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מבוא

להדגמה של עקיפת האור באמצעים פשוטים, עומד לרשות 
זאת,  עם  יפים.  סובייקטיביים  פשוטים  ניסויים  מבחר  המורה 
רצוי להדגים גם ניסויים אובייקטיביים, הנראים לקבוצת צופים. 
יתרונם של ניסויים אלה הוא בכך שהצופה עוקב בהם בנקל 
אחרי מהלך הקרניים, והמורה בטוח שהתלמיד רואה את כל מה 
שהוא צריך לראות. בדרך כלל מבצעים ניסויים אובייקטיביים 
אבל  לייזר,  כגון  מיוחדים,  אור  מקורות  באמצעות  בעקיפה 
גם  וכמותיים,  איכותיים  מהם,  רבים  לבצע  אפשר  למעשה 
באמצעים פשוטים למדי. רצוי לבצע ניסויים איכותיים בנושא 
עקיפה בהוראה האלמנטרית וכמבוא למדידות גלי אור בעזרת 

סריג עקיפה.

"נייר  פיסת  הוא  להלן  המתוארות  הפשוטות  המערכות  "לב" 
כלול  והוא  נמוך  מחירו  לימודי,  לציוד  בחנויות  הנמכר  סריג", 
גם "במערכת של סדקים לאופטיקה" לפי תוכנית מכון ויצמן. 
לפני שימוש בסריג כזה יש לדעת את כיוון החריצים. לשם כך 
מניחים עליו סדק ומכוונים אותו אל מקור אור. מבעד לסריג, 
כך  מונח  הסריג  כאשר  ספקטרום.  פסי  נראים  לעין,  הקרוב 

שהחריצים מקבילים לסדק, יהיה רוחבם מקסימלי.

הדגמה ללא מדידה  .1
את המבנה הכללי של מערכת ההדגמה מראה תרשים 1. לפני 
מקור אור (א), בו חוט להט אנכי, נמצאת עדשה המעבירה קרני 
אור מקבילות לסדק (ב), שרוחבו כמילימטר, ולסריג במסגרת 
קרוב  (ד)  שחור  קרטון  של  צמצם  מאחוריו.  אליו  הצמוד  (ג), 
ככל האפשר לסריג, ובו פתח מלבני (שגובהו 3 ס"מ ורוחבו 1 
ס"מ), כדי שיגיעו אל המסך (ה) רק הקרניים העוברות בסריג. 
אם המסך עשוי חומר שקוף למחצה (נייר פרגמנט וכד'), יוכלו 

להסתכל בו מאחוריו.

בדרך כלל יראו בברור את המכסימום הראשי, ומשני צידיו שני 
ספקטרומים מסדר ראשון. בתנאים של האפלה טובה, כאשר 
ספקטרומים   2 גם  ייראו  ויותר,   40W האור  מקור  עוצמת 
טובות מאד מתקבלות באמצעות מקור  מסדר שני. תוצאות 
טובות  פחות  וקצת  ויצמן.  מכון  של   0690 לאופטיקה  אור 

ניסויים�פשוטים�בעזרת�”נייר-סריג“
ספקטרום�ומדידת�אורך�גלי�אור

מאיר�פויכטונגר,�ירושלים

באמצעות נורה 60W 24V. נראה ספקטרום בסדר שני רק 
בהאפלה מעולה.

תרשים 1: מראה כללי של מערכת ההדגמה.
א - מקור אור עם חוט להט אנכי ועדשה. ב - סדק, ג - סריג, 

ד - צמצם, ה - מסך
רצוי להדגים גם עקיפת אור מונוכומטי. לשם כך מציבים מסנן 
גם  דומה.  מחומר  או  מצלופן  עשוי  מתאים  צבעוני  (פילטר) 
ספקטרום בליעה אפשר להראות בדרך דומה. במקום המסנן 
ובו,  שקוף  פלסטיק  או  זכוכית  של  קטן  במיכל  משתמשים 

לדוגמה, תמיסה של על-מנגנט האשלגן במים.

גילוח.  מסכין  להכינו  יוכל  לניסוי,  מתאים  סדק  בידו  שאין  מי 
שוברים אותו באמצע ומדביקים את שני החצאים, חוד מול חוד 
(ראה תרשים  זה מזה, על מסגרת שקופית  במרחק 1 מ"מ 

2א‘: צד קדמי ותרשים 2ב': צד אחורי).

תרשים 2: סדק שהוכן משני חצאים של סכין גילוח.
תרשים 2בי - צד אחוריתרשים 2אי - צד קדמי

מדידת אורך גלי אור  .2
הכנת המערכת: ספקטרומטר עקיפה פשוט דומה למערכת 
ההדגמה שתיארנו, אלא שכמסך משמש בו פס נייר מילימטרי 
לוח  הוא  המתקן  בסיס   .(3 תרשים  (ראה  מעגל  לחצי  כפוף 
שצורתו חצי דיסקית (ראה תרשים 4) בעלת רדיוס 14.4 ס"מ 

ועובי 2-1 ס"מ.

