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  :קול הפיזיקה
  מאפייני הקול, מקורותיו והתפשטותו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוכן העניינים

  3  מהו קול? תשובות רבות לשאלה אחת...  

  3    המהות הפיזיקלית של הקול. 1

  5  התנסות: האם אפשר לשמוע דרך הפה? 

  5          קולות שונים ומאפייניהם   2

  5           א. עצמה 2     

  5                                                                                                 מהי? -הקול  עצמת           

    יחידה למדידה אובייקטיבית, של עצמת קול יחסית, או מפלס קול יחסי -דציבל          

  6  עצמות קול מבוטאות בסולם מדידה לוגריתמי               
של מספרים גדולים או: רואים את סולם המדידה  הצגה לוגריתמית: תרשים

  הלוגריתמי
  

  7  הטווח של עצמות הקול ושמיעת האדם               
  8  טבלה: עצמות קול, רום קול ותחושות                    

  8       מכשיר למדידת עצמת הקול - רעשמד         

  9      הנומוגרף מהו?              

  10  פעילות: ביטוי עצמות רעש שונות בעזרת גרף עמודות                   

  11  ב. תדירות    2      

  11  מהי תדירות הקול?                            

                               HZ        11 –הרץ             

  11  קליים     בניית כלים מוזי - קול המוזיקה פעילות:            

  12קול ההיסטוריה: בין מתמטיקה, מוזיקה ותותחים                                                               

    טווח התדירויות, תחום השמיעה של האדם וקולות אנוש

  13  אודיוגרמות: רואים את הקולות                

 15  ג. סוגי קולות     2     

   מה בפרק?

  הרעש סוגייתסקירה ודיון בתכונות ובמאפיינים הפיזיקליים של סוגי קולות, ובהשתמעויותיהם ל -

יס להבנת עקרונות באקוסטיקה, במניעת רעש ובאקוסטיקה הכרת אופני ההתפשטות של קול, כבס -
  ארכיטקטונית

  הכרת הקשר בין התכונות הפיזיקליות של סוגי צלילים ושל מוזיקה ובין אופיים -

  לבידוד אקוסטי ולמניעת רעש ונזקיו הכרת אמצעים פיזיים  -

  שמיעתיים של קולות וצלילים- הכרת תופעות נוספות  של גלי קול ושימושים לא -

  כרת פרקים בהיסטוריה של חקר הקול והאקוסטיקה.ה -
  

  בפרק משולבים מידע ופעילויות מתחומי הדעת ומהנושאים הבאים:

  פיזיקה -

  טכנולוגיה -

  מוזיקה  -

  היסטוריה, היסטוריה של המדע והטכנולוגיה  -
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  15  קול המוזיקה: סוגי קולות במוזיקה            

  16  קול המוזיקה: חומרים, כלי נגינה וצלילים              

  17    מקורות הקול ודרכי התפשטותו . 3

  17  א. מקורות קול       3     

  18  ב. התפשטות הקול ומהירותו    3     

  18  ים ;מה שומעים הדגים? התנסויות: התפשטות גלי קול בחומרים שונ           

  19  קול   על אוויר ועל קול ההיסטוריה: על ריק,            

  20  מהירות ההתפשטות של הקול בחומרים שונים               

  21  התנסות: מדידת מהירות הקול          

  22  קול ההיסטוריה: תולדות המדידה של מהירות הקול     

  23       'הקול למרחקים?   הטלפון 'קופץ'יה: כיצד קול הטכנולוג          

  25    הרדיו
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  מהו קול? תשובות רבות לשאלה אחת...

  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                    
 לפנה"ס) 20 - 90(ויטרוביוס, מרכוס פוליו, 

 

  הערה: מעוף הקוקייה הוא אופקי ושל העפרוני מאונך. 

 

                                            
) 1704 - 1651( קיורי                                                                                           

ה: יהודית , תרגום ועריכומבואות שירי הייקומבחר , אל פסגת הפוג'יסןמתוך: 
1987, ספריית פועלים כפרי  

  

  דוגמאות אלו ממחישות כי יש דרכים שונות, אובייקטיביות וסובייקטיביות,  לתאר "קול" . 

  להלן נדון בהיבטים הפיזיקליים של הקול.

  

  המהות הפיזיקלית של הקול .1

נעים בתוך אורכיים הניתן לראות בקול צורה של אנרגיית תנועה. תנועה זו קורית בצורת גלים  

  תווך כלשהו. כאשר פוגעות תנודות אורכיות אלה באוזנינו הן מעוררות בנו את תחושת השמע. 

מזכירות  מחזוריות. תנודות אלה תנודותמקור הקול יוצר בחומר המקיף אותו ("חומר התווך") 

  שנוצרים במים כשזורקים לתוכם אבן, אך שונות מגלי המים בשני דברים:  גלים

  הכיוונים. כללבמרחב תפשטים  גלי הקול מ .1

  המהירות שבה מתפשטים גלי הקול גבוהה בהרבה ממהירות הגלים במים. .2

, שהוא חומר התפשטות הקול היא בעצם "גל הדף" או "מכה",  העובר/ת באוויר או בחומר אחר

התווך חומר . חומר התווך עצמו ולא המכה. בתנועה הגלית מועברת דרך חומר התווך התווך

  ת הגל חוזר למצבו הראשוני לאחר שחולפת המכה. הנושא א

הדף או מכה מסוג זה מומחשים היטב כאשר הזגוגיות רועדות ולפעמים אף מתנפצות, בגלל מטוס 

העובר את מהירות הקול וגורם ל'בום' על קולי, או כתוצאה מרעש חזק אחר. כדאי לזכור גם כי  

ידינו כקולות, ובו בזמן הן מעיפות דברים  רוחות מנשבות בחזקה ומערבולות אוויר נקלטות על

ואנו חשים בהדף שלהן. כאשר פוגעות תנודות אורכיות אלה באוזנינו הן מעוררות בנו את תחושת 

  .)קול הביולוגיההשמע. (על המנגנון המפורט של תהליך זה ראו בפרק 

  "קריאת הקוקייה

  -עפרוניושירת ה

 מצטלבות בשמים"

  "הקול הינו משב רוח זורם 

  הניתן לתפיסה כמגע 

 באמצעות חוש השמע" 
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  נקודות למחשבה

  ינו?: אם רעש חזק גורם נזק לזכוכית, מה הוא עלול לגרום לאוזנ .1

  מדוע מעופו של הזבוב נשמע לנו כזמזום?   .2

  אם יזדמן לכם לעמוד ליד תופים, נסו לאטום את אוזניכם ולשים לב לחלקי גוף אחרים   .3

  שדרכם אתם חשים בקולות.      

, שהוא שינוי זמני בלחץ האוויר. אם נשים גלכל הפקת קול יוצרת  למתרחש:להלן הסבר פיזיקלי 

קום קבוע, במרחק מה ממקור הקול יראה המכשיר בהתחלה לחץ רגיל  מכשיר רגיש ללחצים במ

כאשר יגיע הגל, יעלה הלחץ להרף עין, אחר כך ירד למצב  .(השווה ללחץ הברומטרי באותו מקום)

לחץ ובסוף יחזור למצב הרגיל. זאת, במקרה של פעימה אחת בודדת. ברוב המקרים הקול -של תת

ה רצף של עליות ראמד הלחץ  יו  בלחץ) הבאים בזה אחר זה המופק הוא רצף של גלים (שינויים

וירידות:  בכל נקודה נתונה מתחלף כל הזמן לחץ גבוה בלחץ נמוך, הלחץ 'מועבר' לנקודה הבאה, 

  שבה קורה דבר דומה, וכך מתקדם גל הקול באוויר. 

חומר אחר  לחץ גבוה יותר מבטא, למעשה, צפיפות גבוהה יותר של חלקיקים, של אוויר או של

   חלקיקים אשר נמצאים בתנועה מתמדת.שהקול עובר דרכו, 

  

  

  

  

  

  בקישורים הבאים ניתן למצוא קטעי וידאו עם הדמיות והמחשות של תהליך זה:

?v=dbeK1fg1Rew&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch   
  ).1933על גלי הקול ומקורותיהם (הסרט בש/ל, משנת ישן מתוך סרט   2:21קטע של 

  

http://www.youtube.com/watch?v=27a26e2CnuM 0:26  
DSN Animation: What Is Sound?  

