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  החזרה – (2)בפרק , אופטיקה –מערך שיעורים 

א בוחרים מקצועות לבגרות "כולם לומדים אופטיקה ורק בי(מיועדים לכיתה יוד הטרוגנית לחלוטין מערכי השיעור 

ירון  .אשמח להערות ושיפורים). 2009מהדורת (של עדי רוזן " אופטיקה גיאומטרית"מבוססים על הספר ו) מורחבת

 yaronelah@bezeqint.netשוינגר   

 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  )61-67עמוד ,  5- פרק ב(ידי מראה מישורית -דמות של עצם הנוצרת על

  .ראי נמשיך מכאן ונבין איך נוצרת תמונת. בשעור הקודם למדנו וגילינו את הסימטריות הנוצרת במראה
  )היפוך כיוונים, סימטריות(? למה מתכוונים " תמונת ראי"כאשר אומרים 

  כעת נלמד על הסימטריות ומיד אחרי זה על ההיפוך
  

  )אני פירקתי את הראשון לשניים, בספר מצויינים שני תנאים() יצירת דמות חדה( להשתקפותהתנאים 

  )מקור או מחזיר אור=  מפיץ(,  O   (Object)-יסומן ב עצם. אור עצם המפיץ – 1

  האור פוגע במשטח מחזיר – 2
  המשטח מחזיר החזרה מסודרת – 3
  

  )62תמונה בעמוד ( מים שקטים, מראה –דוגמאות 
  

  :להלן תכונות הדמות –כאשר יש השתקפות יש דמות 
  

  י מראה מישורית"הנוצרת ע דמות של עצם נקודתיתכונות 

  . הנקודתי העצםשל  דמות= ז האלומה המוחזרת מרכ - 1
  I   (Image)-סומן בת הדמות - 2

  )נקודת המפגש(יוצאות מהדמות /כי הקרניים לא באמת נפגשות – מדומהדמות ה - 3
  הדמות המדומה של עצם נקודתי סימטרית לעצם ביחס למראה - 4
  )הכבויהדגמת הנר הדולק והנר להזכיר את (המראה " מאחורי/בתוך"הדמות אינה על מישור המראה אלא  - 5
  העין מקבלת את הקרניים מהמראה ומפרשת את מיקום העצם מתוך כיוון המבט ונקודת ההתכנסות של האלומה - 6
  שזו דמות רק אם מזהים שזו מראה" יודעים"אנחנו  –העין והמוח לא מבדילים בין הדמות לעצם האמיתי  - 7
  

   )23איור  63עמוד (

  :לריקוד ובמסעדה בהרצליה היוצרות אשליית חדר גדול יותרלהלן תמונות של מראת קיר בסטודיו 
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  י מראה מישורית"נקודתי הנוצרת ע- דמות של עצם לא

  עצם לא נקודתי מורכב מאינסוף עצמים נקודתיים
  גם לכיוון המראה, מכל עצם נקודתי מופץ אור לכל הכיוונים

  ביחס למראהסימטרית , לכל נקודה בעצם נוצרת דמות מדומה במראה
  נקודתית של העצם -אוסף הדמויות המדומות הנקודתיות יוצר את הדמות המדומה הלא

  

  

  

  

  

  

  :דוגמאות 
  

  שיטת החלון – לשרטוט הקרניים במראה מישורית שיטת עזר

הספצפיות העוברות מהעצם למראה ולעין במיקום  את הקושי בשרטוט הקרניים, בעזרת אחד התלמידים, להדגים לכיתה
  .נתון

  מדידת זויות, נך בכל נקודהיור אצ – )בלי לשרטט עבורו את הדמות הסימטרית(לבקש מתלמיד לשרטט את הקרניים 
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  זה לעומת זה      

  

ות וביצוע הידיעה מראש היכן תיווצר הדמ  –כ להציג את הטריק בו מנצלים את הסמטריות של מיקום הדמות "אח
  התהליך לאחור

  
  )נסמכת על עיקרון הסימטריה של הדמות( לשרטוט הקרניים החלון שיטתהשלבים ב

  בין העצם למראה אנך למראהציירים את המ – 1
  המראה" מאחורי"מציבים את הדמות במרחק שווה  האנך עלממשיכים את האנך מעבר למראה ו – 2
  אל העין הצופה מהדמות" יוצאת"המוחזרת הקרן את המציירים  – 3
  מראהה עםזרת וחשל הקרן ההחיתוך  –נקודת הפגיעה את  ניםסממ – 4
   אל נקודת הפגיעהבין העצם הקרן הפוגעת את  יריםצימ – 5
  

