  את  הקבל  בלבד

 ).84ציור (אפשר להזניח את התנגדות החוטים והתנגדות לוחות הקבל 

 :המתח על הקבל

 
u = Î1 - Î2 = 

q

C
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 :לכן. ח בין קצות המעגלהוא שווה למת

         )4.26(  
 :מטען הקבל משתנה לפי חוק הרמוני

     q = CUm cos ωt   )4.27( 
 :השווה לנגזרת של המטען בזמן, עוצמת הזרם

           )     4.28( 

 ):  85ציור        (-תנודות הזרם מקדמות את תנודות המתח על הקבל ב, ובכן

 

 

 

 

. והמתח שווה לאפס, עוצמת הזרם מרבית, הקבל להיטעןברגע שבו מתחיל 

 .וכך הלאה, מתאפסת עוצמת הזרם, לאחר שהמתח מגיע למרבו
 : המשרעת של הזרם שווה

                 Im = UmCω   )4.29( 

 )4.30(        : אם נסמן

, ובמקומם של ערכי המשרעת של הזרם ושל המתח נשתמש בערכים הפעילים

 :נקבל
          )4.31( 

מכונה ,  ההפכי  למכפלת  התדר  המחזורי  בקיבול  החשמלי  של  הקבל,  XCגודל  

תפקידו  של  ערך  זה  דומה ).  reactance  -היגב    (היגב  קיבולי  או  התנגדות  קיבולית

הערך  הפעיל  של  עוצמת ).  4.17(  בחוק  אום  Rלתפקידה  של  ההתנגדות  האקטיבית  

בדיוק  כפי  שקשורים  בחוק  אום ,  הזרם  קשור  לערך  הפעיל  של  המתח  על  הקבל

זו  הסיבה  המאפשרת  לפרש  את  .  עוצמת  הזרם  והמתח  בקטע  של  מעגל  זרם  ישר

q

C
 = Um cos Ñt

i = qÞ = - UmCÑ sin Ñt = UmCÑ cos (Ñt + 
È

2 )
È

2

1

ÑC
 = XC

I = 
U

XC
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 ).ההיגב הקיבולי(של קבל  לזרם חילופין " התנגדות" כXCהגודל 

קל .  כן  גדולה  יותר  עוצמת  זרם  הטעינה  מחדש,  ככל  שגדול  יותר  קיבול  הקבל

בעוד .  אשר  מגדילים  את  קיבול  הקבללראות  זאת  בשינוי  עוצמת  האור  של    הנורה  כ

וערכה ,  התנגדותו  לזרם  חילופין  סופית,  התנגדותו  של  הקבל  לזרם  ישר  אינסופית

XC  .והולכת וקטנה עם גידול התדירות, עם הגדלת הקיבול היא קטנה. 

ישמש  מחולל  זרם ,  83המתואר  בציור  ,  ניתן  להבחין  בזאת  אם  כמקור  למעגל

בהגדלה  אטית  של  תדירות  זרם  החילופין  ניתן .  תחילופין  בעל  תדירות  מתכווננ

היא  נגרמת  בגלל  הגדלת  עוצמת .  להבחין  בהגדלה  של  עוצמת  ההארה  של  הנורה

 . של הקבלXCהזרם על חשבון הקטנת ההיגב הקיבולי  

נאצרת  האנרגיה  ,  כאשר  הקבל  נטען  למתח  מרבי,  במהלך  רבע  מחזור:  לסיכום

, כאשר  הקבל  מתפרק,    של  המחזורברבע  הבא.  בקבל  כאנרגיית  שדה  חשמלי

 .מוחזרת אנרגיה זו לרשת

 .  התנגדות מעגל המכיל קבל פרופורציונלית הפוך למכפלת התדירות בקיבול

                                              .  -תנודות הזרם מקדימות את תנודות המתח ב

?    
 רם והמתח על הקבל במעגל כיצד קשורים זה בזה הערכים הפעילים של הז   .1
 ?זרם חילופין   
 כאשר  ניתן  להזניח  את (האם נפלטת  אנרגיה  במעגל  המכיל  קבל  בלבד  . 2

 ?)ההתנגדות האקטיבית     

מנתק  הוא  את  המעגל ,  אם  כן,  מדוע.  מפסק  במעגל  מהווה  סוג  של  קבל .3

 ?מיידית

     

È

2
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 סליל השראה במעגל זרם חילופין§  34

את  זאת  ניתן  להוכיח .  השראות  במעגל  משפיעה  על  עוצמת  זרם  החילופין 

 .באמצעות ניסוי פשוט

בעזרת ).  86ציור  (הכולל  סליל  בעל  השראות  גדולה  ונורת  להט  ,  נרכיב  מעגל

 כאשר  ערך,  הבורר  ניתן  לחבר  את  המעגל    למקור  מתח  ישר  או  למקור  מתח  חילופין

הניסוי  מראה  שנורה  מאירה .  המתח  הישר  ישווה  לערך  הפעיל  של  מתח  החילופין

מסתבר  אפוא  שהערך  הפעיל  של  זרם .  כאשר  המתח  קבוע,  בעוצמה  רבה  יותר

 .החילופין קטן יותר מעוצמת הזרם הישר

,   למדנו2  של  פרק  15בסעיף  .  ידי  ההשראות  העצמית-תופעה  זאת  מוסברת  על

שדה .  עולה  עוצמת  הזרם  בהדרגה,    מתח  קבועשכאשר  מחברים  סליל  למקור

בולם  את  תנועת ,  הנוצר  במהלך  עליית  הזרם  בסליל,  המערבולת  החשמלי

, )המיוצב(מה  מגיעה  עוצמת  הזרם  לערכה  המרבי  -ורק  כעבור  זמן,  האלקטרונים

 .המתאים למתח הקבוע הנתון

שהיתה ,  לא  תגיע  עוצמת  הזרם  לאותם  ערכים,  כאשר  משתנה  המתח  במהירות

 . מגיעה אליהם בתנאי מתח קבוע

ידי  ההשראות  של -מוגבל  אפוא  על)  המשרעת(הערך  המרבי  של  זרם  החילופין  

 .והוא יהיה קטן יותר בהשראות גדולה ובתדירות גדולה של המתח המופעל, המעגל

אשר  ההתנגדות  האקטיבית  שלו ,  הכולל  סליל,  נמצא  את  עוצמת  הזרם  במעגל

מ  המושרה "את  הקשר  בין  המתח  על  הסליל  לבין  הכאקודם  נמצא  ).  87ציור  (זניחה  

 . הנוצר בו
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תשווה  גם  עוצמת  השדה  החשמלי  בתוכו  בכל ,  אם  התנגדות  הסליל  שווה  לאפס

שוויון .  אינסופית,  פי  חוק  אום-על,    אחרת  תהיה  עוצמת  הזרם–רגע  בזמן  לאפס  

ידי -הנוצר  על,  מכיוון  שעוצמת  שדה  המערבולת  החשמלי          ,  השדה  לאפס  מתאפשר

 שווה  בכל  נקודה בגודלה  ומנוגדת  במגמתה  לשדה קולון, השדה המגנטי המשתנה
 . הנמצאים על הדקי המקור ובמוליכי המעגל, ידי המטענים-הנוצר במוליך על , 

, כלומר(שהעבודה  הסגולית  של  שדה  המערבולת  ,  מהשוויון                                          נובע

שווה  בגודלה  ומנוגדת  במגמתה  לעבודה  הסגולית )  מ  של  ההשראות  העצמית"הכא

ערך  עבודה  סגולית  של  שדה  קולון  שווה  למתח  בין  קצות :  ניזכר.    של  שדה  קולון

 :ונרשום, הסליל

ei = - u 

מ של ההשראות "שווה הכא,  i = Imsin ωt,כאשר  הזרם  משתנה  לפי  חוק  הרמוני

        :העצמית

   ei = - Li' = - LωIm cos ωt     )        4.32( 

 :המתח בין קצות הסליל ישווה ל, u = - ei  -מכיוון ש

      

      .    משרעת  המתח–  Um = LωIm : כאשר

ובמילים      ; -תנודות המתח על הסליל מקדימות אפוא את תנודות הזרם ב

       .-תנודות הזרם מפגרות אחר תנודות המתח  ב: אחרות

). 88ציור (תשווה עוצמת הזרם לאפס , יע למרבוברגע שהמתח על הסליל מג

 .תהיה עוצמת הזרם מרבית, ברגע  שהמתח על הסליל מתאפס

 :המשרעת של זרם בסליל היא

         )4.33( 

 :אם נסמן

     ωL = XL   )4.34(  

 

Ei 

EC 

E i = - EC

u = LÑIm cos Ñt = LÑIm sin (Ñt + 
È

2 ) = Um sin (Ñt + 
È

2 ) 

È

2 È

2

Im = 
Um

ÑL
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 :נקבל, ונשתמש במקום במשרעת של הזרם והמתח בערכים הפעילים שלהם

          )4.35( 

השווה  למכפלת  התדירות ,  XLהגודל  

התנגדות מכונה  ,  המחזורית  בהשראות

 . היגב השראתיאו  השראתית

קשור  הערך  הפעיל ,  )4.35(בהתאם  לנוסחה  

של  עוצמת  הזרם  לערך  הפעיל  של    המתח 

 .בביטוי הדומה לחוק אום עבור מעגל זרם ישר

. ל  סלילאין  זיקה  בין  זרם  ישר  להשראות  ש.  ההתנגדות  ההשראתית  תלויה  בתדירות

 .(XL = 0)שווה ההתנגדות ההשראתית לאפס   ,  ω = 0כאשר  

מ  של  ההשראות "גדול  יותר  הכא,  ככל  שמשתנה  המתח  במהירות  רבה    יותר

 .וקטנה יותר המשרעת של עוצמת הזרם, העצמית

אם  כַסָּפק  למעגל  המתואר ,  קל  לגלות  את  תלות  ההתנגדות  ההשראתית  בתדירות

יש גם לדאוג לכך שתהיה . זרם  חילופין  בעל תדירות משתנה  נצטייד  במחולל  86בציור  

ידי  חיבור  מספר  ליפופים  שונה -על,  למשל(אפשרות  לשנות  את  ההשראות  של  הסליל  

ואתה ,  תקטן  עוצמת  הזרם  במעגל,  כאשר  התדירות  או  ההשראות  גדלה).  במעגל

זו  עדות  להגדלת  ההתנגדות  המעגל  עם  הגדלת .  תפחת  עוצמת  ההארה  של  הנורה

  . ω והגדלת התדירות  Lהשראות ה

התנגדות התנגדות  זו  מכונה  .  סליל  השראה  מהווה  התנגדות  לזרם  חילופין

במעגל  בעל  השראות  מפגרות .  והיא  שווה  למכפלת  התדירות  בהשראות  ,  השראתית

 .תנודות הזרם במופע של       אחר תנודות המתח

?  
מתח  על  סליל     כיצד  קשורים  הערכים  הפעילים  של  הזרם  ושל  ה.1

 ?בעל התנגדות אקטיבית זניחה
מ  של  השראות  עצמית  ולמתח  על  סליל  סימנים "מדוע  יש  לכא .2 

 ?נגדיים

I = 
U

XL
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2
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 תהודה במעגל חשמלי§   35

התהודה .    תהודה:  הכרנו  תופעה  חשובה,  כשלמדנו  על  תנודות  מכניות  מאולצות

מופיעה  כאשר  התדירות  העצמית  של  תנודות  המערכת  שווה  לתדירות  השינוי  של 

גדלה  משרעת  התנודות  המאולצות  המיוצבות ,  אם  החיכוך  קטן.  הכוח  החיצוני

דות  במכניקה  לאלה  שבאלקטרומגנטיות  מאפשר הדמיון  של  חוקי  התנו.  באופן  חד

כאשר  הוא  מהווה  מעגל  תנודות  בעל ,  להסיק  על  טיבה  של  התהודה  במעגל  חשמלי

 .תדירות עצמית מסוימת בתנודותיו

בתנודות  מכניות  ניכרת  היטב  תופעת  התהודה  בערכים  קטנים  של    מקדם 

ד  ההתנגדות תפקידו  של  מקדם  החיכוך  בתנודות  מכניות  דומה  לתפקי.  µהחיכוך  

הרי  ההתנגדות  האקטיבית  במעגל  גורמת :    בתנודות  מעגל  חשמליRהאקטיבית  

ולכן  ניכרת ,  )המוליך  מתחמם(להפיכת  אנרגיית  הזרם  לאנרגיה  פנימית  של  המוליך  

 .Rהתהודה במעגל תנודות חשמלי כאשר קטנה ההתנגדות האקטיבית 

ל  התנודות מוגדרת  התדירות  העצמית  ש,  אם  ההתנגדות  האקטיבית  קטנה

 :ידי הנוסחה-במעגל על

    

כאשר  תדירות  המתח ,  עוצמת  הזרם  של  התנודות  המאולצות  מגיעה  לְמַרָבּּה

 :המאלץ המופעל במעגל שווה לתדירות העצמית של מעגל התנודות

         )4.36( 

תהודה  במעגל  חשמלי  היא  תופעה  של  גידול  חד  במשרעת  התנודות  המאולצות 

ר  תדירות  המתח  המאלץ  החיצוני  שווה  לתדירות  העצמית כאש,  של  עוצמת  הזרם

 .של המעגל

 משרעת עוצמת הזרם בתהודה
כך  גם  במהלך  התהודה  במעגל ,  בדומה  לאשר  נלמד  במהלך  התהודה  במכניקה

  לאספקת  אנרגיה  למעגל  ממקור םנוצרים  תנאים  אופטימליי:  תנודות  חשמלי

. רם  שווה  למופע  של  המתחההספק  במעגל  מרבי  כאשר  המופע  של  עוצמת  הז.  חיצוני

התהודה  מתרחשת  כאשר  המופע  של  הכוח :  כאן  קיים  דמיון  מלא  לתנודות  המכניות

Ñ0 = 
1

LC

Ñ = Ñ0 = 
1

LC
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התואמת (שווה  למופע  של  המהירות  )  התואם  למתח  במעגל(המאלץ  החיצוני  

 ).לעוצמת הזרם

הערך  המרבי  של  עוצמת  הזרם  אינו  מתייצב  מיד  לאחר  הפעלת  מתח  מאלץ 

משרעת  התנודות  של  עוצמת :    מתרחשת  באופן  הדרגתיהתייצבות  התנודות;    חיצוני

, משתווה  לאנרגיה,  הנפלטת  בנגד  במשך  מחזור  שלם,  הזרם  גדלה  עד    אשר  האנרגיה

 :הנכנסת למעגל באותו משך זמן

 

 :לאחר פישוט תיראה המשוואה כך

     ImR = Um     
 :מכאן מוצאים את משרעת התנודות היציבות של עוצמת הזרם בזמן התהודה

       

 :ולהפך:                          .  תגדל עוצמת הזרם בתהודה לאינסוף , R 0כאשר  

  כבר Rועבור  ערכים  גדולים  של  ,  הערך  המרבי  של  עוצמת  הזרם  קטן,      גדלRכאשר  

תלות  המשרעת  של  עוצמת  הזרם  בתדירות  עבור  ערכים .    אין  טעם  לדון  בתהודה

 . 89 מוצגת בציור (R1 < R2 < R3)שונים של התנגדות  

במקביל  לגידול  עוצמת  הזרם  במהלך  התהודה 

גדלים  באופן  חד  המתח  על  הקבל  והמתח  על  סליל 

גדולים ,  כאשר  ההתנגדות  האקטיבית  קטנה.  ההשראה

אפשר  להיווכח .  מתחים  אלה  בהרבה  מהמתח  המאלץ

 :בכך בניסוי הבא

כדי  לחקור  תהודה  במעגל  חשמלי  מרכיבים  מערך 

 בו משתמשים  במקור מתח  מאלץ,  90ר המתואר בציו
בהעלאה  הדרגתית  של  תדירות  המתח  החיצוני  ניתן .  חיצוני  בעל  תדירות  מתכווננת

 –ובאמצעות  הוֹולטמטר  ,  להבחין  באמפרמטר  כיצד  משתנה  עוצמת  הזרם  במעגל

במהלך  התהודה  גדלים  ערכים  אלה  עשרות .  במתח  על  הקבל  או  על  סליל  ההשראה

 .ואפילו מאות מונים

Im
2
R

2
 = 

UmIm

2

Im = 
Um
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 90ציור      
 שימוש בתהודה בתקשורת רדיו

גלי  רדיו  מתחנות :  בתופעת  התהודה  החשמלית  משתמשים  בתקשורת  רדיו

, שידור  שונות  מעוררים  באנטנה  של  מקלט  רדיו  זרמים  משתנים  בעלי  תדירות  שונה

באמצעות  ההשראה  צמודה  האנטנה  למעגל .  מכיוון  שכל  תחנה  משדרת  בתדר  משלּה

מ "אלקטרומגנטית בסליל  של  המעגל  נוצרים  כאהשראה עקב ). 91יור צ(התנודות 

; משתנה  בתדירות  מתאימה  ותנודות  מאולצות  של  עוצמת  זרם  באותה  תדירות

אולם  תנודות  הזרם  ותנודות  המתח  במעגל  תהיינה  משמעותיות  אך  ורק  בהיווצרות 

 ת  המעוררושמכל  תדרי  התנודות,  לזאת  מתכוונים  כאשר  אומרים.  תהודה  במעגל

העצמית   שתדירותן    שווה    לתדירות,    המעגל    את    אותן    תנודות"    בוחר"באנטנה  

של   ידי  שינוי  קיבולו-מתבצע  בדרך  כלל    על   ω0כוונון  המעגל  לתדר  הדרוש.  שלו

 .כך מתבצע חיפוש התחנה המשדרת הרצויה במקלט הרדיו. הקבל

 נזקים אפשריים מתופעת התהודה במעגל חשמלי
רים  עלולה  תופעת  התהודה    במעגל בחלק  המק

אם  אין  המעגל  מתוכנן :  חשמלי  להזיק  מאוד

. תגרום    הופעתה  לתאונה,    לעבודה    בתנאי    תהודה

זרמים  גדולים  מדי  עלולים  לחמם  חוטים  במידה 

 .  ומתחים גבוהים מדי יגרמו  לפריצת   הבידוד, רבה
  התנודות  החשמליות כאשר  חוקי,  19-תאונות  מסוג  זה  קרו  לעתים  קרובות  במאה  ה

 .ולא ידעו לחשב את תדירויות התהודה של מעגלים חשמליים, טרם נלמדו היטב
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גידול  חד  של :  במהלך  תנודות  אלקטרומגנטיות  מאולצות  עשויה  להתרחש  תהודה

כאשר  תדירות  המתח  המאלץ  החיצוני  משתווה ,  משרעת  הזרם  ושל  משרעת  המתח

 .הודה מבוססת כל תקשורת הרדיועל תופעת הת. לתדירות העצמית של המעגל

?    
מעוצמת   האם  עשויה  משרעת  עוצמת  הזרם  בתהודה  להיות  גדולה  יותר  .1

 ?זרם קבוע במעגל בעל אותה התנגדות אקטיבית ומתח קבוע

ְלמה  שווה  הפרש  המופע  בין  תנודת  עוצמת  הזרם  לבין  תנודת  המתח  בזמן  .2

 ?התהודה
 ?ת התהודה של המעגלשבו תהיינה ניכרות תכונו, מהו התנאי . 3

 מתנד מבוסס טרנזיסטור§  36
   תנודות משוב

הנוצר ,  מעֹוָררֹות  בהשפעת  מתח  משתנה,  שנלמדו  עד  כה,  התנודות  המאולצות

גנרטורים  אלה  אינם  מסוגלים  ליצור  תנודות .  ידי  גנרטורים  בתחנות  חשמל-על

סובב  רוטור וכדי  ליצור  אותם  יש  ל,  בעלות  תדירות  גבוהה  הנחוצה  לתקשורת  רדיו

את  התנודות  בעלות  תדירות  גבוהה  יוצרים  בעזרת  מכשירים .  במהירות  גבוהה  למדי

  הרכיב  –הוא  מכונה  כך  בגלל  החלק  המרכזי  בו  .  כמתנד  מבוסס  טרנזיסטור,    אחרים

ולא  קל  להבין ,  המתנד  הוא  מכשיר  מורכב.  הטרנזיסטור:  הבנוי  ממוליכים  למחצה

 .   את עקרון פעולתו

 נודות משובמערכות של ת
, תנודות  מאולצות  בלתי  מרוסנות  מתקיימות  במעגל  בהשפעת  מתח  מאלץ

 . אולם אפשריות גם שיטות אחרות לייצר תנודות בלתי מרוסנות, מחזורי וחיצוני

נמצא  מקור ,  שעשויות  להתקיים  בו  תנודות  אלקטרומגנטיות  חופשיות,  במעגל

מעגל  התנודות  כדי  לקזז אם  המערכת  עצמה  תשלוט  על  אספקת  האנרגיה  ב.  אנרגיה

 . עשויות להיווצר במעגל תנודות בלתי מרוסנות, את איבודי האנרגיה בנגד

שמתחוללות  בה  תנודות  בלתי  מרוסנות  בזכות  אספקת  האנרגיה ,  מערכת

תנודות  בלתי .  מערכת  תנודות  משובמכונה  ,  מהמקור  הנמצא  בתוך  המערכת

מכונות ,  זוריים  חיצונייםהמתקיימות  במערכת  ללא  השפעת  כוחות  מח,  מרוסנות

 . תנודות משוב
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במעגל  תנודות  זה :  טרנזיסטור  הוא  דוגמה  למערכת  תנודות  משוב-מתנד  מבוסס

 .מקור אנרגיה וטרנזיסטור, Lסליל השראה שהשראותו , Cקבל שקיבולו  

 ?כיצד ניתן לחולל תנודות בלתי מרוסנות במעגל
). מרוסנות(תנודות  דועכות  ייווצרו  ,  אם  ייטען  הקבל  הנמצא  במעגל  תנודות  זה

בסוף  כל  מחזור  תנודות  יהיה  המטען  על  לוחות  הקבל  קטן  יותר  מאשר  בתחילת 

אולם  המטען  החיובי  על  הלוח  האחד  והמטען ,  המטען  הכולל  נשמר.  המחזור

כך  הולכת  אנרגיית  התנודות .  השלילי  על  הלוח  האחר  הולכים  וקטנים  באותה  מידה

יונית  לריבוע  המטען  על  אחד  מלוחות  הקבל משום  שהאנרגיה  פרופורצ,  ופוחתת

כדי  שהתנודות  לא  ירוסנו  יש  לקזז  את  איבודי  האנרגיה  בכל ).  4.1ראו  נוסחה  (

 . מחזור

לשם  כך  יש  לחבר  את  המעגל .  ידי  טעינת  הקבל-אפשר  להוסיף  למעגל  אנרגיה  על

לוח  הקבל  צריך  להתחבר  להדק  המקור  החיובי .  באופן  מחזורי  למקור  מתח  קבוע

  להדק –והלוח  השלילי  ;  בהם  לוח  זה  טעון  במטען  חיובי,  באותם  פרקי  זמןרק  

רק  כך  יטען  המקור ).  92ציור  (כאשר  לוח  זה    טעון  במטען  שלילי  ,  המקור  השלילי

המחובר ,  ואילו  אם  נסגור  את  המפסק  ברגע  שבו  הלוח.  את  הקבל  ויוסיף  לו  אנרגיה

טעון  במטען ,  דק  השליליהמחובר  לה,  והלוח,  טעון  במטען  שלילי,  להדק  החיובי

 .ואנרגיית הקבל תקטן, )93ציור (יתפרק הקבל דרך המקור , חיובי

 

 

 

 

לא  יוכל  אפוא  לקיים  בו  תנודות  בלתי ,  המחובר  לקבל  כל  הזמן,  מקור  מתח  קבוע

ובמהלך  המחצית ,  במשך  מחצית  זמן  המחזור  תיכנס  אנרגיה  למעגל:  מרוסנות

תנודות  בלתי  מרוסנות  ייווצרו .  מקורהשנייה  של  זמן  המחזור  תחזור  האנרגיה  ל

שבהם  אפשרית  אספקת  אנרגיה ,  אם  יחובר  המקור  למעגל  באותם  פרקי  זמן,  במעגל

כפי  שהוא  מכונה ,  שסתוםאו  ה(יש  להבטיח  פעילות  אוטומטית  של  המפסק  .  לקבל

עבור  תנודות  בעלות  תדירות  גבוהה  צריך  המפסק  לפעול  במהירות ).  לעתים  קרובות
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 .     משמש הטרנזיסטור, הפועל באופן מתמיד, פסק כזהכמ. גבוהה מאוד
הטרנזיסטור  מכיל  שלושה  סוגים  של :  נזכיר

לפולט .  בסיס  וקולט,  פולט:  מוליכים  למחצה

  למשל  חורים –ולקולט  נשאי  מטען  זהים  

ולנשאים  העיקריים ,  )pמוליכים  למחצה  מהסוג  (

  למשל  אלקטרונים –של  הבסיס  מטענים  נגדיים  

התיאור הסכמתי של ).  nחצה מהסוג מוליכים למ(

 .94הטרנזיסטור מובא בציור 

 פעולת המתנד המבוסס על טרנזיסטור
את  הסכמה  הפשטנית  של  המתנד  ניתן  לראות 

מעגל  התנודות  מחובר  בטור  למקור .  95בציור  

שפוטנציאל  הפולט ,  מתח  ולטרנזיסטור  באופן  כזה

במצב  כזה  הצומת .    שלילי–ושל  הקולט  ,  חיובי

, הוא  בעל  מעבר  ישיר)  מעבר  הפולט(בסיס  -פולט

, הפוך)  מעבר  הקולט(קולט  -ואילו  המעבר  בסיס

מצב  זה  תואם  למצב  המפסק .  ואין  זרם  במעגל

 . 93 - ו92הפתוח בציורים 

יש  להקנות  לבסיס  פוטנציאל ,  על  מנת  שייווצר  זרם  שיטען  את  הקבל  במעגל

יהיה )  95ציור  (של  הקבל  כשהלוח  העליון  ,  שלילי  יחסית  לפולט  באותם  פרקי  זמן

מצב  זה  מתאים  למצב  המפסק .  והלוח  התחתון  יהיה  טעון  שלילית,  טעון  חיובית

 .92הסגור בציור 

 –והתחתון  ,  כאשר  הלוח  העליון  של  הקבל  טעון  שלילית,  באותם  פרקי  זמן

 .זה יקרה אם לבסיס פוטנציאל חיובי יחסית לפולט. לא יעבור זרם במעגל, חיובית
צריך  אפוא  המתח  במעבר  הפולט ,  איבודי  האנרגיה  של  התנודותכדי  לקזז  את  

לשם  כך .  להחליף  את  סימנו  באופן  מחזורי  בתיאום  צמוד  עם  תנודות  המתח  במעגל

 .משובנחוץ 
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למעבר  הפולט  מחובר  סליל    בעל .  במתנד    שבו    אנו    דנים    המשוב    השראתי

.    של  המעגלLהקשור  באמצעות  השראה  לסליל  בעל  השראות  ,  L1השראות  

התנודות  במעגל  מתעוררות  באמצעות  השראה  אלקטרומגנטית  של  תנודות  המתח 

אם  מופע  תנודות .  ואלה  מעֹוָררֹות  גם  בסליל  של  מעבר  הפולט,  על  קצות  הסליל

הזרם  במעגל  בפרקי  הזמן "  דחיפות"פועלות  ,  "נכון"המתח  על  מעבר  הפולט  

  התנודות  במעגל  תגדל  עד  אשר משרעת.    והתנודות  יימשכו  ללא  ריסון,  המתאימים

הגדלת  המתח .  ידי  אספקת  האנרגיה  מהמקור-איבודי  האנרגיה  במעגל  יקוזזו  על

 . הטוענות את הקבל" דחיפות"גורמת להגברת ה

  של  הסליל Lידי  ההשראות  -תדירות  התנודות  העצמיות  במעגל  מוגדרת  על

 :תומסוןבהתאם לנוסחת ,  של הקבלCוהקיבול  

      

אפשר  לגלות  את .  הולכת  וגדלה  התדירות,    הולכים  וקטניםC  -  וLכאשר  

ידי  חיבור -באמצעות  האוסצילוגרף  על)  עירור  המתנד(היווצרות  התנודות  במתנד  

 . מתח הקבל ללוחותיו האנכיים

, תחנות  שידור,  במקלטי  רדיו:  מתנד  מסוג  זה  שימושי  במכשירי  רדיו  רבים

 .במגברים וכן במחשבים
  מערכת משובהמרכיבים הבסיסיים של

טרנזיסטור  ניתן  להגדיר  את  המרכיבים -בעזרת  הדוגמה  של  מתנד  מבוסס

 ):96ציור (העיקריים של מערכות משוב 

במתנד  טרנזיסטור (שבזכותו  מתקיימות  תנודות  בלתי  מרוסנות  ,  מקור  אנרגיה .1

 ).מקור זה הוא מקור מתח קבוע

במתנד (נודות כלומר  חלק  ממערכת  המשוב שמתקיימות בו הת,  מערכת  התנודות .2

 ).טרנזיסטור זה מעגל תנודות

Ñ0 = 
1

LC
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המכונה ,  המבקר  את  אספקת  האנרגיה  מהמקור  למערכת  התנודות,  מכשיר .3

 ).במתנד טרנזיסטור מבצע תפקיד זה הטרנזיסטור עצמו  (שסתום

במתנד (שבאמצעותו  שולטת  מערכת  התנודות  בשסתום  ,  מכשיר  המבצע  משוב .4

מעגל  התנודות  לבין  הסליל טרנזיסטור  זה  הקשר  ההשראתי  בין  הסליל  שב

 ).בסיס-במעגל פולט

 דוגמאות למערכות תנודות משוב אחרות
למערכות .  תנודות  משוב  מעֹוָררֹות  במערכות  חשמליות  וגם  במערכות  מכניות

 -מטוטלת  או  שעון  יד  מבוסס-שעון  קיר  מבוסס(אלה  ניתן  לשייך  את  השעון  המכני  

א  האנרגיה  הכובדית  של  משקולת מקור  האנרגיה  בשעון  הו).  גלגל  שיניים  מתנודד

 .תלויה או של קפיץ מתוח

את  צינורות  העוגב ,  את  המשרוקית,  למערכות  משוב  נשייך  את  הפעמון  החשמלי

 . ומכשירים רבים אחרים

במערכות  של  תנודות .  תנודות  משוב:  הכרנו  את  סוג  התנודות  המורכב  ביותר

לא  מערכות  מסוג  זה  לא  היו ל.  משוב  נוצרות  תנודות  בעלות  תדירויות  רבות  ושונות

 .    טלוויזיה ומחשבים, קיימים תקשורת רדיו

? 
 ?מהי מערכת תנודות משוב .1

 ?במה נבדלות תנודות משוב מתנודות חופשיות ומתנודות מאולצות .2

 .  במוליכים למחצהp-nתארו את תכונות הצומת   .3

 ?כיצד בנוי טרנזיסטור .4

 ?ובמה תפקידו של הטרנזיסטור ביצירת תנודות מש .5

 ?טרנזיסטור-כיצד מתבצע משוב במתנד מבוסס .6

 .ציינו את המרכיבים העיקריים של מערכת תנודות משוב .7

 .הביאו דוגמאות נוספות של מערכות המבוססות על תנודות משוב .8

 

         *  *  * 
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מרשימה .  בזה  אנו  מסיימים  את  לימודי  התנודות  המכניות  והאלקטרומגנטיות

, ל  התהליכים  השונים  וזהות  המשוואות  המתמטיותהזהות  הרבה  בין  אופָים  ש

מֵקילה  מאוד  על  לימודי ,  כפי  שראינו,  זהות  זאת.  המתארות  את  התהליכים  האלה

 .  התנודות

 דוגמאות לפתרון תרגילים
המשרעת .  qm = 10-6 Cהמטען  המרבי  על  לוחות  הקבל  של  מעגל  תנודות  הוא    .    1

. צאו  את  זמן  מחזור  התנודותמ.  Im = 10-3 Aשל  עוצמת  הזרם  במעגל  היא    

 .אפשר להזניח את איבודי האנרגיה בחימום המוליכים

 פ ת ר ו ן
הערך  המרבי  של  אנרגיית  השדה  החשמלי  של ,  בהתאם  לחוק  שימור  האנרגיה