  ת של מעבר הקול ממקור קול אל האוזן.המחשה סכמטי
  

http://www.youtube.com/watch?v=MFLeGJclQiI&feature=related 0:27  
sound is vibrations  

  אנימציה בסגנון קומיקס. מתייחסת גם להבדלים בגובה הצלילים.

  

  

  

  

  

  לחץ גבוה  לחץ נמוך

מקור 

  קול

  לחץ גבוה  לחץ נמוך

    !!                שימושימושימושימו 

חשוב להבחין בין גלי קול ובין סוגים אחרים רבים של גלים אשר מוכרים לנו: גלי אור, גלי רדיו ועוד סוגים 

  ותיהם. של  גלים אלקטרומגנטיים, אשר שונים מגלי קול ברוב תכונ

שיחנו בטלפון, הקול איננו מגיע אלינו באמצעות גלי -יש לזכור כי  כשאנו שומעים רדיו, או את קולו של בן

  מגנטיים.-קול! רוב הדרך מהדובר ועד לאוזנינו נעשית כשגל הקול 'מתורגם' לגלים חשמליים או אלקטרו

י 'תרגום' של גלי קול בנקודת ההקלטה, גלי קול, אלא גלים אלקטרומגנטיים הנוצרים על יד אינםגלי רדיו 

  ועוברים 'תרגום' חזרה לגלי קול במכשיר הרדיו שלנו. 
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  התנסות: האם אפשר לשמוע דרך הפה?

  אפשר לברר שאלה זו באחת מהדרכים האלה:

, ניתן למצוא את עצמאי בשטחשל מוזאון המדע בירושלים, במדור  המדען הצעירבאתר  .א

העוזרת בהמחשת מהותו הפיזיקלית של הקול, ומספקת הסבר קצר וברור.    רישום צליליםהפעילות 

  .  http://www.mada.org.il/activities/athome/air/soundהכתובת של האתר: 

  אוטמים את האוזניים בעזרת אטמי אוזניים טובים. .ב

  מפעילים רדיו בקרבת מקום.          

  מחזיקים בין השיניים סרגל ארוך מפלסטיק.          

  געים עם הסרגל במכשיר המנגן.נו          

  עוצמים עיניים          

  מה אתם חשים בפה? באוזניים? מה ההסבר הפיזיקלי לתחושות אלה?

  

  ומאפייניהם .  קולות שונים 2

   ידי שני ממדים:- התנודות מאופיינות על

  א. עצמה

  ב.  תדירות 

  

   א. עצמה2

  מהי? -עצמת קול 

תרגום' לגל של שינוי  בלחץ האוויר,  ולכן אפשר לבטא   כפי שצוין כבר, אנרגיית הקול  'עוברת

  שטח.\אנרגיה זו כתלויה בלחץ, כלומר כתלויה ביחידות מדידה של כוח

  : נקודה למחשבה

מה אפשר ללמוד מתוך היחידות שבהן מבוטאת עצמת קול על אופי האנרגיה של הקול כפי שהיא 

  מגיעה עד לאוזן הפנימית?

יה) דרך ישנ 1היא כמות האנרגיה האקוסטית, הזורמת ביחידת זמן (  מבטאת הספק. עצמת הקול

סמ"ר), או, במילים אחרות, ההספק האקוסטי ביחידת שטח. לכן  ניתן לבטא  1יחידת שטח  (

  עצמת קול ביחידות של הספק (וואט) לשטח (מטר מרובע).

מה הבודדת או גובה הגל בפעי -(אמפליטודה)  משרעתבאופן גרפי מבוטאת העצמה באמצעות ה

המרחק בין נקודת האפס, שבה הלחץ שווה ללחץ הברומטרי שמסביב , ובין הנקודה בה יש סטייה 

  אפס.המרבית של הלחץ מנקודת 

  

  

  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   

  משרעת

  לחץ

  זמן
  תנודה
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קשור  גובה הגלאת גובה הצליל, מדובר בשני דברים שונים:  איננו מבטאיש לזכור! גובה הגל  

  !תדירותקשור ב הצליל גובהבעוד ש עצמה ל

  

  יחידה למדידה אובייקטיבית, של עצמת קול יחסית, או מפלס קול יחסי   -דציבל 

. מספר גראהם בלון , הקרויה על שם ממציא הטלפבלהוא עשירית של יחידת המדידה  דציבלה

הבלים או הדציבלים המאפיין צליל מסוים נקבע על פי היחס בין עצמת צליל זה לבין עצמת צליל 

בסיסית שהיא עצמת הצליל החלשה ביותר שאוזן אדם מסוגלת לשמוע כשתדירות הצליל היא  

פק: תנודות בשנייה). את עצמת הצליל ניתן לבטא ביחידות של הס 1000(כלומר:  הרץ 1000

יה). כפי שצוין ישנ 1סמ"ר) ביחידת זמן ( 1הכמות של אנרגיית הקול הזורמת דרך יחידת שטח (

  שטח.\אנרגיית הקול מתבטאת בגל לחץ שאותו אפשר לבטא ביחידות של כוח

בעצמת  הקול   26%יחס זה מבוטא בשיטה לוגריתמית. עלייה בדציבל אחד מבטאת עליה של 

), עלייה בשלושה דציבלים מבטאת עליה פי שניים בעצמת הקול. 1.26הוא הלוגריתם של  0.100(

-ל 0במספרים בין  אוזן האדם מסוגלת לשמוע צלילים בטווח רחב של עצמות המבוטא בשיטה זו

140 .  

  

  קול מבוטאות בסולם מדידה לוגריתמי העצמות 

(כלומר: פי  1012עצמת הקול הגבוהה ביותר שאוזנינו מסוגלות לשאת ולשמוע, כקול, חזקה פי 

שלנו.  סף השמיעה - מיליונים!) יותר מעצמת הקול המזערית שאנו מסוגלים לשמוע -מיליון

מדובר אם כך, בטווח עצמות גדול ביותר, וכדי להימנע משימוש במספרים אסטרונומיים 

  משתמשים בסולם מדידה לוגריתמי.

 

ושי או לאי הבנה. למשל, השימוש בסולם לוגריתמי כדי לבטא עצמות קול, גורם לא פעם לק

דציבלים),  67או    64ממבט ראשון נדמה שהויכוח על עצמת הקול שיש להתיר בסביבת כבישים, ( 

במפלסי הקול/הרעש: עצמת רעש של    2הוא ויכוח קטנוני, אך למעשה מדובר על הבדלים של פי 

  דציבלים.  64דציבלים גבוהה פי שניים מעצמת רעש של  67

דציבלים  67מסף השמע.  106.4דציבלים מבטאים עצמת קול הגבוהה פי  64 :ההסבר המתמטי

, וזהו הלוגריתם 0.3. ההפרש בין החזקות (הלוגריתמים) הוא 106.7מבטאים עצמת קול גבוהה פי 

  .2של 

  

  מהו סולם מדידה לוגריתמי ואיך משתמשים בו?

