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דגם הוראה  -התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור

דגם הוראה זה מציג את תכנית הלימודים והמטרות הלימודיות של הפרק "התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור",
מדגים כיצד ניתן לקדם את המטרות הלימודיות באמצעות מגוון פעילויות ומציע פעילויות הערכה מתאימות.
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מטרות לימודיות

א .מבוא
הפרק "התאבכות ועקיפה בגלי מים ובאור" הוא אחד מהפרקים העוסקים בנושא קרינה וחומר :גלים מכניים
ואלקטרומגנטיים .פרק זה הוא החותם את נושא מודל הגלים המכניים לאור .בפרק זה התלמיד מכיר לראשונה את
תופעת ההתאבכות והעקיפה בגלים בכלל ובאור בפרט ,ומיישם את מושגי היסוד ותכונות היסוד של גלים עבור גלים
הנעים בתווך דו מימדי.

מטרות לימודיות
פרק זה מכוון לקדם את ביצועי ההבנה של התלמיד בתחום התוכן ואת מיומנויות הלמידה שלו כמפורט להלן:

מטרות בתחום התוכן
•

זיהוי קווי צומת ,קווי מקסימום ונקודות ביניים בתבנית התאבכות של גלי מים משני מקורות שווי מופע

•

הכרת ייצוגים שונים של תבנית התאבכות של גלי מים משני מקורות ,ותיאור הדומה והשונה בשני הייצוגים:
תמונה מוקפאת של התווך ותרשים חזיתות הגל.

•

קישור בין תבנית התאבכות המתקבלת באמבט גלים לתבנית התאבכות באור המתקבלת על מסך.

•

תיאור הדומה והשונה בין תבניות התאבכות של אור בצבעים שונים.

•

זיהוי המאפיינים של תבנית עקיפה באמבט גלים כתלות ביחס בין אורך הגל ורוחב הסדק/המחסום

•

קישור בין תבנית עקיפה המתקבלת באמבט גלים לתבנית עקיפה באור

•

תיאור הדומה והשונה בין תבניות עקיפה של אור בצבעים שונים.

•

תיאור הדומה והשונה בין תבנית התאבכות ותבנית עקיפה באמבט גלים ובאור.

•

הגדרת מושגי מפתח ושילובם בתיאור תבנית ההתאבכות/עקיפה ובהסבר לתבנית ההתאבכות/עקיפה:
התאבכות בונה ,התאבכות הורסת ,הפרשי דרכים מן המקורות ,קווי מכסימום ,קווי צומת ,הפרש מופע ,פסי
אור ונקודות חושך.

•

תיאור מילולי של הגורמים המשפיעים על מספר קווי המקסימום/צומת בהתאבכות וחישוב מספרם על פי
נתונים רלוונטיים.

•

הכרת הגורמים המשפיעים על מידת העקיפה המתקבלת :ממצב בו לא מתקבלת עקיפה כלל ועד לעקיפה
משמעותית

•

תיאור מילולי של ניסוי/הדגמה וניסוח מסקנות העולות מתוצאות הניסוי או ההדגמה תוך שימוש במושגים
ועקרונות של הנושא.

•

שימוש נכון בנוסחאות רלוונטיות.

דגמי הוראה בפיזיקה
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מטרות לימודיות ותוכנית הלימודים

מטרות בתחום המיומנויות
•

יכולת לזהות קווי מכסימום וקווי צומת באמבט גלים "אמיתי" בו מופעלים באותו הזמן שני מקורות גלים
קוהרנטיים ,בתמונה מוקפאת שלו ובתרשים חזיתות גל.

•

יכולת לשרטט קווי מקסימום/צומת על גבי תמונה מוקפאת של אמבט גלים ,או בתרשים חזיתות גל,
ולמספר אותם כהלכה.

•

יכולת לחשב את מספר קווי המקסימום/צומת לפי נתונים רלוונטיים.

•

יכולת להבחין בין תבנית התאבכות המתקבלת ממקורות שווי מופע וממקורות בעלי מופע מנוגד.

•

יכולת למדוד אורך גל בעזרת תבנית התאבכות באמבט גלים ובאור

•

יכולת לבצע ניסוי לפי תדריך ,לעבד את התוצאות ולהציג מסקנות.

תוכנית הלימודים
על פי תוכנית הלימודים הזמן המוקצב להוראת הנושא ברמת  5יחידות לימוד הוא  10שעות .ברמת  3יחידות לימוד
הזמן המוקצב להוראת נושאים אלה הוא  15שעות מכלל  22השעות המומלצות לנושאים גלים דו מימדיים וגלי אור.
טבלה  :1פירוט הנושאים על פי תוכנית הלימודים לרמת  3יח"ל:

נושא
2.2

פירוט

פעילויות מומלצות

נוסחאות

 2.2.3התאבכות משני מקורות נקודתיים
שווי מופע.

גלים דו

שעות
5

xn
λ
) = (n − 12
L
d

6

=

ממדיים
 2.2.4עקיפה )איכותי(.

2.3

 2.3.2התאבכות משני מקורות אור

גלי אור

קוהרנטיים ,ניסוי יאנג.
 2.3.3עקיפה בסדק יחיד )איכותי(.

 2.3.4סריג עקיפה )איכותי(  -ספקטרום
רציף וקווי
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ספקטרום של נורת להט
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תוכנית הלימודים

טבלה  :2פירוט הנושאים על פי תוכנית הלימודים לרמת  5יח"ל:

נושא
3.4

פירוט
 -התאבכות גלי מים משני מקורות:

התאבכות

"מקורות שווי-מופע"" ,מקורות שוני-

ועקיפה

מופע".

בגלי מים
ובאור

נוסחאות
קווי מקסימום
עבור : L >> d

xn
 התאבכות אור משני חריצים" ,מקורות ≈ nLn

על תבנית ההתאבכות.
 "עקיפה" :תבנית העקיפה כהתאבכותהמתקבלת מרצף של מקורות
נקודתיים.
 "סריג עקיפה" ,שימושים. המודל הגלי של האור והאופטיקההגיאומטרית.
 מעמדו של מודל הגלים המכניים ,מהוהתווך שהאור מרעיד?

 -ניסוי התאבכות באמבט

10

גלים :מציאת אורך גל על
פי הפרש מרחקים של

= sin θ n

אור קוהרנטיים".

 -השפעת הפרש המופע בין המקורות

פעילויות מומלצות

שעות

קווי צומת עבור
: L >> d

x
sin θn = n ≈ ( n
Ln
עבור L >> d
וזוויות קטנות:

∆x λ
≈
L d

x
sin θ n = n = n
Ln

נקודה על קו מקסימום או
על קו מינימום משני
המקורות.
 התאבכות באמבט גלים)או בהדמיה ממוחשבת(:
תלות תבנית ההתאבכות
בפרמטרים השונים.
 תמונת התאבכות של אורמונוכרומטי )לייזר( דרך
שני סדקים.
 עקיפה באמבט גלים )אובהדמיה ממוחשבת(:
תלות תבנית העקיפה
בפרמטרים השונים.
 תמונה עקיפה של אורמונוכרומטי )לייזר( דרך
חריץ.

xn
=
Ln

= sin θ n

 תמונה עקיפה של אורמונוכרומטי )לייזר( דרך
סריג עקיפה.
 הדמיה ממוחשבת שלסריג.
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רצף הפעילויות המוצעות

ב .מהלך הפעילויות בכיתה
בפרק זה מוצעות שמונה פעילויות שונות ברצף של הוראה ולמידה של הפרק .בטבלה הבאה מופיע פירוט הפעילויות
המוצעות ומספר השעות המומלץ לכל פעילות.1
רצף הפעילויות המוצעות
תאור הפעילות

מרכיבי הפעילות

נושאי הפעילות

מספר
שעות

 הכרת תבנית ההתאבכות הנוצרתבאמבט גלים על-ידי שני מקורות
נקודתיים שווי מופע
 חקירת תבנית ההתאבכות הנוצרתפעילות
1

התאבכות באמבט
גלים  -תאוריה

אפיון תמונת ההתאבכות
המתקבלת באמבט גלים ע"י
שני מקורות קוהורנטיים.

על-ידי שני מקורות שווי מופע
 -הכרת הגורמים המשפיעים על

4

מספר קווי הצומת ומספר קווי
המקסימום בתבנית ההתאבכות
 ניתוח תבנית ההתאבכות הנוצרתעל-ידי מקורות בעלי מופע מנוגד
 תרגול -הצגת שיטה למדידת אורך הגל של

פעילות
2

התאבכות באמבט
גלים  -יישום

ניסוי הדגמה  -מדידת אורך

הגלים המתאבכים בעזרת מדידת

גל בעזרת קווי צומת או קווי

הפרשי הדרכים של נקודה הנמצאת

מקסימום בתבנית

על קו צומת ,או נקודה הנמצאת על

ההתאבכות המתקבלת

קו מקסימום מכל אחד מהמקורות

באמבט גלים

1

הטובלים באמבט
 -תרגול

 1חלוקת השעות המוצעת כאן היא עבור סך השעות הרשומות בתוכנית הלימודים .מורה שמקדיש מספר שעות כולל גדול יותר
יתייחס לחלוקה היחסית של שעות אלה.

דגמי הוראה בפיזיקה
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רצף הפעילויות המוצעות

תאור הפעילות

נושאי הפעילות

מספר

מרכיבי הפעילות

שעות

 הדגמת תופעת ההתאבכות באורוניסוח התנאים הנדרשים על מנת
לקבלה
 הדגמת ניסוי יאנג ופיתוח נוסחתפעילות
3

התאבכות באור

2

 אפיון תבנית ההתאבכותהמתקבלת באור

יאנג למציאת אורך גל של האור

 5) 2יח"ל(

הנראה

 3) 4יח"ל(

 מדידת אורך הגל של האורבעזרת תבנית ההתאבכות
המתקבלת על מסך
 תרגול הדגמת תבנית עקיפה המתקבלתבאמבט גלים
 תיאור תבנית העקיפה המתקבלתבאמבט גלים ,תלות העקיפה

λ
ביחס
w
 אפיון תבנית העקיפהפעילות
4

עקיפה

באמבט גלים ובאור וניתוח
גיאומטרי של תבנית
העקיפה.