  להדגים את אותו שרטוט מלמעלה בשיטת העזר
  

  וחודר לעינה של הנערה, פוגע במראה, שרטט את מהלך האור המגיע מהתליון – 67להדגים את פתרון הבעיה מעמוד 
  

  
  

  המראה) בניצב(הדמות של העצם נוצרת גם כאשר העצם אינו ממוקם מול  – לחזור שוב על המקרה המיוחד

  
לשאול תלמיד היושב בשורה . לתלות מראה על הלוח בגובה הנמוך מהראש שלי – להדגים עם המראה

  .אם הוא רואה את הראש שלי) אשר אני רואה את פרצופו דרך המראה(הראשונה 
  

גם אם באיזור הניצב אין מראה או , נוצרת תמיד מאחורי המראה בניצב אליה , גם הלא נקודתית, הדמות
  .לכן ניתן להשתמש בשיטת העזר גם אם אין מראה בניצב לעצם – היא מוסתרת שם
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  )שגוי 22המיספור של תשובה ( 10-22תרגילים   78-81עמוד  –ב "ש
  

 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  תרגול -ידי מראה מישורית - דמות של עצם הנוצרת על
  

  ) 78-81עמוד  10-22תרגילים (הבית - על הלוח את שעורי, בעזרת תלמידים, לפתור

 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  )68-70עמוד ,  6- פרק ב(במראה מישורית האוריינטציה של הדמות ביחס לעצם 

  דפים מודפסים/שקפים, נייר דבק, מראה גדולה –ציוד 

  קודם טיפלנו בנושא הסימטריות וכעת נבחן את נושא ההיפוך –" תמונת ראי"
  

  אני מרים יד ימין שלי והדמות מולי מרימה יד שמאל שלה
  ?מולנו במראה  מה קורה לדמות המשתקפת
  ?שמאל /האם היא באמת הפוכה ימין

  ?למטה /מעלות אז יהיה היפוך למעלה 90-אם אסובב את המראה ב
  

  להדגים כיצד אני מרים את היד עם השעון והדמות במראה שמולי גם מרים את היד עם השעון
  )שמאל/ימין -על ציר אנכי אל עבר המראה סיבוב הדף (להדגים היפוך של כתב על דף לבן 
  )למטה/למעלה -על ציר אופקי  אל עבר המראה סיבוב הדף(להדגים היפוך של כתב על דף לבן 

  )עם סיבוב וללא סיבוב הדף אל כיוון המראה(להדגים היפוך של כתב על דף שקוף 
  )למטה/שמאל וסיבוב למעלה/סיבוב ימין(על דף לבן  )מקביל למראה( להדגים היפוך של חץ

  )למטה/שמאל וסיבוב למעלה/סיבוב ימין(על דף שקוף ) מקביל מראה(של חץ להדגים היפוך 
  

  )אם נקפל לאורכו שני החצאים יחפפו(סימטריה של גוף ומהו ציר סימטריה מה זו  - להסביר
  דף לבן אנחנו תמיד הופכים ודף שקוף לא חייבים לסובב כדי לראות דמות במראה

  סיבוב גורם להיפוךלכתב אין סימטריה בשום כיוון ולכן כל 
  לחץ יש סימטריה לאורך החץ ולכן סיבוב לאורך החץ לא מורגש

  
  :מסקנות עד כאן

  הופכים צדדים אנחנו – את הדף אנחנו הופכיםההיפוך מתבצע כאשר  -  1
  שלא על ציר הסימטריהכאשר אנחנו מסובבים  מורגש ההיפוך – 2
  ימטריהעל ציר הסכאשר אנחנו מסובבים  לא מורגשההיפוך  – 3
  
  
  

אני נוהג בצד ימין וגם זה ממולי נוהג בצד ימין ( שמאל הם יחסיים לאדם האומר/הכיוונים ימין –להסביר 
  צפון הם מוחלטים/דרום/מערב/הכיוונים מזרח. )ועדיין אין התנגשות

  
  :עוד מסקנות

  שמאל נובעת מסימטריות האדם ומשימוש בכיוונים יחסיים/הטעות שלנו שמראה הופכת ימין
  גם אני וגם הדמות מרימים יד מערבית –אם נשתמש בכיוונים מוחלטים נראה שאין היפוך 

  
  

  :ראשונה כמתסממסקנה 
, במישור המקביל למראה, כלומר, )למטה/שמאל ולמעלה/ימין(במימדים המקבילים למראה 