שלהם.  10סולם מדידה לוגריתמי מתייחס לא לגדלים עצמם, אלא לסדרי הגודל שלהם, לחזקות 

למשל:  .1מציינת הספרה השלמה של הלוגריתם את מספר הספרות פחות בלוגריתם של מספר מסוים 

. הלוגריתמים של מספרים בין 6.0 - 1,000,000, של מיליון, 3.0 - 1000, של 2.0הוא  100הלוגריתם של 

  . 2.9995: 999ושל  2.6989הוא   500לוגריתם  של  . למשל,3.0 -, ל2.0נעים בין  999 -ל 100
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: הצגה לוגריתמית של מספרים גדולים או: רואים את סולם המדידה תרשים
  הלוגריתמי

  ול  יחסי :                                                      המפלס בדציבליםמבטא עצמת קול /מפלס ק 

)100,000,000,000,000( x 1014                                                  140מפלס סף השמיעה  

               )10,000,000,000,000 (x 1013                       130                   מפלס סף השמיעה  

                   )1,000,000,000,000 x 1012 (                                 120מפלס סף השמיעה  

                      )100,000,000,000 (x 1011                               110מפלס סף השמיעה  

                         )10,000,000,000 x 1010                             100מפלס סף השמיעה         

                             )1,000,000,000 (x 109                          90מפלס סף השמיעה  

                              )100,000,000(08 1x                             80מפלס סף השמיעה  

                                 )10,000,000 x 107  (                  70מפלס סף השמיעה  

                                    1,000,000 x 106                  60מפלס סף השמיעה  

                                       100,000 x 105               50מפלס סף השמיעה  

                                        10,000 x 104 (         40מפלס סף השמיעה)  

                                          )1,000 (x 103        30מפלס סף השמיעה  

                                            )100 (x 102      20מפלס סף השמיעה  

                                               )10 (x 101    10מפלס סף השמיעה  

                                                  1x        0מפלס סף השמיעה  

  

  

  

  

  הטווח של עצמות הקול ושמיעת האדם

 תנודות בלחץ האוויר בטווח מסוים לתחושת שמיעה או צליל.' לתרגם'האנושי מסוגל חוש השמע 

(במלים:  1/5,000,000,000הקטן ביותר הנקלט בעזרת חוש השמיעה שלנו הוא שינוי של השינוי 

בלחץ הברומטרי. שינוי כזה נגרם בעת שינוי בגובה של ס"מ אחד.  אחד חלקי חמישה מיליארד)

  קשה להאמין שיש מישהו שחש תוספת לחץ זעירה כזו תוך כדי ירידה של ס"מ אחד בגובה.

מחוש הלחץ והמגע: עצמת הקול בסף  השמיעה שלנו רגיש הרבה יותרמכאן ניתן להבין שחוש 

  ) מעצמת הקול בסף התחושה או הכאב.10-12מיליון מיליונים ( -טריליון השמע קטנה פי 

שאוזן האדם יכולה לתרגמה לקול,  עצמת הקול הגבוהה ביותרהוא  הסף העליון של התחושה

מת על ידי שינוי לחץ אוויר המקביל לשינוי של ולעמוד בה מבלי להיפגע מיידית. זו עצמה הנגר

  מהלחץ הברומטרי. מעל עצמה זו הופכת תחושת השמע לתחושת כאב. 1/500

  .קול הביולוגיהבפרק  -פרטים נוספים על סף השמיעה ועל מה שעלול לקרות לו 
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  טבלה: על עצמות קול, רום קול ותחושות

עצמה 
  (בוואט/מ"ר)

מפלס הקול 
  (בדציבלים)

דוגמאות לקולות וצלילים ברמה   *הקול הנתפס רום
  מקור הקול: זו

  המראת מטוס סילון      100

  צפירה ואזעקה    130  10

  דיסקוטק  סף הכאב (התחושה)  120  1

        

  רעש חזק של תחבורה  )fffרעש חזק  במיוחד (  90  10-3

  מכונית  )ffרעש חזק מאוד (  80  10-4

  שואב אבק  )fרעש חזק (  70  10-5

  שיחה שקטה  )mfרעש בינוני (  60  10-6

    )softשקט (  50  10-7

    )ppשקט מאוד (  40  10-8

  תקתוק שעון מעורר  )pppשקט במיוחד (  30  10-9

  רשרוש עלים    20  

    סף השמיעה  0  10-12

  
  רום הקול מבוטא בסימנים מוזיקליים:*

f - forte -  .(באיטלקית: חזק), קול רםFf  

mf - mezo-forte ת: חזק במידה בינונית)(באיטלקי  

p - piano  - .(באיטלקית: שקט)  

 

  מכשיר למדידת עצמת הקול  -מד  רעש 

את השינויים החלים בלחץ  'מתרגם'מד הרעש בנוי ממיקרופון, ממגבר ומלוח תצוגה. המיקרופון 

האוויר עם התקדמות גלי הקול ,לאותות חשמליים. האותות החשמליים מועברים דרך מגבר כדי 

גלי הקול, והם מסוגלים למדוד עצמות  לכל יהיה למדוד אותם. מדי הרעש אינם רגישים שאפשר

קול רק בטווחים מוגבלים של  עצמות ותדירויות. רוב  המכשירים  רגישים לגלי קול בטווח  

מספר התנודות  -הרץ (הרץ  8000 - 20דציבלים,  ובטווח תדירויות של  130 - 30עצמות של 

  ה.יבשני

  1רעש- מדכך נראה 

                                                 
1

 Sensidyne, LPcc,  

   p://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/SVAN_979_Sound_Level_Meter_and_Analyzer.jpghtt בקישור: 
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  התצלום בקישור הבא

http://farm3.static.flickr.com/2478/3681591417_fd200c107e_z.jpg  מראה כיצד

  בבוסטון. רעש למדידת הרעש בנמל התעופה לוגאן-משתמשים במד

 

  

  הנומוגרף מהו? או:  כיצד מחשבים עצמת רעש הנובע משני מקורות רעש או יותר?

האם רעש של שתי מכוניות הוא כפול מרעש של מכונית אחת? והאם עשר מכוניות  •

  מרעישות פי עשר ממכונית אחת? 

  מרשרושו של עלה בודד? 1000עלים גבוה פי  1000האם מפלס קול הרשרוש של  •

  ! מובן שלא

הרעש שיוצרים מספר מקורות רעש אינו סך הכל המתקבל מחיבור  .החישוב הדרוש אינו פשוט

פשוט של עצמות הרעשים השונים. רעש נוסף עשוי להיבלע בחלקו או ברובו ברעש הקיים, 

מן  ובמדידות, העצמה  הכוללת של רעש הנובע ממספר מקורות, לא תעלה. התופעה מוכרת בוודאי

ה: כשאנו עומדים ליד הכיור במטבח כשברז המים פתוח, ומישהו קורא לנו בקול הניסיון, לדוגמ

  את צעקותיו הרמות ואיננו שומעים אותו. 'בולע'רעש המים הזורמים  -רם מן החדר 

במקרים של רעש המגיע משני מקורות רעש שונים (למשל: שני כבישים העוברים באותה סביבה), 

  פלס הרעש הכולל. כדי למצוא את מנומוגרף נעזרים ב

הנומוגרף הוא סוג תרשים שמעובד בעקבות מדידות פיזיקליות וחישובים, והוא מציג באופן 

חזותי/גרפי את הקשר בין ההבדל בעצמות הקול משני המקורות, ובין תוספת העצמה של צירוף 

  הקולות.

  Nomogramparallelresistance.svgדוגמה של נומוגרף אפשר למצוא, למשל בקישור: 

  

  שאלות ונקודות למחשבה ולדיון
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שני חברים ישבו על ספסל בחורשה וניהלו שיחה ערה. לפתע אמר אחד מהם: "אוף, רשרוש  .א

ממש הורג אותי! איזה רעש!" באיזו מידה הוסיף הרשרוש רעש מעל לעצמת  -העלים הזה 

  הקול של השיחה?

דציבלים.  95ים בעצמה של שני דיסקוטקים פועלים זה מול זה, ומפעילים, כל אחד, רמקול .ב

דציבלים! זה כבר מוגזם לגמרי! "  האם הטענה צודקת? האם היא  190השכנים מתלוננים: "

  מדויקת? נמקו את תשובתכם.

כי כשמדובר בשני מקורות רעש בעלי עצמה דומה, עצמת  ניתן לראות נומוגרף  ישרטוטמ .ג

הכפלת  –ה, כזכור (שמשמעות דציבלים 3הרעש המשותף יכולה להגיע לתוספת של 

ות גדול יותר, אין כמעט בין העוצמות משני המקור, אך לעומת זאת ככל שהפרש העוצמה)

                                                           משמעות ואין תוספת רעש לעצמתו של מקור הרעש הרם יותר. 

  נסו להסביר ולהמחיש זאת על סמך ניסיון אישי.