 .עקיפה משמעותית.

 ) 5יח"ל( עיקרון הוייגנס -עקיפה באור ופיתוח הנוסחה

xn
λ
=n
Ln
w

2

= sin θ n

2λL
 משמעות הביטויw

עבור

רוחב פס האור המרכזי בעקיפה

λL
באור ,ו-
w

לרוחב פס אור משני

 -תרגול

 2בדגם הוראה זה ,הסדר המוצע להוראה תואם את ההמלצה בתכנית הלימודים :תחילה התאבכות באור ורק אחר כך עקיפה.
המעוניינים ללמד בסדר שונה יכולים כמובן לעשות זאת.
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רצף הפעילויות המוצעות

תאור הפעילות

מרכיבי הפעילות

נושאי הפעילות

מספר
שעות

 בדיקת ההשפעה של שינויבגודל מרכיבים שונים בנוסחת
ההתאבכות משני מקורות על
תבנית ההתאבכות באור

 קישור בין מרכיביפעילות

פעילות אינטרנט

5

התאבכות ועקיפה

נוסחאות של התאבכות
3

ועקיפה של אור לבין

המתקבלת על מסך.
 בדיקת ההשפעה של שינויבגודל מרכיבים שונים בנוסחת

הביטוי של הנוסחאות

שיעורי בית

העקיפה מסדק יחיד על תבנית

במציאות

העקיפה המתקבלת על מסך.
 השוואת בין תבנית ההתאבכותמשני מקורות לבין תבנית העקיפה
המתקבלות על מסך.
 צפייה באור אדום ,אור כחול ואורלבן דרך שקופית בעלת שני
סדקים
 קבלת תבנית התאבכות על מסךבעזרת אור לייזר העובר דרך

פעילות
6

ניסוי התאבכות
ועקיפה באור

 קישור בין תיאוריה לביןניסוי

לוחיות בעלות שני סדקים,
 -מדידת אורך הגל של אור הלייזר

*2

בעזרת תבנית התאבכות משני
סדקים שהתקבלה על המסך
-

קבלת תבנית עקיפה על מסך
בעזרת אור לייזר העובר דרך
לוחיות שונות בעלות סדק יחיד,
הנבדלות זו מזו ברוחב הסדק

 3דף העבודה לפעילות זו באתר מורי הפיזיקה ,בכתובת
http://ptc.weizmann.ac.il/?CategoryID=522&ArticleID=1268&Page=1
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רצף הפעילויות המוצעות

תאור הפעילות

מרכיבי הפעילות

נושאי הפעילות

מספר
שעות

 הדגמה :תבנית ההתאבכות כתלותבמספר הסדקים )משני סדקים ועד
סריג עקיפה(
אפיון תבנית ההתאבכות
פעילות
7

תבנית התאבכות

המתקבלת כאשר אור עובר

המתקבלת מסריג

דרך סריג עקיפה ,בין אם

עקיפה

מקור האור הוא רב צבעי או
מונוכרומאטי

 -השימוש בנוסחא

xn
λ
≈n
Ln
d

=  sin θ nלסריג עקיפה

 -שימוש בנוסחת יאנג

∆X λ
=
L
d

 5) 1יח"ל(
 3) 2יח"ל(

עבור סריג עקיפה

 ספקטרום בדיד וספקטרום רציף תרגולשתי פעילויות לבחירה:
 מדידת תחום אורכי הגל של האורהנראה הנפלט ממקרן שקפים ע"י
תבנית ההתאבכות המתקבלת
לאחר העברתו דרך סריג עקיפה

מדידת אורך גל
פעילות
8

בעזרת תבנית

 -קישור בין תיאוריה לבין

התאבכות שנוצרת ע"י
סריג עקיפה

ניסוי

 מדידת תחום אורכי הגל של האורהנראה הנפלט מנורת להט

 5) *2יח"ל
בלבד(

ומדידת אורכי הגל בתחום האור
הנראה הנפלטים בנורת כספית,
ע"י תבנית ההתאבכות המתקבלת
לאחר העברת כל אחד מהם דרך
סריג עקיפה.

בדגם הוראה זה נפרט את פעילויות  6 ,3 ,1ו8 ,
* ברמת  5יח"ל  ,נספר כחלק משעות המעבדה ואפשר להסתפק באחת מהפעילויות  5או.7-
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פעילות  : 1התאבכות באמבט גלים
קודם לנושא זה הכירו התלמידים את המאפיינים לגל הנע בתווך חד מימדי )קפיץ/חבל/מיתר( ואת המושג
סופרפוזיציה של גלים ,והביטוי שלו בהתאבכות בונה ובהתאבכות הורסת .התלמידים למדו מהם התנאים ליצירת גל
עומד ונקודות צומת בתווך חד מימדי ומהן התדירויות האופייניות לגל עומד .בנוסף ,התלמידים הכירו את התכונות
של גל הנע בתווך דו מימדי .בפעילות הנוכחית התלמידים יצפו בהדגמה של תמונת ההתאבכות המתקבלת בתווך דו
מימדי  -אמבט גלים -ויאפיינו אותה תוך שימוש במושגים שלמדו בפרק הקודם.

מטרות:
 .1הכרת תבנית ההתאבכות הנוצרת באמבט גלים על-ידי שני מקורות נקודתיים שווי מופע – התלמידים ידעו
לקבוע אם התנודות באמבט גלים נובעות ממקור יחיד או משני מקורות על ידי יחוס המצב שבו לא מתקבלת
תבנית התאבכות למקור יחיד והמצב שבו מתקבלת תבנית של התאבכות לשני מקורות .התלמידים ידעו לתאר
את תמונת ההתאבכות שנוצרת כתנועה חזיתית של קשתות שחורות ולבנות שנחתכות על-ידי קווים אפורים
שאינם ישרים .התלמידים ידעו גם לתאר את תנועת חלקיקי המים 4במאונך למישור האמבט :באיזורי הקשתות
חלקיקי המים עולים ויורדים ועל כן הם איזורים רוגשים ובאיזורים של הקווים האפורים חלקיקי המים אינם נעים
ועל כן הם איזורים שקטים .התלמידים ידעו לשייך את קווי הצומת לקווים האפורים שבתמונת ההתאבכות
ולהסביר מדוע לא מתקבלים קווי צומת כאשר רק מקור גלים אחד מתנודד ,בהשוואה לניתוח שעשו במציאת קווי
צומת לאורך מיתר מתנודד .התלמידים ידעו גם לזהות את קווי הצומת בתמונה מוקפאת של תבנית ההדמיה.
 .2חקירת תבנית ההתאבכות הנוצרת על-ידי שני מקורות שווי מופע – התלמידים ידעו לזהות תרשים של
חזיתות הגלים המתאבכים ,ידעו לספר מה מייצגים פריטים שונים בתרשים ,וידעו להצביע על המשותף לתרשים
כזה ולתמונה מוקפאת של התאבכות משני מקורות .התלמידים ידעו להסביר במילים מהי התאבכות בונה בגלי
מים ומהי התאבכות הורסת וידעו לזהות נקודות בתרשים המייצגות התאבכות בונה ,התאבכות הורסת ונקודות
ביניים .התלמידים ידעו לשרטט את הקווים המייצגים את המרחקים מנקודות כלשהן באמבט אל שני המקורות,
ידעו להגדיר מהו הפרש מרחקים של נקודה משני המקורות וידעו לחשב את הפרש המרחקים של נקודות משני
המקורות .התלמידים ידעו להסביר מדוע בנקודה במים שהפרש הדרכים ממנה אל שני המקורות היא כפולה
שלמה של אורך הגל היא נקודה שבה מתרחשת התאבכות בונה בעוד שנקודה שהפרש הדרכים ממנה אל שני
המקורות היא כפולה אי זוגית של חצי אורך גל היא נקודה שבה מתרחשת התאבכות הורסת .התלמידים ידעו
לזהות ולחבר בקו את כל הנקודות שהפרש הדרכים שלהן משני המקורות הוא אפס ,...3λ ,2λ ,λ ,קווי
מקסימום ,או לחילופין  ,...2.5λ ,1.5λ ,0.5λקווי צומת .התלמידים גם ידעו להגדיר את הקווים שהתקבלו כמקום
הגיאומטרי של כל הנקודות שהפרש הדרכים שלהן משני המקורות הוא  ....3λ ,2λ ,λאו ...2.5λ ,1.5λ ,0.5λ
בהתאמה .התלמידים ידעו גם לזהות ולהסביר במילים מהן נקודות ביניים.

 4בדגם הוראה זה נשתמש במונח "חלקיקי מים" על מנת להדגיש את העובדה שכאשר ההפרעה מתפשטת בתווך ,התנודה היא
של החלקיקים המהווים את התווך.
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 .3הכרת הגורמים המשפיעים על מספר קווי הצומת ומספר קווי המקסימום בתבנית ההתאבכות  -התלמידים
ידעו לתאר את הסימטריה של תמונת ההתאבכות בהקשר למספר קווי המקסימום וקווי הצומת המתקבלים וידעו
גם להסביר את השיקולים הגיאומטריים במציאת המספר המירבי של קווים אלה .התלמידים ידעו לחשב את
מספר קווי המקסימום/צומת לפי המרחק בין המקורות ואורך הגל וידעו גם להסביר משיקולים אלגבריים מדוע
מספר קווי המקסימום/צומת גדל ככל שגדל המרחק בין המקורות )עבור אורך גל קבוע( או ככל שקטן אורך הגל
)עבור מרחק קבוע בין המקורות(.
 .4ניתוח תבנית ההתאבכות הנוצרת על-ידי מקורות בעלי מופע מנוגד – התלמידים ידעו לתאר ולהסביר מדוע
תבנית ההתאבכות הנוצרת כאשר המקורות הם בעלי מופע מנוגד היא הפוכה לזו הנוצרת כאשר המקורות שווי
מופע.
 .5תרגול – התלמידים ידעו לפתור בעיות בנושאים הנ"ל ע"י שימוש בעקרונות שנלמדו בפעילות זו.