  הדמות אינה הפוכה ביחס לעצם
  



Page 5 of 10  yaronelah@bezeqint.net        reflection2.docx     ירון שוינגר          

  

  

  ?) אחורה/קדימה(מה קורה במימד הניצב למראה 
  

   –)ניצב למראה(חץ המצביע ממני אל המראה  - להדגים
  דמותו מצביעה מהמראה אלי

  –ראש החץ בצפון וזנבו בדרום   
  ואילו בדמותו הראש בדרום והזנב בצפון

  

  Zלא בוצע סיבוב החץ אבל דמותו מתהפכת בציר 

  להדגים – זה נכון גם לכתב
  

  :מסקנה מסכמת שניה
  הדמות הפוכה ביחס לעצם ,)אחורה/קדימה(במימד הניצב למראה 

  
  
   23-25תרגילים  81-82עמוד  –ב "ש

 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
  )71-73עמוד ,  7- בפרק (דרך מראה שדה ראייה 

  :נתחיל עם הגדרה
  

  האדם רואה באמצעות המראה) של המרחב(חלק המרחב שאת דמותו  – ראיה דרך מראה שדה
  

כמה מן המרחב הזה , כאשר אני עומד מול מראה ורואה דרכה את המרחב שמאחורי ומצדדי -שאלה 
להדגים עם מראה בינונית כאשר פני למראה וגבי לכיתה ואני רואה חלק מהכיתה דרך ( ?אני רואה 

  )המראה
  

  :מקרה ספציפינבחן 

 ? O – נקודהאת מי רואה הנער שב – 33איור  71עמוד 

  
  

  ?אילו מן הנערות הוא רואה  –הנער מסתכל לכיוון המראה . A-Eוחמש נערות בנקודות   Oנער בנקודה 

  
  :דרכים לענות על השאלה 3יש 

  ?אילו מן הנערות הוא רואה  –מענה ישיר על השאלה שנשאלה  – הדרך הישירה .1
  ?אלו נערות רואות את הנער  –מענה על השאלה ההפוכה  – ההפוכההדרך  .2
  ?מהו תחום הראיה הכללי של הנער  -מענה על שאלה יותר כללית  – הדרך הכללית .3
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  :נלך לפי הסדר
  
  ? אילו מן הנערות הנער רואה –מענה פשוט על השאלה הנתונה  – הדרך הישירה .1
  

  . מוחזרת לעין הנערו פוגעת במראהה הקרן מהנערנבחן לגבי כל נערה אם קיימת 
קרן מכל נשרטט את חמש הדמויות של הנערות ונעביר  – לשרטוט חלוןשיטת הלשם כך נשתמש ב

  אל הנער הנער דמות
  )34איור ( .אז הנער רואה את הנערה) נקודת הפגיעה על המראה(אם קוו העזר עובר דרך המראה 

  
  
  
  ).כלל ההפיכות( אילו מן הנערות רואות את הנער –מענה על השאלה ההפוכה  – הדרך ההפוכה .2

מוחזרת לעין ו פוגעת במראהה קרן מהנעראם קיימת  -  נבחן לגבי כל נערה את השאלה ההפוכה
נשרטט את דמות הנער  –לשרטוט  חלוןשיטת ה+ שימוש בכלל ההפיכות לשם כך נעשה . ההנער

  .הנערכל אל  נערה דמותקרן מונעביר 
אז הנערה רואה את הנער ולכן הנער ) נקודת הפגיעה על המראה(דרך המראה אם קוו העזר עובר 

  )35איור ( .רואה את הנערה

  
  
  ?מהו כל המרחב הנראה והאם הנערות נמצאות בו -מענה על שאלה יותר כללית – הדרך הכללית .3

 במקום להעביר קוו עזר מדמות הנער לכל נערהאבל  )הפיכות(דרך השניה דרך זו מבוססת על ה
ונראה מי מהנערות ) בקצות המראה(נעביר רק את שתי הקרניים הגבוליות הקובעות את שדה הראיה 

 .אם הנערה נמצאת בין שתי הקרניים הגבוליות אז הנער רואה אותה דרך המראה - .נמצאת בתחום
  )36איור (
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  :לסיכום

ופה לבין דמות בין הצ) קוו ראיה(שדה הראיה הוא כל נקודה לפני המראה אשר יש קוו ישר  •
  העצם העובר דרך המראה