) 1997(מו"ל: דני ספרים  לילה טוב של גוזליםמאת דוד אגמון, מתוך  ר שבתבוקבשיר  .ד

  כתוב שרק בשבת אפשר לשמוע את הבולבול והתור שרים. מדוע? 

  

  פעילות: ביטוי עצמות רעש שונות בעזרת גרף עמודות

  שרטטו גרף עמודות המתאר עצמות רעש שונות. היעזרו בנתונים שבטבלה.

  דציבלים. 140 -שה (העליון) הדגישו בצבע את סף התחו

  באיזה צבע בחרתם? האם יש לכך משמעות?

  דציבלים? 120אילו מקורות גורמים  רעש מעל 

  ידי אדם/תלמיד יחיד וכיצד?-אילו מפלסי קול יכולים להיגרם על

  מה אתם מציעים לעשות כדי לא להיחשף לרעש חזק?

  הכינו רשימה של עשרה קולות שאתם שומעים מדי יום.  •

  ה זמן ביום אתם חשופים לכל אחד מקולות אלו?כמ

הן בטבלה זו והן בסעיף על נזקי הרעש,  : על עצמות קול, רום קול ותחושות,השוו לטבלה  •

  תוכלו לבדוק אילו מהקולות עלולים לפגוע בשמיעתכם. קול הביולוגיהבפרק 

ו או תדביקו 'סימניה' ', שתתריע על רעש חריג בסביבה. באילו מקומות תתלסימניית אזהרה'הכינו  

  כזאת בסביבה שלכם? נסחו משפט קצר, משכנע ומדריך. איזו תמונה תצרפו, ליתר המחשה ושכנוע?
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  ב. תדירות2

   מהי תדירות הקול?

תדירות היא מספר הפעמים שגל קול חוזר על עצמו ביחידת זמן = מספר התנודות ביחידת זמן. 

  , כמו שמתאר התרשים הבא:בשלמה אחת הלוך ושואחת היא תנועה תנודה 

 

  

  

  

  

                                  

  כל שהתדירות גבוהה יותר הצליל הנשמע באוזנינו גבוה יותר. כ

 מספר התנודות הנוצרות ביחידת זמן הוא כמספר הרעידות של מקור הקול באותו פרק זמן.

  

  יחידת מידה לתדירות הקול. -   Hz –הרץ 

) שהיה הראשון ששידר וקלט גלי 1894 - 1857(היינריך הרץ הפיזיקאי היהודי נקראת על שמו של 

הרץ פירושו מאה  100פי מספר התנודות של גל קול בשנייה. לדוגמה, -רדיו. תדירות נקבעת על

  תנודות בשנייה. 

  ) Hzהרץ K Hz  = (1000  )( קילו הרץ 1

  )Hzהרץ K Hz  = (1,000,000  )קילו הרץ M Hz  = (1,000 )מגה הרץ ( 1

  

  בניית כלים מוזיקליים -פעילות: קול המוזיקה 

  בניית קסילופון מבקבוקים.

מלאו מים בבקבוקים, מבחנות , כוסות וכו', בנפחים שונים (אם הכלים זהים, נוח יותר לראות את 

  הבדלי הנפח)

  הקישו על הכלים.

  נסו לנגן בקסילופון שלכם.

  ות ולשמוע בקישורים הבאים:המחשות לקסילופונים כאלה ניתן לרא

  דיברטימנטו של מוצרט בקסילופון בקבוקים: 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=aPYmbVSeKG0 2:41 דקות  

  הסבר והדגמה של בניית עוגב מבקבוקי בירה...

http://www.youtube.com/watch?v=wlsWndjer4g&feature=related  2:21 דקות  

  בניית כלי מיתר

  מעל קופסה פתוחה מתחו גומיות בעוביים שונים.

  נגנו בכלי שבניתם.

  על מה משפיע עובי הגומיות?

  משרעת

  לחץ

  זמן
  תנודה
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  רדיו נעשה הצליל נמוך יותר. מדוע?כשנחלשות הסוללות של רשמקול או של  •

   מה קורה לצליל של מכשיר או של כלי רכב כאשר מהירותם עולה? איך אפשר להסביר זאת?  •

  מה משותף לכל התופעות הללו?

 ון בןניתן למצוא סרט  tT6Vi88-http://www.youtube.com/watch?v=BHBבקישור הבא: 

הסרטון הוא חלק מסדרה של  דקות המסביר ומדגים בניית כלים כאלה באמצעים ביתיים. 3:26

  ששה סרטונים המדגימים בנייה של כלים מוזיקליים מסוגים שונים.

יש   w.youtube.com/watch?v=RmN2edcpFGI&feature=relatedhttp://wwבקישור הבא: 

  סרטון הדגמה של כל הכלים המוזיקליים שהודגמו בסדרה.

  

לפנה"ס), היה הראשון שהבחין בקשר בין  475 - 569, פילוסוף ומתמטיקאי יווני ( פיתגורס

רווחים גובה הצלילים המופקים ממיתרים לבין אורך המיתרים. ובקשר שבין היחס שבין המ

  בין הצלילים ליחס המתמטי בין אורכי המיתרים.

  איך משתמשים בחוש השמיעה לבנייה ולכיוונון של מכונות ירייה?

  )לפנה"ס 20 – 90מאת ויטרוביוס,  על האדריכלות(על פי 

היה אדריכל ומהנדס צבאי רומי, שחי לפני יותר מאלפיים שנים, פעל בשירותם של  ויטרוביוס

גוסטוס קיסר, ועסק בעיקר בבניית ביצורים ומכונות מלחמה. עיקר פרסומו יוליוס קיסר ואו

, שהוא החיבור המקיף ביותר המצוי בידינו על אמנות על האדריכלותבא לו מספרו 

האדריכלות בתקופה הקלסית. יש לזכור כי התרבות הרומית התבססה במידה רבה על 

המתמטי בין אורך המיתרים ובין גובה התרבות היוונית, ובימי ויטרוביוס היה מוכר הקשר  

  הצלילים המופקים מהם.

בהדרכה שנותן ויטרוביוס לבניית כלי הירייה הוא עומד על  הצורך לכוון את המוטות שמשני 

צדי הכלי היורה באופן שווה, כדי להבטיח שהקליע היוצא, יצא בנתיב ישר. לכוון המוטות 

משני הצדדים מצויים נקבים של מחצית הטון, באופן שווה משתמשים  במיתרים. על המוטות 

דרכם מושחלים מיתרים. וכאן תפקידם של חוש השמיעה ושל ה'אוזן המוזיקלית' כהגדרת 

ויטרוביוס : בעת מתיחת המיתרים על ידי מנופי יד, מכים בהם ביד עד אשר מפיקים מהם 

ים מתוחים במידה צליל ברור. כשהצלילים של המיתרים משני הצדדים שווים, סימן שהמיתר

 שווה, כנדרש. 

 קול ההיסטוריה: בין מתמטיקה, מוזיקה ותותחיםקול ההיסטוריה: בין מתמטיקה, מוזיקה ותותחיםקול ההיסטוריה: בין מתמטיקה, מוזיקה ותותחיםקול ההיסטוריה: בין מתמטיקה, מוזיקה ותותחים



 

  צפוף באוזן
  ת, לשימוש פנימי בלבד. אין להעתיק, לשכפל ולשנות.הצוות לחינוך לבריאות. מהדורת עיצוב, לפני עריכה לשוני 

 הזכויות שמורות למזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים כל© 
  

13

  טווח התדירויות, תחום השמיעה של האדם וקולות אנוש
  

  חוש השמע האנושי מוגבל לא רק לטווח מסוים של עצמות, אלא גם לטווח תדירויות מסוים.

  שאיננו יכולים לשמוע. )(אינפרא סאונד ת שמעייםצלילים ת  הרץ  20 -  0 �
  

תחום השמיעה של האדם. בדרך כלל התחום השמיעה רחב ביותר אצל   הרץ  20,000 - 20 �

  והולך ומצטמצם עם העלייה בגיל. 10ילדים בני 

הרץ,  150 - 75הרץ, תדירות קול בס עמוק:  27הקול הנמוך ביותר שלנו: 

  הרץ. 400עד  -גבוה  ולעומתו תדירות של קול סופרן

טווח התדירויות שבהן מושמעים צלילי הדיבור, ושאותם  קולטת אוזן   הרץ  3000 - 500 �

האדם ברגישות הגבוהה ביותר. זהו, בערך גם טווח הקליטה והרגישות 

 של רוב מדי הרעש  (ראו לעיל).
  