 :הקבל שווה לערכה המרבי של אנרגיית השדה המגנטי של הסליל

      

       :מכאן

       או                                       

 , לכן

      

סובבת  בשדה ,    ליפופיםN = 200   והכוללת    S = 3000 cm2ששטחה  ,  מסגרת.    2

מ  המרבי  שמתפתח  במסגרת "הכא.  B = 1.5•10-2 Tמגנטי  אחיד  שעוצמתו    

 .מצאו את משך הזמן של סיבוב אחד.  εm = 1.5 Vהוא   
 פ ת ר ו ן

 מכיוון שמסתכמים .  BSω  - שווה למ המושרה בליפוף אחד"       המשרעת של כא
 מ במסגרת "תהיה  המשרעת  של  הכא,  מ  הנוצרים  בליפופים  בודדים"ערכי  הכא

 εm = NBSω:                       ליפופיםNהכוללת 

 :מכאן

 

LC = 
qm

2

Im
2

qm
2

2C
 = 

LIm
2

2

LC = 
qm

Im

T = 2È LC = 2È 
qm

Im
 Ó 6.3*10

-3
 sec

Ñ = 
½m

NBS



 

  133 
 תהודה במעגל חשמלי

 :את משך הזמן של סיבוב אחד אפשר למצוא כך

     

   מחובר למקור XL = 500 Ω)  היגב  השראתי(סליל בעל התנגדות השראתית .  3

 .U = 100 Vהערך הפעיל של המתח  . ν = 1000 Hzמתח חילופין שתדירותו       

  . L  במעגל ואת השראות הסליל  Imמצאו את המשרעת של עוצמת הזרם 
 .אפשר להזניח את ההתנגדות האקטיבית של הסליל    

 פ ת ר ו ן
פי -יתן  לחשב  עלשל  הסליל  נ)  היגב  השראתי(את  ההתנגדות  ההשראתית  

 :הנוסחה

XL = ωL = 2πνL 
 :מכאן מקבלים

      

, :                                                ידי    הביטוי-מכיוון  שמשרעת    המתח    קשורה    בערכו  הפעיל    על

 :אזי עבור משרעת הזרם מקבלים

  

    מחובר  סליל  בעל  השראות  של ,ν = 500 Hzשתדירותו    ,  במעגל  זרם  חילופין.    4

L = 10 mH  .יזה קבל יש לחבר במעגל כדי שתופיע בו תהודהא  ? 
 פ ת ר ו ן

, במעגל  זה  תיווצר  תהודה.  המעגל  החשמלי  שעליו  מדובר  הוא  מעגל  תנודות

 כאשר  תדירות  זרם  החילופין  תשווה  לתדירות  העצמית  של  מעגל  התנודות  

(ν = ν0). 
  : מכיוון ש

 :אזי גם

 

T = 
2È

Ñ
 =  

2ÈNBS

½m
Ó 3.8*10

-2
 sec

L = 
XL

2ÈÅ
 = 0.08 Hz

Um = U 2

Im = 
Um

XL
 = 

U 2

XL
 = 0.28 A

Å0 = 
1

2È LC

Å = 
1

2È LC
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 : ומכאן מקבלים

 

 4מקבץ תרגילים 
ולאחר  מכן  הופיעו  בו     ,  q = 10-5 Cל  של  מעגל  תנודות  העבירו  מטען  של    לקב.  1

איזו  כמות  אנרגיה  תיפלט  במעגל  עד  לרגע  שהתנודות  ייפסקו .  תנודות  מרוסנות

 .C = 0.01 µF:  קיבול הקבל? לגמרי

   ומקבל לוחות בעל L = 0.003 Hמעגל תנודות מורכב מסליל בעל השראות של   .2

 .מצאו את זמן מחזור התנודות החופשיות במעגל.  C = 13.4 nFקיבול של  

על  מנת ,  באילו  גבולות  צריכה  להשתנות  השראות  הסליל  במעגל  תנודות .3

 .µF 10:  קיבול הקבל?  הרץ500- עד ל400 -שתדירות התנודות תשתנה מ

אם  תדירות ,  הסובבת  בשדה  מגנטי  אחיד,  מ  במסגרת"מהי  המשרעת  של  כא .4

ועוצמת  השדה ,  cm2 100שטח  המסגרת  ,  ם  לשנייה  סיבובי50הסיבוב  היא    

 ? טסלה0.2המגנטי  

מ  מושרה  בעל  משרעת  של      "    נוצר  כאS = 100 cm2במסגרת  תיל  ששטחה   .5

εm = 1.4 V    .מספר  הליפופים  במסגרת  :N = 200  . המסגרת  סובבת  בשדה

 .B = 0.15 T:  עוצמת השדה. מגנטי אחיד במהירות זוויתית קבועה
 מ "מצאו   את    הכא.   ההתחלתי  מאונך   מישור  המסגרת   לווקטור       ברגע      

 .  לאחר התחלת הסיבובt = 0.1 secהמושרה במסגרת כעבור       

    מחובר  למקור  מתח  חילופין  שתדירותו L = 0.08 Hסליל  בעל  השראות  של     .6

ν = 1000 Hz    .הערך  הפעיל  של  המתח  :U = 100 V  .מצאו  את  המשרעת  של 

 . במעגלImעוצמת הזרם 

 

 

 

C = 
1

4È
2
LÅ

2  Ó 10
-5

 F = 10 ÄF

B  



 

  135 
 תהודה במעגל חשמלי

 
 4תקציר פרק 

במהלך  תנודות  אלקטרומגנטיות  מתרחשים  שינויים  מחזוריים  של  מטען  .1

תנודות  אלקטרומגנטיות  עשויות  להיות .  עוצמת  הזרם  ושיעור  המתח,  חשמלי

 .מאולצות ותנודות משוב, חופשיות

ל היא  מעג,  שבה  שמתגלות  תנודות  אלקטרומגנטיות,  המערכת  הפשוטה  ביותר .2

המשוואה  המתארת  את  התנודות .  תנודות  המורכב  מסליל  ומקבל

q'' = - ω0:   האלקטרומגנטיות  היא
2q. 

   .  הנגזרת  השנייה של המטען בזמן–  ''q;   מטען הקבל – q:       כאשר

  Lבהשראות  :  התלוי  במאפייני  מעגל  התנודות,                             הוא  גודל  קבוע

מתארת  את  תנודות  גוף ,  הזהה  בצורתה  למשוואה  זו,  משוואה.    Cבול  ובקי

 . הקשור לקפיץ או תנודות של מטוטלת מתמטית

מבוטא  באמצעות ,  המתארת  את  התנודות  החופשיות,  פתרון  המשוואה .3

. q = qm sin ω0t    או    q = qm cos ω0t:      פונקציית  קוסינוס  או  פונקציית  סינוס

פונקציית  סינוס  או  פונקציית  קוסינוס  מכונות תנודות  המתרחשות  לפי  חוק  

הגודל .  משרעת  תנודות  המטען  מכונה  qmהערך  המרבי  של  המטען  .  הרמוניות

ω0  והוא  מבוטא  באמצעות  מספר ,התדירות  המחזורית  של  התנודות  מכונה  

 .ω0 = 2πν:  כך ש,  νהתנודות בשנייה  

זמן    מחזור      מכונה    ,  צמןשאחריו    חוזרות    התנודות    על    ע,  פרק    הזמן    המזערי .4

 :הוא קשור בתדירות המחזורית באופן הבא. התנודות

     
הזווית  של  פונקציית  הקוסינוס  או  של  פונקציית  הסינוס  במשוואת  התנודות 

המופע  מגדיר  את  מצב  מערכת  התנודות  ברגע ).  הפאזה(מופע  התנודות  מכונה  

 .כלשהו בזמן עבור משרעת תנודות נתונה

 . התנגדות במעגל דועכות התנודות במהלך הזמןעקב קיום  .5

נוצרות  במעגל  בהשפעת  מתח  ,  כלומר  זרם  חילופין  חשמלי,  תנודות  מאולצות .6

Ñ0
2
 = 

1

LC
 

T = 
2È

Ñ0

 = 2È LC
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בין  תנודות  המתח  לתנודות  עוצמת  הזרם  קיים  הפרש .  מאלץ  מחזורי  חיצוני

 .ϕ∆מופעים  

ידי  הערכים  הפעילים  של  עוצמת -ההספק  הממוצע  במעגל  זרם  חילופין  מוגדר  על .7

 .ם והמתחהזר

כאשר  תדירות  מתח  חילופין  חיצוני  משתווה  לתדירות  העצמית  של  מעגל  .8

גידול  חד  של  משרעת  התנודות  של  עוצמת  הזרם :  תהודהמופיעה  ,  תנודות

התהודה  מתגלה  בצורה  בולטת  במקרה  של  התנגדות  אקטיבית .  המאולצות

 .קטנה בלבד
הקבל  ועל עם  הגדלת  עוצמת  הזרם  מתרחש  גידול  חד  של  שיעור  המתח  על   

 . תופעת התהודה מיושמת בתקשורת רדיו. הסליל

טרנזיסטור  מעֹוָררֹות  תנודות  משוב  בזכות - במעגל  התנודות  של  מתנד  מבוסס .9

רכיב  הבנוי :  במתנד  משתמשים  בטרנזיסטור.  אנרגיה  ממקור  מתח  קבוע

תנודות . פולט וקולט, וכוללים בסיס, n-pהיוצרים שני צמתי , ממוליכים למחצה

ואלה  שולטות  בעוצמת ,  מעגל  גורמות  לתנודות  המתח  בין  הפולט  לבסיסהזרם  ב

והיא ,  האנרגיה  מסופקת  למעגל  ממקור  המתח).  המשוב(הזרם  במעגל  התנודות  

 . מקזזת את איבודי האנרגיה הנבראים בנגד שבמעגל
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 5פרק 
העברתה למרחקים , ייצור אנרגיה חשמלית

 והשימוש בה
לאנרגיה  החשמלית  יתרונות  על  פני  כל  סוגי  האנרגיה 

אפשר  להעביר  אותה  בכבלים  למרחקים  ארוכים  ללא :  האחרים

. ולחלקּה  בצורה  נוחה  בין  הצרכנים,  איבודי  אנרגיה  גדולים

פנימית ,  מכנית:  אנרגיה  זו  ניתן  להמיר  לכל  צורת  אנרגיה  אחרת

ועוד  ובאמצעים  פשוטים )  קרינה(אנרגיית  אור  ,  )טמפרטורה(

 .למדי

   יתרונו  של  זרם  החילופין  לעומת  זרם  קבוע  הוא  ביכולת 

טכנית  פשוטה  להמיר  מתח  וזרם  בתחום  ערכים  רחב  כמעט  ללא 

המרה  כזאת  נחוצה  במכשירי  חשמל  רבים .  איבודי  אנרגיה

 .   ומגוונים
 ית  ייצור אנרגיה חשמל§   37

 . נכיר את האמצעים לייצור זרם חשמל 

אלה  אמצעים  שהופכים  אנרגיה  מסוג  זה  או  אחר ;  זרם  חשמל  נוצר  בגנרטורים

, מכונות  אלקטרוסטטיות,  לגנרטורים  משתייכים  תאים  גלווניים.  לאנרגיה  חשמלית

מהנדסים  מפתחים  גם  סוגי  גנרטורים  חדשים .    תאי  שמש  ועוד1,צמדים  חומניים

תאי  דלק  שבהם  נוצרת  האנרגיה  כתוצאה  מתגובה  בין  מימן :  וגמה  לד–לגמרי  

 .וזו מותמרת ישירות לאנרגיה חשמלית, לחמצן

תחום  השימוש  של  כל  אחד  מסוגי  הגנרטורים  לייצור  אנרגיה  חשמלית  מוגדר 

אולם  אין ,  מכונה  אלקטרוסטטית  יוצרת  הפרש  פוטנציאלים  גבוה:  פי  מאפייניו-על

תא גלווני יכול ליצור זרם בעוצמה .  רם  בעל  עוצמה  סבירההיא  יכולה  ליצור  במעגל  ז

 .אולם לזמן קצר בלבד, גבוהה

 

עקב  הבדלי ,  העשויים  ממתכות  שונות,  מ  בשני  צמתים"בצמד  חומני  משתמשים  לייצור  כא  1

 .הטמפרטורה ביניהם



 

  138 
 ייצור האנרגיה החשמלית

  המבוססים  על ,גנרטורים  אלקטרומכניים  לזרם  חילופיןכיום  נפוצים  ביותר  

. בגנרטורים  אלה  הופכת  אנרגיה  מכנית  לאנרגיה  חשמלית.  נטיתהשראה  אלקטרומג

 .והם מייצרים זרמים גבוהים במתח גבוה,  מבנה הגנרטורים האלה פשוט למדי

 .בהמשך לימודנו בדבר גנרטורים נתכוון  לגנרטורים אלקטרומכניים מסוג זה

 הגנרטור של זרם חילופין
 . 31ין תיארנו בסעיף את עקרון הפעולה של גנרטור לייצור זרם חילופ

אולם  כולם  מורכבים ,  קיימים  סוגים  רבים  של  גנרטורים  המבוססים  על  השראה

, )קבוע  או  אלקטרומגנט(רכיבים  אלו  כוללים  מגנט  .  מאותם  רכיבים  בסיסיים

במודל  הנדון  של (מ  משתנה  "בהם  נוצר  כא,  וליפופי  מוליך,  היוצר  שדה  מגנטי

מ  נוצר  בליפופים "מכיוון  שהכא).  בתהגנרטור  הליפופים  מהווים  מסגרת  סוב

מ  המושרה  במסגרת  למספר "פרופורציונית  המשרעת  של  הכא,  המחוברים  בטור

היא      גם        פרופורציונית        למשרעת      של      השטף      המגנטי   .      הליפופים      בה

 ).31ראו סעיף (  החודר דרך כל ליפוף (Φm = BS)המשתנה  

הבנויים ,  ם  בגנרטורים  במערכת  מגנטיםכדי  ליצור  שטף  מגנטי  גדול  משתמשי

הליפופים  היוצרים  את  השדה  המגנטי .  משתי  ליבות  העשויות  מחומר  פרומגנטי

מ  המושרה  נמצאים "והליפופים  שבהם  נוצר  הכא,  נמצאים  בחריצי  אחת  הליבות

מסתובבת )  בדרך  כלל  הפנימית(אחת  הליבות  עם  ליפופיה  .  בחריצי  הליבה  השנייה

הליבה  הנייחת  עם  ליפופיה  מכונה  .      רוטוראנכי  ומכונה  סביב  ציר  אופקי  או  

את  המרווח  בין  ליבת  הסטטור  והרוטור  מקטינים  עד  כמה  שניתן  כדי .    סטטור

 .להבטיח שטף מגנטי מרבי

היא  הרוטור ,  סובבת  מסגרת  התיל,  72המתואר  בציור  ,  במודל  של  גנרטור

ניתן  היה  להפוך .  חאת  השדה  המגנטי  יוצר  מגנט  קבוע  ניי).  אומנם  ללא  ליבה(

 . לסובב את המגנט ולהשאיר את מסגרת התיל במנוחה: התפקידים

, המהווה  את  תפקיד  הרוטור,  בגנרטורים  תעשייתיים  גדולים  סובב  אלקטרומגנט

. נמצאים  במנוחה  בחריצי  הסטטור,  מ  המושרה"שבהם  נוצר  הכא,  והליפופים

, עות  מגעים  סובביםהעברת  הזרם  לרוטור  או  ממנו  למעגל  החיצוני  נעשית  באמצ

  את המגע בין ).97ציור ( טבעות מגעאלה ; המחוברים לקצות הליפופים של הרוטור
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הצמודים    לטבעות  ,   ליפופי  הרוטור  לבין  המעגל  החיצוני  מבצעים  מגעים  נייחים

 .  המסתובבות

 

 

 

 

 

 
 97ציור 

קטנה  ,  היוצר  את  השדה  המגנטי,  עוצמת    הזרם    בליפופי    האלקטרומגנט

ולכן  נכון  יותר  לייצר ,  שמספק  הגנרטור  למעגל  החיצוני,  רבה    מעוצמת    הזרםבה

, זרם  חזק  בליפופים  נייחים  ולחבר  אותם  למעגל  חיצוני  באמצעות  מגעים  נייחים

 .ודרך המגעים המסתובבים להוביל זרם חלש לאלקטרומגנט סובב

  בהמשך  צירו הנמצא,  נפרד)  מעֹוֵרר(זרם  מעֹוָרר  זה  מיוצר  בגנרטור  של  זרם  קבוע  

  1.של הגנרטור
. ידי  מגנט  קבוע  סובב-בגנרטורים  בעלי  הספק  נמוך  נוצר  השדה  המגנטי  על

 . במקרה זה אין צורך בטבעות ובמגעים סובבים

מ  בליפופים  הנייחים  של  הסטטור  מוסברת  בהופעת  שדה "היווצרות  כא

 .רוטורהנוצר בעקבות שינוי השטף המגנטי במהלך הסיבוב של ה, מערבולת חשמלי

, המורכב  מתילי  נחושת,  גנרטור  תעשייתי  של  זרם  חשמלי  הוא  מבנה  מרשים

למרות  מידותיו  הגדולות  מייצרים  את  הרכיבים .  חומרי  בידוד  ושלדי  פלדה

, לא  קיים  אוסף  כזה  של  חלקים  נעים.  העיקריים  ברמת  דיוק  של  מילימטר  אחד

 .זו נוצרת בגנרטורשיכול היה ליצור אנרגיה חשמלית באופן רציף ויעיל כפי ש

בגנרטורים  בני  זמננו  מספק  את  הזרם  הקבוע  למעגל  הרוטור  מעגל  של  סטטור  מאותו   1

 .גנרטור באמצעות מיישר זרם
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? 
 ? אילו יתרונות יש לזרם חילופין על פני זרם קבוע  .1
 ? על איזה עיקרון מבוססת פעולת הגנרטור של זרם חילופין . 2

 שנאים  §   38

אילו לא היה ניתן ,   לא היה שימוש כה רחבלזרם החשמל

 . לשנות את עוצמתו במוליכים כמעט ללא איבודי אנרגיה

 ייעוד השנאים
אך  בחיי  יומיום  לא ,  מ  של  הגנרטורים  החזקים  בתחנות  החשמל  הוא  ניכר"הכא

 . מתח כה גבוה, בדרך כלל, נחוץ
, ללא  איבודי  הספקכמה  וכמה  ו-שגֵדל  או  קֵטן  בו  המתח  פי,  שינוי    בזרם  חילופין

 . שנאינעשה באמצעות ה
  כמקור  זרם קוב'יאבלוצ  השתמש  לראשונה  בשנאי  המדען  הרוסי  1878בשנת  

 .הנר החשמלי: למקור אור חדש שהוא פיתח
 מבנה השנאי

המורכבת ,  השנאי  בנוי  מליבת  ברזל  סגורה

שסביבם  מלופפים  שני  סלילי ,  מלוחות  מבודדים

 ,ראשוניהמכונה  ,  אחד  הסלילים).  98ציור  (תיל  

שאליו ,  הסליל  השני.  מחובר  למקור  מתח  חילופין

מכשירים  ורכיבים :    כלומר–מחברים  את  העומס  

  מכונה  הסליל  –הצורכים  את  האנרגיה  החשמלית  

את  סימנו  הסכמטי  של  השנאי    ניתן .    משניה

 . 99לראות בציור 
 פעולת השנאי ללא עומס

  פעולת  השנאי  מתבססת  על  תופעת  ההשראה 

כאשר      עובר  זרם  חילופין  דרך  .    אלקטרומגנטיתה

מופיע  בליבה  שטף  מגנטי ,  הסליל  הראשוני

ליבת .  מ  מושרה  בסליל"והוא  מעורר  כא,  משתנה

שהוא  קיים ,  הברזל  מרכזת  את  השדה  המגנטי  כך

 .בתוך הליבה בלבד ושווה בכל חתכיה
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,  או המשניהראשוני,  בכל ליפוף של הסלילים e מ המושרה "הערך הרגעי של הכא

 :ידי הנוסחה- הוא מוגדר עלפאראדייפי חוק -על. שווה

           e = - Φ'   )5.1( 

 :אזי , Φ = Φm cos ωtאם   .  הנגזרת  של שטף השדה המגנטי בזמן– 'Φ: כאשר

    Φ' = - ωΦm sin ωt  )5.2( 

       e = ωΦm sin ωt        : לכן

 )e = εm sin ωt   )5.3            : או

 .מ בליפוף אחד" משרעת  הכא –  = ωΦm    εm:כאשר

:                    מ  המושרה"שווה  הערך  הכולל  של  הכא,    סליליםN1המכיל  ,  בסליל  הראשוני

e1 = N1e  .מ  המושרה  הכולל  ל"בסליל  המשני  שווה  הכא-    e2 = N2e) N2 הוא מספר 

       :מכאן נובע). הליפופים בסליל זה

      |u1| ≈ |e1|   )5.4(   

. ואפשר  להזניח  אותה,  בדרך  כלל  קטנה  ההתנגדות  האקטיבית  של  סלילי  השנאי

 :מ המושרה"במקרה זה שווה בערך גודל המתח על הדקי הסליל לגודל הכא

         )5.5( 

 :מתקיים, כאשר הסליל המשני פתוח ולא עובר בו זרם

     |u2| = |e2|   )5.6( 

  משתנים  באופן  מתואם  ומגיעים  למרב e2  -  וe1ים  מ"הערכים  הרגעיים  של  הכא

באשר  לערכים )  5.4(לכן  אפשר  להחליף  את  היחס  בנוסחה  .  זמנית-ולאפס  בו

 :U2  -  ו U1 ביחס של הערכים הפעילים של המתחיםε2  - וε1הפעילים 

         )5.7(  

מוריד   ,  K > 1כאשר    ).    טרנספורמציה  (מקדם  ההמרה    מכונה    Kהגודל    

 .הוא מעלה מתח,  K < 1וכאשר  , י מתחהשנא

e1

e2

 = 
N1

N2

U1

U2

 Ó 
½1

½2

 = 
N1

N2

 = K
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 פעולת השנאי תחת עומס
לא , כלומר  נעמיס את השנאי,  אם  נחבר  לקצות  הסליל  המשני  מעגל  הצורך  אנרגיה

הזרם  המופיע  יוצר  בליבת  השנאי  את .  תשווה  עוצמת  הזרם  בסליל  המשני  לאפס

 . בליבה מקטין את שינויי השטף המגנטי לנץאשר לפי חוק , השטף המשתנה משלו

מ "הקטנת  המשרעת  של  תנודות  השטף  המגנטי  הכולל  אמורה  להקטין  את  הכא

 :                      מתקיים)  5.5(אולם דבר זה בלתי אפשרי מכיוון שלפי ; המושרה בסליל הראשוני

|u1| ≈ |e1|  

גֵדלה  עוצמת  הזרם  בסליל  הראשוני ,  לכן  כאשר  סוגרים  את  מעגל  הסליל  המשני

משרעת  הזרם  גדלה  כך  שיתייצב  הערך  הקודם  של  משרעת  השטף .  מטיבאופן  אוטו

 .המגנטי הכולל

 ההגדלה  של  עוצמת  הזרם  במעגל  הסליל  הראשוני  מתרחשת  בהתאם  לחוק  שימור 

מלּווה  בצריכת  אנרגיה ,  המחובר  לסליל  המשני,  אספקת  האנרגיה  למעגל:  האנרגיה

העובד  תחת ,    של  השנאיההספק  במעגל  הראשוני.    ידי  הסליל  הראשוני-מהרשת  על

 :שווה להספק במעגל המשני, עומס נומינלי

     U1I1 ≈ U2I2   )5.8( 

 :מכאן

         )5.9(  

ביחס ,  בעת  העלאת  המתח  באחד  מסלילי  השנאי  אנחנו  מפחיתים:  המסקנה

כך  גם  בהורדת  המתח  בסליל ;  את  עוצמת  הזרם  בו,  שבין  המתחים  שבשני  הסלילים

. לה  בו  עוצמת  הזרם  ביחס  הפוך  לשיעורי  המתחים  בסליליםגֵד:  מסלילי  השנאי

שמכפלת  עוצמת  הזרם  במתח  שווה ,  השנאי  ממיר  את  זרם  החילופין  באופן  כזה 

 .בסלילים הראשוני והמשני) בקירוב(

 ?  
 ? מהו מקדם המרה בשנאי   .1

 

U1

U2

 Ó 
I2

I1
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 ייצור אנרגיה חשמלית והשימוש בה§   39

רמת  ייצור  האנרגיה  וצריכתה  הן  אחד  המדדים  החשובים  ביותר  של  רמת 

  תפקיד  –  הסוג  האוניברסלי  והנוח  ביותר  של  אנרגיה  –לאנרגיה  החשמלית  .  החיים

וצריכת  אנרגיית ,    שנה25  כל  2צריכת  האנרגיה  בעולם  גֵדלה  פי  .  מוביל  במדד  זה

הקשורים ,  יותר  ויותר  תהליכים:  כלומר.    שנים10  את  עצמה  כל  החשמל  מכפילה

 .עוברים לשימוש באנרגיה חשמלית, בצריכת אנרגיה

 ייצור אנרגיה חשמלית
בעיקר ,  את  האנרגיה  החשמלית  מייצרים  בתחנות  חשמל  גדולות  וקטנות

קיימים  שני  סוגים  בסיסיים .  באמצעות  גנרטורים  אלקטרומכניים  מבוססי  השראה

ההבדל  ביניהן  הוא  במנוע  המסובב .  תרמיות  והידרואלקטריות:  ות  חשמלשל  תחנ

 .את הרוטור של הגנרטור

טורבינות .  נפט  או  מזוט,  גז,  פחם:  בתחנות  תרמיות  מקור  האנרגיה  הוא  דלק

קיטור  או  טורבינות  גז  או  מנועי  בעירה  פנימית  מסובבים  את  הרוטורים  של 

המבוססות על , תחנות חשמל תרמיותהחסכוניות  ביותר  הן  .  הגנרטורים  החשמליים

מרבית  תחנות  החשמל  מסוג  זה  משתמשות  באבקת  פחם  כדלק .  טורבינות  קיטור

 .  למנועיהן

. שעה  של  אנרגיית  חשמל  שורפים  כמה  מאות  גרם  של  פחם-  קילוואט1כדי  לייצר  

ובטורבינה ,    מהאנרגיה  הנפלטת  מועברת  לאדי  קיטור90%-בדוד  הקיטור  יותר  מ

ציר  הטורבינה  קשור  לציר .  יה  הקינטית  של  זרם  הקיטור  לרוטורמועברת  האנרג

מספר :  גנרטורים  המבוססים  על  טורבינת  קיטור  מהירים  מאוד.  הגנרטור

 . הסיבובים מגיע לכמה אלפים  בדקה

שהנצילות  של  מנועי  חום  גדלה  ככל ,  מהפרק  העוסק  בתרמודינמיקה    ידוע  לנו

, לכן  מחממים  את  הקיטור.  לשגבוהה  הטמפרטורה  ההתחלתית  של  הגוף  הפעי

. MPa 25  ובלחץ  עד    550°C  -  עד  כ–לטמפרטורות  גבוהות  ,  המניע  את  הטורבינה

רוב  האנרגיה  האובדת  היא .  40%  -נצילות  של  תחנת  חשמל  תרמית  כזו  מגיעה  ל

את  מעברי  האנרגיה  בתחנה  תרמית .  אנרגיית  החום  של  הקיטור  היוצא  מהטורבינה

      .    ניתן לראות בטבלה הבאה
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 אנרגיה מכנית של מנועים. 1         אנרגיית הדלק                                                       

 
 אנרגיה פנימית של הקיטור

 
   אנרגיה פנימית של מכשירי .2              רשת חשמל      )  קינטית(  אנרגיה מכנית 
   חימום               של הקיטור

           אנרגיה פנימית     
 של החוטים)              קינטית(  אנרגיה מכנית 

אנרגיה פנימית של מצברים .  3                                                          של  הטורבינה

  
      אנרגיה חשמלית

 
 100ציור       

היוצא ,  תחנות  חשמל  תרמיות  מסוימות  משכילות  להשתמש  בקיטור

 . ומנצלות אותו לצורכי חימום ביתי ותעשייתי, מהטורבינות

הרוטורים  של  :  תחנות  החשמל  מהסוג  השני  משתמשות  באנרגיית  מים

הספק  תפוקת  החשמל  של  התחנה  תלוי .  ידי  טורבינות  מים-הגנרטורים  מּונעים  על

ובמסת  המים  העוברים  דרך ,  ידי  סכר-הנוצר  על,  )הלחץ(בהפרש  מפלסי  המים  

מעברי  האנרגיה  בתחנת  חשמל  מסוג ).  ספיקה  מסתית  של  המים(ורבינה  בשנייה  הט

 .101זה מתוארים בציור 

 .תחנות הידרואלקטריות נפוצות באזורים עתירי נהרות

המוקמות  בצל  המצוקה ,  תפקיד  חשוב  במשק  החשמל  יש  לתחנות  גרעיניות

 .העתידית במשאבי הדלק הקונוונציונלי בעולמנו

 החשמלשימוש באנרגיית 
 70%-היא  משתמשת  בכ:  הצרכן  העיקרי  של  אנרגיית  החשמל  הוא  התעשייה

רובם  של :  הצרכן  השני  בחשיבותו  הוא  התחבורה.  מהאנרגיה  החשמלית  המיוצרת

: צרכן  עיקרי  שלישי  הוא  משק  הבית.  קווי  הרכבת  מופעלים  באנרגיה  חשמלית
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 . קשורתלתאורה ולת, השימוש באנרגיית החשמל במשק הבית לצורכי חימום

כמעט  כל  המכונות .  רוב  האנרגיה  החשמלית  הופכת  בשימושיה  לאנרגיה  מכנית

קטנים  במידתם  ומאפשרים ,  הם  נוחים.  ידי  מנועי  חשמל-בתעשייה  מּונעות  על

 .הפעלה אוטומטית

נמצאת  בשימוש ,  הנצרכת  בתעשייה,  קרוב  לשליש  מהאנרגיה  החשמלית

, תכות  בתנורים  חשמלייםחימום  והיתוך  של  מ,  ריתוך  חשמלי(טכנולוגי  

 ).'אלקטרוליזה וכו
 אנרגיה מכנית של.  1        אנרגיה מכנית                                                            

             המנועים         של  המים) פוטנציאלית(
       רשת  החשמל                    

 
  אנרגיה פנימית של  . 2             אנרגיה מכנית

 של המים                  אנרגיה פנימית                      מכשירי חימום)  קינטית   (
                                                        של החוטים

        אנרגיה מכנית  
 אנרגיה פנימית של.  3            של הטורבינה                                           ) קינטית(

             המצברים         
     אנרגיה חשמלית

       
 101ציור 

. לא  ניתן  לדמיין  את  הציוויליזציה  בת  זמננו  ללא  שימוש  נרחב  באנרגיה  חשמלית

שיבוש  באספקת  החשמל  של  עיר  גדולה  עקב  תקלה  כלשהי  ישתק  את  פעילותה 

 .  כמעט כליל

  ? 
יאו  דוגמאות  של  מכשירים  ומכונות  שבהם  לא הב .  1

 . משתמשים בזרם חשמל כלל

 ?מה יחסר לתושבי עיר גדולה עקב הפסקת חשמל .2
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 העברת אנרגיה חשמלית  §   40
אך  מייצרים  אותה  במקומות ,  צרכני  האנרגיה  החשמלית  נמצאים  בכל  מקום 

לא ניתן לאגור את אנרגיית . הקרובים  למקורות הדלק או למקורות המים,  לא  רבים

לכן  דרושה  העברת .  ויש  לצרוך  אותה  בזמן  הפקתּה,  החשמל  בקנה  מידה  תעשייתי

 .ים גדוליםהאנרגיה החשמלית למרחק
הזרם  חשמלי  מחמם  את  חוטי :  העברת  האנרגיה  קשורה  באיבודים  משמעותיים

 : תשווה האנרגיה הנפלטת בחוטי הרשת לאול 'גבהתאם לחוק . רשת החשמל

Q = I2Rt 

עלולה ,  כאשר  אורך  חוטי  ההולכה  גדול.    התנגדות  חוטי  ההולכה–  R:  כאשר

לא  ניתן  להוריד  את  התנגדות .  העברת  האנרגיה  להפוך  ללא  כדאית  מבחינה  כלכלית