מהלך הפעילות:
משך זמן:
 4שעות
הציוד הנדרש להדגמה:
ערכת אמבט גלים )למשל :אינטרלב ,שולמן(
תאור הפעילות:
הפעילות משלבת עבודה אישית של תלמידים ופעילות מליאה 5ומורכבת מחמישה שלבים.1 :הדגמת תבנית
ההתאבכות הנוצרת על ידי שני מקורות נקודתיים שווי מופע.2 ,חקירת תבנית ההתאבכות הנוצרת ע"י שני מקורות
שווי מופע.3 ,הכרת הגורמים המשפיעים על מספר קווי הצומת ומספר קווי המקסימום בתבנית ההתאבכות.4 ,ניתוח
תבנית ההתאבכות הנוצרת ע"י מקורות בעלי מופע מנוגד  .5תרגול.
 .1הדגמת תבנית ההתאבכות הנוצרת על ידי שני מקורות נקודתיים שווי מופע
א.מדגימים גל מעגלי מחזורי יחיד בעזרת אמבט גלים ,ולאחר מכן מוסיפים מקור נקודתי שני כך ששני המקורות
הנקודתיים יהיו מקורות שווי מופע לגלים כאלה).לשם כך שני מקורות הגלים יהיו מחוברים לאותו מתנד( ואז:
) (1מבקשים מן התלמידים לתאר )לא להסביר( את התמונה שבה הם צופים .בד"כ התשובות שמתקבלות הן:
-

תנועה של קשתות שחורות ולבנות

-

קווים אפורים שאינם ישרים.

כדאי להדגיש שהקווים האפורים התקבלו רק לאחר שנוסף המקור הנקודתי השני.

 5בפעילות מליאה כל התלמידים ממוקדים באותו עניין ,למשל ,דיון כיתתי ,הצגת פתרון בעיה על הלוח או הדגמה
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) (2מבקשים מ 2-3 -תלמידים להתקרב אל אמבט הגלים ולהביט על פני המים התלמידים ידווחו שהם רואים
נקודות על פני המים שעולות ויורדות ואף יצליחו להבחין בנקודות שאינן זזות.
) (3כעת מבקשים מהתלמידים לאפיין את המיקום של הנקודות המתנודדות ושל הנקודות שאינן זזות בעזרת
התיאור של תבנית ההתאבכות )הנקודות המתנודדות נמצאות על הקשתות השחורות והלבנות )אזורים
רוגשים( ,הנקודות שאינן זזות נמצאות על הקווים האפורים )אזורים שקטים((.
) (4כעת ניתן לקרוא לקווים שלאורכם הנקודות אינן זזות "קווי צומת" ,להזכיר את "נקודות הצומת" בגל עומד
חד מימדי ולבקש מן התלמידים להסביר מדוע לא מתקבלים קווי צומת כאשר רק מקור גלים אחד מתנודד.
ב " .מקפיאים" את תמונת ההתאבכות המתקבלת באמבט גלים ומקרינים אותה על הלוח
הקפאת תמונת ההתאבכות נועדה:
 עבור התלמידים שלא זיהו את מרכיבי תמונת ההתאבכות בהדגמה בה התמונה דינמית )ההדגמההקודמת(.
 עבור התלמידים שלא נוח להם לצפות בתמונה המרצדת לאורך זמן. לאפשר להבחין באופן נוח יותר בסימטריה של תבנית התאבכות )שני צידיה של תמונת ההתאבכות הםתמונת ראי האחד של השני(.
את הקפאת תמונת ההתאבכות ניתן לבצע באחד מהאופנים הבאים:
 בעזרת סטרובוסקופ על ידי השוואת התדירות שלו לתדירות מקור הגלים .פעולה זו דורשת מיומנות רבה,כמו כן ,האור עדיין מרצד ומקשה מאד את השהייה בכיתה.
 ע"י הפניית התלמידים לתמונה "מוקפאת" המוצגת בספר הלימוד .למשל תצלום תבנית ההתאבכות מתוךהספר "מודלים של האור" מאת עדי רוזן:

תצלום תבנית התאבכות המתקבלת באמבט גלים

6

7

הקרנת התמונה המוקפאת על לוח לבן מאפשרת לצייר על פני התמונה המוקרנת את קווי הצומת  .לכן ,כדאי
לבקש מתלמידים שיגשו אל הלוח וישרטטו את קווי הצומת כפי שהם מופיעים בתמונה המוקרנת על הלוח.
 6מתוך הספר מודלים של האור מאת עדי רוזן
 7את הקרנת התמונה על מסך ניתן לבצע ע"י הקרנת התמונה מספר הלימוד על הלוח ,או ע"י שימוש במסך שעל גבי אמבט
הגלים )מהגרסה החדשה(.
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 .2חקירת תבנית ההתאבכות הנוצרת ע"י שני מקורות שווי מופע
בדומה למה שנעשה בגל עומד במיתר ,גם כאן מומלץ לנתח את התמונה ע"י שירטוט התקדמות כל אחת
מההפרעות בנפרד ובחינת הסופרפוזיציה של חלקיקי התווך.
א .במליאת הכיתה :מחלקים לכל תלמיד תרשים צבעוני 8כדוגמת התרשים הבא )תרשים מוגדל בנספח א'(
ומפרשים עם התלמידים מה מייצג התרשים על ידי השוואתו לתצלום תבנית ההתאבכות המוקרן על הלוח:

תרשים חזיתות גל של שני מקורות גלים מעגליים בתווך דו מימדי

9

התרשים מייצג את תמונת ההתאבכות המתקבלת משני מקורות המתנודדים במישור מאונך לדף .המקורות
מחוברים לאותו מחולל אותות ולכן לשניהם אותה התדירות ,הם שווי מופע ושווי אמפליטודה.
המעגלים הצבועים בכחול מייצגים את הגלים שמקורם במחולל

s1

והמעגלים הצבועים באדום מייצגים את

הגלים שמקורם במחולל  .S2המעגלים הרציפים מתארים חזיתות גל שבכולן חלקיקי המים הם בעלי מופע
זהה ,המעגלים המקווקווים מתארים חזיתות גל שבכולן חלקיקי המים בעלי מופע זהה ומנוגד למופע של
חלקיקי המים שעל הקווים הרציפים .מכאן שהמרחק בין כל שתי קשתות עוקבות רציפות )כחולות או אדומות(
מייצג את אורך הגל בעוד שהמרחק בין קשת רציפה לבין קשת מקווקוות עוקבת )כחולה או אדומה( מייצג חצי
אורך גל.

8

אם ניתן להקרין את התרשים על הלוח אין צורך לחלק לתלמידים תרשים צבעוני .מהשוואת הדף המצולם לתרשים הצבעוני

התלמידים יקבלו את הרעיון הנדרש להבנתו.
 9מתוך הספר מודלים של האור ,פעילויות ,מאת עדי רוזן
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מבהירים לתלמידים שהניתוח שאותו הם יבצעו מתייחס לרגע שבו הקווים הרציפים מייצגים את השיאים של
שני הגלים ,והמקווקווים את שפלי הגלים.
ב .במליאת הכיתה :מצביעים על שלושה חלקיקי מים כדוגמת אלה המסומנים בצבעים בתרשים הבא ומאפיינים
אותם יחד עם התלמידים:

שלושה חלקיקי מים הנמצאים בתווך בו מתאבכים גלים מעגליים הנפלטים משני מקורות שווי מופע

 זהו חלקיק שההעתק האנכי שלו ,מעל מצב שיווי המשקל )מישור הדף( ,בהשפעת כל אחד מהמקורות
בנפרד הוא  .Aלכן ,על פי עקרון הסופרפוזיציה ,ההעתק האנכי שלו יהיה ברגע זה  2Aמעל למצב שיווי
המשקל שלו וההתאבכות היא התאבכות בונה.
 זהו חלקיק שההעתק האנכי שלו ,מתחת למצב שיווי המשקל )מישור הדף( ,בהשפעת כל אחד מהמקורות
בנפרד הוא  .Aלכן ,על פי עקרון הסופרפוזיציה ,ההעתק האנכי שלו יהיה ברגע זה  2Aמתחת למצב שיווי
המשקל שלו וההתאבכות היא התאבכות בונה.
 זהו חלקיק שההעתק האנכי שלו ,בהשפעת המחולל S1-הוא  Aמתחת למצב שיווי המשקל שלו , ,וההעתק
האנכי שלו בהשפעת המחולל S2-הוא  Aמעל למצב שיווי המשקל שלו .לכן ,על פי עקרון הסופרפוזיציה,
העתקו ברגע זה יהיה  ,0כלומר הוא יהיה במצב שיווי המשקל שלו .ההתאבכות היא התאבכות הורסת.
ג .עבודה עצמית )לכל היותר בזוגות ,אך כל תלמיד עושה זאת בתרשים שלו( :מבקשים מהתלמידים:
) (1לסמן על פני התרשים שתי נקודות נוספות המתארות חלקיקים המתנהגים כדוגמת חלקיק  ,שתי
נקודות נוספות המתארות חלקיקים המתנהגים כדוגמת חלקיק  ושתי נקודות נוספות המתארות חלקיקים
המתנהגים כדוגמת חלקיק .
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) (2השלמת הטבלה הבאה עבור החלקיקים שנבחרו:
החלקיק

הדרך שעברה ההפרעה הדרך שעברה ההפרעה הפרש הדרכים ,בערכו המוחלט ,אותן עברו
ממקור  S1ועד לחלקיק זה