  חשה בהם. (אולטרא סאונד) שאוזן האדם אינהשמעיים - צלילים על  הרץ     20,000מעל  �

  

אצל בעלי חיים שונים מוצאים שוני בטווחי התדירויות שהם מסוגלים לשמוע (ולהשמיע). למשל:  

  שמעיים לגבינו הם צלילים נשמעים עבור עטלפים, כלבים או עכברים. -צלילים שהם על

  

  נקודה למחשבה

  ידוע כי קול בעצמות גבוהות פוגע בשמיעה.

יב לזמרות השרות בקול גבוה מאשר לזמרים השרים בקול נמוך? האם נכון לומר שמסוכן יותר להקש

  נמקו את תשובתכם. 

  

   אודיוגרמות: רואים את הקולות

בטאם באופן 'לתרגם' את הקולות לפעימות חשמליות, אלא גם ל לא רק כיום קיימת אפשרות

ן , את עצמתם ואת תדירותם. אלה הומראותהמציירות ממש את גלי הקול  חזותי, בתמונות

. בעזרתן ניתן ל'ראות' את ההבדלים בין צלילים ממקורות שונים. אודיוגרמות אלה אודיוגרמות

בזיהוי קולו של אדם  -והן מהוות אמצעי עזר בזיהוי קולות, בין השאר  'טביעות קול'משמשות כ

  מסוים.

יהוי זה תוכלו לקרוא על זיהוי בני אדם על פי קולם. ז קולות של היסטוריה, תרבות וחברהבפרק 

  נעשה על פי האודיוגרמות של קולותיהם. 

  

האודיוגרמה הבאה
2

  , מראה את עוצמות הקול של הדיבור ושל קולות סביבה שונים:

                                                 
2

  audiogram.GIFhttp://scarbonaro.wikispaces.com/file/view/audiogram.GIF CC/55912362/: בקישור 
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  בין גובה קול  ובין תדירות?מה בין עצמת קול, 

  מתארות שני גלי קול.הבאות  שתי האודיוגרמות

  

  

  

  במה שווים שני הגלים? •

  במה שונים שני גלי הקול זה מזה? •
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   ג. סוגי קולות2

במוזיקה, אך לא רק בה, יש דוגמאות שבהן מופקים צלילים שווים בגובהם ובעצמתם, אך בכל 

הם. מכאן, שהעצמה היחסית והתדירות, או גובה הצליל, אינם זאת יכול כל שומע להבחין ביני

  המאפיינים היחידים.

בהגדרת סוגי קולות מבחינים בין מדדים פיזיקליים אובייקטיביים ובין מדדים סובייקטיביים. 

  פי מזגיהם: צליל, רחש, אוושה, רעש ונפץ.-מבחינים בין הקולות על 

  

  קול המוזיקה: סוגי קולות במוזיקה

יקה משתמשים רבות בצירופים הללו. מוזיקה היא יצירה אומנותית שבה החומר הקולי במוז

 - תנועות הגוף מאורגנות בזמן ובחלל, בציור  -מאורגן בזמן, במטרה לעורר חוויה. כשם שבריקוד 

  מאורגן החומר הלשוני.  -צורה וצבע ובספרות 

  כך משתמשת המוזיקה בצלילים:

  ין שני צלילים יחידה למדידת הרווח ב –טון 

  קול הנוצר מתנודה מחזורית בעלת תדירות אחת מסוימת. - קול מונוכרומטי

  בעל צבע) - אחד,  כרומטי- (מונו 

   הרמוניה. במוזיקה: צרוף נעים של צלילים – תואם

הרושם הנקלט באמצעות חוש השמע ממה שנוצר, למשל,  על ידי כלי נגינה, או קול  –צליל 

שלו: צירוף של טונים שהיחסים בין תדירויותיהם הרמוניות ומה יסודי טוןמוזיקלי, המורכב מ

  הם יחסים מספריים פשוטים וקטנים (שברים פשוטים) 

  ידי תנועה הרמונית יחידה.- נגרם על - צליל טהור

  טון יסודי עם מספר טונים עילאיים, הרמוניים. - צליל מוזיקלי

  הם אין יחסים מוגדרים ופשוטים. בליל טונים מכל המינים, שבין תדירויותי - רעש 

  צליל שיש בו עצמה מרובה ופעולה חטופה. (רעם, התפוצצות) - נפץ

קו הגבול המפריד בין רעש למוזיקה אינו חד ותלוי בטעמו האישי של כל אחד. יש המתפעלים 

ממוזיקה מודרנית לעומת אחרים הסוברים שהיא אינה אלא רעש. מוזיקאים מאפיינים צלילי 

באמצעים לחקות כיום ניתן   באמצעות גובה הצליל, רום הקול וגוון הקול או איכותו. מוזיקה

                 הצלילים של כל אחד ואחד מהכלים המוזיקליים.  אלקטרוניים ממוחשבים את

ניתן למצוא תיאור   /reviews/ImagesR/2024_FreqGraph.gifhttp://www.dak.comבקישור: 

                                                  גרפי של טווחי התדירויות של כלים מוזיקליים שונים.

   SPL.jpg-Sound_Wave-ww.sciencephoto.com/image/92675/530wm/C0028434http://wבקישור 

אפשר 'לראות את הקול', ובקישור 

http://i.cmpnet.com/audiodesignline/2008/03/sound7_fig1.45.jpg  אפשר לראות את

  .הבדל בתצורת גלי הקול בין כינור, חצוצרה, חליל ואבובה
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   3צירוף צלילים 'נראה'וכך 

  

  נקודה למחשבה

באיזו מידה אנו אכן מעוניינים באפשרות לחקות חיקוי אלקטרוני את כלי הנגינה ואת קולות האדם? 

 קולות של היסטוריה, תרבות וחברההאם אין עוד מקום לכלי המוזיקה ולשירת האדם? בפרק 

  .מאת ה.כ. אנדרסן, אשר מעלה שאלה זו ומלך סיןהזמיר מוזכר הסיפור 

 

  נגינה וצליליםקול המוזיקה: חומרים, כלי 

  מאילו חומרים עשויים כלי נגינה?  �

לחומרים שונים יש צלילים שונים, אספו חפצים או גרוטאות מחומרים שונים בעלי צורות וגדלים  �

  שונים. הקישו עליהם ותארו מה אתם שומעים.

אפשר לבנות פסל סביבתי רב קולי, העשוי מחומרים רבים ולהקיש על חלקיו השונים. אילו קולות 

 שומעים כשמקישים על כל אחד מהחלקים? 

, גובה הצליל דומה בכל דו, כלי נגינה שונים משמיעים אותו דוזמרים שונים משמיעים צליל 

המקרים. בכל זאת אנו מבדילים היטב בין צליל הזמר, הזמרת, החליל, הכינור וכלים אחרים.  

 מה ההבדלים בין הצלילים מבחינה פיזיקלית? 

  

  
  
  

 150ור' גם עמנואל, מחברת ב'ת  -(דברי חפץ, ליקוטים מר' יהודה הלוי, ב' ו                                           
  

                                                 
3

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Tonecombination.jpg   

 

"אחרי אשר כינור לא ינגן אם לא יהיה חלול ומלא רוח, על כן אני גוזר 
  אומר כי כל ערבי קול חסרי מוח" 
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  . מקורות הקול ודרכי התפשטותו3

  א. מקורות הקול 3

  

  מוצגים מקורות שונים, מוזיקליים ואחרים, היוצרים קולות. 4בתמונות

  כיצד נוצר הקול בכל אחד ממקורות אלה?

כפי שצוין, קול מבטא אנרגיית תנועה, בדרך כלל באוויר, בטווח תדירויות שאוזנינו רגישות להן. 