 .ולכן יש להקטין את עוצמת הזרם, קווי ההולכה באופן משמעותי

מכיוון  שההספק  הנברא  בחוטי  ההולכה 

נכון  יהיה ,  פרופורציוני  לריבוע  עוצמת  הזרם

להעלות  את  המתח  בקווי  הרשת  כדי  לשמור 

וכך  להקטין  את  עוצמת ,  את  ההספק  המועבר

כן  ראוי ,  רככל  שהקו  ארוך  יות.  הזרם

בקווי  רשת .  להעלות  את  שיעור  המתח

, החשמל  שבין  תחנות  כוח  לבין  ערים

,  הנמצאות  במרחקים  גדולים  מתחנת  הכוח

, עם  זאת.    kV 500משתמשים  במתח    של    

מתכננים  את  הגנרטורים  של  זרם  חילופין 

. kV 20 – 16למתחים  שאינם  עולים  על  

תכנון  למתחים  גבוהים  יותר  היה  דורש 

אמצעים  מיוחדים  לבידוד  הליפופים  נקיטת  

 . והחלקים  האחרים  של  הגנרטור

 102       ציור   לכן מציבים בתחנות כוח גדולות שנאים 
השנאי  מעלה  בקו  מתח  באותו  יחס  שבו  מורד  שיעור  עוצמת .  המעלים  את  המתח

 . הזרם
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יש  ,  כדי  להשתמש  באנרגיית  החשמל  במנועי  המכונות  וברשת  החשמל  הביתית

 .זאת נעשה באמצעות שנאים. נחית את המתח בקצה הקולה

בכל :    מתבצעת  בכמה  שלבים–  ובהתאם  העלאת  עוצמת  הזרם  –הנחתת  המתח  

, בו  פרוסה  רשת  החשמל,  ומרחב  הצרכנים,  שלב  מוְנָחת  המתח  לערך  קטן  יותר

 .  מתאר העברה של אנרגיה חשמלית וחלוקתה102ציור . מתרחב

, ות  בין  חוטי  ההולכה  פריצות  חשמליותמתרחש,  כאשר  המתח  גבוה  מאוד

, המשרעת  של  מתח  החילופין  צריכה  להיות  כזאת.  הגורמות  לאיבודי  אנרגיה

 .שאיבודי האנרגיה עקב הפריצות יהיו מזעריים

המספקת ,  תחנות  כוח  של  כמה  אזורים  קרובים  מחוברות  לרשת  מתח  גבוה  אחת

ת  הצריכה  הגבוהה מערכת  כזאת  מאפשרת  לספק  א.  חשמל  למספר  רב  של  צרכנים

וכן  לספק  חשמל  באופן  רציף  לכל ,  באזורים  מסוימים  בשעות  שיא  הצריכה

 .הצרכנים

. העברת  האנרגיה  למרחקים  ללא  איבודי  אנרגיה  ניכרים  היא  בעיה  טכנית  קשה

 .   שימוש בזרם חילופין במתח גבוה מאפשר לפתור אותה בהצלחה

   ? 
 ? כיצד מעבירים אנרגיה למרחקים גדולים .1

מהם  היתרונות  בהעברת  אנרגיה  למרחקים  גדולים  באמצעות  .2

 ?זרם חילופין
 שימוש יעיל באנרגיה חשמלית  §   41

במכוני  מחקר ,  בתחבורה,  הצורך  באנרגיה  חשמלית  גֵדל  בהתמדה  בתעשייה 

 .ניתן לספק את הצרכים ההולכים וגדלים בשתי שיטות. ובבית
  היא  בניית  תחנות  כוח –יחידה    וממבט  ראשון  גם  ה–השיטה  הטבעית  ביותר  

אולם  בניית  תחנה  חדשה ;  הידראלקטריות  וגרעיניות,  תרמיות:  חזקות  וחדישות

תחנות  תרמיות  צורכות ;  זאת  ועוד.  גדולה  אורכת  כמה  שנים  וההשקעות  אדירות

  וגורמות  נזק  רב  לאיזון  האקולוגי –נפט  וגז  ,    פחם–אוצרות  טבע  שאינם  מתחדשים  

 .של כדור הארץ
הגדלת :  וגיות  חדשות  מאפשרות  לספק  את  הצורך  באנרגיה  חשמליתטכנול

 .במקום הגדלת עוצמת תחנות כוח,  השימוש באנרגיה החשמליתיעילות
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. והן  לא  מעטות,  קיימות  אפשרויות  לשימוש  יעיל  יותר  באנרגיה  החשמלית,  אכן

.   מכלל  האנרגיה  המיוצרת  בעולם25%  -הצורכת  כ,  אחת  מהן  קשורה  בתאורה

 80%מאפשר  לחסוך  עד  ,  כמו  נורות  פלואורסצנט,  קורות  תאורה  חדשיםפיתוח  מ

, אף  שאמצעי  תאורה  אלה  עדיין  יקרים  יותר.  מהאנרגיה  שצורכות  נורות  להט

ניתן  לחסוך  באנרגיה  גם  בהגברת  מודעות  הציבור .  השימוש  בהם  ישתלם  במהרה

 . ועוד, דלמקד תאורה לנקודות הצורך בלב, לכבות נורה הדולקת ללא צורך: לנושא

את  המשאבים  שייחסכו  באופן  זה  ניתן  להפנות  לפיתוח  מערכות  לייצור  חשמל 

בתהליכים  אלקטרוכימיים  חדשים  ובתהליכי  היתוך ,  באמצעות  אנרגיית  השמש

 .מערכות אלה תהיינה בטוחות בהרבה מתחנות כוח גרעיניות רגילות. גרעיני מבוקר

    5מקבץ תרגילים 
בליבת  הרוטור  של  גנרטור ,  המבודדים  זה  מזה,  רזלכיצד  צריך  להרכיב  לוחות  ב .1

 ?על מנת להקטין את זרמי המערבולת, השראה

באיזה  מצב  של  המסגרת .  מסגרת  תיל  מלבנית  מסתובבת  בשדה  מגנטי  אחיד .2

כאשר  מישור  המסגרת  מאונך  לקווי  השדה :  מ  המושרה  בה  מרבי"יהיה  הכא

 ?או כאשר הוא מקביל להם

 ?איזה מהסלילים מכיל יותר ליפופים. עובי שונהסלילי השנאי עשויים מתיל ב .3

 ?כיצד ניתן לדעת כמה ליפופים יש בסליל השנאי בלי לפרק אותו .4

 ?מה יקרה אם נחבר את השנאי למקור מתח קבוע .5

 ?מדוע.  ייצא השנאי מכלל פעולה, אם יקוצר אחד מהליפופים בסליל השנאי .6

רת  אנרגיה המנחיתים  מתח  בהעב,  מצאו  את  מקדם  ההמרה  לכל  השנאים .7

אפשר  להזניח  את .  102בהתאם  לסכמה  המתוארת  בציור  ,  מהגנרטור  לצרכן

 .  פתרו את אותה שאלה עבור השנאים המגבירים מתח. איבודי האנרגיה

 5תקציר פרק 
הפועלים  על  עקרון       ,  ידי  גנרטורים  אלקטרומכניים-זרם  חשמל  מיוצר  בעיקר  על .1

יה  המכנית  לאנרגיה  של  זרם       גנרטורים  אלה  הופכים  את  האנרג.  ההשראה

 .חשמל

המורכבים ,  השנאי  מכיל  שני  סלילים.  את  זרם  החילופין  ממירים  בעזרת  שנאי .2
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. תפקידו  להגביר  או  להנחית  מתח  באיבודי  אנרגיה  מזעריים.    על  ליבת  ברזל

  בסליל N1 ידי  היחס  בין  מספר  הליפופים    -שינוי  המתח  המתקבל  מוגדר  על

 :  שבסליל המשניN2יפופים הראשוני לבין מספר הל

      

 
 :עוצמת הזרם) גדלה(באותו היחס בו קטנה ) קטן(המתח גדל .  3

       

ההספק פרופורציוני . איבודי אנרגיה במוליך פרופורציוניים לריבוע עוצמת הזרם .4

כדאי  להעביר  את  האנרגיה  במוליכים  במתח  גבוה .  למכפלת  עוצמת  הזרם  במתח

שנאים  בתחנות  החשמל  מגבירים  את המתח לפני העברת ה.  ובעוצמת  זרם  נמוכה

בקצות  הקווים  מנחיתים  את  המתח  באמצעות .  האנרגיה  למרחקים  גדולים

 .והזרם החשמלי מגיע לצרכנים במתח הביתי, השנאים

 

U1

U2

 = 
N1

N2

U1

U2

 = 
I2

I1
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 גלים מכניים.  6פרק 
 .כולל גלי קול, בפרק זה נלמד על תכונות גלים מכניים

 תופעות הגלים§  42

כל  אחד  מאתנו  צפה  כיצד  מתפזרות  טבעות  של  גלים  בעקבות  זריקת  אבן  על  פני  

כולנו  קראנו ;  כולנו  מכירים  את  גלי  הים  הנעים  אל  החוף;  )103ציור  (מים  שוקטים  

המטלטלים  בקלות  אוניות ,  על  הכוח  האדיר  של  גלי  היםסיפורים  על  מסעות  בים  ו

אולם  כשצופים  בתופעות  אלה  לא  קל  להקיש  שתקתוק  של  שעון ;  ענק  כקליפות  אגוז

שהודות  לו  אנו  רואים ,  ושהאור,  מגיע  לאוזנינו  באמצעות  גלים  המתפשטים  באוויר

 והסיבות,  תופעות  של  גלים  נפוצות  ביותר  בטבע.  גם  הוא  תנועה  גלית,  הכול

כל  סוגי ,  אולם  בדומה  לתנודות.  הפיזיקליות  הגורמות  להופעתם  מגוונות  מאוד

שאלות  רבות  וקשות .  ידי  חוקים  זהים  או  דומים-הגלים  מתוארים  כמותית  על

 .אם נשווה תופעות גליות בתחומי הפיזיקה השונים, להבנה מתבהרות

 ?מדוע נוצרים גלים? מהו גל
נוזלי  או  גז ,    מוצק–חלקיקים  בודדים  של  כל  גוף  

אם  חלקיק  כלשהו  מתחיל :    משפיעים  זה  על  זה–

  תנועה  זו  לכל  הכיוונים פשטתמת,  לבצע  תנודה

 .הודות להשפעה הדדית בין החלקיקים
  במרחב  במהלך פשטתהמת,  גל  הוא  תנודה

  .הזמן
היוצרים ,  במוצק  ובנוזל  נוצרים  גלים  מכניים  הודות  לכוחות  אלסטיים,  באוויר

בתהליך  יצירת  גלים  על  פני  המים  משתתפים  כוחות .    שוניםקשרים  בין  חלקי  גוף

 . כבידה וכוחות מתיחות פני המים
. בתכונות  העיקריות  של  תנועה  גלית  ניתן  להבחין  בדוגמת  הגלים  שעל  פני  המים

והמרחקים  בין  הקמרים  של ,  הגלים  מהווים  נחשולים  מעוגלים  מתפשטים

קופסת  גפרורים ,    לדוגמה–פץ  קל  אולם  אם  נניח  על  פני  המים  ח.  הנחשולים  שווים

מטה  בלא    לזוז  ממקומו -אלא  יבצע  תנודות  מעלה,  ידי  הגל-  הוא    לא  ייגרר  על–

 . כמעט

  ולא  –מתרחשת  העתקת  מצבּה  של  נקודת  תווך  מתנודדת  ,  כאשר  הגל  מתפשט
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 פשטותמת,  תנודות  המים  שנוצרו  מועברות  לאזורים  סמוכים.  מעבר  של  חומר

לא מתרחשת . וגוררות עמן מטה ומעלה חלקיקי תווך חדשיםבאטיות לכל הכיוונים 

 .אלא תנועה של צורת פני השטח בלבד, זרימת מים

 מהירות הגל
  מהירות –כלומר  ,  האפיון  החשוב  ביותר  של  הגל  הוא  מהירות  התפשטותו

, מכל  סוג  שהוא,  מהירות  התפשטותם  של  גלים.  התפשטותו  במרחב  לכל  הכיוונים

משום  שמהירותם  התפשטותם  אינה ,  ני  המים  נוחים  לצפייהגלים  על  פ.  היא  סופית

 .גבוהה

 גלי רוחב וגלי אורך
קל  ונוח  לצפות  בגלים  המתפשטים  לאורך  חבל 

, אם  נקשור  את  קצהו  האחד  של  החבל.  גמיש

יתפשט ,  נמתח  אותו  מעט  וננדנד  את  קצהו  האחר

מהירות  התפשטות ).  104ציור  (גל  לאורך  החבל  

 ותר  אם  החבל  יהיה  מתוחהגל   תהיה   גדולה  י
במהלך  התפשטות  הגל  מתרחש  שינוי  .  הגל  יגיע  לקצה  הקשור  וייסוג  לאחור.  יותר

. משקלה  הקבוע-אולם  כל  נקודת  חבל  מתנודדת  סביב  מצב  שיווי,  בצורת  החבל

כל  נקודת  חבל  בכיוון   מתנודדתבמהלך  התפשטות  הגל  לאורך  החבל  :  שימו  לב

 . רוחב גליגלים מסוג זה מכונים ).  105ציור ( המאונך לכיוון התפשטות הגל

תנודות  עשויות  להתרחש  גם  לאורך  כיוון .  אולם  לא  כל  גל  הוא  גל  רוחב

 . גל אורךבמקרה זה מכונה הגל ). 106ציור  (התפשטות הגל

 

 

 

 

 

 106ציור 
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אם  ניתן  מכה .  קל  לראות  את  גל  האורך  המתפשט  בקפיץ  רך  וארוך  שקוטרו  גדול

ניתן  יהיה  לראות  כיצד ,  )א107ציור  (  קצהו  האחד  של  הקפיץ  קלה  בכף  היד  על

 . מתפשט לאורך הקפיץ) זעזוע אלסטי(הצטופפות הסליל 

 

 

 

 

 

המהווה  אזורי ,  באמצעות  סדרת  מכות  עוקבות  ניתן  לעורר  בקפיץ  את  הגל

107ציור  (המתקדמים  זה  אחר  זה  ,  הצטופפות  והידלדלות  עוקבים  של  סלילי  הקפיץ

 .לי הקפיץ מתרחשות בכיוון התפשטות הגלתנודות סלי). ב

 אנרגיית הגל
מעבר .  במהלך  התפשטות  הגל  המכני  מועברת  תנועה  מחלק  אחד  של  הגוף  לאחר

ללא  קשר  לסוג ,  התכונה  הבסיסית  של  כל  הגלים.  התנועה  קשור  במעבר  אנרגיה

המעורר  את ,  האנרגיה  מופקת  מהמקור.  מעבר  אנרגיה  ללא  מעבר  חומרהיא  ,  הגל

דרך  כל  חתך :  ומועברת  באמצעות  הגל,  המיתר  וכדומה,  הקפיץ,    קצה  החבלתנודות

אנרגיה  זו  מורכבת  מאנרגיה  קינטית  של .  של  התווך  זורמת  אנרגיה  באופן  רציף

הקטנה  הדרגתית  של .  חלקיקי  החבל  ומאנרגיה  פוטנציאלית  של  עיוות  אלסטי

יה משרעת  התנודות  במהלך  התפשטות  הגל  נגרמת  בשל  התמרת  חלק  מהאנרג

 .המכנית לאנרגיה פנימית

הגל .  מהירות  הגל  סופית.  גל  הוא  תנודות  המתפשטות  במרחב  במהלך  הזמן

 .מעביר אנרגיה ואינו מעביר את חומר התווך
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 התפשטות גלים מכניים§   43

נעקוב  אחר  תנועה  של  חלקיקי  חומר  בודדים .  נכיר  את  תהליך  התפשטות  הגל

 .במהלך התנועה הגלית

 . המתפשט לאורכו של חבל  גומי, נדון בגל רוחבי

במהלך  העיוות  של  החבל  מופיעים  בכל .  כל  קטע  של  החבל  בעל  מסה  ואלסטי

הודות לתכונת . ת החבל למצבו ההתחלתיהמנסים  להחזיר א,  חתך  כוחות  אלסטיים

אלא  עובר  אותו ,  המשקל-ההתמד  אין  קטע  החבל  המתנודד  עוצר  במצב  שיווי

עד  אשר  הכוחות  האלסטיים  עוצרים  בעדו  במצב  ההתרחקות ,  וממשיך  לנוע

 . המשקל-המרבית ממצב שיווי

התלויים  בקצה  חוטים  והקשורים  ביניהם ,    בשרשרת  כדורי  מתכת  זהיםנתבונן

. מסות  הקפיצים  קטנות  בהרבה  ממסות  הכדורים).  108ציור  (מצעות  קפיצים  בא

המסה  מרוכזת :  במודל  זה  מופרדות  תכונות  ההתמד  של  המסה  ותכונת  האלסטיות

הפרדה  זו  אינה  משמעותית  בחקירת  התנועה .    בקפיצים–והאלסטיות  ,  בכדורים

 .הגלית

 

 

 

, צב  לשרשרת  הכדוריםאם  נטה  את  הכדור  השמאלי  הקיצוני  במישור  אופקי  בני

תנועת .  1המושך  אותו  לצד  שבו  נמצא  כדור  ,    יפעל  כוח2ועל  כדור  ,  יתעוות  הקפיץ

. אך  הודות  לתכונת  ההתמד  תתאחר  בזמן,  1  תיעשה  בעקבות  תנועת  כדור  2כדור  

  באותו 1  גם  הוא  בעקבות  כדור  2יתנודד  כדור  ,  T  בזמן  מחזור  1אם  ננדנד  את  כדור  

  בהשפעת 3כך  יתחיל  להתנודד  כדור  .  יגור  מסוים  במופעאולם  בפ,  משך  זמן  מחזור

  יהיה  גדול 1והפיגור  במופע  אחר  כדור  ,  2הכוח  האלסטי  המופיע  עקב  תנועת  כדור  

אולם ,  לבסוף  יבצעו  כל  הכדורים  תנודות  מאולצות  באותה  התדירות.  עוד  יותר

 .וכך יתפשט לאורך השרשרת גל רוחבי, במופע שונה
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מתוארים  בהם .  ו  מתואר  תהליך  התפשטות  הגל-ה  ּו,  ד,  ג,  ב,  א109בציורים  

על  מיקומי  הכדורים  ברגעי  זמן  עוקבים  במרווחים  של  רבע  זמן  מחזור -במבט

 . החצים ליד הכדורים מתארים את וקטורי המהירות ברגע המתאים. התנודות

או  ציור ר(הקשורים  בקפיצים  ,  באמצעות  מודל  זה  של  שרשרת  כדורים  כבדים

שהם ,  הכדורים  תלויים  כך.    גל  אורךניתן  ללמוד  על  תהליך  ההתפשטות  של  ,  )א110

, T  בזמן  מחזור  1אם  ננדנד  את  כדור  .    השרשרת  בלבדאורךיכולים  להתנודד  ל

המורכב  מאזורים  עוקבים  של  הצטופפות ,  יתקדם  לאורך  השרשרת  גל  אורכי

ה    במקרה  של 109לציור  ציור  זה  תואם  ).  ב110ציור  (והידלדלות  של  כדורים  

 . התפשטות גל רוחבי

 מהירות הגל , אורך הגל§   44

 .האורך והמהירות: נעסוק במאפיינים הפיזיקליים של הגל

 יתנודדו 13- ו1וכדורים , 13במהלך  התפשטות  הגל  הרוחבי  יגיעו  התנודות  לכדור 

109ציור  ראו  (המשקל  ונע  שמאלה  -  נמצא  בנקודת  שיווי1כאשר  כדור  :  באותו  מופע

לאחר  רבע  זמן .  משקל  וגם  הוא  נע  שמאלה-  בנקודת  שיווי13נמצא  גם  כדור  ,  )ה

 13ובמצב  זהה  נמצא  גם  כדור  ,    מוטה  שמאלה  למצבו  המרבי1מחזור  נמצא  כדור  

  המרחק  בין  הנקודות 1.תנודות  כדורים  אלה  נמצאות  במופע  זהה).  ו109ראו  ציור  (

לכן  המרחקים  בין .  אורך  הגל  הקרובות  ביותר  המתנודדות  במופע  זהה  מכונה

את אורך ). ו, ה109ראו ציורים ( שווים לאורך הגל 15 - ו3, 14 -  ו2, 13 - ו1הכדורים 

 ).למדא  (λהגל מסמנים באות היוונית  
  או  בין 14  -  ו2ב  שווה  אורך  גל  אורכי  למרחק  בין  הכדורים  110בהתאם  לציור  

 .16 - ו4הכדורים  

כדורים  שונים  במודל (נקודות  שונות  של  הגוף  מתנודדות  ,  כאשר  הגל  מתפשט

 ).   הוא מספר שלםn  (nλ  -אם המרחק ביניהן אינו שווה ל, במופע שונה) הגל

   

 אולם מכיוון; 2π במופע של  1 מפגרות אחר תנודות של כדור 13תנודות כדור : ליתר דיוק 1
  הכדורים   מצב ב   להבדל   גורם   זה   מופעים   הפרש   אין   , cos (ωt – 2π) = cos ωt -ש

 . וניתן לומר שתנודות הכדורים מתרחשות במופע זהה, המתנודדים
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מתנודדים ,      זה  מזהλ/2הנמצאים  במרחק  ,  )109ראו  ציור    (7  -  ו1הכדורים  

 .ולהפך,  נע ימינה7כדור ,  נע שמאלה1כאשר כדור : במופע נגדי

ת לכן  מוגדר,  )ו109ראו  ציור      (λבזמן  מחזור  אחד  מתפשט  הגל  למרחק    

 :ידי  הנוסחה-מהירותו על

         )6.1( 

 : והתדירות  קשורים ביחסTמכיוון שזמן המחזור 

       

 

 

 

 

 :אזי

     v = λν   )6.2( 

 .מהירות התפשטות הגל שווה למכפלת אורך הגל בתדירות התנודות

 : אנו נתקלים במחזוריות משני סוגים, כאשר גל מתפשט בחבל

אם  התנודות .  ל  מבצע  תנודות  מחזוריות  בזמןכל  חלקיק  בחב:  הראשונה

, )כלומר  מתרחשות  לפי  חוק  פונקציית  סינוס  או  פונקציית  קוסינוס(הרמוניות  

והתנודות  נבדלות ,  התדירות  ומשרעת  התנודות  קבועות  לאורך  כל  הנקודות  בחבל

 .במופע בלבד

ם שה,  בכל  רגע  נתון  חוזרת  צורת  הגל  על  עצמה  לאורך  החבל  במרחקים:  השנייה

הקו (  מתוארת  צורת  הגל  ברגע  מסוים  111בציור  .  λכפולות  שלמות  של  אורך  הגל  

 .  משמאל לימיןvבמהלך הזמן נעה התמונה הזו במהירות  ). השחור

 .   תהיה לגל הצורה המתוארת באותו ציור בקו אפורt∆כעבור פרק זמן  

v = 
Ã

T

T = 
1

Å
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ות  הגל הקושרת  את  מהירות  התפשט,  )6.2(גם  לגבי  גל  אורך  מתקיימת  הנוסחה  

 .לאורך הגל ולתדירות התנודות

אורך  הגל  תלוי  במהירות  התפשטות  הגל .  כל  הגלים  מתפשטים  במהירות  סופית

 .ובתדירות התנודות

? 
 ?  מהו גל  .1

הביאו  דוגמאות  לשני  סוגי ?    מה  השוני  בין  גלי  רוחב  לבין  גלי  אורך .2

 .הגלים

 ?מהן התכונות העיקריות של תנועה גלית .3

 ?מהו אורך הגל .4

 ?יצד קשורה מהירות התפשטות הגל לאורך הגלכ .5

  מצאו  את  הפרש  המופעים  בין  התנודות  של  שני  כדורים 109לפי  ציור   .6

 .הנמצאים במרחק השווה לאורך הגל, ושל שני כדורים; סמוכים

 משוואת גל מתפשט§   45

המתארת  את  תהליך  התנודות  בכל  נקודה  במרחב  במהלך ,  נמצא  משוואה

 1 .יהתפשטות הגל ההרמונ

 .המתפשט בחבל גומי ארוך ודק, נסתכל על גל

את . ואת ראשית הציר נמקם בקצהו השמאלי,   נכוון לאורך החבלOxאת  הציר    

כדי  לתאר  את .  sמשקלה  נסמן  באות    -התזוזה  של  כל  נקודה  בחבל  ממצב  שיווי

לשם .  יש  לדעת  את  התזוזה  של  כל  נקודה  של  החבל  בכל  רגע  של  זמן,  התהליך  הגלי

 : לדעת את צורת הפונקציהכך יש

     s = s (x, t) 

אם .    ωלבצע  תנודות  הרמוניות  בתדירות  )    x = 0בנקודה    (נאלץ  את  קצה  החבל  

 :יתרחשו התנודות של נקודה זו לפי החוק, המופע ההתחלתי שווה לאפס

        s = sm sin ωt    )6.3( 

1 
 .רמוני ובמשרעת זההתנודות הגל ההרמוני מתרחשות בכל נקודה לפי החוק הה
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 ).א112ציור (  היא משרעת התנודות smכאן  

והן  תגענה  לנקודה ,  vבמהירות    )    Oxציר    (התנודות  מתפשטות  לאורך  החבל  

 :  כעבור זמןxכלשהי של החבל 
           )6.4 ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציור   (τאולם  לאחר  זמן  ,  ωנקודה  זו  תתחיל  לבצע  תנודות  הרמוניות  בתדירות    

  xתתרחשנה  התנודות  בנקודה    ,  אם  נזניח  את  דעיכת  הגל  במהלך  התפשטותו).  ב112

 :אולם במופע שונה , smעם אותה משרעת  

          )6.5(  

  .Oxהמתפשט בכיוון חיובי של ציר  , זוהי המשוואה של גל

 גלים בתווך §  46
  לאורך –  במיתר  או  במוט  עשויים  הגלים  להתפשט  בכיוון  אחד  בלבד,  בחבל  גומי

, )התווך(הממלאים  אזור  מסוים  של  המרחב  ,  בנוזל  או  בגוף  מוצק,  ואילו  בגז;  הציר

 .לכל הכיוונים, שהופיעו במקום אחד, מתפשטות התנודות

. גל  המתפשט  ממקור  כלשהו  בתווך  תופס  בהדרגה  אזורים  חדשים  של  המרחב

, אבן  למיםשנוצרו  מהטלת  ,  בו  מתוארים  גלים  מעגליים,  103נבחין  בזאת  בציור  

במרוצת  הזמן  נפרסת  האנרגיה  שנושאים  הגלים  לשטח .  המתפשטים  על  פני  המים

פוחתת  עם ,  העוברת  דרך  יחידת  שטח  בשנייה  אחת,  לכן  האנרגיה.  הולך  וגדל

Ì = 
x

v

s = sm sin [Ñ(t - Ì)] = sm sin [Ñ(t - x

v )]
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שהרי  האנרגיה  של ,  וכן  הולכת  וקטנה  גם  משרעת  התנודות,  ההתרחקות  מהמקור

ון  לא  רק  לגבי  תנודות  של הדבר  נכ.  גוף  מתנודד  פרופורציונית  לריבוע  המשרעת

 .אלא לגבי כל חלקיק מתנודד בתווך, משקולת על קפיץ או למטוטלת
משרעת  הגל  בתווך  הולכת  וקטנה  עם  מידת  ההתרחקות  של  הגל  מהמקור ,  ובכן

  גם  אם  האנרגיה  המכנית  אינה  מותמרת  לאנרגיה  פנימית  עקב  כוחות  ההתנגדות –

 .המולקולריים הפועלים בתווך

 זית הגל ּווקטור הגלח, גל מישורי
ניתן  ליצור  גל .  גל  המישוריהוא  ה,  המתפשט  במים  עקב  הטלת  אבן,  שונה  מגל

ונאלץ  אותו  להתנודד  בכיוון  האנך ,  אם  נטבול  בתווך  אלסטי  לוח  מוארך,  כזה

. כל  נקודות  התווך  הקרובות  ללוח  יבצעו  תנודות  במשרעת  שווה  ומופע  זהה.  לאורכו

הנמצאות ,  וכל  נקודות  התווך,  וון  האנך  ללוחתנודות  אלה  יתפשטו  כגלים  בכי

המשטחים בעלי המופע הזהה מכונים . תהיינה  באותו מופע,  במישור  המקביל  ללוח

גל  ייחשב ).  113ציור  (  חזיתות  הגל  מישוריות  גל  מישוריבמקרה  של  .    חזית  הגל

 ).  ליד קצות הלוח חזיתות הגל מתעקמות(מישורי רק בריחוק מקצות הלוח 

 

 

 

 
, כאשר  דנים  בכיוון  התפשטות  הגל.  וקטור  הגלהמאונך  לחזית  הגל  מכונה  הקו  

, וקטורי  הגל  של  גלים  מישוריים  הם  ישרים  מקבילים.  מתכוונים  לכיוון  וקטור  הגל

 .ולאורכם מתרחש מעבר האנרגיה

במהלך  התפשטות  גל  מישורי  אין  אורך  חזיתות  הגל  משתנה  עם  ההתרחקות 

, לכן  אין  האנרגיה  של  הגל  מתפזרת  במרחב,  )או  כמעט  שאינו  משתנה(מהלוח  

 .ומשרעת התנודות הולכת וקטנה עקב פעולת כוחות החיכוך בלבד

. הממחישים  את  מושג  הגלים  המישוריים  במרחב,  על  פני  המים  קל  ליצור  גלים

כל  חלקיקי .  הנוגע  במים  בכיוון  המאונך  לפני  המים,  כדי  לעשות  זאת  יש  לנדנד  מוט

 ).114ציור (יתנודדו באותו מופע , מקביל למוטהנמצאים על הקו ה, המים
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 גל כדורי
הוא  נוצר  כאשר מכניסים לתוך התווך .  גל  כדורידוגמה  אחרת  של  גל  בתווך  היא    

ּווקטורי  הגל ,  במקרה  זה  תהיינה  חזיתות  הגל  כדוריות).  115ציור  (כדור  פועם  

 .מרחביים ומכּוונים לאורך הרדיוסים של הכדור הפועם
  החלקיקים  בגל  כדורי  הולכת משרעת  תנודות

האנרגיה .  וקטנה  ככל  שמתרחקים  מהמקור

ידי  המקור  מתפזרת  באופן  אחיד  על -הנפלטת  על

שרדיוסו  גדל ,  פני  השטח  של  הגל  הכדורי

 .בהתמדה עם  התפשטות הגל

 גל רוחבי וגל אורכי בתווך
בגל  רוחבי  מתרחשות .  עשוי  הגל  להיות  רוחבי  או  אורכי,  כפי  שכבר  ידוע  לכם

לתהליך  זה  מתלווה .    נועות  חלקיקי  התווך  בכיוון  המאונך  לכיוון  התפשטות  הגלת

. שכבות  של  חומר  זזות  זו  יחסית  לזו:  עיוות  הזזההמכונה  ,    היווצרות  עיוות  אלסטי

המנסים  להחזיר ,  נוצרים  כוחות  אלסטיים,  כאשר  מתרחש  עיוות  הזזה  בגוף  מוצק

 . נודות חלקיקי התווךכוחות אלה גורמים לת. את הגוף למצבו המקורי
הזזה  יחסית  של  שכבות  בגזים  ובנוזלים  אינה  גורמת  להיווצרות  כוחות 

גלים  רוחביים .  ולכן  אין  מתקיימים  גלים  רוחביים  בגזים  ובנוזלים,  אלסטיים

 1.קיימים במוצקים בלבד

נוצרים  הן ,  הקשורים  בעיוות  זה,  כוחות  אלסטיים.  בגל  אורכי  נוצר  עיוות  לחץ

כוחות  אלה  גורמים  לתנודות  של  אזורים  בודדים  של .  בנוזלים  ובגזיםבמוצקים  הן  

בגופים  מוצקים  גדולה .  ולכן  עשויים  גלים  אורכיים  להתפשט  בכל  סוגי  תווך,  התווך