  .אם יש מחסום בדרך אשר קוטע את קוו הראיה אז אין שם שדה ראיה •

אם הנער ישנה מיקום אז השדה . שדה הראיה של הנער תלוי במיקומו מול המראה –דגש  •
  ישתנה

  

  להדגים על הלוח –) לזוז ימינה שלו או להתקרב למראה(?  Aמה הנער צריך לעשות כדי לראות את 

  
   26-30תרגילים  82עמוד  –ב "ש

להחליף זכוכית שחורה בקיר  35בתרגיל (  43 ,42 ,37 ,35  ,33 –תרגילים אינטגרטיביים 

  )שחור
  

 50 ,48 ,46 ,44 ,40 ,39 ,34 –תרגילי רשות להעמקה  -לאוהבי הפיסיקה 
  

ולפתור ) 73עמוד (ידי כמה מראות -לקרוא על דמויות הנוצרות על –חומר נוסף  –לאוהבי הפיסיקה 
  ,37d , 41 ,36 ,31  –שאלות 

  32 -ולפתור שאלות ) 76עמוד (לקרוא על מחזיר אור פינתי  –חומר נוסף  –לאוהבי הפיסיקה 
  

 ---------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

  תרגול - שדה ראייה 
  

  ) 82עמוד  26-30תרגילים (הבית - על הלוח את שעורי, בעזרת תלמידים, לפתור

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

  

  

  

  

  )75-76עמוד ,  10-בפרק (יישומים של מראות מישוריות 

  )38איור  75עמוד ( פריסקופ
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 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  החזרה -  מעבדות
 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  חוקי ההחזרה  – 1מעבדה 
  )4איור ( לייזר יחיד+ מראה + מד זווית + לוח מגנטי  – חוק ההחזרה

  
  משחק עם זווית הלייזר

  )תזוזה כפולה של הקרן המוחזרת(זווית המראה משחק עם 
  פגיעה והחזרה בזווית אפס

  
  
   

  )14איור (אלומה מקבילה לייזר + מראה + מד זווית + לוח מגנטי  –חוק ההחזרה 
 

  עם מראה שנייה להציג החזרה שנייה כמו בפריסקופ
  
  
  
  
  

  2איור  - קרן לייזר בדיאודורנט  –חוק ההחזרה 
  

  הפגיעהמשחק עם זווית 
  
  
  
  
  
  
  

  )8איור ( מנורת שולחן+ מראה + לוח דיקט  –מפוזרת /החזרה מסודרת

  
להקפיד (משני צידי לוח זכוכית , אחד דולק ואחד לא, שני נרות – סימטריות הדמות והעצם ביחס למראה

הקידמי  להדליק את הנר – שהדמות של הלהבה מתלבשת מעל הנר הכבוי מכל כיוון, ששניהם בגובה זהה
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לבקש מכל התלמידים לכוון אותי להזזת הנר הכבוי עד , להחזיק את הנר הכבוי מאחורי הזכוכית, המודבק
  ) למדוד את מרחק שניהם ביחס לזכוכית, לסמן את מיקומו, את הלהבה מעל הנר הכבוימכל כיוון שכולם רואים 

   )                    בספר 239יש פעילות בניסוי זה בעמוד ( 25איור 
 ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  דמות של עצם במראה מישורית  – 2מעבדה 

  )20איור ( יםמחורצ חלון/אלומה ממקור נקודתי מול מראה – דמות במראה מישורית

  
  .ח מעבדה"לאחריו יש להגיש דו. ממלא שעה עמוסה. י התלמידים"המבוצע ע ניסוי מלא

          דף עבודה

  )בספר 248יש פעילות בניסוי זה בעמוד (

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------  
  הדגמות אינטרנט, שדה ראיה, דמות של עצם בכמה מראות  – 3מעבדה 

  .ח מעבדה"לאחריו יש להגיש דו. י התלמידים"ניסוי מלא המבוצע ע -  פרה מול שתי מראות –דמות בשתי מראות 

  כדאי גם אם לא לומדים ריבוי מראות –ניסוי מוצלח 
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  דף עבודה        

  

  אה הגדולה ותלמידיםהדגמה בעזרת המר –שדה ראיה במראה 

  249יש רשימה בספר עמוד  – לחפש הדגמות מהאינטרנט

 חתול מול מראה  –) טיוב-יו(וידאו נחמד  

 זוג תאומות משני צידי זכוכית שקופה בשירותים ציבוריים כאילו מראה, מצלמה נסתרת  –) טיוב-יו(וידאו נחמד  
http://www.youtube.com/watch?v=H_Dtsx-VGG0  