בדרך כלל מקור הקול הוא בתנודות של גוף או של משטח כלשהו. תנודות אלו  ?מה יוצר תנועה כזו

יכולות לנבוע, בין השאר, מחיכוך או מהתנגשות בין שני גופים או משטחים (הקשת המחליקה על 

  ), או ממערבולת (בזרימה של אוויר או של נוזל).עודמיתר הכינור, כדור הפוגע בקיר ו

ויים בעצמת ההתנגשות וכן באופי הגופים (צורה וחומר) המתנגשים אופי הקול, עצמתו ומשכו תל

זה בזה. לנקודות אלה יש חשיבות הן במוזיקה, כשאופי הקול, הגוון והצבע שלו נקבעים על ידי 

הכלים, המבנה שלהם ואופן הנגינה בהם, והן כאשר מחפשים דרכים לבקרת הקולות והרעשים 

בסעיפים הדנים במניעת רעש במקור בפרק הנוכחי, וכן  :יםעוד במקורות היווצרותם. פרטים נוספ

  .הרעש כבעיה סביבתיתבפרק 

                                                 
4

,  http://en.wikipedia.org/wiki/Violin בקישורים הבאים, לפי סדר התמונות מימין לשמאל: 
Stage_set_%2B_expansion.jpg-12S_V-_TDDrum-http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Roland_V   

hristian_and_Muslim_playing_ouds_Catinas_de_Santa_Maria_byhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/C
_king_Alfonso_X.jpg 

Cement_mixer2.jpg-t_mixer2.jpg/200pxhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Cemen  ,
grip_drill.svg.png-olPist-grip_drill.svg/220px-http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Pistol CC  Derivative 

PL-Kosiarzfrom original by  Mikael Häggströmby    
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  ב. התפשטות הקול ומהירותו3

  ת: התפשטות גלי הקול בחומרים שוניםיוהתנסו

מקישים על שולחן (רצוי שולחן מעץ) ומקשיבים לקול כשהראש והאוזן נמצאים כמה סנטימטרים  .א

  מעל השולחן.

  שולחן ובאותה צורה, אך הפעם מאזינים כשהאוזן מוצמדת לשולחן.מקישים על אותו ה  .ב

  חוזרים על ניסוי א', אך הפעם משתמשים במגש מתכת במקום בשולחן העץ.  .ג

  חוזרים על ניסוי ב', תוך שימוש במגש המתכת.  .ד

  מהו מקור הקול בכל מקרה? 

  מהו התווך שדרכו מועבר הקול בכל מקרה? 

  סויים?איך נשמע הקול בכל אחד מהני  .ה

  מה יכול להיות ההסבר להם? -אם יש הבדלים        

  

  ? התנסות …מה שומעים הדגים

באמבטיה או בבריכה, הכניסו ראשיכם למים והאזינו לקול הנשמע מהקשה על דופן הבריכה או 

  האמבט.

  השוו את הקול הנשמע לזה הנשמע כשהאוזניים נמצאות מחוץ למים.

   

העוברים בתווך   'מכה'או  'גל הדף'א בעצם יהתפשטות הקול הכפי שכבר צוין בתחילת הפרק, 

עצמו. ללא חומר אין  ולא חומר התווךבתווך  המכההעשוי חומר כלשהו. בתנועה הגלית מועברת 

  גלי הקול אינם מתפשטים בחלל ריק. לקול  אפשרות להתפשט ולכן 

  

נושא זה,  החל מאריסטו בקטע הבא אפשר לקרוא משהו על הטיעונים והניסויים של מלומדים ב

  שנים) ואילך. בעקבות קריאת הקטע ניתן לדון בכמה שאלות. 2300 - (לפני כ
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קול ההיסטוריה: על ריק, על אוויר ועל קול           

לפנה"ס),  322 - 384(שחי בשנים אריסטו שנים ערך הפילוסוף היווני  2300 -לפני יותר מ

  ניסה להסבירן.בתופעות טבע שונות. הוא תיאר את התופעות ו תצפיות

הוא שם לב שהקול אינו עובר, או כמעט אינו עובר, במקום שנשאב ממנו האוויר. הוא הסביר 

  ידי השוואה של התפשטות הקול להתפשטות של גלים בים. -זאת על

-אריסטו התפרסם מאוד בימי הביניים תודות לתרגום ספריו לערבית ולטינית. הוא אומץ על

כל ימי הביניים ערעור על קביעותיו נתפס ככפירה בנצרות.   ידי הממסד הכנסייתי. לאורך

(הרמב"ם ניסה למצוא קשר בין תורתו לבין היהדות ) כל זה מסביר את העובדה שרק בסוף 

  במבחן  הניסוי.ימי הביניים ותחילת הרנסנס התחילו להעמיד את טענותיו 

, ניסוי ול, אומתה, בעזרתתצפיתו של אריסטו, על הקשר בין הימצאות האוויר ובין שמיעת ק

). פון גריק המציא משאבת אויר שבעזרתה  שאב -1686  1602הגרמני ( אוטו פון גריק ידי-על

אויר ממכל. בתוך המכל היה פעמון. פון גריק ראה , שענבל הפעמון נע אך לא נשמע כל קול. 

  נשמע הקול רק בנוכחות חומר לא היה עדיין בידו. מדועאך ההסבר 

). ערך ניסוי מפורט יותר למציאת הקשר בין הימצאות אוויר 1691 - 1627האירי ( לרוברט בוי

והחל  בעצמה קבועה ובין מעבר הקול או עצמתו: הוא הכניס לכדור זכוכית שעון שתקתק 

לרוקן את האוויר מהכדור בעזרת משאבת אוויר, משוכללת מזו של פון גריק. ככל שכמות 

השעון. כששב והזרים אויר לכדור, התחזק קול תקתוק האוויר פחתה, נחלש קול תקתוק 

  השעון בהדרגה.

  נקודות למחשבה ולדיוןנקודות למחשבה ולדיוןנקודות למחשבה ולדיוןנקודות למחשבה ולדיון

מה ההבדל בין תצפית ובין ניסוי? מה ההבדל בין התצפית של אריסטו ובין הניסויים של פון  .1

  גריק ושל בויל?

לה במה מוסיף הניסוי על התצפית בדוגמה שלפנינו? מה מנע מאריסטו לבצע ניסויים כמו א  .2

  של פון גריק ושל בויל (סיבות משני סוגים)?

  מה מוסיף הניסוי של בויל על פני הניסוי של פון גריק?  .3

  כיצד תרמה במקרה זה התפתחות טכנולוגית להתקדמות המחקר בתופעה?  .4

קול מתפשט באוויר אך  אינו מתפשט בריק?  מדועהאם ניתן לראות את הניסויים כמסבירים   .5

  על סמך תורת החלקיקים? האם אפשר להציע הסבר

בין מציאות או העדר ריק ובין מעבר או אי מעבר סיבתי (העמקה) האם ניתן לומר שיש קשר  .6

  של קול?
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  מהירות ההתפשטות של הקול בחומרים שונים

לקיקים כל חומר מורכב מחלקיקים הנעים בלי הרף ומתנגשים זה בזה. ולכן, ככל שצפיפות הח

  גדולה יותר, ההתנגשויות תכופות יותר, ומהירות הקול גדלה.

קול המתפשט בחומרים שונים ללא כל מכשול, מתפשט לכל הכיוונים בקווים ישרים. באוויר 

עצמת הקול יורדת ככל שהמרחק ממקור הקול גדל. עצמת הקול קטנה ביחס ישר לריבוע המרחק  

קטנה פי תשעה ויותר). חישוב זה אינו מדויק, כי חלק  (למשל: אם המרחק גדל פי שלושה העצמה

  מהאנרגיה נבלעת באוויר, והדבר מפחית גם הוא במעט את עצמת הקול.

לפני קריאת הנתונים שלהלן, ננסה לשער היכן יתקדם הקול מהר יותר: באוויר, במים או בחומר  ♣

  מוצק?