מביאים  זאת  בחשבון .  יותר  מהירות  הגלים  האורכיים  ממהירות  הגלים  הרוחביים

הגל  האורכי :  אדמהכאשר  מודדים  את  המרחק  מתחנה  ֵסייסמולוגית  למוקד  רעידת  

מכיוון  שמהירותו  בקרום  כדור  הארץ  גדולה  מזו  של  הגל ,  נקלט  ראשון  בתחנה

 .שנוצר ברגע היווצרות הגל האורכי, מה מגיע הגל הרוחבי-כעבור זמן. הרוחבי

אם  ידועות  מהירויות  ההתפשטות  של  גל  אורכי  ושל  גל  רוחבי  בקרום  כדור 

 . האדמהניתן למצוא את המרחק למוקד רעידת, הארץ

 .אולם לא בתוכו, גלים רוחביים נוצרים גם על פני נוזל  1
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 גלי קול §   47
  כאוויר  או –בתווך  שקוף  .  את  הגלים  על  פני  המים  או  בחבל  גומי  אפשר  לראות 

 .אולם בתנאים מסוימים אפשר לשמוע אותם,  הגלים בלתי נראים–נוזל 

 יצירת גלי קול
אם  נחזיק  סרגל  ברזל  ארוך  במלחציים  או  נצמידו  בחוזקה  אל  קצה  השולחן 

תנודות  אלה  לא  ייקלטו ).    א116ציור  (ו  להתנודד  אפשר  לגרום  ל,  ונכופף  את  קצהו

נכופף ,  )ב116ציור  (אבל  אם  נקצר  את  הקצה  הבולט  של  הסרגל  ;  ידי  האוזן-על

 . נשמע את הקול–ונשחרר 

הסרגל  דוחס  את  שכבת  האוויר  הצמודה  אליו 

לחץ מהצד -זמנית יוצר מצב של תת-ובו, מצד  אחד

לחץ  אלה -אזורי  לחץ  היתר  ואזורי  תת.  האחר

מתחלפים  בזמן  ומתפשטים  משני  צדי  הסרגל  כגל 

הגל  מגיע  לאוזננו  וגורם  להיווצרות .  אלסטי  רוחבי

וזה  הבסיס  לתחושת  השמע ,  תנודות  לחץ  בקרבתה

 . של מנגנון השמיעה

 האוזן קולטת תחושת קול מתנודות שתדירותן
 .תנודות  אקוסטיותאו      תנודות  קולתנודות  אלה  מכונות.    הרץ20,000  -  ל17בין  

כך  גבוהה ,  ככל  שקצהו  הבולט  של  הסרגל  קצר  יותר.      היא  מדע  הקולאקוסטיקה

לכן  אנו  מתחילים  לשמוע  קול  כאשר  קצה  הסרגל  קצר .  יותר  תדירות  תנודותיו

 .מספיק

יוצר  בתווך  שמסביבו  גל ,    המתנודד  בתדר  אקוסטי–נוזלי  או  גז  ,    מוצק–כל  גוף  

 .קול

 גלי  קול בסוגי תווך שונים
אבל  אין  לאוויר ,  ם  מגיעים  גלי  הקול  לאוזנינו  באמצעות  האווירברוב  המקרי

והקול  מתפשט  גם ,  יתרון  על  פני  תווך  אחר  מבחינת  יכולתו  של  גל  קול  להתפשט  בו

במהלך  צלילה  אפשר  לשמוע  קול  הנוצר  בתוך  המים .  בנוזל  ובגופים  מוצקים

 ).117ציור (ממרחק רב 
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קרבות  היסטוריים  מעידות  על האגדות  על  אודות  .  הקרקע  מוליכת  קול  טובה

וכך  מגלה  את  שעטות  פרסות  סוסי  האויב ,  מודיעין  שהושג  באוזן  הצמודה  לקרקע

 .     בטרם נראו פרשיו בקו האופק, ממרחקים

 

 

 

 

 

 

יישמע  קול ,  אם  נצמיד  לאוזן  את  קצהו  של  סרגל  עץ  ארוך  ונקיש  בקצהו  השני

 .לה שהקול נשמע חלש יותרנג, אם נרחיק מעט את הסרגל מהאוזן. הנקישה היטב

כדי .  גלי  קול  אינם  יכולים  להתפשט  בריק

להוכיח  זאת  נציב  פעמון  חשמלי  בתוך  מכל 

במהלך ).  118ציור  (המחובר  למשאבת  אוויר  

ירידת  לחץ  האוויר  בתוך  המכל  נחלש  קול 

 .הפעמון עד שנפסק כליל

גפן  ושעם  אינם -צמר,  חומרים  כגון  קלקר

משתמשים לכן  .  מעבירים  היטב  את  הקול

בחומרים  אלה  כדי  ליצור  בידוד  אקוסטי 

 .בבתים נגד רעש ממקור חיצוני

 חשיבות הקול
צריך  המוח  לקבל  מידע  על  המתרחש ,  כדי  שנוכל  להתמצא  בבטחה  בעולמנו

הריח ,  חושי  המישוש.  לחושי  הראייה  והשמיעה  תפקיד  מרכזי  במשימה  זו.  מסביב

 . והטעם משמעותיים פחות לעניין זה

 –האור  הנפלט  ממקור  אור  .  ידע  מקבלים  אנו  באמצעות  האוראת  רוב  המ
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וכך ;    מוחזר  מהגופים  שסביבנו  ויוצר  בעין  את  דמויותיהם–נורה  וכדומה  ,  השמש

 . ניתן להסיק על מקומם ועל תנועתם

מספקים ,  או  גלי  הקול  הנפלטים  מהגופים  עצמם,  גלי  הקול  המוחזרים  מגופים

קולטים  אותם ,  ינו  אנו  מייצרים  גלי  קולבדיבור.  לנו  מידע  על  העולם  מסביבנו

 . וכך מַתקשרים בינינו, באוזנינו

באמצעות  שמיעת  הקולות  המופקים  מאיברי  הגוף  הפנימיים  ניתן  להעריך  את 

 .תקינות עבודת הריאות ופעימות הלב

 מהירות התפשטות הקול
אפשר  לגלות .  בדומה  לכל  הגלים  האחרים  מתפשטים  גלי  הקול  במהירות  סופית

  300,000  –אור  מתפשט  במהירות  עצומה  :    באמצעות  כמה  דוגמאותזאת

.   ולכן  הבזק  אור  מירי  מגיע  לעינינו  כמעט  מיד  לאחר  הירי–קילומטרים  לשנייה  

תופעה  דומה  מתגלה  לצופה  במשחק .  מגיע  לאוזנינו  קול  הירי  באיחור,  לעומתו

.   אותהמה  שומע-ורק  כעבור  זמן,  הוא  רואה  בעיטה  בכדור:  כדורגל  באצטדיון

עשוי ,  אם  אזור  הסערה  רחוק.  כולכם  שמתם  לב  לברק  המופיע  לפני  שנשמע  הרעם

המהווה  גל  קול  המוחזר ,  לגל  הקול  מצטרף  הד.  איחור  הרעם  להגיע  לעשרות  שניות

 .'צוק תלול וכו, יער, מעצמים רחוקים כמו בניין

, ההזאת  מהירות  די  גבו.  'ש/'  מ331  היא  0°Cמהירות  הקול  באוויר  בטמפרטורה  

 .ורק בעת האחרונה החלו מטוסים לטוס במהירויות העולות על מהירות הקול

היא  שווה  בערך  למהירות .  מהירות  הקול  באוויר  אינה  תלויה  בצפיפות  האוויר

ובדומה  לה  פרופורציונית ,  הממוצעת  של  התנועה  התרמית  של  המולקולות

, לות  הגז  גדולה  יותרככל  שמסת  מולקו.  המהירות  לשורש  הטמפרטורה  המוחלטת

  מהירות  הקול  במימן 0°Cכך  בטמפרטורה  של  .  כן  קטנה  יותר  מהירות  הקול  בגז  זה

 . 'ש/' מ258  -חמצני  היא שווה ל-ובפחמן דו', ש/' מ1,270היא  

לראשונה  היא  נמדדה  בשנת .    מהירות  הקול  במים  גבוהה  יותר  מאשר  באוויר

זמנית  הקישו -ובו,  תו  אבק  שריפהבסירה  אחת  הצי.    שבשווייץהנוו'  באגם  ז1827

 .  מ מהראשונה" ק14הסירה השנייה היתה במרחק ). א119ציור (ימי -בפעמון תת

פי -על).  ב119ציור  (הקול  נקלט  באמצעות  משפך  אפרכסת  הטבול  בתוך  המים  
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בטמפרטורה .  הפרש  הזמן  בין  הבזק  האור  לבין  הגעת  הקול  מצאו  את  מהירות  הקול

 . 'ש/'  מ1,435 -במים שווה ל  מהירות הקול 8°Cשל  

בתוך :  לדוגמה.   מהירות  הקול  במוצקים  גבוהה  יותר  מאשר  בנוזלים  ובאוויר

עובדה זו ניתן לגלות . 'ש/' מ4,980 -  מהירות  הקול  שווה  ל15°Cפלדה  בטמפרטורה    

, אם  חבר  שלכם  יקיש  בקצה  מסילת  ברזל  ואתם  תצמידו  אוזן  לקצה  האחר:  כך

כך -ורק  אחר,  יגיע  הקול  לאוזניכם  באמצעות  המסילהקודם  :  תשמעו  שני  קולות

 . באמצעות האוויר

ראו (לפי  תדירות  התנודות  ומהירות  הקול  באוויר  ניתן  לחשב  את  אורך  הגל  

הגלים  הארוכים  ביותר  הנקלטים  באוזן  הם  בעלי  אורך  גל  של                    ).  44סעיף  

λ ≈ 19 m , גל של   בעלי אורך –והקצרים ביותרλ ≈ 17 mm . 

    יוצרות  בתווך  שמסביבן  גל (Hz 20,000 – 17)תנודות  בתדירות  אקוסטית    

 .  שמהירות התפשטותו תלויה בתכונות התווך ובטמפרטורה שלו, קול

? 
 ?  כדורי? איזה גל מכונה מישורי  .1

 ?מדוע לא קיימים גלים רוחביים בגזים ובנוזלים .2

 ?אילו תנודות מכונות אקוסטיות .3

 ?במה תלויה מהירות התפשטות הקול באוויר .4
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 6מקבץ תרגילים 
באיזה  מרחק .    שניות  לאחר  הירי4ההד  מירי  רובה  הגיע  ליורה  כעבור   .1

:  מהירות        הקול        באוויר?      מהצופה    נמצא    המחסום      שממנו      הוחזר      הקול

 .'ש/'מ330 

 ת הקול  הצופה שומע א.   מכים בפטיש במסילת רכבתs = 1,060 mבמרחק   .2

 מהי  מהירות .    לפני  שהגיע  אליו  באווירτ = 3 secבאוזן  הצמודה  למסילה  

 .'ש/' מ 330: מהירות הקול באוויר?      הקול  בברזל

   T = 0.005 secאם תנודות בעלות זמן מחזור  , מצאו את מהירות הקול במים .3

 . λ = 7.175 mגורמות לגל קול  בעל אורך גל של   

 אם הפרש המרחקים , ת הפרש המופעים בין שתי נקודות של גל קולמצאו א .4

 .ν = 680 Hzותדירות התנודות היא  , מ" ס25מהמקור לכל אחת מהן הוא  

 .'ש/' מ340:  מהירות התפשטות הקול
 : מהירות הקול במים? פי כמה ישתנה אורך גל של גל קול במעברו מאוויר למים. 5      

 .'ש/' מ340 –ובאוויר ', ש/' מ1,435
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 6תקציר פרק 
אולם  אינו ,  הגל  נושא  אנרגיה.  פשטת  במרחב  במהלך  הזמןתגל  הוא  תנודה  המ .1

 .מעביר את חומר התווך

בגל  רוחבי  מתרחשות  התנודות :  נבדיל  בין  גלים  רוחביים  לבין  גלים  אורכיים .2

 . לאורך כיוון זה–ובגל האורכי , במאונך לכיוון התפשטות הגל

, שבהן  מתרחשות  התנודות  במופע  זהה,  גל  הקרובות  ביותרהמרחק  בין  נקודות  ה .3

 .מכונה אורך הגל

אורך  הגל  תלוי  במהירות  הגל  ובתדירות .  כל  הגלים  מתפשטים  במהירות  סופית .4

 :               .התנודות

  הרץ  מכונים  גלי קול 20,000  עד  17  -גלים  אורכיים  בתווך  בעלי  תדירות  תנודות  מ .5

  גלי  הקול  תלויה  בתכונות  התווך  ובטמפרטורה מהירות.  או  גלים  אקוסטיים

: בהמשך  נכיר  את  התכונות  החשובות  ביותר  של  גלים  מכל  סוג  שהוא.  שלו

 .      התאבכות ועקיפה

 גלים אלקטרומגנטיים.   7פרק 
, בגז:  הגלים  המכניים  מתפשטים  בחומר.  הכרנו  גלים  מכניים

  לחומר שאינו  זקוק,  קיים  סוג  גלים  נוסף.  בנוזל  ובגוף  מוצק

להם .  אלה  הם  הגלים  האלקטרומגנטיים;  כלשהו  כדי  להתפשט

שדה  אלקטרומגנטי .  גלי  הרדיו  וגל  האור,  בין  היתר,  שייכים

. כלומר  במרחב  שאינו  מכיל  אטומים,  יכול  להתקיים  בריק

למרות  ההבדל  המשמעותי  בין  גלים  אלקטרומגנטיים  לגלים 

ם מכניים  מתנהגים  הגלים  האלקטרומגנטיים  בהתפשטות

 .בדומה לגלים המכניים

 ?מהו גל אלקטרומגנטי§  48

נראה  כיצד .  גלים  מכניים  נוצרים  הודות  להשפעה  הדדית  בין  חלקיקי  החומר 

 .נוצרים גלים של שדה אלקטרומגנטי
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 כיצד מתפשטות השפעות אלקטרומגנטיות
ידי -שהתגלו  על,  כך  גם  חוקי  האלקטרומגנטיות,  כמו  חוקי  הטבע  הבסיסיים

הם  יכולים  לַלמד  הרבה  יותר  ממה  שניתן :    מופלאים  הם  מההיבט  הבא,מקסוול

 . להקיש מהעובדות שמהן התקבלו

הנובעות  מחוקי  השדה ,  בין  שפע  ההשלכות  המעניינות  והחשובות

המהירות  הסופית :    מושכת  אחת  תשומת  לב  מיוחדת,מקסוולהאלקטרומגנטי  של  

 . של התפשטות ההשפעה האלקטרומגנטית

משתנה  כוח  קולון  מיד  כשנזיז  את  המטען  ,  הפעולה  מרחוקבהתאם  לתורת  

מנקודת  מבטּה  של  הפעולה .  הפעולה  מתבצעת  באופן  מיידי;  המשרה    את  השדה

 . את נוכחות השני מבעד הריק" מרגיש"הרי המטען האחד : מרחוק לא ייתכן אחרת

: בהתאם  לתורת  הפעולה  מקרוב  מתרחש  הכול  אחרת  לגמרי  ומורכב  בהרבה

ושדה  חשמלי  משתנה  זה ,  מטען  האחד  משנה  את  השדה  החשמלי  בקרבתותזוזת  ה

השדה  המגנטי  המשתנה .  יוצר  שדה  מגנטי  משתנה  באזורים  סמוכים  של  המרחב

 . וחוזר חלילה, יוצר שדה חשמלי משתנה

והוא ,  של  שדה  אלקטרומגנטי"  זעזוע"באופן  כזה  יוצרת  תזוזת  המטען  החשמלי  

ובדרכו  בונה  מחדש  את  השדה ,  ל  המרחב  מסביבאזורים  נוספים  ש"  כובש"מתפשט  ו

למטען  האחר "  זעזוע"לבסוף  מגיע  ה.  החשמלי  שהיה  קיים  עד  לתזוזת  המטען

תהליך :  אולם  זה  לא  יקרה  ברגע  תזוזת  המטען  הראשון;  ומפעיל  עליו  כוח

  מתרחש ,מקסוולידי  -שהתגלה  על,  ההתפשטות  של  הזעזוע  האלקטרומגנטי

זו  התכונה  הבסיסית  של  השדה .    מאודאף  אם  גבוהה,  במהירות  סופית

 .אשר אינה משאירה מקום לספק באשר לקיומו, האלקטרומגנטי

שמהירות  התפשטות  זעזוע  אלקטרומגנטי  זה ,    הוכיח  באופן  מתמטימקסוול

 .שווה למהירות התפשטות האור בריק

 הגל האלקטרומגנטי
צע אלא  מב,  תארו  לעצמכם  שהמטען  החשמלי  אינו  זז  מנקודה  אחת  לאחרת

אך ,  המטען  נע  בדומה  לגוף  התלוי  בקפיץ.  תנודות  מהירות  לאורך  ישר  כלשהו

במקרה  זה  יתחיל  להשתנות  באופן .  התנודות  מתרחשות  בתדירות  גבוהה  בהרבה

וזמן  מחזור  השינויים  יהיה  שווה  לזמן ,  מחזורי  השדה  החשמלי  בקרבתו  של  המטען
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שדה  מגנטי  משתנה השדה  החשמלי  המשתנה  ייצור  .  מחזור  התנודות  של  המטען

, ויגרום  להופעת  שדה  חשמלי  משתנה  במרחק  גדול  יותר  מהמטען,  באופן  מחזורי

 . וכך הלאה

-לא  נלמד  בפירוט  את  התהליך  המורכב  של  היווצרות  השדה  האלקטרומגנטי  על

 .אלא נציג את התוצאה הסופית, ידי מטען מתנודד

המאונכים  זה ,    חשמלי  ומגנטי–במרחב  שמסביב  למטען  נוצרת  מערכת  שדות  

אזורים  יותר  ויותר  גדולים "  כובשת"  שמתפשטת  ו–לזה  והמשתנים  באופן  מחזורי  

של  מערכת  כזו  במרחק  רב "  צילום  רגעי"  מתאר  120ציור  .  ורחוקים  מהמטען

 .מהמטען המתנודד

 . המתפשט לכל הכיוונים מהמטען המתנודד,גל אלקטרומגנטינוצר 

 המתואר,    הגל  האלקטרומגנטיאין  דומה

לגל    על  פני ,      כזעזוע  של  תווך  כלשהו120בציור  

בציור    מתוארים    בקנה  מידה    כלשהו .  המים

,         בנקודות  מרחב  שונות-וקטורים          ו

אין  כאן .      ברגע  זמן  נתוןOzהנמצאות  על  ציר    

כבמקרה  של  גלים ,  גבעות  ושקעים  של  תווך

 . מכניים על פני המים

. מלי  והשדה  המגנטי  בזמן  באופן  מחזוריבכל  נקודת  מרחב  משתנים  השדה  החש

  מאוחר  יותר  יגיעו  אליה –ככל  שהנקודה  נמצאת  רחוק  יותר  מהמטען  המתנודד  

 .לכן מופע התנודות שונה במרחקים שונים מהמטען המתנודד. תנודות השדות

המרחק .                  במופע  שווה-בכל  נקודת  מרחב  מתרחשות  תנודות  הווקטורים            ו

ברגע .    λהוא  אורך  הגל  ,  שבהן  שווה  מופע  התנודות,  ות  קרובות  ביותרבין  שתי  נקוד

כאשר  אורך  הגל  הוא  ,              במרחב  באופן  מחזורי-זמן  נתון  משתנים  הווקטורים              ו

λ. 

כיווני  הווקטורים  של  השדה  החשמלי  ושל  השדה  המגנטי  מאונכים  לכיוון 

 .  הגל האלקטרומגנטי הוא גל רוחבי; התפשטות הגל

E B

B  E

EB
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וכאמור  ניצבים ,              בגל  האלקטרומגנטי  מאונכים  זה  לזה-וקטורים            ווה

תהיה  תנועת ,  אם  נסובב  בורג  ימני  מווקטור              לווקטור            .  לכיוון  התפשטות  הגל

 ).120ראו ציור (הבורג במגמת מהירות הגל      

 היווצרות גלים אלקטרומגנטיים  
שמהירותם  משתנה ,  י  מטענים  מתנודדיםיד-גלים  אלקטרומגנטיים  נוצרים  על

התאוצה  הוא  התנאי  לפליטת  הגלים   קיום.  כלומר  הם  נעים  בתאוצה,  בזמן

שדה  אלקטרומגנטי  נפלט  לא  רק  כאשר  המטען  החשמלי .  האלקטרומגנטיים

ככל .  ולאו  דווקא  תוך  כדי  תנודה,  אלא  בכל  שינוי  מהיר  של  מהירותו,  מתנודד

 . עוצמת הגל הנפלט גדולה יותרתהיה, שתאוצת המטען גדולה יותר

מלווים  אותו ,  כאשר  חלקיק  טעון  נע  במהירות  קבועה:  אפשר  לתאר  זאת  כך

, כאשר  החלקיק  מאיץ.  השדה  החשמלי  והשדה  המגנטי  שנוצרו  כמו  שובל  מתנופף

" ניתק"השדה  ;  המאפיינת  את  השדה  האלקטרומגנטי,  מתגלה  תכונת  ההתמד

 .  בצורת גלים אלקטרומגנטייםמהחלקיק ומתחיל להתקיים באופן עצמאי

ברגע  זמן  נתון  משתנה  אנרגיית  השדה  האלקטרומגנטי  של  הגל  במרחב  באופן 

הנעה ,  הגל  המתפשט  נושא  עמו  אנרגיה          .    -מחזורי  עם  שינויי  הווקטורים            ו

וכך  משתנה  אנרגיית  הגל ,    לאורך  מגמת  ההתפשטות  של  הגלcבמהירות  

 . במרחב באופן מחזורי בזמןהאלקטרומגנטי בכל אזור שהוא

אולם  הוא  לא  זכה ,    היה  משוכנע  בקיומם  של  הגלים  האלקטרומגנטייםמקסוול

רק  עשר  שנים  לאחר  מותו  התגלו  הגלים  האלקטרומגנטיים  באופן .  לגילוָים  הניסויי

 .הרץידי -ניסויי על

שיוצר  שדה  מגנטי ,  גלים  אלקטרומגנטיים  נוצרים  הודות  לשדה  חשמלי  משתנה

 .  השדה המגנטי המשתנה יוצר שדה חשמלי משתנה. המשתנ

? 
            אחד  יחסית  לאחר -    כיצד  מכּוונים  וקטורים                              ו.1

 ?  בגל אלקטרומגנטי
כדי  שיקרין  גלים ,  כיצד  צריך  לנוע  חלקיק  טעון .2

 ?אלקטרומגנטיים
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 יסודות תורת מקסוול ומשוואות מקסוול§   א 48 
הנוצר ,   היא  תיאוריה  שלמה ועקבית של שדה אלקטרומגנטי אחידתורת  מקסוול .1

  פותרת  את תורת  מקסוול.  ידי  מערכת  מטענים  וזרמים  חשמליים  כלשהם-על

, חישוב  שדה  חשמלי  ושדה  מגנטי:  הבעיה  העיקרית  של  האלקטרודינמיקה

תורת  מקסוול  מהווה .    ות  נתונה  של  מטענים  וזרמיםידי  התפלג-הנוצרים  על

: כגון,  המתארים  תופעות  חשמליות  ומגנטיות,  הכללה  של  החוקים  הבסיסיים

 . חוק אמפר וחוק ההשראה האלקטרומגנטית, משפט גאוס

 מנגנוני ואת  התווך   אינה מסבירה  את  המבנה  המולקולרי  של  תורת מקסוול .2
 תכונות . האלקטרומגנטית ולהתפשטות של הגל  הגורמים להיווצרו, התהליכים

 היחסי המגנטי  המקדם  , ε ידי המקדם הדיאלקטרי היחסי -התווך מוגדרות על
µ , ידי המוליכות החשמלית הסגולית  -ועלγ,אשר אמורים להימדד בניסוי  . 

היא  עוסקת  בשדות  אלקטרומגנטיים :    היא  ַמקרוסקופיתתורת  מקסוול .3

גדולות  בהרבה  ממידות  האטומים  והמולקולות  שמהם  הן שמידותיהן  ,  במערכות

 .בנויות
פיו  נוצרות  פעולות -שעל,  פעולה  מקרובה   מבוססת  על  עקרון  תורת  מקסוול . 4

והן  מתפשטות  במהירות ,  חשמליות  ומגנטיות  באמצעות  שדה  אלקטרומגנטי

מסקנה  חשובה  זאת  מהווה  בסיס .  סופית  השווה  למהירות  האור  בתווך  הנתון

 . מאוחר יותרמקסוולשפיתח ,  האורלתורת

 המשוואה הראשונה של מקסוול
,               המשוואה  הראשונה  של  מקסוול  מהווה  את  חוק  ההשראה  האלקטרומגנטית

 :הרשום בצורה אינטגרלית

 

 :המשמעות היא

    ,    מערבולת  חשמלי         של  שדה להיווצרות       גורם  (Φm)המגנטי     השטף   שינוי  

, Lהמסתכמת  באינטגרל  המסלולי  לאורך  המעגל  החשמלי   ,עוצמת  השדה כאשר

נוצר  השדה  החשמלי  לאו ,  מקסוולפי  -על.  השטף נמצאת  ביחס  ישר  לקצב  שינוי

 .מעגל סגור דמיוני הנמצא בשדה מגנטי משתנה אלא בכל, במעגל מוליך דווקא 
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 המשוואה השנייה של מקסוול 
רם  חשמל  גורם הטוען  שז,  חוק  אמפרהמשוואה  השנייה  היא  הכללה  של  

 .להיווצרות שדה מגנטי
המבטא  את ,    הוסיף  למושג  זרם  החשמל  כגורם  לשדה  מגנטי  איבר  חדשמקסוול

מושג  חדש  זה ;  בנוסף  להיותו  תנועה  מסודרת  של  מטענים,  שינוי  השדה  החשמלי

הקשורים  בתוך ,  מקורו  של  השם  בתנועה  מסודרת  של  מטענים".  זרם  ההעתק"כונה  

, זרם  חילופין"  (פתוחים"ת  להיווצרות  זרם  במעגלים  הגורמ,  תווך  דיאלקטרי

 ). גורם להדלקת נורת להט, "סגורים"הזורם במעגלים , שבדומה לזרם ישר
 : היאמקסוולהצורה האינטגרלית של המשוואה השנייה של 

 

: ששדה  מגנטי  נוצר  עקב  כל  אחד  משני  הגורמים,  המשמעות  של  המשוואה  היא

  ושינוי  השטף  החשמלי  דרך  המשטח  הכלוא  בתוך ;I"  רגיל"נוכחות  זרם  חשמלי  

 .השדה המגנטי נוצר בכל רגע שמתרחש שינוי השטף. Lהמעגל החשמלי 

שתי  המשוואות  יחד  מהוות  בסיס  להוכחה  התיאורטית  של  קיום  שדה 

עקב  תנועה  מקרית  של (כתוצאה  משינוי  השדה  החשמלי  :  אלקטרומגנטי  אחיד

, שדה  זה  לא יישאר קבוע בזמן.  שדה  מגנטי,  פי  המשוואה  השנייה-על,  נוצר)  מטענים

; להיווצרות  שדה  חשמלי  משתנה,  פי  המשוואה  הראשונה-על,  אלא  ישתנה  ויגרום

 . ותהליך הדדי זה יחזור על עצמו שוב ושוב  וייצור את הגל האלקטרומגנטי

 המשוואות השלישית והרביעית של מקסוול
של "  קבועים"ות  ה  עוסקות  במקורמקסוולשתי  המשוואות  הנוספות  של  

: מתקיים  עבור  כל  שדה  חשמליגאוס    הניח  שמשפט  מקסוול.  במטענים:  השדות

המוכר גאוס  המשוואה  השלישית  של  מקסוול  היא  משפט  .  אלקטרוסטטי  ומשתנה

 :לנו

 

ואגף  ימין ,    sכאשר  אגף  שמאל  מבטא  את  שטף  השדה  החשמלי  דרך  מעטפת    

 .תוך המעטפתנמצא ביחס ישר לסכום כל המטענים הכלואים ב
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קיומם -אולם  עקב  אי;  מתקיים  גם  עבור  שדה  מגנטיגאוס  הניח  שמשפט  מקסוול  

 : צורתה של המשוואה הרביעית היא, של מטענים מגנטיים בטבע

    

 
הקושרת  את  ערכי  השדות ,    קיימות  גם  בצורה  דיפרנציאליתמקסוולמשוואות  

ולא  כאינטגרל (אותה  הנקודה  בכל  נקודה  עם  שינויי  השדות  בזמן  ובמרחב  בסביבת  

המתארות ,  אולם  הפעולות  והפונקציות  המתמטיות;  )על  ההיקף  או  על  השטח

 .אינן נלמדות במסגרת קורס זה, קשרים אלה

אלא  גם ,  האלקטרומגנטית משוואות  מקסוול  מהוות  את  היסוד  לא  רק  לתורה

 .ורולתורת הא) העוסקת בתכונות הבסיסיות של המרחב והזמן(לתורת היחסות 

  לצורך  פתרון  בעיות  מעשיות יש להוסיף אליהן מקסוולכדי  להשתמש  במשוואות  

 ε    ,µאת  ערכי   המגדירות  ( המסוים   התווך   תכונות   את  המשוואות  המתארות  את  

 ).     של התווךγ -ו
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    גילוי הגלים האלקטרומגנטיים§49

תהליך  ההיווצרות  של  גלים  אלה .  נכיר  כיצד  נוצרים  גלים  אלקטרומגנטיים

 . כללי בלבדרוניגע בו בתיאו, מורכב

גל  אלקטרומגנטי  נוצר  הודות  לקשר  ההדדי  שבין  השדות  החשמליים  והמגנטיים 

  למדנו 17-  ו12בסעיפים  .  שינוי  בשדה  אחד  גורם  להופעת  השדה  השני:  המשתנים

  כך  גדולה  יותר  עוצמת  השדה –שככל  שמשתנה  מהר  יותר  השדה  המגנטי  בזמן  

  כך  גדולה  יותר  עוצמת –וככל  שמשתנה  מהר  יותר  השדה  החשמלי  ;  החשמלי  הנוצר

 .השדה המגנטי
לכן  כדי  ליצור  גלים  אלקטרומגנטיים  חזקים  יש  ליצור  תנודות  אלקטרומגנטיות 

זה  התנאי  המבטיח  שינויים  מהירים  של  עוצמת .  קבעלות  תדירות  גבוהה  מספי

  בתדירות  גבוהה –את  התנודות  .  השדה  החשמלי          ושל  עוצמת  השדה  המגנטי            

  ניתן  ליצור  באמצעות  מעגל –)    הרץ50(בהרבה  מתדירות  זרם  החילופין  התעשייתי    

 . תנודות
 :תדירות התנודות

 .נים יותרוהיא תהיה גבוהה יותר ככל שההשראות והקיבול קט

 מעגל תנודות פתוח
אולם  תדירות  גבוהה  של  תנודות  אלקטרומגנטיות  עדיין  אינה  מבטיחה  פליטה 

אפשר  לכנותו   (73המתואר  בציור  ,  במעגל  רגיל.  חזקה  של  גלים  אלקטרומגנטיים

  בתוך  –והשדה  החשמלי  ,  כמעט  כל  השדה  המגנטי  מרוכז  בתוך  הסליל,  )מעגל  סגור

מעגל כזה . גל  השדה  האלקטרומגנטי  כמעט שאינו קייםבמרחק  לא  רב  מהמע.  הקבל

 .פולט גלים אלקטרומגנטיים חלשים מאוד

על  מנת  ליצור  גלים  אלקטרומגנטיים 

המכונה ,    במכשיר  פשוטהיינריך  הרץהשתמש  

מעגל מכשיר  זה  מהווה  .  המשדר  של  הרץ

 . תנודות פתוח

 את   המעגל   הפתוח   אפשר  ליצור  ממעגל
ובמקביל  נקטין  את  שטח ,  )121ציור  (הדרגה  את  לוחות  הקבל  אם  נפתח  ב,  סגור

 . עד שנגיע לתיל ישר, הלוחות ואת מספר הליפופים בסליל
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ולכן  תדירות ,    קטניםמשדר  הרץההשראות  והקיבול  של  .  זהו  המעגל  הפתוח

 .התנודות של המעגל גבוהה

רגע ב.  אלא  מפוזרים  בכל  התיל,  במעגל  פתוח  המטענים  אינם  מרוכזים  בקצוות

אולם  עוצמת  הזרם  שונה  בחתכים ,  נתון  מכּוון  הזרם  בכל  חתך  של  המוליך  לצד  אחד