ממקור  S2ועד לחלקיק זה

3λ

5λ



ההפרעות עד הגיען לחלקיק זה
2λ





2.5λ






) (3על פי התוצאות בטבלה ,התלמידים מתבקשים לנסח במחברותיהם מסקנות לגבי הקשר בין הפרש
הדרכים אותן עברו ההפרעות לבין סוג ההתאבכות שהתקבל:
ד .במליאת הכיתה:
מבקשים ממספר תלמידים לציין לאילו ערכים מוחלטים של הפרשי דרכים הם הגיעו במילוי הטבלה )שהרי
בחרו כרצונם את החלקיקים האחרים( .מן הסתם יהיה מגוון של ערכים :אפס 1.5λ ,2λ ,λ ,וכדומה.
כעת ,מסכמים :אל החלקיקים כדוגמת  ו  -מגיעה כל הפרעה לאחר שעברה מרחק השווה לכפולה שלמה
של אורך גל .לכן חלקיק זה יהיה תמיד באותו המופע כמו המקור .מאחר והמקורות הם שווי מופע ,אל חלקיק
זה ההפרעות תגענה תמיד באותו המופע .לכן בכל רגע ההתאבכות בהן תהיה התאבכות בונה .ולכן:
בחלקיק הנמצא במקום שהערך המוחלט של הפרש המרחקים שלו משני המקורות שווה למספר שלם של
אורכי גל ,nλ ,תיווצר התאבכות בונה.
אל החלקיקים כדוגמת  מגיעה הפרעה אחת לאחר שעברה מרחק השווה לכפולה שלמה של אורך גל,
והפרעה שנייה לאחר שעברה מרחק השווה לכפולה אי זוגית של חצי אורך גל .לכן חלקיק זה יהיה תמיד
באותו המופע כמו מקור אחד ובמופע מנוגד למקור שני .מאחר והמקורות הם שווי מופע ,אל חלקיק זה
ההפרעות תגענה במופעים מנוגדים .לכן בכל רגע ההתאבכות בהן תהיה התאבכות הורסת כך שסכום
ההעתקים יהיה תמיד אפס .נקודות אלו הן נקודות צומת .ולכן:
בחלקיק הנמצא במקום שהערך המוחלט של הפרש המרחקים שלו משני המקורות שווה לכפולה אי זוגית
של חצי אורך גל ,(n-0.5)λ ,תיווצר התאבכות הורסת.
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ה .עבודה עצמית :מבקשים מהתלמידים

 לזהות ולסמן את כל החלקיקים שהפרשי הדרכים שלהם משני המקורות הוא  0ולחבר ביניהם .יש להסב אתתשומת ליבם של התלמידים שהקו המתקבל הוא קו ישר המאונך לקטע המחבר את המקורות וחוצה אותו
)לכן יקרא האנך המרכזי(.
 לזהות ולסמן את כל החלקיקים ,הנמצאים מימין לאנך המרכזי ,שהערך המוחלט של הפרשי הדרכים שלהם λולחבר ביניהם .לחזור על הפעולה עבור החלקיקים שהערך המוחלט של הפרשי הדרכים שלהם הם  ,2λו-
 3λוכך לעשות גם ביחס לחלקיקים שמשמאל לאנך המרכזי.
 לרשום ליד כל קו מחבר כזה את הערך המוחלט של הפרש הדרכים המתאים להפרעות שהגיעו אל10

חלקיקיו.

ו .במליאת הכיתה מסכמים :את הקווים שהתקבלו ניתן למספר :האנך המרכזי מספרו ) (numberאפס.n=0 ,
הראשון מימין לו והראשון משמאל לו מספרו של כל אחד הוא  n=1 ,1וכן הלאה .כלומר :קו  nמימין או משמאל
לאנך המרכזי הוא אוסף חלקיקים )נקודות( שהערך המוחלט של הפרשי הדרכים של ההפרעות המגיעות אליו
הוא  nλומתקבלת בו התאבכות בונה בכל רגע ורגע .קווים אלו נקראים קווי מקסימום.
ז .מבקשים מהתלמידים לחזור על הפעילות המתוארת בסעיף ה' עבור כל החלקיקים שהפרשי הדרכים שלהם
הוא כפולה אי זוגית של חצי אורך גל .גם כעת מסכמים במליאת הכיתה :את הקווים שנוצרו ניתן למספר:
הראשון מימין לו והראשון משמאל לו מספרו של כל אחד הוא  n=1 ,1וכן הלאה .כלומר :קו  nמימין או משמאל
לאנך המרכזי הוא אוסף חלקיקים שהערך המוחלט של הפרשי הדרכים של ההפרעות המגיעות אליו
הוא  (n − 0.5) ⋅ λומתקבלת בו התאבכות הורסת בכל רגע ורגע .קווים אלו נקראים קווי מינימום.11
מדגישים שיש להתייחס גם לחלקיקים הנמצאים בין קו מקסימום לקו צומת .בחלקיקים אלו בחלק מזמן מחזור
אחד ההתאבכות היא בונה ובחלק אחר היא הורסת .נקודה כזו בתבנית ההתאבכות נקראת נקודת ביניים.
ח .במליאת הכיתה ,לסיכום חלק זה של הפעילות:
) (1מבקשים מהתלמידים לתאר את הדומה והשונה בתמונת ההתאבכות שהתקבלה באמבט גלים ובתרשים
של חזיתות הגל .

 10כדאי להדגיש שכל קו שהתקבל הוא המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שהפרש הדרכים )בערך מוחלט( שלהן מן המקורות
שווה ל  1.5λ ,2λ ,λוכדומה.
 11קווי הצומת הם קווי מינימום .באופן מעשי ההעתק האנכי של חלקיק המים שנמצא על קו זה אינו אפס .זאת מאחר והמשרעת
של הגל הולכת וקטנה ככל שהרדיוס גדל .מאחר ורדיוסי החזיתות של ההפרעות במקום זה שונה ,הרי שהאמפליטודה של
ההפרעות שונה ולכן סכום ההעתקים אינו אפס .ניתן להבחין בטישטוש של קו הצומת בקצה תבנית ההתאבכות
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תמונת ההתאבכות

תרשים חזיתות הגל

12

דוגמאות לתשובות:
דומה:
-

החלק התחתון של תרשים חזיתות הגל מייצג את תמונת ההתאבכות.

-

גם בתמונה וגם בתרשים ניתן לזהות את קווי הצומת.

שונה:
-

בתמונת ההתאבכות המקורות נמצאים בפאה העליונה שלה ואילו בתרשים חזיתות הגל ,המקורות
נמצאים במרכז התרשים.

-

בתמונת

ההתאבכות מתוארת תוצאת הסופרפוזיציה של הגלים בעוד שבתרשים חזיתות הגל,

מתוארות חזיתות הגל של כל הפרעה.
) (2מבקשים מהתלמידים לנסח את התנאים שצריכים להתקיים על מנת שתתקבל תבנית התאבכות באמבט
גלים המאופיינת ע"י קווי צומת וקווי מקסימום.
על המקורות להיות :בעלי אותה האמפליטודה ,בעלי תדירות קבועה ובעלי אותה התדירות.13
 .3הכרת הגורמים המשפיעים על מספר קווי הצומת ומספר קווי המקסימום בתבנית ההתאבכות
את הסעיף הזה מומלץ להתחיל בדיון במליאת הכיתה כמתואר להלן:

 12מתוך הספר מודלים של האור מאת עדי רוזן
 13את המושג "קוהרנטיים" כדאי להציג לאחר ניתוח תבנית ההתאבכות של מקורות בעלי מופע מנוגד.
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א .להפנות אל התלמידים את השאלה הבאה :אילו גורמים בהדגמה עם אמבט הגלים ניתן לשנות? התשובות
האפשרויות הן:
 את אמפליטודת המקורות את תדירות המקורות את המרחק בין המקורות את סוג הנוזל שבאמבט את עומק הנוזלב .כעת להפנות אל התלמידים את השאלה הבאה" :איזה ,מהגורמים הנ"ל יכול ,לדעתכם ,להשפיע על מספר
קווי הצומת ומספר קווי המקסימום בתבנית ההתאבכות?" לאחר דיון קצר ובהסתמך על ידע שלמדו בפרקים
קודמים ,ניתן להגיע להסכמה שכל הגורמים שצויינו לעיל ,חוץ מהאמפליטודה של המקורות ,יכולים להשפיע
על מספר זה .מעבר לכך ,תדירות המקורות ,סוג הנוזל ועומקו משפיעים על אורך הגל .לכן ,בהמשך ,נבדוק
את תלות מספר קווי הצומת/מכסימום במרחק בין המקורות ובאורך הגל של ההפרעות.
ג .כעת מומלץ לבדוק ,באופן איכותי ,בעזרת אמבט גלים

14

כיצד משפיע שינוי המרחק בין המקורות ושינוי

תדירות המקורות על מספר קווי הצומת.,
15

ד .מציאת תלות מספר קווי הצומת ומספר קווי המקסימום באופן גיאומטרי )כמותי( :
משרטטים משולש שקודקודיו הם שני מקורות הגלים  S1ו  S2 -ונקודה כלשהי  Anעל קו המכסימום ה  nי.