  על מה מבוססת תשובתכם? (אפשר להיעזר במודל החלקיקים) 

יכם תמונות המתארות את המבנה החלקיקי של האוויר, בעזרת "משקפי קסם" המאפשרות לפנ ♣

הוצא חלק מהאוויר. מכל ג'  -יש אוויר, במכל ב' (בצד ימין) לנו 'לראות' את החלקיקים. במכל א' 

ריק לגמרי. נסו להסביר בעזרת הציורים הללו מדוע הקול נשמע חזק במכל מלא אוויר, הולך 

  ים החוצה את האוויר, ואינו נשמע בריק.ונחלש כששואב

  

  

  

  

בעקבות קריאת הנתונים שבהמשך, בדקו באיזו מידה תואמים/מאמתים נתונים אלה את 

  השערותיכם.

  שונים:  להלן מספר נתונים על מהירות ההתפשטות של הקול בחומרים

                                                             מטר בשנייה.                                                340 -אוויר  •

  מטר בשנייה . 1440 -מים  •

  ק"מ בשנייה)             4מטר בשנייה .( 4000 -עץ אורן  •

  ק"מ בשנייה) 5.5 - 4מטר בשנייה. ( 5500 - 4000 -מתכות  •
  ק"מ בשנייה)  6מטר בשנייה. ( 6000 -זכוכית  •

  

המערב הפרוע, שבה אינדיאני מצמיד את אוזנו למסילה כדי  מוכרת הסצנה, מתוך סרטי

  …לבדוק האם מתקרבת רכבת. צפירת הקטר נשמעת רק זמן לא קצר אחר כך

כאשר בוצע בים ליד חופי דרום אפריקה פיצוץ של שני קילוגרמים מים כמעבירי קול: נמצא כי 

  .דרום אמריקה בלבד של חומר נפץ, נקלט קול הפיצוץ על ידי מכשיר האזנה במימי

                                                                                                                           איך מתקשרות שתי עובדות אלה לנתונים שלעיל?

  מטרים בשנייה. 330 -היא כ C00מהירות הקול באוויר יבש, בטמפרטורה של 
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                                                                                                                               :נקודה למחשבה

                                                    מדוע מושפעת מהירות הקול מלחות, מטמפרטורה ומגובה מעל פני הים?

  כל אחד מגורמים אלה על חלקיקי האוויר, על צפיפותם ועל תנועתם? :  כיצד ישפיערמז

  

  התנסות: מדידת מהירות הקול

אחד המשתתפים מחזיק פטיש ומגש מתכת. משתתפת או משתתף נוסף עומדים במרחק גדול ומדוד 

מטרים) ובידו שעון עצר (סטופר), מרגע שתיראה תנועת הפטיש מודדים את הזמן בעזרת  50 - 30(

  ן העצר עד לשמיעת הקול.שעו

  כיצד נחשב מהירות על פי נתוני זמן ומרחק?

  מה הגורמים לאי דיוק בניסוי? כיצד אפשר לשפר את הדיוק במדידות?

קול ההיסטוריה: תולדות המדידה של כיצד חושבה לראשונה מהירות הקול? על כך בקטע הבא: 

  מהירות הקול
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♣♣♣♣ 

לספירה) ,הסיק שהאור מהיר מהקול לאחר שהבחין  73  -  23הרומי ( גאיוס פליניוס 

  ן ראיית הברק ובין הרעם.שעוברות כמה שניות בי

-לספירה ), נואם ופילוסוף 65 -לפנה"ס  4( לוציוס אנאוס סנקאבן תקופתו של פליניוס, 
 גיסאבברקים וברעמים. מחד  מחקרי הטבעסטואיקן, שחי ופעל גם הוא ברומא, דן, בספר 

הוא מתייחס אל  גיסאהוא מבחין כמה הבחנות שהיינו מאמצים גם כיום, אך מאידך 
כאל שני מופעים (אור וקול) של אותו  לא, ושני אירועים נפרדיםים ואל הברקים כאל הרעמ

אירוע. הוא מקדיש פרקים נפרדים לברקים ולרעמים, ומפרש בהרחבה את הברקים כאותות 
  אלוהיים. 

ר' ברכיה גם חז"ל התייחסו אל הרעמים ואל הברקים כאל שני אירועים ודברים נפרדים: 
לדת אש של מעלה הוא (תנחומא הקדום, בהעלותך; ויקרא רבה, לא), : הברק הזה תוהכהן

), שנאמר: "קול רעמך בגלגל מתחככים: עננים בגלגל (שמואלואילו הרעמים מהו? אמר 
האירו ברקים תבל, רגזה ותרעש הארץ" (תהלים, ע"ז, י"ט). וחכמים אומרים: עננים 

) חלולים, עשויים חללים ונקבים(אמר: העננים מחולחלים  רב אשי …ששופכים מים זה לזה
, שהברק רב אחא בר יעקבובאה הרוח ומנשבת על פיהם ודומה כרוח על פי חבית. ומסתבר כ

  ויורדים גשמים (ברכות נט.) -מבריק והעננים מנהמים 
  ?מה, לדעתכם, הייתה הסיבה לקושי להבין כי מדובר בשני מופעים של אותו אירוע עצמו

מסביר ש'אם אנו רואים את הברק לפני ששומעים את הרעם, סנקא מצטט את אריסטו, ו
הרי זה מפני שהראייה היא יותר מהירה ומתקדמת הרבה על השמיעה. הרעמים יוצאים יחד 

  , ספר שני, י"ב)מחקרי הטבעאך נשמעים באיחור זמן..." (

  כיצד אנו מסבירים כיום את התופעה, ומה ההבדל בין ההסברים?

  בים את המרחק שלנו מסופת הרעמים וכיום: אנו מחש       •
  נספור כמה שניות עוברות בין ברק שאנו רואים לבין רעם שנשמע אחריו.              

שניות בערך, בין ראיית הברק לשמיעת הרעם, מבטאות מרחק של קילומטר בינינו  3כל 
האור קילומטר, מהירות  0.34לבין מקום היווצרות הברק והרעם. (כל שניה הקול עובר 

גדולה פי מליון ממהירות הקול ולכן מותר להניח שאין הבדל בין זמן היווצרות הברק 
  והזמן שבו רואים אותו.)

) מתמטיקאי ונזיר פרנציסקני , ירה קליע לקיר מרוחק וחישב כמה 1648-1588( מרין מרסן
ב והוא זמן עבר עד ששמע את פגיעת הקליע בקיר. בניסוי נוסף , ירה חברו זיקוק ממרחק ר

  חישב את הזמן מרגע ראיית הזיקוק ועד שמיעת קול הנפץ. 
פיתחו שיטה של מדידת הפרש הזמן בין יריית תותח ובין שמיעת הקול. על פי  בורליוויוויאני 

  מטר בשנייה. 316חישוביהם הייתה מהירות הקול באוויר 
ו שיטה זו ומדדו , שכלל1738 -, ואחריו חברי האקדמיה הצרפתית ב1708 -, בויליאם דרהם

את הזמן שחלף בין ראיית הבזק התותח לבין שמיעת קול הירי ועד היום מקובלת קביעתם 
מעלות צלזיוס מהירות  20 -מעלות צלזיוס. ב 0 -מטר בשנייה  ב  332שמהירות הקול היא 

  מטר בשנייה .  344הקול היא 

  ה ההבדל?התגלו בניסוי. מ -אילו דברים בקטע הם תוצאה של תצפית ואילו  ••••

  מדוע הצליחו למדוד את מהירות הקול רק לפני פחות משלוש מאות שנים? ••••

אילו התפתחויות טכנולוגיות אפשרו מדידה כזאת ומדוע היו התפתחויות אלה חיוניות  ••••

בין התוצאות/האומדנים של מרסן  10% -לשם כך? איך אפשר להסביר את ההפרש, של כ

  ובין אלה של חברי האקדמיה הצרפתית?