נזכיר  שבמעגלי  זרם (ובאמצע  מגיעה  ִלְמַרָּבּה  ,  בקצוות  היא  שווה  לאפס:  שונים

השדה  האלקטרומגנטי ).  חילופין  רגילים  עוצמת  הזרם  בכל  חתך  ברגע  נתון  שווה

 .עוטף את כל המרחב מסביב למעגל

 )1894 – 1857( הרץ היינריך

  את  קיומם 1886-הוכיח  לראשונה  באופן  ניסויי  ב.   מדען  גרמני

במהלך  המחקר  בגלים .  של  הגלים  האלקטרומגנטיים

  את  הזהות  של  התכונות  העיקריות הרץאלקטרומגנטיים  גילה  

  הרץהעבודות  של  .  של  הגלים  האלקטרומגנטיים  ושל  גלי  האור

,   אלקטרומגנטימהוות  הוכחה  ניסויית  לתורת  השדה  ה

 .  ובפרט  לתורת  האור

  לראשונה הרץ  צפה  1886בשנת  .  הרץידי  -  בצורתן  המודרנית  נכתבו  עלמשוואות  מקסוול

 .בתופעה הפוטואלקטרית

את  התיל  חתכו  בתווך  כך  שיישאר  :      תנודות  במעגל  כך    עוררוהרץבזמנו  של  

שני  חלקי  המוליך  טענו את  ).  122ציור    (מרווח  הניצוצותהמכונה  ,  מרווח  אוויר  קטן

כאשר  הגיע  הפרש  הפוטנציאלים  לערך  גבולי  מסוים  נוצר .  להפרש  פוטנציאלים  גבוה

 . ובמעגל הפתוח הופיעו תנודות, המעגל נסגר, )123ציור (ניצוץ 

 

 

 

 
עקב  התנגדות  אקטיבית  של  המעגל :  התנודות  במעגל  פתוח  דועכות  משתי  סיבות

לאחר  שהתנודות .    גלים  אלקטרומגנטייםועקב  איבוד  אנרגיה  בעת  שהמעגל  פולט

 .וכך הלאה, נטענים שוב שני המוליכים עד לפריצת הניצוץ, נפסקות
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כדי  לקבל  תנודות  בלתי  מרוסנות  במעגל  תנודות  פתוח  מחברים  אותו  כיום  דרך 

או  למתנד  מסוג ,  המבוסס  על  טרנזיסטור,  מעגל  השראה  למעגל  תנודות  של  מתנד

 .אחר

 הניסויים של הרץ
הרץ  יצר  גלים  אלקטרומגנטיים  באמצעות  עירּור  מתנד  ממקור  מתח  גבוה 

תנודות  מטעני  החשמל  במתנד .  בסדרת  הבזקים  של  זרם  חילופין  בתדירות  גבוהה

אלא ,  אולם  את  התנודות  במתנד  לא  מבצע  חלקיק  אחד;  יוצרות  גל  אלקטרומגנטי

ומגנטי  מאונכים    בגל    אלקטר.  הנעים    בתיאום    יחדיו,      מספר    אלקטרונים      עצום

,   העובר      דרך      המתנד,  הווקטור              נמצא    במישור.                  זה  לזה-הווקטורים            ו

פליטת  הגלים  מתרחשת  בעוצמה  מרבית  בכיוון .  והווקטור            ניצב  למישור  זה

 . לאורך המתנד אין קרינה. הניצב למישור המתנד

מקלט  הדומה -זרת  מתנד  נקלטו  הגלים  האלקטרומגנטיים  בעהרץבניסויי  

ידי  גל -המעֹוָרר  על,  בהשפעת  השדה  החשמלי  המשתנה.  משדר-למתנד

אם  התדירות  העצמית  של .  מתעוררות  במקלט  תנודות  של  זרם,  אלקטרומגנטי

התנודות  במקלט .  מתרחשת  תהודה,  המקלט  שווה  לתדירות  הגל  האלקטרומגנטי

  גילה  את הרץ  .כאשר  הוא  מוצב  במקביל  למשדר,  מתרחשות  במשרעת  גדולה

המדען .  התנודות  האלה  כאשר  ראה  ניצוצות  במרווח  קטן  מאוד  בין  מוליכי  המקלט

אלא  גם  גילה  שהם  מתנהגים  בדומה  לסוגי  גלים ,  לא  רק  יצר  גלים  אלקטרומגנטיים

הוא  צפה  בהחזרת  הגלים  האלקטרומגנטיים  מלוח  מתכת :  לדוגמה.  אחרים

, באים  מהמתנד  ומלוח  המתכתכאשר  מחברים  גלים  ה.  בהתאבכות  הגלים  בהחזרה

, אם  נזיז  את  המתנד  לכאן  ולכאן.  נוצרים  אזורי  מקסימום  ומינימום  של  תנודות

 .ניתן יהיה למצוא את מקומות המקסימום ולחשב את אורך הגל

 מהירות הגלים האלקטרומגנטיים
הרץ  חישב  את  התדירות .    היה  אורך  הגל  כמה  עשרות  סנטימטריםהרץבניסויי  

 . v = λνומצא את מהירות הגל האלקטרומגנטי לפי הנוסחה  , נדהעצמית של המת

 :המהירות שהתקבלה  קרובה מאוד למהירות האור

c ≈ 300,000 km/sec 
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 . בצורה מושלמתמקסוול הוכיחו את המסקנות התיאורטיות של הרץניסויי 

כדי  ליצור  תנאים  לפליטת  הגלים  האלקטרומגנטיים  יש  ליצור  תנודות 

 . ות במעגל תנודות פתוחאלקטרומגנטי

? 
פליטה  וקליטה )  פתוח(מדוע  לא  ניתן  ליישם  במעגל  תנודות  רגיל   .1

 ? של גלים אלקטרומגנטיים

 ?מהי מהירות ההתפשטות של פעולות אלקטרומגנטיות הדדיות .2

האם  יופיעו .  משדר  ומקלט  בניסויי  הרץ  ממוקמים  במאונך  זה  לזה .3

 ? תנודות במתנד של המקלט

 השטף האלקטרומגנטי   צפיפות §50
לתכונות  האנרגטיות  של  הקרינה .  גלים  אלקטרומגנטיים  נושאים  עמם  אנרגיה 

. מכיוון  שהן  קובעות  את  השפעת  מקורות  הקרינה  על  קולטי  הקרינה,  משמעות  רבה

 .נכיר כעת את אחת התכונות העיקריות של הקרינה

 צפיפות שטף הקרינה

. הגלים  האלקטרומגנטיים  אנרגיהשדרכו  מעבירים  ,  Sנסתכל  על  משטח  ששטחו  

הקווים  הישרים  מציינים  את  כיוון  התפשטות :    מתואר  משטח  כזה124בציור  

שבכל  נקודה  שלהם ,  קווים  המאונכים  למשטחים":  קרניים"אלה  הן  .  הגלים

ראו   (חזיתות  גלמשטחים  כאלה  מכונים  .  זהה)  פאזה(מתרחשות  התנודות  במופע  

 ). 46סעיף 
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  היא  היחס  בין  אנרגיה Iאנרגיה  האלקטרומגנטית  צפיפות  שטף  ה

,   המאונך  לקרנייםS  דרך  משטח  ששטחו  t∆העוברת  בזמן  ,  W∆  אלקטרומגנטית  

 :t∆ בזמן Sלבין מכפלת השטח 

         )7.1( 

כלומר  אנרגיה  העוברת  דרך  יחידת ,  בפועל  זהו  הספק  הקרינה  האלקטרומגנטית

    מבטאים SIמערכת  היחידות    את  צפיפות  שטף  הקרינה  ב.  שטח  ביחידת  זמן

 .עוצמת הגללפעמים מכנים גודל זה .  (W/m2)בוואטים למטר מרובע  

  באמצעות  צפיפות  האנרגיה  האלקטרומגנטית  ומהירות  התפשטותה Iנבטא  את  

c    .ששטחו  ,  נבחר  משטחSונבנה  עליו  כבסיס  גליל  שגובהו  ,    והמאונך  לקרנייםc∆t 

הכלואה ,  אנרגיית  השדה  האלקטרומגנטי.  V = Sc∆t∆:    נפח  הגליל).  125ציור  (

כל  האנרגיה  .W = wc∆tS∆:    שווה  למכפלת  צפיפות  האנרגיה  בנפח,  בתוך  הגליל

 :מקבלים)  7.1 (-לכן מ. t∆הזאת תעבור דרך הבסיס הימני של הגליל בזמן  

         )7.2( 

צפיפות  שטף  הקרינה  שווה  למכפלת  צפיפות  האנרגיה :  כלומר

 .במהירות התפשטותההאלקטרומגנטית 
לשם  כך .  נמצא  את  תלות  צפיפות  שטף  הקרינה  המגנטית  במרחק  מהמקור

 .נדרשת  הגדרת מושג חדש

 מקור קרינה נקודתי
הפשוט  ביותר .  מקורות  הקרינה  של  גלים  אלקטרומגנטיים  עשויים  להיות  שונים

 .מקור נקודתיהוא 
שבו  נבדקת ,  חקאם  מידותיו  קטנות  בהרבה  מהמר,  מקור  קרינה  נחשב  לנקודתי

מקור  נקודתי  הוא     1.ואם  פולט  הוא  גלים  אלקטרומגנטיים  לכל  הכיוונים,  פעולתו

 .לגז אידיאלי וכדומה, בדומה לגוף נקודתי, מודל פשטני של המציאות
 

1  
שכן  שיעור  האנרגיה  הנפלטת  ממנו  תלוי  בכיוון ,    אינו  מהווה  מקור  נקודתיהרץמתנד  

 .היחסי לציר המתנד

I = 
àW

Sàt

I = 
wcàtS

Sàt
 = wc
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מכיוון  שהמרחקים .  כלומר  אנרגיה  אלקטרומגנטית,  ים  אורכוכבים  פולט

 .מהווים הכוכבים מודל טוב למקור נקודתי, מהכוכבים גדולים בהרבה ממידותיהם

 תלות צפיפות שטף הקרינה במרחק למקור
האנרגיה  שנושאים  גלים  אלקטרומגנטיים  מתפזרת  במהלך  הזמן  על  פני  שטח 

  כלומר    צפיפות –יחידת  שטח  ביחידת  זמן  העוברת  דרך  ,  לכן  האנרגיה.  הולך  וגדל

 . הולכת וקטנה במהלך התרחקותה מהמקור–שטף הקרינה 

נחקור  מקרה  של  מקור .      נמצא  את  תלות  צפיפות  שטף  הקרינה  במרחק  מהמקור

אם .    S = 4πR2:  שטח  קליפת  הכדור.  Rהממוקם  במרכז  כדור  שרדיוסו  ,  נקודתי

 :אזי,   לכל הכיווניםW∆ פולט המקור אנרגיה   t∆נניח שבזמן  

         )7.3(                                         

צפיפות  שטף  הקרינה  של  מקור  נקודתי  פרופורציונית  הפוך  לריבוע  המרחק 

 1 .מהמקור

 תלות צפיפות שטף הקרינה בתדירות
פליטת  הגלים  האלקטרומגנטיים  מתרחשת  כאשר  מואצים  חלקיקים  טעונים 

    של aעוצמות  השדות  החשמלי  והמגנטי  פרופורציוניות  לתאוצה    .  )48ראו  סעיף  (

ולכן  ,  התאוצה  בתנודות  הרמוניות  פרופורציונית  לריבוע  התדירות.  החלקיקים

 :עוצמות השדה החשמלי והמגנטי נמצאות ביחס ישר לריבוע התדירות

                 E ~ a ~ ω2, B ~ a ~ ω2   )7.4(   

אפשר .  ה  חשמלי  פרופורציונית  לריבוע  עוצמת  השדהצפיפות  האנרגיה  של  שד

. להוכיח  שאנרגיית  השדה  המגנטי  פרופורציונית  לריבוע  עוצמת  השדה  המגנטי

הצפיפות  הכללית  של  אנרגיית  השדה  האלקטרומגנטי  שווה  לסכום  ערכי  הצפיפות 

תהיה )    7.2(  לפי    Iלכן  צפיפות  שטף  הקרינה  .  של  אנרגיית  השדות  החשמלי  והמגנטי

 :ופורציונית לפר

I ~ w ~ (E2 + B2)   )7.5( 

.הרץגם צפיפות שטף הקרינה של מתנד , בכל כיוון שהוא, בדיוק כך קטנה עם המרחק 1

I = 
àW

Sàt
= 

àW

4Èàt
*

1

R
2
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 :אזי תהיה, B ~ ω2  -וE ~ ω2 ,   )7.4 (-מכיוון שבהתאם ל

     I ~ ω4   )7.6(  
 .צפיפות אנרגיית הקרינה  פרופורציונית לחזקה הרביעית של התדירות

גדלה  האנרגיה ,  2כאשר  תדירות  התנודות  של  חלקיקים  טעונים  גדלה  פי  

: באנטנות  של  משדרי  רדיו  מעוררים  תנודות  בתדירות  גבוהה!  16הנפלטת  פי  

 .מעשרות אלפים לעשרות מיליוני הרץ

) עוצמת  הגל(צפיפות  שטף  הקרינה  .  גלים  אלקטרומגנטיים  מעבירים  אנרגיה

עוצמת  הגל  פרופורציונית .  הירות  התפשטותהשווה  למכפלת  צפיפות  האנרגיה  במ

 .לחזקה הרביעית של התדירות ופרופורציונית הפוך לריבוע המרחק מהמקור

? 
   ?איזה גודל מכונה צפיפות שטף הקרינה האלקטרומגנטית .1

 ?איזה מקור קרינה מכונה מקור נקודתי .2

מדוע  זרם  חילופין  ברשת  חשמל  ביתית  כמעט  שאינו  נחשב  כמקור  .3

 ?גלים אלקטרומגנטייםהפולט 

    המצאת הרדיו§51

והם  משכו  את  תשומת  לבם  של  פיזיקאים  בכל ,  1888ניסויי  הרץ  פורסמו  בשנת   

המדענים  התחילו  לחפש  דרכים  לשכלול  המתנד  והמקלט  של  גלים .  העולם

 .אלקטרומגנטיים

  מרצה  במכללת  הקצינים –וברוסיה  ,  מרקוני  'גבאיטליה  עסק  בכך  המהנדס  

ואחר  כך  השתמש  בשיטה  רגישה ,  הרץתחילה  הוא  חזר  על  ניסויי  .  ופובפ  'אבשם  

 . יותר לקליטת גלים

ובו  שתי ,    בצינור  זכוכיתפופובבמישרין  את  הגלים  השתמש  "  מרגיש"כמכשיר  ה

פעולת  המכשיר .  בצינור  נמצאת  אבקת  מתכת  שרסיסיה  זעירים.  אלקטרודות

בתנאים  רגילים  גבוהה .  תמבוססת  על  השפעת  הפריצות  החשמליות  על  אבקות  מתכ

הגל  האלקטרומגנטי  המגיע .  מכיוון  שאין  מגע  טוב  בין  הרסיסים,  התנגדות  המכשיר

בין  הרסיסים  עוברים  ניצוצות  זעירים .  יוצר  במכשיר  זרם  חילופין  שתדירותו  גבוהה
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 פופובבניסויים  של  (והתנגדות  המכשיר  יורדת  באופן  חד  ,  המצמידים  אותם  זה  לזה

ניתן ).  200–100כלומר  פי  ,    אום1000  –  500  -  אום  ל100,000  -ירדה  ההתנגדות  מ

כדי  להבטיח  את  רציפות .  אם  ננער  אותו,  להחזיר  את  המכשיר  למצב  ההתחלתי

,   במעגל  של  פעמון  חשמליפופובחוטית  השתמש  -הקליטה  הנחוצה  לתקשורת  אל

 מעגל  הפעמון  נסגר  באמצעות  חיישן.  כדי  להרעיד  את  המכשיר  לאחר  קליטת  האות

, בתום קליטת הגל נפסקת מיד עבודת הפעמון. רגיש  בעת  הגעת הגל האלקטרומגנטי

אלא  גם  בצינור ,  מכיוון  שהפטישון  של  הפעמון  מקיש  לא  רק  בכיפת  הפעמון

תיאור .  לאחר  הניעור  מוכן  המכשיר  לקליטת  גל  חדש.  הזכוכית  של  מכשיר  הקליטה

 ,נה כפי  שפורסם  בעיתון  מדעי  לראשו, פופובהמקלט של 
כדי  לשפר  את  רגישות  .  126מובא  בציור  

  את  אחד  הקצוות  של פופובהמכשיר  חיבר  

את  האחר  חיבר  לחוט ,  המכשיר  לאדמה

וכך  יצר  את  האנטנה ,  המורם  לגובה

ההארקה .  חוטית-הראשונה  לתקשורת  אל

הופכת  את  השכבה  המוליכה  של  הקרקע 

המגדיל  את ,  לחלק  ממעגל  תנודות  פתוח

 . טווח הקליטה
 126ציור           

עקרונות ,  פופובפי  שמקלטי  רדיו  מודרניים  דומים  רק  במעט  למקלט  של  -על-אף

שבה ,  גם  למקלט  המודרני  יש  אנטנה.  פעולתם  זהים  לאלה  של  המקלט  הראשון

אין ,  כמו  במקלט  הראשון.  מעורר  הגל  המגיע  תנודות  אלקטרומגנטיות  חלשות  מאוד

אותות  חלשים  אלה  מבצעים .  תקשורתאנרגיית  התנודות  האלה  משמשת  במישרין  ל

היום .  תפקידי  בקרה  ושליטה  במקורות  האנרגיה  המסופקים  למעגלים  אחרים

 .ידי מכשירים מבוססי מוליכים למחצה-מתבצעת בקרה כזו על

  את  פעולת  המכשיר פופוב  הדגים  1895בשנת  

, שלו  בפני  חברי  האקדמיה  למדעים  של  רוסיה

היעד .  ליטהומאז  שכלל  ופיתח  מכשירי  שידור  וק

שהציב  לפניו  היה  לפתח  מכשיר  לשידור  האותות 

 . למרחקים גדולים
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ולאחר  מכן  הצליח  פופוב  לקיים  קשר ',    מ250תחילה  הודגם  קשר  רדיו  לטווח  

, מ"  ק20  הוא  יצר  קשר  רדיו  לטווח    1899בתמרוני  הצי  הרוסי  בשנת  .  '  מ600לטווח  

חוטי  היתה -קשר  האלהגדלת  טווח  ה.  מ"  ק150-  הרחיק  הטווח  ל1901ובשנת  

, הורכב  ממעגל  תנודות"  מתנד  הניצוצות:  "אפשרית  הודות  למבנה  חדש  של  המשדר

. הקשור  באמצעות  השראה  לאנטנת  שידור  ומכּוון  לתדר  התהודה  של  האנטנה

במקביל  לפעמון  חיברו .  השתנו  גם  באופן  משמעותי  שיטות  הקליטה  של  האות

  גילו  את  אפשרות 1899בשנת  .  תותשִאפשר  רישום  אוטומטי  של  האו,  מכשיר  טלגרף

 .  קליטת האותות בעזרת הטלפון

ובאותה ,    באיטליהמרקוניעבודות  הפיתוח  של  תקשורת  רדיו  התנהלו  בחברת  

 . לקיים קשר רדיו בין שני צדי האוקיינוס האטלנטימרקוניתקופה הצליח 

    עקרונות תקשורת הרדיו§52

ור  נוצר  זרם  חילופין  שתדירות באנטנת  השיד:  עקרונות  תקשורת  הרדיו  אלה 

המתפשט  בצורת  גל ,  היוצר  במרחב  שדה  אלקטרומגנטי  משתנה,  גבוהה

הוא  גורם  להופעת ,  בהגיע  הגל  האלקטרומגנטי  לאנטנת  הקליטה.  אלקטרומגנטי

 .  זרם חילופין באותה התדירות שבה שידר המשדר

ת השלב  החשוב  ביותר  בהתפתחות  קשר  רדיו  היה  פיתוחו  של  מתנד  תנודו

 . 1913אלקטרומגנטיות בלתי מרוסנות בשנת 

המכילים  קבוצות  של  הבזקים  קצרים  וארוכים ,  מלבד  משלוח  אותות  טלגרף

הכולל ,  טלפוני  אמין  ואיכותי-התאפשר  קשר  רדיו,  יותר  של  גלים  אלקטרומגנטיים

 .באמצעות גלים אלקטרומגנטיים, משלוח דיבור או מוזיקה

 טלפונית-תקשורת רדיו
טלפונית  מתחיל  מהתמרת  תנודות  אוויר  של  גל  קול -ורת  רדיו תהליך  תקש

לכאורה  נראה  שאם .  באמצעות  המיקרופון  לתנודות  חשמליות  בעלות  אותה  צורה

ניתן  יהיה  לשדר  מוזיקה  ודיבור ,  נגביר  את  התנודות  האלה  ונעבירן  לאנטנה

אולם  במציאות  שיטת  תמסורת  זו ;  למרחקים  באמצעות  גלים  אלקטרומגנטיים

וגלים  אלקטרומגנטיים ,  משום  שתנודות  קול  בעלות  תדירות  נמוכה,  ישימהבלתי  

 . בעלי תדירות שכזאת אינם נפלטים כמעט כלל
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 האפנון
, טלפונית  צריך  להשתמש  בתנודות  בתדר  גבוה-כדי  ליישם  תקשורת  רדיו

תנודות  בלתי  מרוסנות  בעלות  תדירות  גבוהה .  הנפלטות  מאנטנה  בעוצמה  רבה

 .ון זה המבוסס על טרנזיסטורכג, מיוצרות במתנד

באמצעות ,  שתדירותן  גבוהה,    על  מנת  להעביר  קול  משנים  את  התנודותככלל

אפנון .  אפנוןהליך  זה  מכונה    ).  בתדירות  קול(תנודות  חשמליות  שתדירותן  נמוכה  

בציור .  אפנון  המשרעתמכונה  ,  שתדירותן  גבוהה,  המשרעת  בתדר  של  קול  מתנודות

;    גל  נושאהמכונות  ,  גרף  תנודות  בעלות  תדירות  גבוהה.    א:  גרפים3  מתוארים  127

גרף  תנודות .    ג;  כלומר  התנודות  המאופננות,  גרף  תנודות  בעלות  תדירות  הקול.    ב

ללא  אפנון  יכולים  אנו  לכל  היותר .  המאפננות  את  משרעת  הקול,  בתדירות  גבוהה

, ורת  טלגרףללא  אפנון  לא  היתה  אפשרית  תקש.  אם  לאו,  לבדוק  אם  פועלת  התחנה

 . טלפון וטלוויזיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 127ציור 

והוא  גורם  לשינויים  במערכת  תנודות  בעלות  תדירות ,  האפנון  הוא  תהליך  אטי

שבמהלכם  מספיקה  המערכת  לבצע  הרבה  מאוד  תנודות  בתדירות  גבוהה ,  גבוהה

 . לפני שהמשרעת תשתנה משמעותית
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 הגילוי
מקלט  תנודות  בעלות  תדירות משחזרים  ב,  שתדירותו  גבוהה,  מהגל  המאופנן

האות  שמתקבל .    (detection)  גילויתהליך  זה  של  המרת  האות  מכונה  .  נמוכה

לאחר .  אשר  הוטבע  במיקרופון  של  המשדר,  כתוצאה  מהגילוי  תואם  לאות  של  הקול

 . לקול, שתדירותן נמוכה, ההגברה הופכות התנודות

 

 

 

 

 128ציור      

 .128דיו מתוארים בציור העקרונות הבסיסיים של תקשורת ר

? 
 ?   חוטית-מדוע נחוץ אפנון תנודות לתקשורת אל.   1
 ? מהו תהליך גילוי התנודות.   2

    כיצד מתבצע אפנון וגילוי§53
כעת  נראה  כיצד  מתבצעים .  הכרנו  מהם  אפנון  וגילוי  ולשם  מה  הם  נחוצים 

 .  תהליכים האלה

 אפנון המשרעת
ידי  השפעה -עלות  תדירות  גבוהה  מתבצע  עלאפנון  המשרעת  של  תנודות  ב

ידי -אפשר  לבצע  את  האפנון  על:  לדוגמה.  מיוחדת  על  מתנד  תנודות  בלתי  מרוסנות

ככל  שהמתח ).  36ראו  סעיף  (ידי  המקור  של  מעגל  התנודות  -הנוצר  על,  שינוי  המתח

, נכנסת  יותר  אנרגיה  מהמקור  למעגל  במשך  זמן  מחזור,  במעגל  המתנודד  גבוה  יותר

הקטנת  המתח  גורמת  לכמות  פחותה  של  אנרגיה .  גדלה  משרעת  התנודות  במעגלוכך  

 .ועמה קֵטנה גם משרעת התנודות במעגל, המסופקת למעגל מהמקור

כאשר  משנים  את  המתח  במעגל  בתדירות  הקטנה  בהרבה  מתדירות  התנודות 
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 עקרונות תקשורת הרדיו

יהיו  שינויי  משרעת  התנודות  פרופורציוניים  בקירוב  לשינויי ,  הנוצרות  במתנד

מחברים  בטור  למקור ,  בה  מתבצע  אפנון  המשרעת,  במערכת  הפשוטה  ביותר.  חהמת

, מקור  כזה  עשוי  להיות.  מתח  קבוע  מקור  נוסף  של  מתח  משתנה  בתדירות  נמוכה

ציור (אם  בסליל  הראשוני  עובר  זרם  בתדירות  הקול  ,  סליל  משני  של  שנאי,  למשל

ם  לשינויי  המתח כתוצאה  מכך  תשתנה  משרעת  התנודות  במעגל  המתנד  בהתא).  129

אפנון  של  משרעת  תנודות  בעלות  תדירות  גבוהה :  משמעות  הדבר.  שעל  הטרנזיסטור

 .המשתנה בתדירות נמוכה, ידי אות-על
את  פריסת  התנודות  המאופננות  בזמן 

אפשר  לראות  במישרין  על  מסך 

אם  נחבר  לקטביו  מתח ,  האוסצילוגרף

 . ממעגל התנודות
במקרים  מסוימים  משתמשים  באפנון 

כלומר  שינויי  תדירות  התנודות ,  תדירות

 יתרונותיו  של  אפנון.  בהתאם לאות בקרה
      .התדירות  הם  יציבות טובה יותר מפני הפרעות

 הגילוי
לא  יגרום  לתנודות  של ,  הנקלט  במקלט,  אות  מאופנן  בעל  תדירות  גבוהה

הוא .  ממברנת  הטלפון  או  של  ממברנת  הרמקול  בתדירות  הקולית  גם  לאחר  הגברה

לכן  יש .  שאינן  נקלטות  באוזן  אנוש,  יכול  ליצור  תנודות  בעלות  תדירות  גבוהה  בלבד

לגלות  תחילה  את  האות  בעל  התדירות  הקולית  בתוך  התנודות  המאופננות  בעלות 

 . התדירות הגבוהה
כיוונית  המכונה  -ידי  מכשיר  המכיל  רכיב  בעל  מוליכות  חד-הגילוי  מתבצע  על

או  דיודה  ממוליך )  דיודת  ריק(מש  שפופרת  אלקטרונית  כרכיב  כזה  עשויה  לש.  גלאי

 . למחצה
נניח  שרכיב  זה  מחובר  בטור .  המבוסס  על  מוליך  למחצה,  נתמקד  בפעולת  הגלאי

, רוב  הזרם  במעגל  יעבור  בכיוון  אחד).  130ציור    (  1למקור  תנודות  מאופננות  ולעומס

מהתנגדותה מכיוון  שהתנגדות  הדיודה  במגמת  החץ  קטנה  בהרבה  ,  המסומן  בחץ

 .במגמה ההפוכה

1 
 . שאליו מגיעות תנודות בעלות תדירות קולית, עומס של גלאי הוא נגד
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את .  כיוונית-אפשר  להתעלם  מהזרם  ההפוך  ולהניח  שמוליכות  הדיודה  היא  חד

המורכב  משני ,  זרם  של  הדיודה  אפשר  להציג  בקירוב  כקו  שבור-התלות  מתח

 ).131ציור (קטעים ישרים 

 

 

 

 

 

 130  ציור      131ציור                        

" מחליקים"את  הזרם  הזה  ).  132,  130ציור  (במעגל  יזרום  זרם  בצורת  הפעימות  

). 133ציור  (המסנן  הפשוט  ביותר  מורכב  מקבל  המחובר  לעומס  .  בעזרת  מסנן

, עובר  חלק  מהזרם  דרך  העומס,  כאשר  הדיודה  מעבירה  זרם,  באותם  רגעי  זמן

פיצול  הזרם ).  133לפי  החצים  בציור  (צל  לקבל  וטוען  אותו  והחלק  האחר  מתפ

, ובמרווח  הזמן  שבין  הפעימות,  מקטין  את  עוצמת  פעימות  הזרם  העובר  דרך  העומס

 .מתפרק הקבל חלקית דרך העומס, כאשר הדיודה סגורה

חצים (גם  במרווח  הזמן  שבין  הפעימות  עובר  הזרם  דרך  העומס  באותה  מגמה  

ואזי  עובר  דרך  העומס ,  כל  פעימה  חדשה  מטעינה  את  הקבל).  133מקווקווים  בציור  

אשר  צורתו  משחזרת  כמעט  במדויק  את  צורת  האות  בעל ,  זרם  בעל  תדירות  קולית

 ).   134ציור (התדירות הנמוכה מתחנת השידור 

 

 

 

 
  132ציור      

ותנודות ,  מסננים  מורכבים  יותר  מחליקים  פעימות  קטנות  בעלות  תדירות  גבוהה

 .134ת תדירות קולית מתקבלות חלקות יותר מהמתואר בציור בעלו
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 מקלט הרדיו הפשוט ביותר
המקלט  הפשוט  ביותר  מורכב  ממעגל 

וממעגל  המחובר ,  הקשור  לאנטנה,  תנודות

). 135ציור  (קבל  וטלפון  ,  המכיל  גלאי,  אליו

במעגל  התנודות  מעֹוָררֹות  תנודות 

, סלילי  הטלפון  מהווים  עומס.  מאופננות

. ם  עובר  זרם  בעל  תדירות  קוליתודרכ

פעימות  קטנות  בתדירות    גבוהה    אינן   

 משפיעות    על    תנודות   הממברנה    ואינן
 133ציור .                                                                      נקלטות באוזן

 

 

 

 

 
  134ציור       

 

 
אפשר  לאפנן  את  המשרעת  או  את 

קל  ביותר  לבצע  את .    ירות  התנודותתד

  מתיישר במהלך  הגילוי.  אפנון  המשרעת

ופעימות  בעלות  תדירות ,  זרם  החילופין

 .ידי המסנן-גבוהה מוחלקות על

 
    135ציור                                                                                            

? 
 ?  תנודות משוב במתנד המבוסס על טרנזיסטור  במה תלויה משרעת .1
 ?כיצד בנוי מקלט הרדיו הפשוט ביותר .  2
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 תכונות הגלים האלקטרומגנטיים

 תכונות הגלים האלקטרומגנטיים§   54

מוחזרים  ונשברים  בדומה  לכל  סוגי  הגלים ,  גלים  אלקטרומגנטיים  נבלעים

 .לא קשה  לצפות בתופעות אלה. האחרים

מערכות  רדיו  מודרניות  מאפשרות  לערוך  ניסויים  מוחשיים  כדי  לצפות  בתכונות 

רכי  גל  בתחום נוח  ביותר  להשתמש  בגלים  בעלי  או.  הגלים  האלקטרומגנטיים

הפועל  בתחום  תדירויות ,  ידי  מתנד  מיוחד-גלים  אלה  נוצרים  על.  הסנטימטרים

האות  הנקלט .  את  התנודות  החשמליות  מאפננים  בתדירות  קולית.  גבוהות  מאוד

 .משוחזר ברמקול לאחר תהליך הגילוי

אנטנת .  שוָפר  בכיוון  הציר  של  השופר-גלים  אלקטרומגנטיים  נפלטים  מאנטנת

ציור .  קולטת  את  הגלים  שמתפשטים  לאורך  הציר,    בצורת  שופר  גם  היא,הקליטה

 . מתאר את מערך הניסוי136

 