העליון.  לשטחו  בדיוק  מאונך  המקומר)  (צידו  הלוח  של  גבו 
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את המשטח העליון מצפים בנייר לבן ומסמנים בו את הרדיוס 
האמצעי. גוזרים פס נייר מילימטרי, רצוי שקוף למחצה, שרוחבו 
4-3 ס"מ ואורכו 45 ס"מ, כאורך גב הלוח. מצמידים אליו את 
פס הניר המילימטרי המשמש מד זווית: כל סנטימטר בו יציין 

4 מעלות של זווית שקודקודה במרכז המעגל.

תרשים 3: פס נייר מילימטרי, 
שקוף למחצה, כפוף לחצי מעגל.

תרשים 4: בסיס המתקן 
— לוח שצורתו חצי דיסקית 

שרדיוסה 14.4 ס“מ.

משני  הקווים  ועל   "0" הפס  של  האמצעי  הקוו  על  רושמים 
את   ,80°  . . .15° ,10° ,5° של  לזוויות  המתאימים  הצדדים 
ערכיהן. מדביקים את פס הנייר אל גב הלוח, כך שקוו האפס 
יעבור בקצה הרדיוס האמצעי המסומן על הלוח (ראה תרשים 

5: א', ב').

 

תרשים 5: חצי הדיסקית ואליה 
מחוברים: א - נייר מילימטרי, 

ג - צמצם

תרשים 6: המערכת 
המורכבת — מבט מלפנים

לשפה הקידמית של הלוח מדביקים (ראה תרשים 5, ג) צמצם 
של פס קרטון או נייר שחור ברוחב 5-4 ס"מ, שבאמצעו רווח 
של 10-5 מ"מ. לבסוף מרכיבים את המערכת לפי תרשים 7 
(6 — מראה מלפנים, 7 — חתך אופקי ומהלך קרניים). מצמידים 
במהדק מתכת או בסרט דביק אל הצמצם (ג) את המסגרת 
ברוחב (ה)  סדק  הלוח,  באמצע  ועליו,  (ד),  הסריג  נייר  שבה 
1 מ"מ. לפני מקור האור (ו) בו תיל להט אנכי, נמצאת עדשה.

קרני  שאלומת  עד  העדשה  את  מכוונים  המערכת:  הפעלת 
הרדיוס  לאורך  ובדיוק  בסריג  בסדק,  תעבור  מקבילות  אור 
האמצעי הלוח (קו האפס).משני צידי האלומה המרכזית יופיע 
על פס הנייר ספקטרום מסדר ראשון, ובתנאי תאורה והאפלה 
כיוון  של  מדויקת  בהכוונה  שני.  מסדר  גם  למעלה,  הנזכרים 
של  הפס  אמצע  ובין  האמצעי  הרדיוס  בין  הזווית  שווה  האור 

כל צבע שבספקטרום לזווית המתאימה שבצד השני (אם לא 

מסויים  צבע  של  האור  גלי  אורך  לפי הממוצע).  כן, מחשבים 

 n
dsin

=λ α בספקטרום הסריג נתון כידוע על ידי הנוסחה: 
זווית   α שבסריג,  חריצים  שני  בין  המרחק   d הגל,  אורך   λ)

ההסחה שמדדת, n סדר הספקטרום).

חריצים כ–5300  הסריג"  "ניר  של  סנטימטר  בכל 
נובע מהשפעת שינויי  (d∼1887mμ) אי–דיוק של 2%-3% 
 6%-5% של  אי–דיוק  איפוא  יתכן  אוויר.  ולחות  טמפרטורה 
בתוצאות המדידה, ואולם ערכו של הניסוי לתלמיד רב, שהרי 

הוא מדגים מדידה של אורך גלי אור והכרת סדר גודלם.

ו

תרשים 7: חתך אופקי של המערכת המורכבת ומהלך הקרניים.
ג - צמצם, ד - המסגרת עם נייר הסריג, ה - סדק, ו - מקור האור

לעיבוד  יותר  נוח  אבל  עץ,  הוא  לבסיס  ביותר  הטוב  החומר 
הוא "קלקר", מצופה משני צידיו, של בית החרושת "רונדופלס", 
הנמכר בחנויות לחומרי בניין. קלקר רגיל או כמה שכבות קרטון 
במקום  לבוא  הצורך  בשעת  יכולים  זו  על  זו  המודבקות  גלי 

החומרים המומלצים.

תרשים 8: הספקטרומטר בפעולה. תצלומו הצבעוני מופיע בכריכה 
הקדמית.

המאמר הוא גרסה מקוצרת של המאמר המקורי המופיע 
ב“תהודה" (2)14. הבאנו אותו לציון שנה לפטירתו של 

מאיר פויכטונגר ז"ל.

‰„Â‰˙
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