נקודה נבחרת על קו מקסימום של תבנית ההתאבכות

16

מאחר ו An -היא נקודת מקסימום הרי ש.AnS1-AnS2=nλ :-
מגיאומטריה :הפרש שתי צלעות במשולש חייב להיות קטן מהצלע השלישית ,כלומר.AnS1-AnS2<d :

d
לכן⇐ nλ<d :
λ

< .n

 14בתלות בסוג אמבט הגלים שיש בביה"ס.
 15הוצג על-ידי ריאן פאריד מבית ספר בית ג'אן בהשתלמות מורים חונכים שנערכה בשנה"ל תשס"ח במרכז הארצי של מורי
הפיזיקה
 16מתוך הספר מודלים של האור מאת עדי רוזן
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d
מכאן שמספר קווי המקסימום מימין או משמאל לאנך המרכזי חייב להיות קטן מהיחס
λ

.

d 1
באותו אופן ניתן להראות שמספר קווי הצומת מימין או משמאל לאנך המרכזי חייב לקיים+ :
λ 2

<n

מכאן מסכמים:
 עבור אותו אורך גל ,ככל שהמרחק בין המקורות גדל ,מספר קווי הצומת /קווי המקסימום גדל .ניתן להדגיםזאת ע"י הרחקה או קירוב של שקפים זהים שעל כל אחד מהם משורטטות חזיתות גל בעלות אותו המופע.17
 -עבור מרחק קבוע בין המקורות ,ככל שאורך הגל קטן מספר קווי הצומת /קווי המקסימום גדל.

d
d
<  nפירושו שאם היחס
λ
λ

-

d
)למשל ,אם = 4.7
λ

אינו מספר שלם nmax ,הוא המספר השלם הקטן ביותר הקרוב לערך זה.

אז מימין לאנך המרכזי יש  4קווי מקסימום וכך גם משמאל לאנך המרכזי(

 מספר קווי המקסימום הכולל בתבנית ההתאבכות הוא n) 2n+1 :קווי מקסימום מימין לאנך המרכזי n ,קווימקסימום משמאל לאנך המרכזי והאנך המרכזי(
 מספר קווי הצומת הכולל בתבנית ההתאבכות הוא n) 2n :קווי צומת מימין לאנך המרכזי ו n -קווי צומתמשמאל לאנך המרכזי(
 .4ניתוח תבנית ההתאבכות הנוצרת ע"י מקורות בעלי מופע מנוגד
מומלץ לחזור אל תרשים ההתאבכות ואל החלקיקים   ,ו  -ולשאול את התלמידים על תמונת ההתאבכות
שנוצרת בכל אחד מהחלקיקים אם המקורות הם בעלי מופע מנוגד.
כדאי לסכם במליאת הכיתה שתבנית התאבכות הנוצרת כאשר המקורות הם בעלי מופע מנוגד היא הפוכה
לתבנית ההתאבכות הנוצרת כאשר המקורות הם שווי מופע .כל קו צומת בתבנית התאבכות המתקבלת ממקורות
שווי מופע הוא קו מקסימום בתבנית ההתאבכות המתקבלת ממקורות בעלי מופע מנוגד .כל קו מקסימום בתבנית
התאבכות המתקבלת ממקורות שווי מופע הוא קו צומת בתבנית ההתאבכות המתקבלת ממקורות בעלי מופע
מנוגד.
כעת המקום לסכם:
•

תבנית התאבכות באמבט גלים מאופיינת ע"י קווי צומת וקווי מקסימום

•

על מנת שתתקבל תבנית התאבכות .על המקורות להיות:

 17ליצירת השקפים ניתן להעזר בתקליטור המדריך למורה לספר מודלים של האור – כרך ב' ,עדי רוזן.
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בעלי אותה האמפליטודה ,בעלי תדירות קבועה ,בעלי אותה התדירות ובעלי הפרש מופע קבוע )קוהרנטיים(.

d
בנוסף ,על מנת שנוכל להבחין בקווי הצומת כדאי שמספרם ,שנקבע ע"י היחס
λ

 ,לא יהיה רב.18

 .5תרגול )שיעורי בית(
את הפעילות ניתן לסכם בתרגילים הבאים:
 בגרות  1999שאלה  2בשאלון קרינה וחומר .השאלה מופיעה גם בספר הלימוד "קרינה וחומר -כרך ב' ,מודליםשל האור" מאת עדי רוזן ,בעמ'  220שאלה .3
 תרגילים נוספים מתוך הספר הנ"ל :עמ'  220-221תרגילים .4-7 ,1-2 תרגילים מתוך ספר הלימוד "קרינה וחומר גלים ואופטיקה גיאומטרית" מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  98תרגילים15 ,11-12

מקורות:
•

רוזן עדי ,קרינה וחומר -כרך ב' ,מודלים של האור

•

זינגר דוד ,קרינה וחומר ,גלים ואופטיקה פיסיקאלית

•

תוכנית הלימודים בפיזיקהhttp://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=1206&CategoryID=752&Page=1 :

"טיפים":
•

ניתן להשתמש בהדמיה הבאהhttp://ngsir.netfirms.com/englishhtm/Interference.htm :

•

על מנת להדגים או לתרגל בבית:
 -1תבנית התאבכות באמבט גלים .ניתן להקפיא את תמונת ההתאבכות ע"י לחיצה על לחצן .Freeze

d
 -2את תלות מספר קווי הצומת או קווי המקסימום ביחס
λ

)שינוי  ,dע"י  Source Separationושינוי  ,λע"י

(Wavelength
 -3את תבנית ההתאבכות הנוצרת ע"י מקורות בעלי אותו מופע ובעלי מופע מנוגד )ע"י Phase Diffrence
 ,between Sourcesאפס לשווי מופע 180 ,למופע מנוגד(.
•

בהתאם למבנה השיעור את הטבלה )סעיף ב) (2בשלב "חקירת תבנית ההתאבכות הנוצרת ע"י שני מקורות
שווי מופע"( ניתן לתת כשיעורי בית.

•

יש להדגיש ש n-הוא מספר שלם המקבל ערכים שהם ) ...2 ,1 ,0החל מ (0-עבור התנאי לקווי מקסימום
)הערך המוחלט של הפרש הדרכים בין המקורות הוא  (nλוערכים שהם ) ...2 ,1החל מ (1-עבור התנאי

 18בשלב זה ההערה הזו ניראת שולית בחשיבותה ,אך היא חשובה מאוד לנושא התאבכות באור .לכן מומלץ לא לוותר עליה
כאן.
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לקווי צומת )הערך המוחלט של הפרש הדרכים בין המקורות הוא  ((n-0.5)λכל זאת כמובן למקורות בעלי
אותו מופע.
•

יש לחזור ולהדגיש שתמונת ההתאבכות משני מקורות שווי מופע היא סימטרית ביחס לאנך האמצעי לישר
המחבר את שני המקורות .לכן ,עבור כל  nשלם אפשרי יש שני קווי צומת/מכסימום )מימין ומשמאל לאנך
המרכזי( .לא מומלץ לעבוד עם  nשלילי לאחד הצדדים.
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פעילות  :3התאבכות באור
לאחר שהתלמידים למדו על תכונת ההתאבכות של גלים בתווך דו מימדי ע"י הכרת תבנית ההתאבכות המתקבלת
ע"י שני מקורות קוהרנטיים באמבט גלים ,מתבקש על פי מודל הגלים המכאניים לחפש תמונה כזו גם באור.
בפעילות זו התלמידים יזהו את תופעת התאבכות המתקבלת באור ,יאפיינו אותה בעזרת המושגים שהכירו באיפיון
תמונת ההתאבכות שהתקבלה באמבט גלים ויעמדו על ההבדלים הגיאומטריים שבין שתי תבניות אלה בבואם לבצע
מדידת אורך גל של האור בעזרת תבנית ההתאבכות באור.

מטרות:
 .1הדגמת תופעת ההתאבכות באור וניסוח התנאים הנדרשים על מנת לקבלה – התלמידים ידעו לבטא בכתב
ובעל פה את התנאים לקבלת תבנית התאבכות משני מקורות נקודתיים באמבט גלים .התלמידים ידעו גם
להסביר מדוע אי אפשר לראות את תמונת ההתאבכות באור במרחב שבין מקורות האור והמסך ולתאר איזו
"עדות" לקיום תופעת ההתאבכות נדרשת על המסך .התלמידים ידעו לזהות את העדות להתאבכות על המסך
ולהצביע על נקודות התאבכות בונה והורסת .התלמידים ידעו להסביר אילו תנאים לקבלת תבנית ההתאבכות
אינם מתקיימים כאשר משתמשים בשני פנסים של אור לבן או בשני לייזר פוינטרים חד צבעיים כמקורות אור.
לחילופין ,התלמידים ידעו להסביר מדוע מתקבלת תבנית התאבכות כאשר מעבירים אור לייזר חד צבעי דרך שני
סדקים צרים וסמוכים מאד זה לזה .ככלל ,התלמידים ידעו לנסח את התנאים לקבלת התאבכות משני מקורות
באור נראה ולזהות מתי תנאים אלה אינם מתקיימים
 .2הדגמת ניסוי יאנג ופיתוח נוסחת יאנג למציאת אורך גל של האור הנראה  -התלמידים ידעו להצביע על נקודות
אור/חושך בתבנית ההתאבכות ולשייך אותן ל  nהמתאים .התלמידים ידעו להסביר בכתב ובעל-פה מדוע לא
ניתן לחשב את אורך הגל של אור הלייזר כפי שנעשה בגלי המים ,דהיינו ,על-פי מדידת הפרשי דרכים.
התלמידים יבחינו בין נוסחת  sin θ nלקווי מכסימום לבין נוסחת  sin θ nלקווי מינימום וידעו לתאר בעל-פה
ובכתב מה מתאר כל מרכיב בנוסחה ובאילו תנאים היא מתקיימת .התלמידים ידעו לחשב את המספר
המכסימאלי של נקודות אור ונקודות חושך בתבנית ההתאבכות משני מקורות אור וידעו להסביר במילים את
החישוב שביצעו .התלמידים ידעו לפתח את נוסחת יאנג מתוך הנוסחה של  , sin θ nידעו לתאר מה מתאר כל
מרכיב בנוסחה ובאילו תנאים היא מתקיימת .התלמידים ידעו להסביר במילים מספר מסקנות ,העולות מנוסחת
יאנג ,המתייחסות למרחקים הקבועים בין כל שתי נקודות חושך ,לקשר שבין רוחב פס האור לבין אורך הגל ,או
המרחק בין המקורות ולאפשרות מדידת אורך גל של אור נראה בעזרת נוסחת יאנג.
 .3מדידת אורך הגל של האור בעזרת תבנית ההתאבכות המתקבלת על מסך – התלמידים ידעו לזהות אילו
מהגדלים המופיעים בכל אחת משלוש הנוסחאות  sin θ nלקווי מקסימום sin θ n ,לקווי מינימום ונוסחת יאנג
ניתנים למדידה ישירה וכיצד ניתן להקטין את שגיאות המדידה במדידות אלה .התלמידים ידעו גם להציע דרכים
למציאת אורך הגל של אור הלייזר בהסתמך על המדידות ועל חישובים מתאימים.
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 .4תרגול  -התלמידים ידעו לפתור תרגילים ברמת בחינות בגרות בהם יעשה שימוש בתנאים הגיאומטריים

x
λ
לקבלת התאבכויות מסוגים שונים ,יעשה שימוש בנוסחאות  sin θ n = xn ≈ (n − 1 ) λ , sin θ n = n ≈ nו
Ln
d
Ln
2 d
נוסחת יאנג.