 

 

  136ציור       

 בליעת הגלים האלקטרומגנטיים
ולאחר  שמגיעים  לשמיעה  טובה  של  הקול ,  מציבים  את  האנטנות  זו  מול  זו

  בהפחתת נבחין  אז.  חוצצים  בין  האנטנות  בגופים  דיאלקטריים  שונים,  מהרמקול

 .רמת הקול

 הגלים האלקטרומגנטיים החזרת
הגלים  אינם :  ייפסק  הקול  כליל,  אם  נחליף  את  הגוף  הדיאלקטרי  בלוח  מתכת

, ההחזרה  מתרחשת  בזווית  השווה  לזווית  הפגיעה.  מגיעים  למקלט  עקב  ההחזרה

כדי  להוכיח  זאת  מציבים  את  שופרי .  כמו  במקרים  של  גלי  אור  וגלים  מכניים

אם  מסירים  את  הלוח ,  הקול  נעלם).  137ציור  (ויות  שוות  ללוח  המתכת  האנטנות  בזו

 .או מסובבים אותו
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   הגלים האלקטרומגנטיים שבירת
על  גבול  החומר )  נשברים(הגלים  האלקטרומגנטיים  משנים  את  כיוונם  

 .  הדיאלקטרי

 

 

 

 

 137                 ציור                                       138ציור                        
את .    את  זאת  ניתן  לגלות  באמצעות  מנסרה  משולשת  גדולה  העשויה  פרפין

אך  מחליפים  את  לוח ,  שופרי  האנטנות  מציבים  בזווית  זה  לזה  כמו  בניסויי  ההחזרה

  ונוכחים  –מסירים  את  המנסרה  או  מסובבים  אותה  ).  138ציור  (המתכת  במנסרה  

 .בהיעלמות הקול ובחזרתו

  רוחביות הגלים האלקטרומגנטיים
        -המשמעות היא שווקטורים      ו. הגלים האלקטרומגנטיים הם גלים רוחביים

תנודות  עוצמת .  של  השדה  האלקטרומגנטי  של  הגל  מאונכים  לכיוון  התפשטותו

ותנודות ,  השדה  החשמלי  של  הגל  היוצא  משופר  השידור  מתבצעות  במישור  מסוים

שבהם  מתרחשות  תנודות  בכיוון ,  גלים.    במישור  המאונך  לו–  וקטור  השדה  המגנטי

שופר  הקליטה .    תיארנו  גל  מקוטב  כזה120בציור  .  גלים  מקוטביםמכונים  ,  מסוים

 . והגלאי קולטים גל מקוטב בכיוון מסוים בלבד

הקול :  90°-ידי  סיבוב  של  שופר  המשדר  או  המקלט  ב-אפשר  להיווכח  בכך  על

 .ייעלם

 

 

 

 139ציור 

E B 
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 תכונות הגלים האלקטרומגנטיים

בין  המשדר  למקלט  מציבים :    תופעת  הקיטוב  אפשר  לראות  באופן  הבאאת

כך    שהמוטות    יהיו  אנכיים  או ,    )139ציור  (העשוי  ממוטות  מתכת    מקבילים    ,  סריג

, כאשר  וקטור  השדה  החשמלי  מקביל  למוטות,  באחד  המצבים  האלה.  אופקיים

 .לאוהסריג מחזיר את הגל בדומה ללוח מתכתי מ, מתעוררים בהם זרמים

והגל  האלקטרומגנטי ,  לא  נוצרים  בהם  זרמים,  כאשר  הווקטור        מאונך  למוטות

 .עובר את הסריג

את  ההיכרות .  עד  כה  הכרנו  את  התכונות  העיקריות  של  גלים  אלקטרומגנטיים

 .המלאה עמם נדחה עד ללימודי האופטיקה

 .השדה המגנטי מתגלה בפעולתו של זרם חשמל

? 
 .   האלקטרומגנטיים הידועות לכם  מנו את תכונות הגלים.1
 ?איזה גל מכונה גל מקוטב.   2

    התפשטות גלי רדיו§55 

גם  המשדר  וגם  מקלט ,  כאשר  משתמשים  בגלים  אלקטרומגנטיים  לתקשורת  רדיו

צורתה  ותכונותיה  הפיזיקליות  של .  קרוב  לקרקע,  בדרך  כלל,  הגלים  ממוקמים

 .שמעותית על התפשטות גלי הרדיומשפיעים מ, כמו גם מצב האטמוספרה, הקרקע

  ההשפעה  החזקה  ביותר  על  התפשטות 

הנמצא  בשכבות ,  גלי  הרדיו  יש  לגז  מיונן

 100בגובה  בין  ,  העליונות  של  האטמוספרה

השכבה .  מ  מעל  פני  האדמה"  ק300לבין  

יינון  האוויר .  יונוספרההזאת  מכונה  

 -בשכבות  העליונות  של  האטמוספרה  נגרם  על

קטרומגנטית    של    השמש ידי  הקרינה  האל

הנפלטים ,  ידי  זרמי  חלקיקים  טעונים-ועל

 .                                             ידיה-על

והיא  מחזירה  גלי  רדיו  בעלי ,  היונוספרה  מוליכה  זרם    חשמלי    כמו  לוח  מתכת

אולם  התכונה  של  היונוספרה  להחזיר  ולבלוע  את  גלי  הרדיו ;  λ > 10 mאורך  גל  

E
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 1. באופן משמעותי בהתאם לשעת היום ולעונת השנהמשתנה

והנמצאים  מחוץ ,  המרוחקים  על  פני  הקרקע,  תקשורת  רדיו  יציבה  בין  מקומות

מתאפשרת  הודות  להחזרת  הגלים  מהיונוספרה  ומתכונות ,  לקו  ראייה  ישיר  ביניהם

העקיפה  בולטת  יותר  עבור  אורכי .  הגלים  לעקוף  את  משטחו  הקמור  של  כדור  הארץ

המתבצעת  באמצעות ,  לכן  תקשורת  רדיו  למרחקים  ארוכים.  רוכים  יותרגל  א

 100  -  הארוכים  בהרבה  מתחום  ה–מתאפשרת  באורכי  גל  ארוכים  בלבד  ,  העקיפה

 ). גלים בינוניים וארוכים(' מ

מתפשטים  למרחקים  גדולים )  '  מ100  -  ל10תחום  אורכי  הגל  בין    (  גלים  קצרים

). 140ציור  (  ומפני  הקרקע  של  כדור  הארץ  בזכות  הְחזרות  מרובות  מהיונוספרה

הנמצאות  בכל ,  באמצעות  גלים  קצרים  אפשר  לקיים  תקשורת  רדיו  בין  תחנות

 .מרחק זו מזו

גלים  ארוכים  פחות  מתאימים  לתקשורת  כזו  עקב  בליעה  משמעותית  בשכבות 

 . החיצוניות של כדור הארץ וביונוספרה

אך ,  מצעות  גלים  ארוכיםתקשורת  רדיו  תהיה  אמינה  ביותר  אף  בשידור  בא

 . למרחקים מוגבלים ובעוצמת שידור סבירה

  חודרים  דרך  היונוספרה  וכמעט  שלא (λ < 10 m)  גלי  רדיו  קצרים  במיוחד

לכן  משתמשים  בהם  לתקשורת  בין  מקומות .  עוקפים  את  פני  השטח  של  כדור  הארץ

 .הנמצאים בקו ראייה ישיר ולקשר עם ספינות חלל

גלים  קצרים .  לויה  באופן  משמעותי  באורך  הגלהתפשטות  גלי  רדיו  ת

(λ ~ 10 − 100 m)גלים  ארוכים ;    עוברים  החזרות  רבות  מהיונוספרה  ומפני  הקרקע

(λ > 100 m)"  גלים  קצרים ביותר ;  לאורך  משטח  כדור  הארץ"  גולשים(λ < 100 m) 

 .חודרים דרך היונוספרה

 

 

  אמינה –    (m 1000 – 100)בינוניים    ובמיוחד  בתחום  אורכי  הגל  ה–לכן  תקשורת  רדיו    1

 .הרבה יותר בלילה ובחורף
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 איכון רדיו§   56

.  החזרת  גלי  רדיו  ממחסומים  שונים  מוצאת  שימוש  רב  בטכנולוגיה  המודרנית

גלאים  רגישים  מאוד  קולטים  ומגבירים  את  האות  המוחזר  כדי  לקבל  מידע  על 

 .מקום העצם שממנו הוחזר הגל

מערכת .  איכון  רדיוגילוי  ואיכון  מדויק  של  גופים  באמצעות  גלי  רדיו  מכונה  

במערכות .  מורכבת  ממשדר  וממקלט,  )מגלה  כיוון  ומרחק  (ם"מכהמכונה  ,  האיכון

לאיכון      רדיו    משתמשים      בתנודות      חשמליות        בעלות      תדירות    גבוהה    ביותר 

(108 – 1011 Hz)  .המשדרת  גל  בכיוון ,  משדר  בעל  עוצמה  גבוהה  מחובר  לאנטנה

נוצר  גל ,  מ  ופחות"  ס10הפועלות  בתחום  אורכי  גל  של  ,  ם"במערכות  מכ.  אחד  מוגדר

עבור  גלים  בתחום  אורכי  גל  של  מטרים .  כזה  באנטנה  באמצעות  מראות  פרבוליות

הכיווניות  באנטנות  מסוג  זה  מושגת .  האנטנה  היא  מערכת  מורכבת  של  מתנדים

שהגלים  הנפלטים  בכל  מתנד  מתחברים ,  האנטנה  בנויה  כך:  בזכות  חפיפת  הגלים

ובכיוונים  אחרים  מתבצע  הרס  חלקי  או ,    בלבדומגבירים  זה  את  זה  בכיוון  מוגדר

 .מלא של הגלים

המכוונת  אף ,  ידי  אנטנה  אחרת-ידי  אותה  אנטנה  או  על-הגל  המוחזר  נקלט  על

הכיוון ".  ם"קרן  של  מכ"הכיווניות  של  הקרינה  מאפשרת  להגדיר  .  היא  בכיוון  מוגדר

 .למטרה  מוגדר ככיוון הקרן ברגע קליטת האות המוחזר

המשדר ).  פולסים(ת  המרחק  למטרה  משתמשים  בקרינת  הבזקים  כדי  למצוא  א

והזמן  בין ,  משך  כל  הבזק  כמה  מיליוניות  השנייה.  פולט  גלים  בהבזקים  קצרים

 . בזמן ההפסקות מתקבלים הגלים המוחזרים.  ארוך יותר1,000ההבזקים הוא כפי 

רה     של  מהלך  הגל  למטtידי  מדידת  הזמן  הכולל    -  נעשית  עלRמציאת  המרחק  

מכיוון    שמהירות  גלי  הרדיו  קבועה  וערכה    המקורב  באטמוספרה  .  ובחזרה  ממנה

      :אזי,   с = 3•108 m/secהוא    

 

עקב  פיזור  הגלים  באטמוספרה  מגיע  למקלט  רק  חלק  מזערי  מהאנרגיה  שפולט 

מים  את  האות  הנקלט  פי  מיליון  מיליונים "לכן  מגבירים  גלאים  של  מכ.  המשדר

 . מנותק ברגע שידור הפולס, כמובן,   רגיש כזה צריך להיות  מקלט(1012).

R = 
ct

2
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על  מנת  לסמן  את  האות  הנשלח  ואת  האות  המתקבל  משתמשים  בשפופרת 

שנעה  לרוחב ,  ברגע  שליחת  ההבזק  סוטה  מעלה  הנקודה  הבהירה.  אלקטרונים

הכתם ).  141ציור  (ועל  המסך  נרשם  אות  ליד  ראשית  ציר  המרחק  ,  המסך  בקו  ישר

ובעת  קליטת  האות  המוחזר  החלש  הוא ,  מסך  ממשיך  לנוע  לאורך  הצירהזוהר  על  ה

  tהמרחק  בין  האותות  שנרשמו  על  המסך  פרופורציונלי  למשך  הזמן  .  סוטה  שוב

כך  אפשר  לכייל .  Rולכן  פרופורציונלי  גם  למרחק  למטרה  ,  שבין  שתי  סטיות  אלה

 . את הציר על המסך בקילומטרים

ת  ומטוסים מערכות  איכון  רדיו  מגלות  אוניו

על  פעילותן .  במרחקים  עד  כמה  מאות  קילומטרים

. משפיעים  מעט  תנאי  מזג  האוויר  ושעת  היממה

מערכות  איכון  עוקבות  אחר  המטוסים  הממריאים  

 מעקב  רצוף זה מאפשר .  והנוחתים  בשדות  התעופה
         לפקחי  טיסה קרקעיים   להעביר   לטייסים  הוראות

את  הצורה  החיצונית .  את  רמת  בטיחות  הטיסה  הנדרשתוכך  מספקים  ,  מתאימות

מטוסים  ואוניות  מצוידים .  142של  מערכת  איכון  תעופתית  אפשר  לראות  בציור  

המערכות  משחזרות  על  המסך  את  מפת  העצמים ;  במערכות  איכון  לצורכי  ניווט

 . המחזירים את גלי הרדיו המשוגרים אליהם, במרחב

.   ויותרשימוש  באיכון  רדיו  מתרחב  יותרה

באמצעותו  צופים  במטאורים  בשכבות  גבוהות  של 

שירותי  החיזוי  משתמשים  באיכון ;  האטמוספרה

משתמשים ;    רדיו  לצפייה  ולמעקב  אחר  עננים

בשנת :  באיכון  רדיו  גם  במשימות  של  חקר  החלל

הברית    ובהונגריה    אותות -  קלטו  בארצות1946

                      ברוסיה     קלטו1961 -ב;  המוחזרים  מפני   הירח
וכך  התאפשר  למדענים  למדוד  את  מחזור  הסיבוב  של  נוגה ,  אותות    שנשלחו    לנוגה

 .מבצעים גם איכון רדיו של כוכבי לכת אחרים במערכת השמש. סביב צירו

למעקב ,  מערכות  איכון  רדיו  נמצאות  בשימוש  נרחב  לצורך  גילוי  מטוסים  ואוניות

 .לחקר החלל ועוד, אחר עננים
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? 
 ?   על אילו עקרונות מבוססת עבודת מערכת לאיכון רדיו.1

    יסודות פעולת הטלוויזיה §57

אלא  גם  להעברת  תמונות ,  גלי  רדיו  נמצאים  בשימוש  לא  רק  למטרת  העברת  קול

 ).טלוויזיה(

בתחנת  השידור  מתבצעת  התמרת  הדמות :  וזה  עקרון  העברת  תמונה  למרחק

פננים  את  התנודות  הנוצרות  במתנד  בעל  תדירות ואלה  מא,  לרצף  אותות  חשמליים

, הגל  האלקטרומגנטי  המאופנן  מעביר  את  המידע  למרחקים  ארוכים.  גבוהה

תנודות  בעלות  תדירות  גבוהה  עוברות :  ובמקלט  מבצעים  את  ההתמרה  ההפוכה

כדי  להעביר  תנועה  משתמשים .  והאות  המתקבל  הופך  לדמות  נראית,  תהליך  גילוי

בתקן (מונות  עוקבות  של  גוף  נע  משודרות  עשרות  פעמים  בשנייה  ת:  בעקרון  הקולנוע

 ).   הרץ50בתדר : שלנו

 

 

 

 

 

 

 

 143ציור 
באמצעות  שפופרת  ריק  מיוחדת  הופכת  כל  תמונה  לסדרת  אותות  חשמליים 

ועליו מוקרנת תמונה , בתוך שפופרת השידור נמצא מסך הדומה לפסיפס). 143ציור (

שגודל  המטען  תלוי  בעוצמת ,    בפסיפס  נטען  כךכל  תא.  באמצעות  מערכת  אופטית

מטען התא משתנה כאשר פוגעת בו אלומת האלקטרונים שנוצרה . האור  הפוגע בתא

אחר ,  האלומה  עוברת  בעקביות  על  כל  התאים  בשורת  תאים.  בתותח  האלקטרונים
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גודל ).    שורות625בסך  הכול  (וכך    סורקת  את  כל  השורות  ,  כך  על  תאי  שורה  אחרת

לכן .  Rמשפיע  על  גודל  הזרם  בנגד  ,  לאחר  שהאלומה  עברה  בו,  נשאר  בתאהמטען  ש

 .משתנה המתח על הנגד בהתאם לשינוי ההארה לאורך השורות בתמונה

, זהו  אות  וידיאו.  אות  דומה  מתקבל  במקלט  הטלוויזיה  לאחר  תהליך  הגילוי

 בתותח  האלקטרונים.  והוא  הופך  לתמונה  על  מסך  שפופרת  ריק  אלקטרונית  קולטת

–השולטת  במספר  האלקטרונים  באלומה    ,  של  השפופרת  נמצאת  אלקטרודה  נוספת

מערכות  סלילי  ההטיה .  ולכן  בבהירות  המסך  בנקודת  הפגיעה  של  האלומה

האופקית  והאנכית  מאלצות  את  אלומת  האלקטרונים  לעבור  על  כל  המסך  באותה 

  התיאום את.  כפי  שקרן  האלקטרונים  עברה  על  פני  המסך  בשפופרת  המשדרת,  צורה

אותות .  בתנועת  האלומות  משיגים  באמצעות  שיגור  אותות  סנכרון  מיוחדים

  1).מטרים(טלוויזיה מועברים בתחום אורכי הגל הקצרים מאוד 

לכן  כדי  לכסות  שטח .  גלים  כאלה  מתפשטים  בטווח  הראייה  הישיר  של  האנטנה

 .גדול צריך למקם את המשדרים צפוף וגבוה ככל שניתן

ומכסה  אזור '    מ540שידור  המרכזי  במוסקווה  מתנשא  לגובה  מגדל  ה:  לדוגמה

כדי  לכסות  את  שטחה  של  רוסיה  מפעילים  כמה  אלפי  תחנות .  מ"  ק120שרדיוסו  

 .אדם- מיליון בני100 -ואת השידורים קולטים כ, שידור

 .אזור הקליטה גדל בהתמדה הודות לשימוש בלוויינים המצוידים בממסרים

מפרידים  את  תמונת  המקור  לשלוש  תמונות ,  תכדי  להעביר  תמונה  צבעוני

ומאחדים  אותן  בסוף  תהליך ,  )ירוק  וכחול,  אדום(המתאימות  לצבעי  היסוד  

 .  הקליטה

 

 

 

 

1    
ולכן  הוא  תופס  תחום  תדירויות  רחב ,  אות  וידיאו  נושא  הרבה  יותר  מידע  מאשר  אות  קולי

.זו  לזו"  מפריעות"ר  היו  ותחנות  השידו,  בתדירויות  נמוכות  יהיו  האותות  חופפים.  בהרבה
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   התפתחות אמצעי התקשורת §58

המאחדות  אמצעי  תקשורת  שונים ,  בארצות  רבות  מתפתחות  רשתות  תקשורת

 .הנמצאים בבקרת מערכות מחשוב מרכזיות

עד  לא  מזמן  התנהלה  תקשורת  טלפונית  בינעירונית  בקווי  טלפון  התלויים 

סערות (עת  תנאי  מזג  האוויר  ואמינותם  היתה  ירודה  עקב  השפ,  בראשי  עמודים

בזמן  האחרון  עוברים  לתקשורת ).  'קרח  המצטבר  על  החוטים  בחורף  וכו,  וברקים

ומשפרים  את  רמת  הבקרה  באמצעות ,  קרקעיים  ותחנות  תמסורת-דרך  כבלים  תת

  .המחשוב

בעלי  אורך  גל    של (תחנות  תמסורת  משמשות  להעברת  גלים  קצרים  במיוחד  

ולכן מכילים קווי , ים אלה מתפשטים בקו ראייה בלבדגל). דצימטרים וסנטימטרים

וכל  אחת  מעבירה  אותות  לתחנה ,  תקשורת  שרשרת  תחנות  רדיו  בעוצמה  נמוכה

 60  –  40הנמצאים  במרחקים  ',    מ80  –60לתחנות  אלה  עמודי  אנטנות  בגובה  .  סמוכה

 . מ זה מזה"ק

ההתפתחויות  בתחום  תקשורת  לוויינים  אפשרו  לבנות  רשתות  תקשורת 

שחלקם סובבים במסלול שרדיוסו , שבהן משתמשים בלווייני תקשורת, בינלאומיות

לוויין שידור כזה יישאר כל הזמן מעל ( שעות 24וזמן מחזור סיבובו ,  מ"  ק36,000  -כ

וחלקם  במסלולים  אליפטיים ,  )אותה  נקודה  מעל  פני  הקרקע  במישור  קו  המשווה

 .  שעות12 -בעלי זמן מחזור סיבוב של כ
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 7מקבץ תרגילים 
וידוע ,   L = 2•10-4 H:  נתון,  135המתוארת  בציור  ,  בסכימה  של  מקלט  רדיו.  1

לאילו  אורכי  גל  מתוכנן .  nF 450  עד    nF   12-  יכול  להשתנות  מCשהקיבול  

 ?מקלט הרדיו
מה  אפשר  לומר  לגבי .  ה  מתוארת  אנטנת  קליטה  של  מקלט  טלוויזי145בציור  .  2

 ?כיוון התנודות של וקטור השדה המגנטי המגיע מתחנת השידור
האם  קיימים  הבדלים  משמעותיים  בין  תנאי  התפשטות  גלי  הרדיו  על  הירח .  3

 ?לבין אלה שעל כדור הארץ
 7תקציר פרק 

בגל  אלקטרומגנטי  מתרחשות  תנודות  של  עוצמת  השדה  החשמלי                והשדה .  1

.                מאונכים  זה  לזה  ולכיוון  התפשטות  הגלים-הווקטורים            ו.  י          המגנט

 .גלים אלקטרומגנטיים הם גלים רוחביים

  היא  היחס  בין  האנרגיה Iצפיפות  שטף  הקרינה  האלקטרומגנטית   .2

    והניצב S    דרך  משטח  ששטחו    t∆    העוברת  בזמן    , W∆האלקטרומגנטית  

 :t∆  בפרק הזמן  Sלבין מכפלת השטח  , לקרניים

 

צפיפות  השטף  של  קרינה  אלקטרומגנטית  פרופורציונית  לחזקה  הרביעית  של 

 :ופרופורציונית הפוך לריבוע המרחק מהמקור, תדירות התנודות

 

 הרץבהתבסס  על  הניסויים  של  .    ייצר  לראשונה  גלים  אלקטרומגנטייםהרץ'  ה . 3

 . את הרדיומרקוני ופופובִפּתחו 
המתנד  יוצר  תנודות  בעלות :  טלפונית  מתבצעת  באופן  הבא-תקשורת  רדיו . 4

). תדירות  קול(ידי  תנודות  בתדירות  נמוכה  -המאופננות  על,  תדירות  גבוהה

התנודות .  האנטנה  של  תחנת  השידור  מקרינה  גל  אלקטרומגנטי  מאופנן

ובאמצעות  תהליך  הגילוי  הופכות  במקלט ,  מגיעות  בתדירות  גבוהההמאופננות  

בעזרת  הגלים  האלקטרומגנטיים  מתבצעת  תקשורת .  ירות  נמוכהלתנודות  בתד

 .תקשורת חלל ועוד, איכון, רדיו
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 אופטיקה
אולם  נעבור  לגלים  קצרים  יותר ,  נמשיך  את  לימודי  הגלים  האלקטרומגנטיים

נלמד  כיצד  התפתחו  התיאוריות  על .  אור:    או  בפשטות,קרינה  אופטיתהמכונים  

 .אוראודות ה

  היו  תמימים אורהמושגים  הראשונים  של  מדעני  העבר  הרחוק  בדבר  טבעו  של    ה

וההתרשמות ,  ין  אצבעות  דקיקותאז  סברו  שמהעיניים  מגיחות  מע:  מאוד

אין  טעם  לדון  בתיאוריות .  הוויזואלית  נוצרת  כאשר  הקרניים  מיששו  את  הגופים

אנו  נעקוב  בקצרה  אחר  התפתחויותיהן  של  התיאוריות  המדעיות  בנושא ;  מסוג  זה

 .אורה
 שתי שיטות של העברת הפעולה

 מתפשט האור –מהנורה :   לדוגמה–מהמקור  

בין ,  בגופים  שמסביבו  וגורםפוגע  ,  לכל  הכיוונים

, כאשר  פוגע  האור  בעין.  להתחממותם,  היתר

. אנו  רואים:  שמשמעּה,  נוצרת  תחושת  ראייה

אפשר  לומר  שבמהלך  התפשטות  האור  מתבצעת 

לאחר )  משדר,  מקור(העברת  פעולה  מגוף  אחד  

 ). מקלט(
בדרך  כלל  עשויה  פעולתו  של  גוף  אחד  על 

 באמצעות:  משנהו  להתבצע  בשתי  דרכים

  או  באמצעות –  מהמקור  למקלט  העברת  החומר

ללא  העברת (  בין  הגופים  שינוי  מצב  התווך

 ).  חומר
הנמצא  במרחק ,  ניתן  לגרום  לצלצול  פעמון

כאן ).  א146ציור  (אם  נפגע  בו  בכדור  ,  כלשהו

  אולם  אפשר  לעשות  זאת ;העברת  חומרהיתה  

 נקשור   חוט    לפטיש   הפעמון   וננדנד:  אחרת
 146      ציור המתפשט                ,   ש   באמצעות   יצירת   גלאת   הפטי

אלא  מתרחש ,  במקרה  זה  אין  העברת  חומר).  ב146ציור  (לאורך  החוט  מהיד  לפטיש    

 .                                        של החוט) צורה (שינוי מצב
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 .גליםהעברת פעולה מגוף אחד לאחר עשויה להתרחש באמצעות , אם כך

 תורת חלקיקי האור וגלי האור
- בהתאם  לשתי  הדרכים  של  העברת  הפעולה  מהמקור  למקלט  נוצרו  כמעט  בו

 .  שני רעיונות שונים לגמרי לגבי טבע האור17 -זמנית והחלו להתפתח במאה ה

 .הויגנס בשמו של –והשני , ניוטוןאחד הרעיונות קשור בשמו של 

שטף  של שלפיָה  מהווה  האור  ,    האורתורת  חלקיקי  תמך  במה  שמכונה  ניוטון

 ).העברת חומר( המתפשטים מהמקור לכל הכיוונים ,חלקיקים

המכונה ,  "מיוחד"המתפשט  בתווך  ,  גל  אור  הוא    הויגנסבהתאם  להשקפתו  של  

 . והממלא את כל המרחב וחודר לתוך כל הגופיםאתר

על והאחת  לא  גברה  בצורה  משכנעת  ,  שתי  ההשקפות  התקיימו  יחדיו  זמן  רב

  ִהטה  את  דעת  רובם  להעדיף  את  תורת ,ניוטוןשרחשו  המדענים  ל,  הכבוד.  זולתה

מצאו  הסברים ,  שנגלו  באותה  תקופה,  תופעות  התפשטות  האור.  החלקיקים

 .המניחים את הדעת במסגרתן של שתי התיאוריות

, הנפגשות  במרחב,  על  בסיס  תורת  החלקיקים  קשה  היה  להסביר  מדוע  קרני  אור

וקרן ,  שהרי  חלקיקי  האור  היו  אמורים  להתנגש  ולהתפזר,  זו  על  זואינן  משפיעות  

 ".מתנפצת"האור היתה 

:   לדוגמה–הרי  הגלים  :  לעומת  זאת  הסבירה  תורת  הגלים  את  התופעה  בקלות

וכל  גל  יוצא  ממעבר  זה  בשלמותו  כאילו  לא  היה ,    עוברים  זה  דרך  זה–על  פני  המים  

 .גל אחר זולתו

קשה  להסביר  את  היווצרותו  של  צל  חד  מאחורי אולם  על  בסיס  תורת  הגלים  

, לפי  תורת  החלקיקים  נעשית  התפשטות  האור  בקווים  ישרים.  גופים  אטומים

 .והיא מסבירה היטב את הצל  החד, התואמת את תכונת ההתמד של גופים נעים

כאשר  נלמדו  לראשונה ,  19-מאבק  השקפות  זה  נמשך  עד  לתחילת  המאה  ה

  ותופעת  ההגברה  או  ההיחלשות  של )עקיפה(  האור  ידי-תופעת  עקיפת  מחסום  על

, תופעות  אלה מאפיינות את תנועת הגלים בלבד).    התאבכות(אלומות    אור  חופפות    

לכן  נדמה  היה  שמודל  הגלים  ניצח .  אפשר  להסבירן  על  בסיס  תורת  החלקיקים-ואי

 .באופן מוחלט
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 קסוולמ  הוכיח  19-כאשר  במחצית  השנייה  של  המאה  ה,  ניצחון  זה  התבסס

ביססו מקסוול  העבודות  של  .  שהאור  הוא  מקרה  פרטי  של  גלים  אלקטרומגנטיים

 .     התורה האלקטרומגנטית של האוראת 

  לא  נותרו  ספקות הרץידי  -לאחר  הגילוי  הניסויי  של  הגלים  האלקטרומגנטיים  על

 . באשר לטענה שבהתפשטותו נוהג האור כגל

התברר שתורת : ל טבעו של האור השתנו המושגים ע20 -אולם  בתחילת  המאה ה

ושבמהלך  פליטה  ובליעה  נוהג  האור ;  החלקיקים  שנשללה  עדיין  שרירה  וקיימת

 .  בדומה לשטף חלקיקים

ונוצר  מצב ,  "קַוונטיות"המכונות  ,  הדרגתיות,  התגלו  תכונות  אור  בלתי  רציפות

; אם  נניח  שהאור  הוא  גל,  את  תופעות  העקיפה  וההתאבכות  ניתן  להסביר:  מעניין

 .  אם נניח שהאור הוא שטף של חלקיקים–ואת תופעות הפליטה והבליעה של האור 

 אופטיקה גיאומטרית ואופטיקה גלית
הקרן .  קרן  אורהצגנו  את  המושג  ,  כאשר  עסקנו  לראשונה  בתופעות  האופטיות

כדי  לגלות  כיוון  זה  אנו  מבודדים  אלומת .  מציינת  את  כיוון  ההתפשטות  של  האור

לאחר  מכן  אנו  מחליפים  את  האלומה .  ה  גדול  בהרבה  מאורך  הגלשקוטר,  אור  צרה

 .  קרןקו זה מכונה ; המהווה את ציר האלומה, בקו

שהתנהגות  קרני  האור ,  התועלת  העיקרית  בשימוש  במושג  הקרן  היא  בכך

 .חוקי האופטיקה הגיאומטרית: ידי חוקים פשוטים-במרחב מתוארת על

תפשטות  של  אנרגיית  האור  בתווך   נלמדים  חוקי  ההבאופטיקה  הגיאומטרית

 .שקוף באמצעות מושג הקרן

אולם  הם ;  חוקים  אלה  נקבעו  באופן  ניסויי  זמן  רב  לפני  בירור  טבעו  של  האור

המתקיים  כאשר  אורך  הגל  קטן  בהרבה  מגודל ,  נובעים  מתורת  האור  הגלית  כקירוב

 . המצוי במרחק לא רב ממקום הצפייה, המחסום

חוק  התפשטות  האור  בקו  ישר :  ופטיקה  הגיאומטריתקודם  נּוסחו  שני  חוקי  הא

 .על חוקי השבירה דנו באופן איכותי בלבד; בתווך אחיד וחוק ההחזרה

כעת  נוכיח  את  שני  החוקים  בהתבסס  על  תיאור ;  חוק  השבירה  טרם  נוסח  אז

 . האור כתופעה גלית
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 גלי אור .   8פרק 
 מהירות האור §  59

: השאלה.  הכיוונים  בלבד  של  קרני  האורבאופטיקה  גיאומטרית  חוקרים  את  

היא  מחוץ  למסגרתה  של  האופטיקה ?  כיצד  מתרחש  תהליך  התפשטות  האור  בזמן

תכונות  האור  והשפעתו  על  החומר  נחקרים  באופן  מפורט  יותר .  הגיאומטרית

 ?כיצד נמדדה מהירות האור: נתחיל את הפרק בסיפור). גלית(באופטיקה פיזיקלית 

ונראה  שלאור  אינו  דרוש ,  מתמלא  כולו  באור  מיד,  דרכאשר  מדליקים  אור  בח

לשם  כך .  נעשו  ניסויים  רבים  כדי  למדוד  את  מהירות  האור.  זמן  כדי  להגיע  לקירות