  צד פתרו אנשי האקדמיה הצרפתית את בעיית חוסר הדיוק?כי ••••

  אילו כלים ומכשירים לא היו בידיכם והיו בידי אנשי האקדמיה? ••••

  אילו כלים ומכשירים לא היו בידי אנשי האקדמיה וישנם בידי מדענים בזמננו? ••••

  

    הקולהקולהקולהקול    קול ההיסטוריה: תולדות המדידה של מהירותקול ההיסטוריה: תולדות המדידה של מהירותקול ההיסטוריה: תולדות המדידה של מהירותקול ההיסטוריה: תולדות המדידה של מהירות
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  קול הטכנולוגיה: 

  קומוניקציה)-מרחקים? (אמצעים להעברת קול בטלהקול  ל 'קופץ'כיצד 

   הטלפון:

  פעילות: בניית טלפון

חברו  שתי תחתיות של כוסות פלסטיק בעזרת חוט, שוחחו עם חבריכם. (אפשר לבנות 

  טלפונים שונים מכוסות ומחוטים העשויים מחומרים שונים ולהשוות ביניהם.) 

. מן 17 -במאה הכבר רוברט הוק  ניסה לפתחו טלפון זה דומה, עקרונית, ל'אבי' הטלפון שאות

, כ'טלפון 19-, אם כי היה בשימוש עוד במאה הההתנסות ניתן ללמוד על מגבלותיו של מכשיר זה

  . הנאהבים'

נעשו מספר נסיונות להעביר קולות ובעיקר דיבור, למרחקים. ביניהם אפשר למנות  19-במאה ה

. טלפון זה הצליח להעביר צלילי 5צג בשרטוט הבא, המו1861את הטלפון של פיליפ רייס משנת 

  מוזיקה, אך לא דיבור ברור.

  

  

  מרחקים למועברים ולתנודות חשמליות, הופכים קול על הטלפון של בל: גלי 

) נולד בסקוטלנד וחי בארה"ב, שם היה פרופסור לביולוגיה של 1922 – 1847( אלכסנדר גרהם בל

הקול. מאז צעירותו עסק, יחד עם אביו ואחיו, בהקניית יכולת דיבור לחירשים. מתוך כך הגיע 

עסק  לחקותו באמצעים פיזיקליים. במשך שנים רבותו לניסיון להבין את מהותו של הקול האנושי

בשאלה, כיצד לבנות מכשיר שיאפשר לבני אדם להעביר קולות בחוטים ולנהל שיחות ממרחקים. 

עסק בפיתוח המצאתו  1876 – 1873ובשנים  הטלפוןהמצאתו החשובה והמפורסמת ביותר הייתה 

ובשכלולה. בל ניצל את האפשרות שהייתה קיימת בתקופתו להולכת אותות חשמליים למרחוק 

מתכת. את גלי הקול של הדובר הפך בל לתנודות חשמליות באמצעות מיקרופון  באמצעות חוטי

פחם, והתנודות החשמליות הועברו למאזין . בנקודת ההאזנה הפכו תנודות אלה בחזרה לגלי קול  

בירושלים, בקישור: באמצעות רמקול קטן. במאגרי המידע של אתר המוזאון למדע 

http://www.mada.org.il/education/bell   .תוכלו לקרוא פרטים נוספים על הממציא  
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ephone.jpg/250phttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Johann_Philipp_Reis_tel

Johann_Philipp_Reis_telephone.jpg-x  
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אחד  של תצלום יש  pghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:TelephonePatentDrawingBell.jבקישור הבא  

 .7.3.1876השרטוטים המקוריים אותם צירף אלכסנדר גרהם בל לבקשת הפטנט שהגיש ביום 

   בארה"ב. .National Archives .-הבקשה והשרטוטים שמורים עד היום ב

   ?איך פעל הטלפון המקורי שבנה אלכסנדר גרהם בל

וחה וגמישה. קול הדובר יצר תנודות השידור התחיל ממיקרופון המורכב מלוחית מתכת דקה, שט

הלוחית נעה ולחצה תוך כדי כך על גרגרי פחם שנמצאו מתחתיה. הגרגרים נלחצו ונדחסו בלוחית. 

במידות משתנות. דחיסת הגרגרים יצרה התנגדות חשמלית וזו גרמה לשינוי בזרם החשמלי 

ובעקיפין בהתאם  המועבר. הזרם החשמלי השתנה למעשה על פי מידת הדחיסה של הגרגרים,

של גלי הקול,  ' תרגום חשמלי'לשינויים בגלי הקול. כלומר:  השינויים בזרם החשמלי, היוו 

מאותות חשמליים  התרחש 'תרגום בחזרה'והועברו באמצעות חוטי חשמל מהמשדר לקולט. כאן 

  לגלי קול שאותם שמע הנמען.

מסליל מוליך חשמל וממגנט).  הדבר נעשה באמצעות אוזנייה, שבה יש אלקטרומגנט (המורכב

האלקטרומגנט קלט את הזרם החשמלי שהגיע דרך קווי הטלפון מהמשדר. שינויים בעצמת הזרם 

גרמו לשינויים בכוח המגנטי שהפעיל האלקטרומגנט על לוחית פלדה רוטטת. התנודות של לוחית 

  זו  הן שהפכו את זרם החשמל לגלי קול אותם שמע הקולט.

גם מכשירי הטלפון של ימינו בנויים הטלפון שפיתח בל נמצא בשימוש עד ימינו.  עקרון הפעולה של

בין הדוברים, אלא שבמקום  עקרונית באותה צורה: ממיקרופון, מרמקול ומקו טלפון המחבר

גרגרי הפחם  יש במכשיר הטלפון של ימינו קבל רגיש ללחץ. גלי הקול של הדובר גורמים ללחצים 

  צר שינויים במתח החשמלי. משתנים והקבל הוא שיו

נוסף לכך  נעשית העברת האותות בימינו לא רק דרך חוטי הטלפון, אלא גם בדרכים אלחוטיות, 

במשך השנים עברו  .באמצעות אנטנות סלולריות –ובטלפונים ניידים  באמצעות לווייני תקשורת

ים הניידים שלנו הטלפונים גלגולים רבים, וספק אם הממציא היה מזהה את הקשר בין הטלפונ

  ובין יציר כפיו....

  

  שרטטו תרשים זרימה שידגים את דרכו של הקול בטלפון של בל.  התנסות:

  השוו את התרשים שלכם עם התרשים שליווה את הפטנט כפי שהוצע על ידי בל.

או מהטלפונים 'של  במה דומים ובמה שונים הטלפונים המוכרים לנו כיום מהטלפון המקורי של בל?

  ?6שבתמונה הבאה1896', כמו הטלפון השוודי משנת פעם
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  הרדיו 

שידורי הרדיו הם שידורים למרחקים גדולים, האמורים להגיע לציבור רחב. שידור הקולות נעשה 

באמצעות גלים אלקטרומגנטיים (הדומים בתכונותיהם לגלי אור). כל תחנה משדרת גלי  גם הוא

רדיו בתדירות קבועה. בחירת התחנות במקלט מסננת תדירות אחת מבין כל התדירויות של 

התחנות השונות ומאפשרת רק לה לעבור. הרמקול במקלט הופך את הגלים האלקטרומגנטיים 

  לגלי קול שאותם אנו שומעים.

  מסביר את אופן הפעולה: 7התרשים הבא

!שגיאה

 
  

). 1894 – 1857( היינריך הרץהראשון שהצליח לשדר ולקלוט גלי רדיו היה הפיזיקאי הגרמני 

לשדר ולקלוט תשדורות  1896) המשיך במחקר והצליח ב1937 – 1874האיטלקי ( וניג'וליאנו מרק

, בברכת חג מולד שמח רג'ינלד פסנדןבירך הממציא הקנדי  1906מורס. בערב חג המולד של שנת 

את מפעילי הטלגרף האלחוטי. הם נדהמו לשמוע לראשונה קול אנושי, הבוקע מבין הצפצופים 

מכשיר המשדר קולות וצלילים  -תם. המצאתו החדשה הייתה באוזניות שלהם ומברך או

באמצעות גלי הרדיו. שנים מועטות אחר כך התפתחו מכשירי הגברה, והם  אפשרו בנייה של 

משדרים ושל מקלטים רבי עצמה, בעלי יכולת העברה של שידורי רדיו למרחקים. אלה היו 

 מכשירי הרדיו הראשונים.
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