מהלך הפעילות:
משך זמן:
 2שעות
הציוד הנדרש להדגמה:
לייזר הליום-ניאון ,שקופית עם זוג סדקים ,מסך לבן )ניתן להשתמש בלוח הכיתה ,מומלץ להדביק עליו דף נייר לבן(.
תאור הפעילות:
הפעילות משלבת עבודה אישית של תלמידים ופעילות מליאה ומורכבת מארבעה שלבים.1 :הדגמת תופעת
ההתאבכות באור וניסוח התנאים הנדרשים על מנת לקבלה .2 ,הדגמת ניסוי יאנג ופיתוח נוסחת יאנג למציאת אורך
גל של האור הנראה .3 ,מדידת אורך הגל של האור בעזרת תבנית ההתאבכות המתקבלת על מסך .4 ,תרגול.
 .1הדגמת תופעת ההתאבכות באור וניסוח התנאים הנדרשים על מנת לקבלה
תופעת ההתאבכות אינה מוכרת לתלמידים מחיי היום יום ובפרט אינה מוכרת בהקשר של אור .לכן החלק הראשון
של הפעילות יוקדש לזיהוי תופעת ההתאבכות באור ולניסוח התנאים הנדרשים על מנת לקבל תבנית התאבכות זו.
הדבר יעשה בהסתמך על הידע שרכשו התלמידים על התאבכות באמבט הגלים .חלק זה יתקיים במליאת הכיתה
כמפורט להלן
א .מסכמים את התנאים לקבלת תבנית התאבכות באמבט גלים:
-

שני מקורות קוהרנטיים

-

אורך גל זהה

-

אמפליטודה זהה

ב .מעוררים את הדיון הבא:
את תמונת ההתאבכות באמבט גלים ראו התלמידים מתרחשת בכל המישור של האמבט .אך לא בטוח שנוכל
לראות תבנית התאבכות של אור שכן ,בפרק האופטיקה הגיאומטרית הגענו למסקנה שאנו לא רואים אור ועל
קיומו של האור אנחנו יודעים רק אם הוא מוחזר מעצם כלשהו שאותו אנחנו רואים) ,למשל מסך לבן( .לכן ,אם
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לא ניתן לראות את תמונת ההתאבכות בדומה לזו שראינו באמבט גלים ,אולי ניתן לראות עדות

19

להתאבכות

באור? .כדי להבין משפט זה אפשר להקרין ,שוב ,על הלוח את תמונת ההתאבכות באמבט גלים ,ו"להוסיף"
לה קו ישר שמייצג את את המסך ,באופן הבא:

מסך

כעת ניתן לשאול את התלמידים" :מהו סוג העדות שתתקבל על המסך ותשכנע אתכם שנוצרה במרחב
התאבכות באור?" אם מתקבלת תשובה מהסוג :איזורים על המסך שבהם "פוגעים" קווי צומת ואזורים בהם
"פוגעים" קווי מקסימום ,מחדדים :קווי צומת הם קווים של התאבכות הורסת לכן הביטוי של ה"פגיעה" שלהם
במסך הוא כנקודות חושך .לעומת זאת" ,פגיעת" קווי המקסימום ,שהם קווים של התאבכות בונה תתבטא
בפסים של אור שעצמתם המירבית היא במרכזם .בשלב זה מומלץ להדגים לתלמידים תמונת התאבכות אור
משני מקורות ולהמשיך דיון כמפורט מטה:
ג .מדגימים התאבכות באור נראה ע"י הקרנת אור מלייזר דרך שקופית בעלת זוג סדקים

20

אל עבר מסך לבן,

המקביל לשקופית .מבקשים מן התלמידים לתאר במילים את המראה המתקבל על המסך בהדגמה זו
ולהשוות בינו לבין תבנית ההתאבכות שהתקבלה בגלי המים.
המראה המתקבל :פסים של אור שעצמתם המירבית היא במרכז המופרדים זה מזה על ידי נקודות
חשוכות.
השוואה :מרכזי פסי האור מתאימים לאיזורי הפגיעה של קווי המכסימום במסך ,נקודות האור שמימין
ומשמאל למרכז פס האור הן נקודות הביניים והנקודות החשוכות 21מתאימות לאיזורי הפגיעה של קווי
הצומת במסך.
 19באנלוגיה לתמונת ההתאבכות שהתקבלה באמבט גלים ,צריכה להתקבל תמונת ההתאבכות באור במרחב בין מקורות האור
לבין המסך .אבל ,היא איננה נראית שם .על-כן ,תבנית ההתאבכות המתקבלת על המסך היא בעצם עדות לקיומה של תבנית זו
במרחב שבין המקורות והמסך.
כאן המקום להדגיש שהשימוש באנלוגיות מוגבל שהרי ,לפי מודל הגלים המכניים ,באנלוגיה לחלקיקי המים המתנודדים באמבט
הגלים ,היו חלקיקי האויר צריכים להתנודד כאשר האור עובר דרכם .מה שעומד בסתירה ליכולתו של האור להתפשט בריק.
20

מכיוון שניתוח של תבנית התאבכות המשולבת עם תבנית עקיפה לא נכלל בתוכנית הלימודים ,מומלץ מאוד לבצע את

ההדגמה עם השקופית בעלת זוג של סדקים שהמרחק ביניהם הוא הקטן ביותר.
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ד .דיון בשאלות הבאות:
)" (1לשם מה השתמשנו בשקופית שבה יש שני סדקים? מדוע לא להשתמש בשני פנסים כמקורות האור?"
לכן ,כדאי לקחת שני פנסים רגילים לקרבם זה לזה ולהאיר על קיר לבן בכיתה
)" (2מדוע לא מתקבלת תבנית התאבכות עם שני הפנסים הרגילים?" ובהמשך" :האם מתקיימים התנאים
לקבלת תמונת ההתאבכות כמו שראינו באמבט הגלים? ,למשל ,האם מקורות האור קוהרנטיים?" כאן המקום
לעורר את השאלה "באיזו תופעה שראינו ,למדנו על הקשר בין צבע האור לבין תדירותו?" ולהזכיר לתלמידים
את תופעת הנפיצה .הסיכום יהיה שכיוון שהפנס הרגיל פולט יותר מצבע אחד של אור לא נוכל באמצעות שני
פנסים כאלה לקבל את תבנית ההתאבכות באור המאופיינת ע"י פסי אור ונקודות חושך .כדי לקבל את תבנית
ההתאבכות באור על המסך ,על כל אחד מהמקורות להיות מונוכרומטי )עליו לפלוט צבע אחד של אור(
והמקורות צריכים לפלוט אותו צבע של אור .מקורות אור כאלה הם לייזרים .עכשיו ,כדאי לקחת שני פוינטרים
של לייזר בעלי אותה תדירות ,לקרב אותם זה לזה ,ולהקרין את שניהם על קיר לבן.
)" (3מדוע לא מתקבלת תבנית התאבכות עם שני הפוינטרים של הלייזר?" כאן המקום להזכיר לתלמידים את

d
הקשר בין מספר קווי הצומת והיחס
λ

ולציין את העובדה שאורך גל האור הנראה הוא מאוד קטן )מאות ננו

מטרים( ולכן אם מתקבלת תבנית התאבכות בתנאים של ההדגמה אזי מספר קווי הצומת הוא עצום ולא ניתן
להבחין בעדות לתבנית ההתאבכות על הקיר ,אלא אם גם  dיהיה מאוד קטן )מסדר גודל של מאות ננו
מטרים( .כלומר יש לקרב מאוד את המקורות זה לזה .עם שני המקורות הנ"ל זה איננו אפשרי לביצוע
במעבדת בית הספר.
סיכום הדיון:
על מנת לקבל התאבכות באור נראה ,על כל אחד מהמקורות להיות מונוכרומטי ,המקורות צריכים להיות
קוהרנטיים )הפרש המופע ביניהם צריך להיות קבוע ועל כן תדירותם זהה ,כלומר בעלי אותו צבע של אור(
והמרחק בין המקורות צריך להיות קטן מאוד .הפיתרון המוצע :מקור אור נראה אחד הפולט אור מונוכרומטי
והעברתו דרך שני סדקים צרים מאוד וקרובים מאוד אחד לשני .בצורה זו הסדקים ישמשו כמקורות העונים
לדרישות הנ"ל .אם אכן נבצע זאת ,העדות לקבלת התאבכות תתבטא על המסך ע"י פסי אור שביניהם
נקודות חושך .הדגמה זו בוצעה לראשונה בשנת  1801ע"י תומס יאנג.
 .2הדגמת ניסוי יאנג ופיתוח נוסחת יאנג למציאת אורך גל של האור הנראה
לאחר שהתלמידים שוכנעו שניתן לקבל התאבכות באור נראה ,ממשיכים עם האנלוגיה לאמבט גלים בנסיון למדוד
את אורך הגל של האור הנראה:

 21בשימוש עם לייזר בעל עצמה גבוהה האיזורים האפלים על המסך נראים כנקודות .בשימוש עם מקור אור בעל עצמה נמוכה
יותר לאיזורים האפלים יהיה עובי.
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א .במליאת הכיתה :מדגימים שוב התאבכות באור בעזרת שקופית בעלת זוג סדקים ועכשיו מבקשים מן
התלמידים לזהות את נקודות החושך ופסי האור המתקבלים על המסך וגם
)" (1להראות"

22

את האנך המרכזי שאותו הכירו התלמידים בתבנית התאבכות באמבט גלים .להצביע על

נקודת חושך כלשהי מימין או משמאל לאנך המרכזי .לבקש מאחד התלמידים לומר על איזה קו צומת
נמצאת נקודת חושך זו )?= .(nלשאול את התלמידים מהו הפרש הדרכים של נקודה זו מכל אחד מהמקורות
) .((n-0.5)λאם כך ,כדי למדוד את  ,λבדומה למה שבוצע באמבט גלים ,יש למדוד את המרחק של הנקודה
מכל סדק ולהשוות את הערך המוחלט של הפרש מרחקים זה ל (n-0.5)λ -בהצבת  nהמתאים.
) (2לתת סרגל ארוך לאחד התלמידים ולבקש ממנו לבצע את המדידה .התלמידים יחושו בצורה כזו ששיטה
זו למדידת אורך הגל אינה מעשית במקרה זה.
ב במליאת הכיתה :ניתוח גיאומטרי למערכת ניסוי יאנג
בחלק זה המורה:
23

) (1יפתח במליאת הכיתה את הנוסחאות :

x
λ
 sin θ n = n ≈ nעבור קווי מקסימום ,ו sin θ n = xn ≈ (n − 1 ) λ -עבור קווי צומת הנובעות מהקירובים
Ln
d
Ln
2 d
הגיאומטרים המתאימים למצב בו .d<<L
) (2יראה בעזרת התנאי שלפיו sinθn≤n
 -מתקבל שמספר נקודות האור המקסימאליות מימין או משמאל לפס האור שבמרכז תבנית ההתאבכות,

d
חייב להיות קטן מהיחס
λ

 ,בדומה לתנאי לקווי מקסימום בתבנית התאבכות באמבט גלים.

 -מתקבל שמספר נקודות החושך מימין או משמאל לפס האור שבמרכז תבנית ההתאבכות ,חייב להיות קטן

d 1
מ+ -
λ 2

<  , nבדומה לתנאי לקווי צומת בתבנית התאבכות באמבט גלים.

ג .במליאת הכיתה :פיתוח נוסחת יאנג ודיון במשמעותה
בהדגמה שבוצעה קודם הזוויות  θnהיו קטנות מאוד .בזוויות אלה מתקיים  ,sinθn≈tanθnלכן  .L≈Lnבקירוב זה
בכל אחת מהנוסחאות הנ"ל יתקבל:

22

שלב זה מיועד להכין את התלמידים לפיתוח נוסחאת יאנג :אם הקפדנו לקיים עבור אור נראה תנאים דומים לתנאים שקיימנו

לקבלת התאבכות בגלי מים ואכן קיבלנו עדות להתאבכות באור ,שיש לה קווי דימיון עם תמונת ההתאבכות בגלי המים ,הרי
שכפי שמדדנו וחישבנו את אורך הגל באמבט הגלים ,נחשב גם את אורך הגל במקור האור שלנו.
 23כיוון שבספרי הלימוד המובאים כמקורות לחוברת זו ,נמצא פיתוח מפורט של הנוסחאות ,לא מצאנו לנכון להביאן בדגם הוראה
זה .בשלב  3של פעילות זו ,נרחיב לגבי השימוש בנוסחאות אלה למדידת אורך הגל בעזרת תבנית ההתאבכות.
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λ
L
d

= x n +1 − x n

את ההפרש  x n +1 − x nנהוג לסמן כ ∆x .∆x-מציין את המרחק בין כל שתי נקודות צומת סמוכות )כלומר
רוחב פס אור( או את המרחק בין שתי נקודות מקסימום אור סמוכות.
יש להדגיש שנוסחאת יאנג תקפה רק כאשר  L>>dומדובר ב θn-מאוד קטנות .בדף הנוסחאות היא מופיעה
באופן הבא:

∆X λ
=
L
d
מנוסחאת יאנג עולה:
-

כאשר המסך רחוק מאוד מהסדקים כך ש L>>d -ומדובר ב θn-מאוד קטנות ,המרחק בין כל שתי
נקודות צומת סמוכות הוא זהה ,כלומר רוחב פסי האור זהה

-

רוחב פס האור תלוי ביחס ישר לאורך הגל .ניתן להשתמש בניסוי יאנג כדי לקבל אישור נוסף לזה
שלצבעי אור שונים אורך גל שונה )בתנאי שהניסוי נעשה באותו תווך( .כך גם ניתן לבדוק למי מצבעי
האור אורך גל גדול יותר )בספקטרום האור הנראה(.

-

רוחב פסי האור תלוי ביחס הפוך במרחק בין המקורות.

-

גם בעזרת נוסחה זו ,יוכלו התלמידים למדוד את אורך הגל כפי שנראה בשלב הבא

 .3מדידת אורך הגל של האור בעזרת תבנית ההתאבכות המתקבלת על מסך
במליאה :מדגימים שוב את ניסוי יאנג ומציגים לתלמידים את המשימה הבאה :עלינו למדוד את אורך הגל של
אור הלייזר.
להזכיר לתלמידים את אופן ביצוע המדידה של אורך הגל בעזרת תבנית ההתאבכות שהתקבלה באמבט גלים
ואת הקושי להשתמש בטכניקה זו כאן )שלב  2בפעילות זו(.
כעת לרשותנו :מערכת הניסוי הכוללת שקופית עם זוג סדקים שהמרחק ביניהם ידוע )נתון מהיצרן( ,לייזר ,מסך
לבן ,שעליו התקבלה תבנית ההתאבכות וסרגל .בנוסף ,לרשותנו הנוסחאות הבאות:

xn
λ
≈n
Ln
d

=  , sin θ nקווי מקסימום בהתאבכות משני מקורות שווי מופע

 , sin θ n = xn ≈ (n − 1 ) λקווי מינימום ) צומת( בהתאבכות משני מקורות שווי מופע
Ln
2 d

∆X λ
=
L
d

 ,נוסחאת יאנג

לשאול את התלמידים:
) (1אלו מהגדלים המופיעים בנוסחאות ניתנים למדידה ישירה?

∆x ,L ,Xn ,n
) (2כיצד ממדידות אלו ובעזרת הנוסחאות ,ניתן לדעת את ערכו של אורך הגל של האור נפלט מהלייזר?
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x
λ
אפשרות  :Iבעזרת הנוסחה  sin θ n = n ≈ nאו הנוסחה : sin θ n = xn ≈ (n − 1 ) λ
Ln
d
Ln
2 d
2

את  Lnניתן לחשב בעזרת משפט פיתגורסx n + L2 :

=  . Lnאם " xnשייך" לנקודת חושך ,נחשב את λ

xn
λ
x
1 λ
ע"י )  . n ≈ (n −אם " xnשייך" לנקודת מקסימום ,נחשב את  λע"י ≈ n
Ln
d
Ln
2 d
או:

.

x
1 λ
 . sin θ n ⇐ θ n ⇐ tan θ n = nאם " xnשייך" לנקודת חושך ,נחשב את  λע"י ) . sin θ n ≈ ( n −
L
2 d

אם " xnשייך" לנקודת מקסימום ,נחשב את  λע"י

λ
d

. sin θ n ≈ n

אפשרות  :IIבעזרת נוסחאת יאנג:
אם מתקיימים התנאים לשימוש בנוסחת יאנג ,את  λניתן לחשב ע"י הצבת הגדלים הנמדדים בנוסחת יאנג.
) (3כיצד נבצע את מדידות הגדלים  ?∆x ,L ,Xn ,nיש להקפיד על שגיאת מדידה יחסית קטנה ככל האפשר.
 :xn ,nבחירת נקודת מקסימום/חושך  nית מסדר גבוה ומדידת מרחקה מאמצע פס האור המרכזי
 :Lבעזרת סרגל ,מהשיקופית ועד המסך
 :∆xמודדים את המרחק בין כמה נקודות חושך )אמצע איזור החושך( ומחלקים במספר המרווחים בין
נקודות אלה
כעת ניתן לבקש מהתלמידים לדרג את הדרכים שהציעו לפי מידת פשטות הביצוע שלהן.
 .4תרגול
כאן מומלץ לתרגל סוגי תרגילים כמפורט להלן:
א .תרגילים בהם יעשה שימוש בתנאים הגיאומטריים לקבלת התאבכות בונה ,התאבכות הורסת ונקודות
ביניים בהתאבכות באור .דוגמאות :מתוך ספר הלימוד "קרינה וחומר -כרך ב' ,מודלים של האור" מאת עדי
רוזן ,בעמ'  222שאלה ,11מתוך ספר הלימוד "קרינה וחומר גלים ואופטיקה גיאומטרית" מאת ד"ר דוד
זינגר :עמ'  150תרגיל  ,11בגרות תשס"א

x
λ
 sin θ n = n ≈ nו . sin θ n = xn ≈ (n − 1 ) λ -דוגמאות :מתוך
ב .תרגילים בהם יעשה שימוש בנוסחאות
Ln
d
Ln
2 d
ספר הלימוד "קרינה וחומר -כרך ב' ,מודלים של האור" מאת עדי רוזן ,בעמ'  223תרגילים  ,12-16בגרות
תשס"ז
ג .תרגילים שבהם יעשה שימוש בנוסחת יאנג .דוגמאות :מתוך ספר הלימוד "קרינה וחומר -כרך ב' ,מודלים
של האור" מאת עדי רוזן ,בעמ'  223-224תרגילים  ,17-22עמ'  227תרגיל  ,43מתוך ספר הלימוד "קרינה
וחומר גלים ואופטיקה גיאומטרית" מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  150תרגילים  ,6-7בגרות תשנ"ו
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מקורות:
•

רוזן עדי ,קרינה וחומר -כרך ב' ,מודלים של האור

•

זינגר דוד ,קרינה וחומר ,גלים ואופטיקה פיסיקאלית

•

תוכנית הלימודים בפיזיקה:
http://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=1206&CategoryID=752&Page=1

"טיפים":
•

בתמונות ההתאבכות באור המצולמות )בספרי הלימוד ובבחינות הבגרות( נראה שהתבנית מאופיינת ע"י
פסי אור ופסי חושך )רחבים( .בתבנית ההתאבכות באור אין פסי חושך ,אלא פסי אור המופרדים ע"י קווי
חושך דקים .פסי החושך שבתמונות נוצרים בגלל שהמצלמה אינה חיישן "טוב" .לכן ,חשוב שהתלמידים
יראו לראשונה את תבנית ההתאבכות באור בהדגמה בעזרת הלייזרים .בהדגמה זו קשה להבחין בנקודות
החושך ,אלא אם מתקרבים אל המסך .לכן ,בתמונות אלו רוחב פס האור ימדד מאמצע האזור החשוך ועד
אמצע האזור החשוך הסמוך לו.