כמה (פי  שעון  מדויק  זמן  התפשטות  של  אות  אור  למרחקים  גדולים  -ניסו  למדוד  על

שוב בעקבות  כך  התחילו  לח.  אולם  נסיונות  אלה  לא  הניבו  תוצאות,  )קילומטרים

. רגע-כלומר  שהאור  מגיע  לכל  מרחק  בן,  שהתפשטות  האור  אינה  דורשת  זמן  כלל

 . ובסופו של דבר היא נמדדה, אולם הסתבר שמהירות האור אינה גדולה אינסופית

 השיטה האסטרונומית של מדידת מהירות האור
. 1676  בשנת  רֹומר'  אלראשונה  הצליח  למדוד  את  מהירות  האור  המדען  הדני  

והצלחתו  מוסברת  בכך  שהמרחקים  שעבר  האור  במדידות ,  ה  אסטרונום  הירֹומר

 . היו אלה מרחקים בין כוכבי הלכת של מערכת השמש . שלו היו גדולים מאוד

  כוכב  הלכת  הגדול  ביותר  במערכת –  צפה  בליקויי  הירחים  של  כוכב  צדק  רֹומר

. רֹומרו עקב ואחרי, איוהירח  הקרוב ביותר אליו הוא .    ירחים14לכוכב  צדק  .  השמש

אחר  כך  נכנס  לאזור  הצל  ונעלם  משדה ,  הוא  ראה  כיצד  הירח  עבר  לפני  הכוכב

  שעות 42פרק  הזמן  בין  שתי  ההופעות  היה  .  ושוב  הופיע  כמו  נורה  שנדלקה,  הראייה

השולח  את  אותותיו  לכדור ,  ובכן  ירח  זה  עובד  כמו  שעון  שמימי  ענק.    דקות28-ו

 .הארץ בפרקי זמן שווים

  המדידות  כאשר  בתנועתו  סביב  השמש  התקרב  כדור  הארץ  לצדק תחילה  נעשו

כאשר ,  אותן  מדידות  נעשו  כעבור  כמה  חודשים).  147ציור  (למרחק  הקטן  ביותר  

מצלו "  לצאת"והן  הראו  במפתיע  שהירח  איחר  ,  כדור  הארץ  התרחק  מכוכב  צדק

זמן פי מדידות -שצפוי  היה  להתגלות על,    דקות  שלמות  לאחר  הרגע22במשך  זמן  של  

 .מחזור תנועתו

 



 

  201 
 מהירות אור. אופטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 147ציור 

אילו  יכולתי  להישאר  בצדו  השני  של  מסלול …:  "  הסביר  את  התופעה  כךרֹומר

והצופה  הנמצא  שם  היה  רואה ,  היה  הירח  מופיע  כל  פעם  בזמן  המחושב,  כדור  הארץ

,   הדקות22האיחור  קורה  עקב  משך  הזמן  בן  .    דקות  מוקדם  יותר22את  איו  

אם ".  אור  להגיע  ממקום  הצפייה  הקודם  למקומי  הנוכחישאורכת  דרכו  של  ה

אפשר ,  יודעים  את  זמן  האיחור  של  הירח  איו  ואת  המרחק  הנוסף  הגורם  לאיחור

המהירות שהתקבלה . ידי חלוקת המרחק בזמן האיחור-לחשב את מהירות האור על

זו  הסיבה  שקשה  מאוד .  שנייה/מ"  ק300,000-קרוב  ל:  היתה  עצומה  וגדולה  מאוד

  על  פני –  אף  אם  מרוחקות  הן  –וד  את  זמן  התפשטות  האור  בין  שתי  נקודות  למד

  מאורכו  של  קו 7.5הרי  בשנייה  אחת  עובר  האור  מרחק  הגדול  פי  :  כדור  הארץ

 ! המשווה

 שיטות מעבדה למדידת מהירות האור
 פיזו'  יהראשון  שהצליח  למדוד  את  מהירות  האור  במעבדה  היה  המדען  הצרפתי  

 .1849בשנת 

בלוחית  חצי )  לאחר  שעבר  דרך  העדשה(  פגע  האור  מהמקור  פיזוי  של  בניסו

לאחר  החזרתו  מהלוחית  הופנתה  הקרן  הממוקדת  אל  בין ).  148ציור    (1שקופה  

, 2האור  עבר  במרווח  שבין  השיניים  והגיע  למראה  .  שיניו  של  גלגל  שיניים  סובב

, קתלאחר  ההחזרה  מהמראה  המרוח.  הנמצאת  במרחק  כמה  קילומטרים  מהגלגל

 . עבר האור פעם נוספת בין השיניים, ולפני שהגיע לעין הצופה
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 148ציור 

אך  עם ;  האור  המוחזר  מהמראה  נראה  היטב,  כאשר  סובב  הגלגל  בקצב  כלשהו

כי  בעוברו  בחזרה  מן  המראה  נתקל  האור  בשן ,  הגברת  מהירות  הסיבוב  נעלם  האור

 .שחסמה אותו

משום  שבזמן  התפשטות ,  פיע  האור  שובהו,  אם  גדלה  מהירות  הסיבוב  עוד  יותר

ובמקום  המרווח  הקודם ,  האור  למראה  ובחזרה  ממנה  הספיק  הגלגל  להסתובב

 . הופיע מרווח אחר

, על  סמך  מהירות  סיבוב  הגלגל  והִמפתח  שבין  מרווח  למרווח  שבגלגל  השיניים

.   את  מהירות  האורפיזוחישב  ,  וביודעו  את  המרחק  שבין  המראה  לבין  גלגל  השיניים

ומהירות  האור ,  מ"  ק8.6  היה  המרחק  שבין  גלגל  השיניים  לבין  המראה  פיזובניסוי  

 . שנייה/מ" ק313,000שחושבה היתה בערך  

. בהמשך  פותחו  שיטות  מעבדה  אחרות  ומדויקות  יותר  למדידת  מהירות  האור

  פיתח  שיטה  מדויקת  מאוד  למדידת  מהירות מייקלסון'  אהפיזיקאי  האמריקאי  

 . ל מראות סובבותהמבוססת ע, האור

מהירות  האור  במים  נמדדה .  מהירות  האור  נמדדה  בחומרים  שקופים  שונים

גם  בכל .      מאשר  מהירות  האור  בריק4/3הסתבר  שהיא  קטנה  פי  .  1856בשנת  

 .החומרים השקופים האחרים נמוכה היא מאשר בריק

   בדיוק שנייה /'  מ 299,792,458 -לפי המידע העדכני מהירות  אור בריק  שווה  ל
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ערך  זה  של  מהירות .    c = 3•108 m/sec    -    ובקירוב  שווה  היא  ל1,שנייה/'  מ1.2של  

 .האור יש לזכור

כי  היא  תרמה ,  למדידת  מהירות  האור  תפקיד  חשוב  ביותר  בהתפתחות  המדע

משום ,  למהירות  האור  משמעות  מיוחדת.  באופן  משמעותי  להבנת  טבעו  של  האור

עובדה  זאת  התבררה  לאחר  פיתוח  תורת .  ירותו  בריקשאין  מהירות  העולה  על  מה

 . שעליה ידובר בפרק הבא, איינשטייןהיחסות של 

 עקרון הויגנס §   60
, את  חוקי  ההחזרה  ואת  חוקי  שבירת  האור  ניתן  לפתח  מעיקרון  כללי  אחד

, כריסטיאן  הויגנסעיקרון  זה  הוצע  לראשונה  על  ידי  .  המתאר  את  התנהגות  הגלים

 . ניוטוןבן זמנו של 

 עקרון הויגנס
הופכת  עצמה ,  שמגיעה  אליה  הפרעה,  כל  נקודה  בתווך,  הויגנספי  עקרון  -על

  כאשר ,t + ∆tכדי  למצוא  את  מקומו  של  משטח  הגל  ברגע  .  למקור  של  גלים  משניים

. יש  להסתכל  על  כל  נקודות  המשטח  כעל  מקור  גלים  משניים,  tידוע  מקומו  ברגע    

). 149ציור  (הוא  משטח  הגל  ברגע  הבא  ,  נייםהמשיק  לכל  הגלים  המש,  המשטח

  ניסח הויגנס.  גלי  אור  וכדומה,  מכניים:  עיקרון  זה  מתקיים  בגלים  מכל  הסוגים

 . עיקרון זה  בגלי אור

בגלים  המכניים  קיים  לעקרון 

, חלקיקי  התווך:    פירוש  מוחשיהויגנס

הם  ,  שאליהם  מגיעות  התנודות

שמניעים      חלקיקי        תווך    שכנים 

 .ולה הדדיתבפע
 149ציור                                                                                           

1  
הוחלט  על   1983בשנת  ,  המנהלת  את  מערכת  התקנים  הבינלאומית,  בישיבת  הוועדה

 במשך   הזמן   בריק האור   שעובר   המרחק     הוא   מטר  :    "המטרשל   תקנית   גדרה ה

 ". שנייה                         

.  שנייה/'מ  299,792,458 -ל בדיוק  שווה האור  שמהירות   נובע  מההגדרה

1

299,792,458
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 כריסטיאן הויגנס

ניסח .      פיזיקאי  ומתמטיקאי  הולנדי–)  1695–1629(

את  עקרונות  תורתו .  לראשונה  את  תורת  האור  הגלית

  השתמש הויגנס).  1690"  (ספר  האור"פרסם  בספרו  

לראשונה  במטוטלת  כדי  להבטיח  פעולה  מדויקת  של 

ופיתח  את  הנוסחאות  למחזור  המטוטלות ,  שעון

חתכי הויגנס  במתמטיקה  חקר  .  המתמטית  והפיזיקלית

הוא  כתב    את .  ציקלואידות  ועקומות  אחרות,  חרוט

באמצעות .  אחת  העבודות  הראשונות  בתורת  ההסתברות

הירח  הגדול ,  המשוכלל  שבנה  גילה  את  טיטאןהטלסקופ  

 .      ביותר של שבתאי

 חוק ההחזרה
שלפיו  מתנהגים  גלים  כאשר  הם ,    ניתן  להיווכח  בחוקהויגנסבעזרת  עקרון  

 .מוחזרים מהגבול שבין סוגי תווך שונים

כאשר  משטחים ,  מישוריהגל  מכונה  .  נסתכל  בתהליך  ההחזרה  של  גל  מישורי

;   הוא  המישור  המחזירMN  150בציור  .  הם  מישורים)  למשטחי  ג(מופע  -שווי

; והן מקבילות זו לזו,   הם  שתי  קרניים  של  הגל  המישורי הפוגעB1B  -  וA1Aהקווים  

 .  הוא המשטח של הגל הפוגעACומישור 

  בין  הקרן  הפוגעת  לבין  האנך αהזווית  

מכונה   ,  המחזיר  בנקודת  הפגיעה,  למשטח

 .  זווית פגיעה

של  הגל  המוחזר  ניתן את  משטח  הגל  

המשיק  לכל  הגלים ,  לבנות  אם  נעביר  קו

 שמרכזם  על   הגבול   בין   שני,  המשניים
 150                ציור       .       סוגי  התווך

.    מגיעים  לגבול  המחזיר  בזמנים  שוניםACאזורים  שונים  של  משטח  הגל  

   בהפרש  זמנים  שלBבנקודה    יתחילו   התנודות לפני  שהם  יתחילו  Aבנקודה   

 )              v –מהירות הגל .( àt = 
CB

v
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, תהיה  צורתו  של  הגל  המשני,    ויתחילו  בה  תנודותBברגע  שיגיע  הגל  לנקודה  

הרדיוסים  של .    r = AD = v∆t = CBחצי  כדור  שרדיוסו    ,  Aשמרכזו  בנקודה  

. 150יור  משתנים  כמתואר  בצ,  B  -  וAהנמצאים  בין  הנקודות  ,  הגלים  המשניים

המשיק  למשטחים  הכדוריים ,  DBהמשטח  המשיק  לגלים  המשניים  הוא  המישור  

  BB2  -  וAA2הקרניים  המוחזרות  .  ומהווה  את  משטח  הגל  של  הגל  המוחזר

    שבין  האנך  למשטח  המחזיר  לבין  הקרן γהזווית    .    DBמאונכות  למשטח  הגל    

 .   זווית החזרההמוחזרת מכונה 

:  אזי,          ישרי    זוויתACB    -      וADB  והמשולשים          AD = CB      - מכיוון  ש

∠DBA = ∠CAB  ;      אולם∠CAB  α = ו    -    ∠DBA   γ =  עקב  היותן  כלואות  בין  

 :זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעהולכן  ,   צלעות המאונכות בהתאמה

                α = γ    )8.1(  
הקרן  המוחזרת  והאנך ,  פוגעתהקרן  ה,  כנובע  מתהליך  הבנייה  של  הויגנס,  בנוסף

 .נמצאים במישור אחד למשטח בנקודת הפגיעה
  . חוק החזרת האורמשפטים אלה מהווים את 

תהפוך  הקרן  המוחזרת  לקרן ,  אם  נהפוך  את  מגמת  התפשטותן  של  קרני  האור

היא  תכונה ,  היפוך  מגמת  הקרניים,  תכונה  זו.  והפוגעת  תהפוך  למוחזרת,  פוגעת

 . האורחשובה מאוד של קרני

 .בסעיף הבא נעסוק בכללי בניית מהלך הקרניים במראה מישורית

.   עיקרון  כללי  של  התפשטות  גלים  מכל  סוג  שהוא–  הויגנסבפרק  זה  נוסח  עקרון  

עיקרון  זה  מאפשר  למצוא  בעזרת  בניות  גיאומטריות  פשוטות  את  משטח  הגל  בכל  רגע 

 .פותח חוק החזרת הגליםנס הויגבאמצעות עקרון . פי משטח גל ידוע ברגע הקודם-על

? 
כיצד  ניתן  לבנות  דמות  של  מקור  אור  נקודתי  במראה  מישורית   .1

 ?   בעזרת חוק ההחזרה
 ? אפשר להשתמש במראה מישורית כמרקע קולנוע-מדוע אי . 2
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 החזרת אור  §  א 60
גילוָים  והשימוש  בהם  בכל .   את  חוקי  החזרת  האור  ניתן  לפתח  מעקרון  הויגנס

 . תחומי החיים הופיעו שנים רבות לפני כן

כאשר  עסקו ,  בכל  תקופה  ִסקרנה  וִאתגרה  את  המדענים  תופעת  החזרת  האור

בדמויותיהם  המשתקפות  במראות  למיניהן ,  בצבעי  העצמים,  בתחושת  הראייה

 . ועוד

אולם  אין ;  ידי  חיישנים  מסוימים-הוא  מתגלה  על,  כאשר  אור  פוגע  בעין  האדם

יכולים  אנו  לראות  את .  כפי  שאנו  רואים  עצמים  אחרים,  זה  מעיד  שניתן  לראות  אור

 . אך לא את האור עצמו, מקור האור

ניצור ,  Sנדליק  נורה  :  כדי  להוכיח  זאת  נערוך  ניסוי

ונשליך  את  האלומה ,    במסךאלומת  אור  באמצעות  חור  קטן  

אולם  לא  נראה  מאום  בינו ,  המסך  יהיה  מואר.  על  המסך

שנמצא  בו  אבק  או ,  את  אותו  ניסוי  נערוך  בתווך.  לבין  הנורה

האם  ניתן  אפוא  לראות  את .  ונוכל  לראות  את  האלומה,  עשן

אלא ,  גם  במקרה  זה  אין  אנו  רואים  את  האור  עצמו?  האור

. ירים  והמפזרים  אותוהמחז,  את  חלקיקי  האבק  או  העשן

 90%היא  יכולה  להחזיר  עד  (לַמְרָאה  יכולת  החזרה  טובה  

ולכן  משתמשים ,  )ופיזור  האור  בה  מזערי,  מאנרגיית  האור

כשיש  צורך  להפנות  את  אלומת  האור ,  בה  במקרים  רבים

 .בשלמותה לכיוון אחר

המבוסס ,  פי  חוק  מסוים-החזרת  אור  מתרחשת  על

אולם  לראשונה  התגלה  חוק ;  הויגנסתיאורטית  על  עקרון  

ידי  המדען  והפילוסוף  היווני -זה  לפני  כאלפיים  שנה  על

 .אוקלידס
כדי  להדגים  את  חוק  ההחזרה  נשתמש  במתקן  המכונה 

היוצר אלומה , )1(המתקן  כולל  מקור  אור  ".  ִדסקה  אופטית"

 במרכז  הדסקה  נמצאת  מראה".   קרן אור"המכונה  , צרה

 1 - א60ציור       .  AO) הקרן הפוגעת(נכוון אליה את הקרן ). 2(
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שתי .  OBהאור  יוחזר  מהמראה  כקרן  מוחזרת  

המכונה ,    נמצאות      במישור    אחדOB  -  וAOהקרניים  

  למראה OC    ובו  נמצא  גם    האנך    ,מישור  הפגיעה

הזווית    שבין    האנך    לבין  הקרן .    Oבנקודת  הפגיעה  

ך והזווית  שבין  האנ,  זווית  הפגיעההפוגעת  מכונה  

מדידת .  זווית  ההחזרהלבין  הקרן  המוחזרת  מכונה  

זווית  ההחזרה  שווה  לזווית הזוויות  מוכיחה  ש

 . הפגיעה

הקרן :  חוק  ההחזרהשתי  העובדות  מהוות  את  

וזווית  ההחזרה ,  המוחזרת  נמצאת  במישור  הפגיעה

 .             שווה לזווית הפגיעה

  ואת ,αאם  נסמן  את  זווית  הפגיעה  באמצעות  

 'α = α. :  נוכל  לרשום , 'α  -החזרה בזווית ה

אחת  ההשלכות  החשובות  של  חוק  ההחזרה  היא 

, BOשאם  נכוון  את  הקרן  הפוגעת  בכיוון  ,  העובדה

הפיכות  בין קיימת  :  כלומר.  OAיוחזר  האור  בכיוון  

  והיא  מאפשרת ,הקרן  הפוגעת  לבין  הקרן  המוחזרת

כלומר  לקבל ,  להפוך  את  מהלך  הקרניים  במערכת

 .הנענה גם הוא לחוק ההחזרה, קרנייםמהלך 

 
 דמות במראה מישורית §   ב 60

למרָאה  כדורית .  מראה  מישוריתמכונה  ,  שמשטח  ההחזרה  שלה  מישורי,   ַמרָאה

: מראות  מישורית  שימושיות  מאוד  בחיי  היומיום.  או  פרבולית  צורת  משטח  אחרת

, אל  מאחורי  המראההציצו  ;  בדמות  זו  אין  ממשות.  כולנו  ראינו  את  דמותנו  במראה

 .ותיווכחו שאין שם מאום

 ? כיצד רואים אנו את העצם בָמקום שאינו קיים
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כדי  להשיב  לשאלה  זו  נברר  כיצד  נוצרת 

נציב  אל  מול  המראה .  דמות  במראה  מישורית

היוצאות  ,  מכלל  הקרניים.  Sנקודה  מוארת  

נעקוב    רק ,        והפוגעות      במראהSמהנקודה      

כל  אחת .  SO2  -  וSO  ,SO1:  אחר  שלוש

פי  חוק -מקרניים  אלה  מוחזרת  מהמראה  על

כלומר  באותה  זווית  שבה  היא  פוגעת ,  ההחזרה

 . בה

,     כמקורS1העין  משחזרת  את  הנקודה  .  לאחר  ההחזרה  פוגעות  הקרניים  בעין

וזה  המקום  שבו  יראה ,  S  של  נקודה  הדמותנקודה  זאת  היא  .  שממנו  יצאו  הקרניים

 .האורהצופה ּבַמְרָאה את מקור 

 S  היוצאות  מהמקור  ,כל  הקרניים    יתכנסו  המשכי  S1קל  להוכיח  שבנקודה  
 . והמוחזרות מהמראה לעין הצופה

,   מכיוון  שהיא  נוצרת  ממפגשי  קרניים  דמיוניות,דמות  מדומה  מכונה  S1הדמות  

אלא  מהוות  המשכי  קרניים  אמיתיות  הפוגעות ,  שאינן  נמצאות  מאחורי  המראה

 .   ממשיתהיתה הדמות ,  מתקבלת במפגש קרניים אמיתיותאילו היתה הדמות. בעין

, לכן  כאשר  צופים  אתם  במראה.  הדמות  במראה  המישורית  תמיד  מדומה,  ובכן

 . שאינה ממשית, צופים אתם בדמות מדומה

הדמות  במראה ,  אם  כן.  S1O = OS    -ונראה  ש,  ניעזר  בחוקי  חפיפת  משולשים

 . המקור מהמראהמישורית מרוחקת מהמראה כמידת מרחקו של 

מהווה  כל  נקודה  מקור  אור  שדמותו ,  אם  המקור  הוא  עצם  שאינו  נקודתי

קל  להוכיח  שבמקרה  זה  יהיו  צורתה  של  הדמות  וגודלה .  כמתואר  קודם,    מדומה

 . כאלה של עצם המקור

כלומר  אינה ,  ישרה.  2;  מדומה.  1:  דמות  העצם  במראה  מישורית  היא,  אם  כן

נמצאת  מאחורי  המראה  במרחק  כמרחקו .  4;  ם  המקורשווה  בגודלה  לעצ.  3;  הפוכה

הדמות  סימטרית  למקור :  במילים  אחרות.  של  עצם  המקור  הניצב  לפני  המראה

 . ביחס למישור המראה



 

  209 
 החזרת אור

  במראה ABכדי  לבנות  את  דמותו  של  החץ  

 : יש לבצע את הפעולות הבאות, מישורית

,   למישור  המראהAלהעביר  אנך  מנקודה  .  1

ישור  המראה  למרחק להמשיך  אותו  אחרי  מ

 ; A1ולסמן את הנקודה  , AO -השווה ל

 ;Bלבצע אותה הפעולה עבור נקודה . 2

 .B1  - וA1לחבר בין הנקודות . 3
 2 -ב 60ציור              

 .AB  שיתקבל הוא הדמות המדומה של החץ A1B1הקטע 
 אך;  במבט  ראשון  נראה  שאין  כל  שוני  בין  המקור  לבין  דמותו  במראה  מישורית

 . אין זה  כך

  ותראו  שהאצבעות  מסודרות –התבוננו  בדמותה  של  כף  ידכם  הימנית  במראה  

בדמות  שבמראה  מוחלף  הימין :  אין  זה  מקרי.  בה  כאילו  זו  כף  ידכם  השמאלית

 .  ולהפך, לשמאל

 כדי  שהעין  תוכל  לראות  את 

עליה ,  הדמות  המשתקפת  במראה

 ,שדה  הראייהלהימצא  בתחום  

יים  המוחזרות ידי  הקרנ-המוגבל  על

אם  העין  נמצאת .  מקצות  המראה

לא  תפגענה  בה ,  מחוץ  לשדה  הראייה

ולא  תיווצר ,  הקרניים  המוחזרות

 . תחושת ראייה של הדמות המדומה

אינה  מתפזרת  ונשארת  כזו  גם ,  הפוגעת  במראה  מישורית,  אלומת  אור  מקבילה

געת כאשר  אלומת  אור  מקבילה  פו.  מראתיתהחזרה  זו  מכונה  .  לאחר  ההחזרה

, ולאחר  ההחזרה  מתפזרת  בגלל  חספוסי  המשטח  לכיוונים  שונים,  במשטח  מסוים

: והיא  אופיינית  למשטחים  מחזירים  שאינם  חלקים,  דיפוזיביתתהיה  זו  החזרה  

הודות  להחזרה  דיפוזיבית  רואים  אנו  את  העצמים .  מחוספסים  ומשטחי  מט

.  ללא  מגבלת  תחום  שדה  ראייה,  שמסביבנו  מכל  כיווני  ההסתכלות

A
B

A 1
B1

O O
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 חוק שבירת האור §   61

נפֵתח  את  חוק  השבירה  באמצעות  העיקרון .  נעסוק  בתופעת  שבירת  קרני  אור

 . הויגנסשפיתח  

 צפייה בשבירת האור
חלק .  על  הגבול  שבין  שני  תווכים  שקופים  משנה  האור  את  כיוון  התפשטותו

וחלק  אחר ;  רכלומר  מתרחשת  החזרת  או,  מאנרגיית  האור  מוחזרת  לתווך  הראשון

וככלל  ישנה  את  כיוון ,  מאנרגיית  האור  יחדור  לתווך  האחר  דרך  משטח  הגבול

 . התפשטותו
 .שבירת האורתופעה זאת מכונה  

תצפיות .  מקומם  וגודלם,  בעקבות  השבירה  משתנים  צורתם  הנראית  של  גופים

נניח  מטבע  בתחתית  כוס  ריקה :  פשוטות  יכולות  לשכנע  אותנו  במסקנות  אלה

. שפת  הכוס  והעין  יהיו  בקו  אחד,  שמרכז  המטבע,  נזיז  את  הכוס  כך.  קופהשאינה  ש

עם  עליית  מפלס  המים  ייראה  המטבע .  מבלי  להזיז  את  הראש  נמלא  את  הכוס  במים

ייראה  עתה ,  שנגלה  קודם  באורח  חלקי,  המטבע.  כמתרומם  ותחתית  הכוס  ִעמו

 . במלואו
  ונראה  שחלקו  של –הצד  נתבונן  במכל  במבט  מ.  נעמיד  עיפרון  במכל  המלא  במים

 . כאילו נשבר העיפרון בקו פני המים, העיפרון הנמצא בתוך המים מוזז הצידה

מחזות  אלה  הם  תולדה  של  שינוי  כיוון  הקרניים  בגבול  המעבר  שבין  שני  תווכים 

 .שבירת האורכלומר ,  שקופים שונים

, )151ציור      (AB  מגדיר  את  המקום  היחסי  של  הקרן  הפוגעת    שבירת  האורחוק  

.     למשטח  הגבול  שבין  התווכים  בנקודת  הפגיעהCE    והאנך    DBהקרן  הנשברת    
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 .  זווית השבירה – βוהזווית  , זווית הפגיעה  מכונה αהזווית  

אם  ניצור  אלומת ,  ניתן  לראות  את  מהלך  הקרן  הפוגעת  במראה  והמוחזרת  ממנּה

, ת  טוב  במיםהאלומה  הנשברת  נראי.  אור  צרה  ונמלא  בעשן  את  אזור  הניסוי

 ). 152ציור (שהכניסו בהם צבע פלואורסצנטי 

 

 

 

 

 

 פיתוח חוק שבירת האור

נפֵתח  אותו  באמצעות  עקרון .  17-חוק  שבירת  האור  נוסח  באופן  ניסויי  במאה  ה

 .הויגנס

בעוברו  מתווך  שקוף  אחד  לתווך  שקוף  אחר  נשבר  האור  בגלל  השוני  במהירויות 

נסמן  את  מהירות  גל  האור  בתווך  הראשון    .  ההתפשטות  שלו  בשני  סוגי  התווכים

 .v2 - ב –ובשני , v1 -ב

פוגע )  אוויר  ומים:  לדוגמה(נניח  שבמשטח  הגבול  המישורי  שבין  שני  סוגי  התווך  

  מאונך  לקרניים ACמשטח  הגל  ).  153ציור  (הנע  מהאוויר  למים  ,  גל  אור  מישורי

A1Aו  -  B1B  .  למשטחMN  תגיע  ראשונה  הקרן    A1A  ,  והקרןB1B תגיע  למשטח  

 : כעבור זמן

        

 , תהיה כבר צורתו של הגל,   יתחיל  להיווצרBלכן  ברגע  שהגל  המשני  בנקודה  

 : חצי כדור שרדיוסו, Aשמרכזו בנקודה 

              AD = v2∆t 

àt = 
CB

v1
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המשיק  לכל  הגלים  המשניים ,  את  חזית  הגל  השבור  ניתן  לבנות  בשרטוט  כמשטח

במקרה .    ושמרכזיהם  על  משטח  הגבול  שבין  שני  התווכים,  נישמעֹוָררים  בתווך  הש

 .המשיק לגלים המשניים, BDהנדון זה מישור 

הצלעות  של  אחת     (ABC    במשולש    CAB  שווה  לזווית    αזווית  פגיעת  הקרן    

 :לכן). מהזוויות האלה מאונכות לצלעות הזווית האחרת

    CB = v1∆t = AB sin α  )8.2(  

 :לכן. ABD של המשולש ABD  שווה לזווית  βזווית השבירה  

    AD = v2∆t = AB sin β   )8.3( 
 :ומקבלים, )8.3 (-ב) 8.2(מחלקים את האגפים המתאימים של 

         )8.4( 

 .שאינו תלוי בזווית הפגיעה,  גודל  קבוע– nכאשר  

 הקרן  הנשברת  והאנך  בנקודת,  הקרן  הפוגעתש,  מראה)  153ראו  ציור  (הבנייה  

היחס  שבין :  הטוענת,  )8.4(משפט  זה  והמשוואה  .  הפגיעה  נמצאים  במישור  אחד

סינוס  זווית  הפגיעה  לסינוס  זווית  השבירה  הוא  גודל  קבוע  עבור  שני  סוגי  התווכים 

 . חוק שבירת האורמהווים את ,  הנתונים

אפשר  להיווכח  בחוק  השבירה  באופן 

ניסויי  במדידת  זוויות  הפגיעה  והשבירה 

יחסי  הסינוסים  עבור  זוויות  פגיעה וחישוב  

 .יחס זה יימצא ללא שינוי. ושבירה שונות

מקרה  מיוחד  הוא  כאשר  חזית  הגל 

, מקבילה  למשטח  הגבול  שבין  התווכים

 . בניצב לוכלומר הקרן פוגעת במשטח 

את  ההוכחה  הגיאומטרית .  במקרה  זה  הקרן  אינה  נשברת  במעבר  בין  התווכים

 .נשאיר לקורא הנבון –הויגנס אמצעות עקרון ב,  שוב–של מקרה מיוחד זה 

sin ¹

sin º
 = 

v1

v2

 = n 
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 מקדם השבירה

  מקדם    השבירה    היחסימכונה    ,  המופיע  בחוק  שבירת  האור,  nהגודל  הקבוע  

 .                                                                        מקדם השבירה של תווך אחד יחסית לתווך האחראו   

בע  חוק  השבירה  ומתגלה  גם  המשמעות  הפיזיקלית  של  מקדם   נוהויגנסמעקרון  

שעל  הגבול ,  הוא  שווה  ליחס  שבין  מהירויות  האור  בשני  סוגי  התווך:  השבירה

 :שביניהם מתרחשת השבירה

         )8.5( 

נמוכה )    8.4(-אזי  בהתאם  ל  ,   α  קטנה  מזווית  הפגיעה  βאם  זווית  השבירה  

 .   הראשוןמהירות האור בתווך השני מזו שבתווך

מקדם  השבירה  המוחלט  של מקדם  השבירה  של  התווך  יחסית  לריק  מכונה  

והוא  שווה  ליחס  שבין  סינוס  זווית  הפגיעה  לבין  סינוס  זווית  השבירה ,  התווך

 . במעבר של קרן אור מהריק לתווך הנתון

אפשר  לבטא  את  מקדם  השבירה  היחסי  דרך  מקדמי )    8.5(באמצעות  הנוסחה  

 . של התווך הראשון והשניn2 -  וn1 השבירה המוחלטים

 :     אזי,  מהירות  האור בריק– cכאשר                    , -                   ו- מכיוון ש

         )8.6(  

תווך  בעל  צפיפות  אופטית תווך  בעל  מקדם  שבירה  מוחלט  קטן  יותר  מכונה  

 .נמוכה יותר

וזו ,    במהירות  התפשטות  האור  בומקדם  השבירה  המוחלט  של  תווך  שקוף  תלוי  

קיום  מתחים  אלסטיים  בו ,  צפיפותו,  טמפרטורת  החומר:  תלויה  במצב  חומר  התווך

עבור  אור  אדום  הוא  קטן  יותר :  מקדם  השבירה  תלוי  גם  בתכונות  האור  עצמו.  ועוד

 . קטן יותר מאשר עבור אור סגול–ועבור אור ירוק , מאשר עבור אור ירוק

מקדמי  השבירה  המוחלטים  לחומרים  השונים  מציינים בטבלאות  הערכים  של  

.  ומהו  מצבו  של  חומר  התווך,  nאפוא  בדרך  כלל  לאיזה  אור  מתייחס  הערך  הנתון  

 . המשמעות היא שהתלות בקובעים אלה זניחה, אם לא צוין כזאת

n = 
v1

v2

n1 = 
c

v1

n2 = 
c

v2

n = 
v1

v2

 = 
n1

n2
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ברוב  המקרים  עוסקים  במעבר  אור    דרך  משטח  הגבול  שבין  אוויר  לחומר  מוצק 

אולם  מקדם ;    ולאו  דווקא  במעבר  שבין  הריק  לבין  החומר–ל  או  בין  אוויר  לנוז

    של חומר מוצק או נוזל שונה מעט מאוד ממקדם השבירה של n2השבירה  המוחלט    

 . אותו חומר יחסית לאוויר

,  n1 ≈ 1.000292:  כך  מקדם  השבירה  המוחלט  של  האוויר  עבור  אור  צהוב  הוא

 :   ולכן
         )8.7(    

ירה  עבור  חומרים  שונים  יחסית  לאוויר  מובאים  בטבלה  מטה ערכי  מקדם  השב

 ).עבור אור צהוב(

 מהלך קרניים במנסרה משולשת
חוק  שבירת  האור  מאפשר  לחשב  את 

 –מהלך  הקרניים  במכשירים  אופטיים  שונים  

העשויה ,  במנסרה  משולשת:  לדוגמה

 . מזכוכית או מחומר שקוף אחר

  מתואר  חתך  של  מנסרה 154בציור  

הקרן  הפוגעת  נשברת  בכניסתה     .  משולשת

ונשברת  שוב ,  למנסרה  לכיוון  בסיס  המנסרה

  ).בהתאמה, OB - וOAבפאות   (ביציאתה 

 θ  זווית  הסטייה.    של  המנסרהזווית  ההטיה  שבין  פאות  אלה  מכונה   ϕהזווית

    של  חומר nבמקדם  השבירה  ;    של  המנסרהϕשל  הקרן  תלויה  בזווית  ההטיה  

 ).8.4(ניתן לחשב אותה באמצעות חוק השבירה .  αהפגיעה  ובזווית  ;  המנסרה

, מתארת  אינסוף  מקרים  של  שבירה)  8.4(הנוסחה  .  את  חוק  השבירה  יש  לזכור

  במקום  לערוך  ניסוי  ולמדוד –והחוק  מאפשר  לחשב  בכל  מקרה  את  מהלך  הקרניים  

 .מכאן חשיבותו. את הזוויות

 

 

n = 
n2

n1

 Ó n2 
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 מקדם השבירה
 יחסית לאוויר

 החומר

 )C° 20 -ב(ים מ 1.33
 )C° 20 -ב(שמן זית  1.46
 כוהל 1.36
 גליצרין 1.47

 זכוכית 2.04 עד 1.47 -מ
 קרח 1.31
 סוכר 1.56
 יהלום 2.42
 רּובי 1.76
 מלח שולחן 1.54

  ?    
 ?מהי המשמעות הפיזיקלית של מקדם השבירה   .1
מה  ההבדל  בין  מקדם  השבירה  היחסי  לבין  מקדם  השבירה  .  2

 ?חלטהמו

 החזרה גמורה §  62
:  חוק  השבירה  מאפשר  לנו  להסביר  תופעה  מעניינת  וחשובה  מבחינה  יישומית

 . ההחזרה הגמורה

כאשר  עובר  אור    מתווך    בעל    צפיפות  

אופטית  כלשהי  לתווך  בעל    צפיפות    אופטית 

מאוויר    לזכוכית    או :  לדוגמה(גבוהה  יותר  

לחוק   ובהתאם  ,v1 > v2אזי  ,  )מאוויר  למים

לכן .  n > 1מקדם    השבירה        )    8.4(השבירה    

α > β)    הקרן    הנשברת    מתקרבת  ):  155ציור

 .אל  האנך  למשטח הגבול בין  שני  התווכים
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כלומר  מתווך  צפוף    יותר    מבחינה      אופטית   ,  אם    נשלח    קרן    במגמה  ההפוכה

 :יירשם חוק השבירה  כך,  )156ציור (לתווך צפוף   פחות   

              )8.8      ( 

ביציאה  מהתווך  הצפוף  יותר  תעבור  הקרן  הנשברת  בדרכה  של  הקרן  הפוגעת 

עם    הגדלת   .    כלומר  הקרן  הנשברת  תתרחק  מהאנך,  α < βולכן    ,  במקרה  הקודם

עבור  זווית ,  לבסוף.   α  תמיד  גדולה    מהזווית–  β  תגדל  גם  זווית  השבירה   αהזווית  

והקרן  הנשברת  תעבור  כמעט ,  90°  -וית  השבירה  לפגיעה  מסוימת  תתקרב  זו

לזווית  השבירה  הגדולה  ביותר ).  157ציור  (במישור  הגבול  שבין  שני  החומרים  

 . α0האפשרית מתאימה זווית הפגיעה הגבולית  

כאשר  קרן  אור  פוגעת  במשטח  גבול  שבין  שני .  α > α0נברר  מה  יקרה  כאשר    

. והחלק  האחר  מוחזר,  )נשברת(השני  עובר  חלק  ממנה  לתוך  התווך  ,  סוגי  תווך

תופעה  זו  מכונה .  והקרן  חוזרת  במלואה.    השבירה  בלתי  אפשרית,α > α0כאשר    

 .  החזרה גמורה

החתוך  לאורך ,  כדי  לצפות  בהחזרה  גמורה  ניתן  להשתמש  בפרוסת  גליל  זכוכית

את  חצי  הגליל ).  מט(כאשר  משטח  הבסיס  האחורי  מחוספס  ,  )חצי  גליל(צירו  

). 158ציור  (כך  שציר  הסיבוב  יעבור  דרך  אמצע  המשטח  החתוך  ,    על  דיסקמרכיבים

. את  אלומת  האור  הצרה  מהמקור  מכוונים  אל  מעטפת  המשטח  הגלילי  ובניצב  אליה

הניצב  למשטח  באתר (על  המשטח  הזה  אין  הקרן  נשברת  משום  כיוונּה  הרדיאלי  

  ההחזרה .וחלקית  מוחזרת,  על  המשטח  החתוך  חלקית  הקרן  נשברת).  הפגיעה

 ).8.4( בהתאם לחוק השבירה –והשבירה , מתרחשת בהתאם לחוק ההחזרה

) ולכן  גם  האנרגיה(ניתן  יהיה  להבחין  שהבהירות  ,  אם  נגדיל  את  זווית  הפגיעה

של  הקרן  העוברת )  האנרגיה(בזמן  הבהירות  -ובו,  של  הקרן  המוחזרת  הולכת  וגדלה

 .פוחתת

, לבסוף.  אנרגיה  של  הקרן  וקטנההולכת  ה,  90°-ככל  שזווית  השבירה  מתקרבת  ל

כלומר  כשהאלומה  העוברת  כיוונּה  לאורך   ,  כאשר  זווית  הפגיעה  מגיעה  לערך  הגבולי

 אחוז     האנרגיה     המוחזרת     מגיע     כמעט,    )157ראו ציור (משטח     הגבול     

sin ¹

sin º
 = 

v2

v1

 = 
1

n
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  ונגלה ,α0  -  תהיה  גדולה  מαנסובב  את  הדסקה  כך  שזווית  הפגיעה  .  100%  -ל

דהיינו  מתרחשת ,  וכל  האור  מוחזר  ממשטח  הגבול,  שהאלומה  העוברת  נעלמה

 .החזרה גמורה של האור
  מתוארת  אלומת  קרניים  ממקור  הנמצא  בתוך  המים  ולא  הרחק 159בציור  

המתאר  את ,  ידי  הקו  העבה  יותר-בהירות  גדולה  יותר  של  אור  מתוארת  על.  מפניהם

 . הקרן המתאימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    הזווית  הגבולית מכונה  ,  90°המתאימה  לזווית  שבירה  של  ,    α0הפגיעה  זווית  

 ):8.8(  נראית כך הנוסחה  ,sin β = 1כאשר  .  של ההחזרה הגמורה

         )8.9(  sin ¹0 = 
1

n
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עבור .    של  ההחזרה  הגמורהα0משוויון  זה  ניתן  למצוא  את  ערך  הזווית  הגבולית  

ועבור , '41°51   –  (n = 1.5)וכית  עבור זכ, '48°35   -    ערכה  שווה  ל(n =1.33)מים    

 . לכל המקרים האלה התווך השני הוא אוויר. '24°40 – (n = 2.4)יהלום  

נמלא  מים  בכוס  שקופה :  בתופעת  ההחזרה  הגמורה  קל  להבחין  בניסוי  פשוט

בהסתכלות  מלמטה  נראים  פני  המים .  ונרים  אותה  מעט  גבוה  יותר  מקו  העין

 .ת אור גמורהעקב החזר, כמוכספים, נוצצים

בתופעת  ההחזרה  הגמורה  משתמשים  באופטיקת  הסיבים  להעברת  אור  ודמות 

סיב  אופטי  בנוי ".  סיבים  אופטיים"המכונים  ,  דרך  אלומת  סיבים  גמישים  ושקופים

המצופה  במעטפת  מחומר  שקוף  בעל  מקדם  שבירה  קטן  מזה ,  מסיב  זכוכית  גלילי

, ניתן  להוביל  אור  בכל  דרך  שהיאכתוצאה  מהחזרות  גמורות  מרובות  .  של  הזכוכית

, המכיל  רבבות  סיבים,  סיבים  בודדים  מאוחדים  בכבל).  160ציור  (ישרה  או  עקומה  

בכבל  אופטי  מסוג  זה  משתמשים ).  161ציור  (וכך  ניתן  להעביר  קטע  של  דמות  

 .ברפואה כדי לבחון במראה עיניים חללי גוף פנימיים בלא שימוש בִאְזֵמל מנתחים

 

 

 

 

 
  160       ציור       161ציור                   

: הוא  תחום  התקשורת  האופטית,  שרב  היישום  בו  בסיבים  אופטיים,  תחום  אחר

 .טלוויזיה ואינטרנט, טלפון

 

. שמקורן  בחוק  השבירה,  ההחזרה  הגמורה  צופנת  בחובּה  תופעות  רבות  ומגוונות

היא  מהווה  בסיס אך  היום  ,  תחילה  נחשבה  תופעת  ההחזרה  הגמורה  לשעשוע  יפה

  .למהפכה בהעברת מידע בתקשורת ולסיוע באבחנה ובטיפול רפואיים
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? 
מהי  הזווית  הגבולית  להחזרה  גמורה  במשטח  הגבול  .1

 ?  אוויר-יהלום
 .הביאו דוגמאות נוספות של החזרה גמורה .2

 דוגמאות לפתרון תרגילים 
 .ה ולחוק השבירהלחוק ההחזר, הקשורים להתפשטות האור, נפתור כמה תרגילים

, עמוד  אנכי.  L = 36 mמטיל  צל  שאורכו  ,  )162ציור  (המואר  בשמש  ,  בניין .1

 .בנייןהשל  Hמצאו את הגובה . l = 3 mמטיל צל שאורכו , h = 2.5 mשגובהו  
 פ ת ר ו ן 

                          -  רואים   ש162מהציור  .   αקרני  שמש  פוגעות  בקרקע   בזווית  
                       .-וגם ש
 :לכן

        
 :מכאן מחלצים

    

קרן  אור .  ובאחרת  ניצב  אדם,  בגדה  האחת  של  אגם  קטן  מוצב  עמוד  ופנס  בקצהו .2

בסיוע  בניית  קרני  האור .  מהפנס  פוגעת  בעין  האדם  לאחר  חזרתּה  מפני  המים

הו מ.  שבה  מוחזרת  הקרן  הפוגעת,  מצאו  את  מקום  הנקודה  על  פני  האגם

והמרחק  בין ,  hגובה  האדם    ,  Hאם  ידוע  שגובהו    ,  המרחק  מנקודה  זו  לעמוד

 ? lהעמוד לאדם 

 

 

 

 

 

 162     ציור      163ציור 

tan ¹ = 
L

H
tan ¹ = 

l

h
L

H
= 

l

h

H = 
L

l
h = 30 m
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 פ ת ר ו ן 

או  של (  של  פני  המים  CDידי  משטח  -הנוצרת  על,  S    של  הפנס    S1נבנה  דמות  

הדמות .  CD  למשטח  Sכדי  לעשות  זאת  נוריד  אנך  מהנקודה  ).  163ציור  )  (המשכם

S1סימטרית  לנקודה    ,    נמצאת  בהמשך  אנך  זהS  ביחס  למשטח    CD  ,      כלומר

S1D = SD  .שהמשכה  לכיוון  המים  עובר ,  הקרן  המוחזרת  מפני  המים  מכּוונת  כך

כדי  לדעת  את  כיוון  הקרן  המוחזרת  יש  אפוא  להעביר  קו  מנקודה .    S1דרך    הנקודה  

S1  לנקודה  B  ,חותך  את  פני  המים  בנקודה  המבוקשת קו  זה.  שם  נמצאת  עין  האדם  

A. 

 ,לכן). בעלי זווית חדה שווה, ישרי זווית(  דומים ACB -  וADSהמשולשים 

      
      :או

 

  :xמכאן מחלצים  

  

.     סביב  הציר  הנמצא  במישור  המראהα = 17°מראה  מישורית  סובבה  לזווית    .    3

 ?קרן הפוגעת לא השתנהאם כיוון ה, לאיזו זווית תסתובב הקרן  המוחזרת
 פ ת ר ו ן

164ציור    (ϕנניח  שזווית  פגיעת  הקרן  היא    

 -לפי  חוק  ההחזרה  גם  זווית  ההחזרה  שווה  ל).  

ϕ  , ולכן  הזווית  בין  הקרן  הפוגעת  לבין  הקרן

 .2ϕ  -המוחזרת שווה  ל

יסתובב  גם  האנך  למרָאה   ,    לאותה  הזווית αהמראה  בזווית כאשר  תסּובב

זו  תהיה  גם  זווית  .  ϕ + αזווית  הפגיעה  החדשה  תהיה    ולכן    ,בנקודת  הפגיעה

 .ההחזרה  החדשה

DA

AC
= 

SD

BC

x

l - x
= 

H

h

x = 
lH

H + h
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כלומר ,  (ϕ + α)2  -לכן  הזווית  בין  הקרן  הפוגעת  לבין  המוחזרת  תהיה  שווה  ל

אי  לכך  תסּובב  הקרן  המוחזרת  בזווית   .  2α  -תשתנה  לעומת  הקודמת  ב

β = 2α = 34° . 

כיוונה  ההתחלתי  במעבר  מאוויר   של  קרן  אור  מθמצאו  את  זווית  הסטייה   . 4

 .α = 75°אם זווית הפגיעה  , למים
 פ ת ר ו ן 

 . θ = α − β:   מראה ש165ציור 
 :בהתאם לחוק השבירה

        

 . מקדם השבירה של המים– nכאשר  
 :מכאן

      

 .  'β ≈ 46°33 :בעזרת המחשבון מוצאים את גודל הזווית
 :לכן התשובה הסופית היא

θ ≈ 75° − 46°33' ≈ 28°27' 

      

 

 

 

 

 
  165    ציור      166ציור                          

חתך  המנסרה .  )166ציור  (  שרטטו  את  מהלך  הקרניים  במנסרת  זכוכית  משולשת .5

הקרניים  פוגעות  בבסיס  המנסרה  בניצב .  שוקיים-זווית  ושווה-הוא  משולש  ישר

 .למישור הבסיס

sin ¹

sin º
 = n

sin º = 
sin ¹

n
 Ó 0.727
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 פ ת ר ו ן 
מכיוון  שזווית  הפגיעה  שווה ,  ות  את  כיוונןבמעבר  דרך  הבסיס  אין  הקרניים  משנ

מכיוון  שזווית ,  על  הפאות  הצרות  מתרחשת  החזרה  גמורה).  166ציור  (לאפס  

לאחר .  גדולה  יותר  מהזווית  הגבולית  של  החזרה  גמורה  עבור  זכוכית,  45°,  הפגיעה

מוחזרות  בהחזרה ,  ההחזרה  מהפאה  השמאלית  פוגעות  הקרניים  בפאה  הימנית

סיכומו  של .  יוצאות  מהמנסרה  דרך  הבסיס  בכיוון  הניצב  לבסיסו,  גמורה  ממנה

במהלך  קרניים  מסוג  זה  משתמשים .  180°-כיוון  האלומה  משתנה  ב:  דבר

 . במשקפות שדה כדי להאריך את מהלך הקרן לאורך מערכת העדשות במשקפת

כאשר ,  מצאו  פי  כמה  גדול  העומק  האמיתי  של  אגם  מהעומק  המדומה.  6

 .  למטהמסתכלים ישר כלפי

 פ ת ר ו ן 
היוצאות ,  נשרטט  את  מהלך  הקרניים

  על  קרקעית  האגם  ופוגעות Sמנקודה  

מכיוון  שהתצפית ).  167ציור  (בעין  הצופה  

נכוון  את  אחת ,  נעשית  בכיוון  האנך

ואת ,      במאונך  לפני  המיםSAמהקרניים  

  קטנה  לאותו α  בזווית  –  SBהאחרת  

קרניים  שעוברות  בזוויות  גדולות (האנך  

לאחר ).  ?מדוע;  א  יפגעו  בעין  הצופהל

השבירה  על  פני  המים  מתקדמות 

ובמפגש ,  הקרניים  באלומה  מתבדרת

  של S1אלומה  זו  נמצאת  הדמות    המדומה  

                                             .Sהנקודה  

ידי  הישר -הנוצרות  על,  כזוויות  פנימיות    (α    שווה  לזווית  הפגיעה    ASBהזווית    

כזוויות     (β    שווה  לזווית  השבירה  AS1Bוהזווית    ,  )ותך  קווים  מקביליםהח

            ASBהזווית  -למשולשים  ישרי).  הנוצרות  בחיתוך  קווים  מקבילים,  מתאימות

הניתן  לביטוי  באמצעות  העומק  האמיתי  של  האגם      ,  AB    ניצב  משותף  AS1B  -ו



 

  223 
 שבירת אור

SA = H , ידי העומק המדומה  -או עלS1A = h:  

AB = H tan α = h tan β 

 :מכאן מקבלים

  

 :אזי, קטנות  β  -  וαמכיוון שהזוויות  

              

 :לכן

 

  .n = 1.3העומק האמיתי של האגם גדול מהעומק המדומה פי  

  8מקבץ תרגילים 
אלומת  אור  נכנסת  לתיבה  דרך  חריר  בדופן  הצדית  ויוצאת  דרך  חריר  בדופן  .1

אם  נציץ  לתוכה  דרך ,  אות  את  האלומה  בתוך  הקופסההאם  אפשר  לר.  שממול

 ?בתנאי שהאוויר שבתוך הקופסה נקי מכל חלקיקי אבק, חריר בדופן הקדמית

החדר  שאליו  נכנס  איבן  היה :  "...באחד  מסיפוריו  של  הסופר  הרוסי  גֹוגֹול  נכתב .2

שחדרה  לחדר ,  רק  קרן  אור  אחת;  משום  שתריסיו  היו  מוגפים,  חשוך  לגמרי

היא  פגעה  בקיר .  היתה  מוארת  בכל  צבעי  הקשת,  קטן  שבתריסדרך  חריר  

, עצים  וכבסים  התלויים  בחצרות,  שממול  לתריס  וציירה  בו  נוף  מרהיב  של  גגות

 ?האם טעה הסופר בתיאורו".  מעלה מטה, אולם הכול הפוך

  ואילו  צל –הוא  חד  ,  העומד  בסמוך  לעמוד  תאורה,  מדוע  צל  הרגליים  של  אדם .3

 ?הראש מטושטש

באיזו  תדירות  צריכה .    מתואר  ניסוי  מייקלסון  למדידת  מהירות  האור168ר  בציו .4

אם ,  כדי  שהמקור  ייראה  דרך  המשקפת,    פאות8לסוב  מנסרת  מראות  בעלת  

 ?מ" ק71-ידוע שקרן האור עוברת מרחק השווה ל

באיזו  זווית  למישור  האופקי .  אלומת  קרניים  מקבילות  מוקרנת  בכיוון  אופקי .5

כדי  שלאחר  ההחזרה  תופנה  האלומה  כלפי  ,  וריתיש  להעמיד  מראה  מיש

                                     ? האם תישאר האלומה מקבילה? מעלה

H

h
 = 

tan º

tan ¹

tan º

tan ¹
 Ó 

sin º

sin ¹
 = n 

H

h
= n
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, עצם  קטן  נמצא  בין  שתי  מראות  מישוריות .6

 . α = 30°אשר הזווית ביניהן  

    מקו L = 10 cmהעצם  נמצא  במרחק  

החיתוך  של  שתי  המראות  ובמרחק  שווה 

ו  המרחק  בין  שתי מה.  מכל  אחת  מהן

 ?הדמויות המדומות של העצם

פוגעת ,  Sהיוצאת  ממקור  נקודתי  ,  קרן .7

ולאחר         ,  Aבמראה  מישורית  בנקודה  

 ).169ציור  (Bההחזרה עוברת דרך נקודה 
אילו  היתה  קרן  מאותו  מקור :    יש  להוכיח

  לאחר  ההחזרה Bעוברת  דרך  הנקודה  

 :אזי, Aהשוכנת ליד הנקודה , Dבנקודה 
 ;לא היה מתקיים חוק ההחזרה. 1

  היתה  ארוכה SDBדרכה  של  הקרן    .  2

 .SABיותר מדרכה 

, על  מנת  שאדם,  התלויה  אנכית,  מה  צריך  להיות  גובהה  של  מראה  מישורית .8

 ?יראה את עצמו בגובהו המלא, Hשגובהו 

  יחסית  –פחמנית  -ושל  גופרית  דו,  מהו  מקדם  השבירה  של  מים  יחסית  ליהלום .9

 ?לקרח

 .60°פגיעה של קרניים מקבילות בלוחית מישורית היא  זווית ה .10
אם  ידוע  שהמרחק  בין ,  מה  המרחק  בין  נקודות  יציאת  הקרניים  מהלוחית

 ? מ" ס0.7הקרניים שעברו דרך הלוחית הוא  

לאיזה .  נראית  דמותו  מוסטת,  אם  נסתכל  על  עצם  כלשהו  דרך  מנסרה  משולשת .11

 ? צד

חזרת  במלואה  לאחר  הפגיעה  בפני מו,  המתקדמת  מתחת  לפני  המים,  קרן  אור .12

 .המים
?אם  על  פני  המים  נמצאת  שכבה  דקה  של  שמן  זית,  האם  תצא  הקרן  לאוויר
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-חתך  המנסרה  מהווה  משולש  שווה .13

קרן  אור  עוברת  דרך  המנסרה .  צלעות

הנמצאות  במרחק ,  ונשברת  בנקודות

 ). 170ציור (שווה מהקודקוד 

ממנו ,    של  החומרnמהו  הערך  המרבי  

 ? נסרהעשויה המ
שרטטו  את  מהלך  הקרניים  הפוגעות  .14

שבסיסה  משולש ,  במנסרה  משולשת

הקרניים .  שוקיים-ישר  זווית  ושווה

 171פוגעות  במנסרה  כפי  שמתואר  בציור  

 . ב-א ו
האם      יישאר      מהלך      הקרניים      ללא  

 ?      אם נטביל את המנסרה במים, שינוי

 העדשה §  63
.   גבול  מישורי  שבין  שני  סוגי  תווך  שקופיםעד  כה  דיברנו  על  שבירת  אור  על

 . במערכות אופטיות רבות משתמשים בשבירת אור בגבול משטחים כדוריים
 .  עדשהמכונה, ידי משטחים כדוריים-הָתחּום על, גוף שקוף

 סוגי עדשות
-עדשה  דו(ידי  שני  משטחים  כדוריים  קמורים  -העדשה  עשויה  להיות  תחומה  על

מישורית -עדשה  קמורה(ידי  משטח  כדורי  קמור  ומישור  -על,    )א172  ציור  –קמורה  

עדשות  אלה  עבות ).  ג172ציור  (ידי  משטח  כדורי  קמור  וקעור  -או  על,  )ב172  ציור  –

 . קמורותוהן מכונות , יותר באמצען מאשר בקצותיהן
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בציור .  קעורותמכונות  ,  אשר  באמצעיתן  צרות  יותר  מאשר  בקצותיהן,  עדשות

מישורית -קעורה;    א–קעורה  -דו:  לושה  סוגים  של  עדשות  קעורות  מתוארות  ש173

 . ג–קמורה -קעורה;  ב–
 עדשה דקה

    קטן  בהרבה l = AB  כאשר  עובי  העדשה    –נחקור  את  המקרה  הפשוט  ביותר  

. ולמרחק  העצם  מהעדשה)  174ציור  (  של  משטחי  העדשה  R2-  וR1יחסית  לרדיוסים  

 . נתכוון תמיד לעדשה דקה, שך על עדשותכשנדבר בהמ.  עדשה דקהעדשה זו מכונה 

 

 

 

 

 

, הן  כה  קרובות  בעדשה  דקה,  הנמצאות  בראש  כיפה  כדורית,  B  -  וAהנקודות  

  והמסומן המרכז  האופטי  של  העדשההמכונה  ,  שניתן  להחליף  אותן  בנקודה  אחת

אינה  נשברת  באופן ,  העוברת  דרך  המרכז  האופטי  של  העדשה,  קרן  אור.  Oבאות  

חלק  של  לוח  דק  בעל  דפנות ,  בקירוב  טוב,  שאזור  המרכז  מהווהמכיוון  (מעשי  

 ). מקבילות

, העובר  דרך  מרכזי  המשטחים  הכדוריים  היוצרים  את  העדשה,  O1O2הקו  

הציר  האופטי  הראשי  של  עדשה  דקה  עובר  דרך  מרכז .  ציר  אופטי  ראשימכונה  

ציור   (  ציר  אופטי    משנימכונה  ,  העובר  דרך  מרכז  העדשה,  כל  ישר  אחר.  העדשה

175.( 

 דמות בעדשה
היוצא ,  כלומר  אור,  בדומה  למראה  מישורית  יוצרת  העדשה  דמות  של  מקור  אור

מתכנס  לאחר  השבירה  בעדשה  בנקודה  אחת ,  )המקור(מנקודה  כלשהי  של  הגוף  

אם  לאחר .  שעברו  הקרניים)  באיזה  חלק  של  העדשה(ללא  תלות  בדרך  )  דמות(

אם  הקרניים .  וצרות  דמות  ממשיתהן  י,  היציאה  מהעדשה  מתכנסות  הקרניים
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, מתכנסות  הן  בנקודה  אחת  במפגש  המשכי  הקרניים,  מתבדרות  ביציאתן  מהעדשה

ואפשר  לצפות  בה  באמצעות  העין  או  באמצעות  מכשירים ,  ואז  הדמות  היא  מדומה

 .אופטיים

 

 

 

 

 
 175        ציור      176                         ציור 

 עדשה מרכזת
עדשה .  ייצרים  עדשות  מזכוכיתבדרך  כלל  מ

. קמורה  מרכזת  את  קרני  האור  הנכנסות  אליה

אפשר  לתאר  אותה  כמורכבת  ממנסרות  זכוכית 

כל  מנסרה  מטה  את  הקרניים  לכיוון ).  176ציור  (

, העוברות  דרך  העדשה,  ולכן  כל  הקרניים,  הבסיס

העוברות  דרך ,  כל  הקרניים.  מוסטות  כלפי  הבסיס

ון  הציר  האופטי מוסטות  אפוא  לכיו,  העדשה

 . הראשי

את  שבירת  הקרניים  בעדשה  מרכזת  אפשר 

. מניחים  את  העדשה  על  דסקה:  לראות  בניסוי

תחילה  מכוונים  את  קרן  האור  לאורך  הציר 

ונוכחים  לדעת  שהיא  עוברת  את ,  האופטי  הראשי

לאחר  מכן ).  177ציור  (העדשה  ללא  שבירה  

כלומר (מכוונים  את  הקרן  לאורך  ציר  אופטי  משני  

וצופים  בהעתקה ,  )גם  הפעם  דרך  המרכז  האופטי

של  הקרן  הנשברת ,  כמעט  שאינה  ניכרת,  מקבילה

 ). 178ציור (
לאחר .  כך  מטילים  על  העדשה  קרניים  מקבילות  בכיוון  הציר  הראשי-אחר

 ).179ציור (השבירה הן מתכנסות בנקודה אחת 
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שבה  נפגשות  קרניים  מקבילות  אלה ,  הנקודה

המוקד  הראשי מכונה    ,  הלאחר  עוברן  דרך  העדש

 ).   180ציור   (Fוהוא מסומן באות  ,  של העדשה

את  הקרניים  המקבילות  לציר  האופטי  הראשי 

, הנקודה.  אפשר  לכוון  אל  העדשה  גם  מהצד  השני

היא  המוקד ,  שבה  הן  תתרכזנה  לאחר  השבירה

 ).181ציור (הראשי השני 

 

 

 

 
 180         ציור       181ציור 

והם  נמצאים  משני  צדיה  במרחק  שווה ,  שה  שני  מוקדים  ראשייםלעד,  ובכן

מרחק מרחקים  אלה  מכונים  .    אם    משני  צדי  העדשה  נמצא  אותו  תווך–ממנה  

 .  Fומסמנים את שניהם באות  , המוקד של העדשה

נכוון  את  הקרניים  המקבילות  בזווית  לציר 

ונראה  שהן  לא  תיפגשנה ,  האופטי  הראשי

182ציור  (ודה  אחרת  אלא  בנק,  במוקד  הראשי

ננסה  וניווכח  שנקודות  ההתכנסות  של  כל ).  א

המושלכות  אל ,  אלומות  הקרניים  המקבילות

, ממוקמות  על  המישור,  העדשה  בזוויות  שונות

המאונך  לציר  האופטי  הראשי  והעובר  דרך 

מישור  זה  מכונה ).  ב182ציור  (המוקד  הראשי  

 .   מישור המוקד
עדשה אם  נמקם  את  נקודת  האור  במוקד  ה

, )או  בכל  נקודה  הנמצאת  על  מישור  המוקד(

ניווכח  שלאחר  השבירה  בעדשה  יוצאות 
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אם  נרחיק  את ).  183ציור  (קרניים  מקבילות  

תתכנסנה ,  המקור  ממישור  מוקד  העדשה

הקרניים  לאחר  השבירה  ותיצורנה  דמות 

כאשר  המקור  נמצא ).  א184ציור  (ממשית  

 תמתפזרו,  מהעבר  האחר  של   מישור  המוקד
 183ציור ).                              ב184ציור (והדמות תהיה מדומה , הקרניים

 

 

 

 

                      

 

 

 185   ציור      184     ציור    
 עדשה מפזרת

גבי  הדסקה  ונכוון  אליה  קרניים -נניח  עדשה  על.  עדשות  קעורות  הן  מפזרות

וההמשכים ,  )185ציור  (ות  תתבדרנה  הקרניים  היוצא.  המקבילות  לציר  האופטי

 .שלהן ייפגשו במוקד הראשי של העדשה המפזרת

.   מהעדשהFוהוא  נמצא  במרחק  )  186ציור  (במקרה  זה  המוקד  הראשי  מדומה  

אם  משני ,  המוקד  המדומה  הראשי  השני  נמצא  בצד  האחר  של  העדשה  באותו  מרחק

 ).187ציור (צדי העדשה נמצא אותו תווך 

 

 

 

 

   186      ציור     187     ציור 
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 עוצמה אופטית של עדשה
מסמנים  אותה .    של  עדשהעוצמה  אופטיתהגודל  ההפכי  של  מרחק  המוקד  מכונה  

 : Dבאות  

       
, כן  חזקה  יותר  השבירה,  ככל  שמוקדיה  של  העדשה  נמצאים  קרוב  יותר  אליה

 . וגדולה יותר בגודלה עוצמתה האופטית של העדשה

      

לעדשה  בעלת  עוצמה  של .    האופטית  של  העדשה  מבטאים  בדיאופטריותאת  העוצמה

 .' מ1דיאופטריה אחת מרחק מוקד בן 
 .      ועדשות קעורות הן מפזרות, עדשות קמורות הן מרכזות
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