•

x
λ
הנוסחאות  sin θ n = xn ≈ (n − 1 ) λ , sin θ n = n ≈ nאינן תקפות באמבט גלים .נוסחאת יאנג גם לא
Ln
d
Ln
2 d
תמיד תקפה לתבנית התאבכות באור .למרות שבשימוש בנוחאת יאנג יש להפעיל שיקול דעת )בהערכת
הגודל של  ,θnבהזנחת ההבדל ברוחב פסי האור( ,יש לעודד את התלמידים להשתמש בה כשמותר ,משום
הפשטות המתמטית בפתרון הבעיות בעזרתה.

•

כדי להמחיש את התנאים שבהם מתקיימת נוסחאת יאנג ,אפשר לסרטט שני "מסכים" על גבי תמונת
ההתאבכות באמבט גלים ולהראות לתלמידים שככל שמתרחקים מהמקורות המרחק בין שתי נקודות צומת
סמוכות ,על פני המסך ,שואף להיות קבוע .כמו בצילום הבא:
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מסך 

מסך 

•

גם כאן יש להדגיש ש n-הוא מספר שלם המקבל ערכים שהם ) ...2 ,1 ,0החל מ (0-עבור התנאי לקווי
מקסימום )הערך המוחלט של הפרש הדרכים בין המקורות הוא  (nλוערכים שהם ) ...2 ,1החל מ (1-עבור
התנאי לקווי צומת )הערך המוחלט של הפרש הדרכים בין המקורות הוא  ((n-0.5)λכל זאת כמובן למקורות
בעלי אותו מופע.
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פעילות  : 6ניסוי התאבכות ועקיפה באור
לאחר שהתלמידים למדו על תכונת ההתאבכות והעקיפה באור ,הכירו את המושגים נקודות צומת ,ופסי אור ולמדו
כיצד ניתן למדוד אורך גל של אור על פי תבנית ההתאבכות ותבנית העקיפה המתקבלת על מסך ,יתנסו כעת
התלמידים בפועל במדידות אלה .בפעילות זו התלמידים יצפו בתבנית התאבכות המתקבלת מאור מונוכרומטי ומאור
לבן .יבחנו את ההבדל בין תבניות ההתאבכות המתקבלות לאורכי גל שונים ולמרחקים שונים של הסדקים .בנוסף
יבצעו מדידה של אורך גל של הלייזר בעזרת תבנית ההתאבכות .בנוסף ,יאפיינו התלמידים תבנית עקיפה.
הפעילות המוצעת כאן מופיעה ברשימת הניסויים לבחינת הבגרות.

24

מטרות:
 .1ניסויים עם מקור אור לבן – התלמידים יצפו ,באמצעות שקופית בעלת שני חריצים ,בשתי תבניות התאבכות של
אור מונוכרומטי )כחול ואדום( הנפלט ממקור אור לבן המכוסה בצלופן כחול או בצלופן אדום .התלמידים ידעו
לתאר במילים )בכתב ובעל פה( את תופעת ההתאבכות שבה יצפו ,וכן יוכלו לפרט את הדומה והשונה בשתי
תבניות ההתאבכות המתקבלות .התלמידים יצפו ,באמצעות שקופית בעלת שני חריצים ,בתבנית התאבכות של
אור הנפלט מנורת להט )אור לבן( ויתארו את הדומה והשונה בין תבנית התאבכות זו ובין תבנית ההתאבכות
של האור המונוכרומטי )האדום או הכחול(.התלמידים יצפו ,באמצעות שקופית בעלת חריץ אחד ,בתבניות
העקיפה של אור לבן ואור מונוכרומטי )כחול ואדום( הנפלט ממקור אור לבן המכוסה בצלופן כחול או בצלופן
אדום .התלמידים ידעו לתאר במילים )בכתב ובעל פה( את תופעת העקיפה שבה יצפו ,וכן יוכלו לפרט את
הדומה והשונה בשלוש תבניות העקיפה המתקבלות.
 .2ניסויים עם פנס לייזר – התלמידים יצפו בתבנית התאבכות המתקבלת על מסך כאשר מקרינים לעברו אור לייזר
דרך שקופית בעלת שני חריצים .התלמידים יצפו בתבניות התאבכות המתקבלות על מסך כאשר אור הלייזר
מועבר דרך שקופיות הנבדלות זו מזו במרחק שבין החריצים וידעו לתאר ,במילים )בכתב ובעל-פה( ובתרשים,
את הדומה והשונה בתבניות .,התלמידים ידעו להסביר ,על-סמך ההשוואה מדוע עדיף למדוד את אורך הגל של
אור הלייזר בעזרת תבנית ההתאבכות המתקבלת במעבר האור דרך השקופית בעלת זוג החריצים הקרובים

∆X λ
ביותר זה לזה .התלמידים ידעו לבצע מדידות מתאימות ולהשתמש בנוסחת יאנג= ,
L
d

 ,על מנת לקבל את

גודלו של אורך גל של מקור האור )פנס הלייזר(.
התלמידים יצפו בתבנית עקיפה המתקבלת כאשר מקרינים אור לייזר אל עבר מסך לבן דרך שקופית בעלת
חריץ אחד .התלמידים יצפו בתבניות עקיפה המתקבלות על מסך כאשר אור הלייזר מועבר דרך שקופיות

24

כיוון שתדריך לביצוע הניסוי ,כולל מטרות ,מופיע בספר מודלים של האור פעילויות ,מאת עדי רוזן ,עמ'  83-85הפעילות הזו

מפרטית המלצות המבוססות על ניסיוננו ,מעבר למה שכתוב בתדריך .אנחנו ממליצות לפעול לפי התדריך ולשלב תוספות
המוצעות כאן.

דגמי הוראה בפיזיקה
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הנבדלות זו מזו ברוחב החריץ וידעו לתאר ,במילים )בכתב ובעל-פה( את הדומה והשונה בתבניות .התלמידים
ידעו לתאר ,במילים )בכתב ובעל-פה( ובתרשים ,על סמך התצפית ,את הדומה והשונה בתבנית עקיפה
ובתבנית התאבכות באור .התלמידים יוכלו להשתמש במערכת הניסוי על מנת למצוא את גודלו של אורך גל של
אור הלייזר באמצעות ביצוע מדידות מתאימות מתבנית העקיפה שהתקבלה על המסך לאחר העברתו דרך

2λL
השקופית בעלת הסדק הצר ביותר ,והביטוי לרוחב פס האור המרכזי בתבנית העקיפה באור,
w

.

משך הזמן:
 2שעות )משעות המעבדה(

מהלך הפעילות:
תדריך לביצוע הפעילות נמצא בספר מודלים של האור פעילויות ,מאת עדי רוזן ,עמ'  .83-85הפעילות מופיעה
ברשימת הניסויים לבחינת הבגרות :מס'  ,3507סוג :ניסוי ,רמה.2 :

מקורות:
•

רוזן עדי ,מודלים של האור ,פעילויות ,עמ' 83-85

טיפים:
א .ניסויים עם מקור אור לבן

•

מומלץ להלביש על מקור האור בחלקו העליון את הצלופן האדום ובחלקו התחתון את הצלופן הכחול .כך
התלמידים יוכלו לבחון באותו הזמן את תבניות ההתאבכות של האור האדום והכחול ולזהות ביתר קלות את
השונה והדומה שבתבניות אלה.

•

בזמן הצפיה באור ,מומלץ לקרב אל העין את השקופית עם הסדקים ואילו את מקור האור להרחיק מהעין
למרחק של כ 1-מטר.

•

שאלות לדיון )בנוסף על אלו המופיעות בתדריך(:
)(1

היכן נמצא המסך שעליו מתקבלת תבנית ההתאבכות שבה הינך צופה?

)(2

אחד התנאים שמנינו לקבלת תבנית התאבכות באור המאופיינת ע"י נקודות חושך ופסי אור היתה
שלשני המקורות תהיה אותה התדירות )ועל כן אותו אורך גל( .כיצד ,אם כן ,ניתן להסביר את תמונת
ההתאבכות שהתקבלה באור הלבן שהרי הוא מכיל אורכי גל רבים?

•

מומלץ לבקש מהתלמידים לצפות באור הבוקע מהפנס גם דרך השקופית בעלת סדק אחד ,הצר ביותר .גם
כאן אפשר לדון בהבדל בתבנית העקיפה הנובע משינוי אורך הגל .לגבי תבנית העקיפה של האור הלבן,
ניתן לנצל את מערכת הניסוי על מנת שהתלמידים יוכלו לענות על שאלה  51בעמ'  230בספר הלימוד
קרינה וחומר כרך ב' מודלים של האור מאת עדי רוזן.

דגמי הוראה בפיזיקה
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ב .ניסויים עם פנס לייזר

•

את החלק הזה של הניסוי יש לבצע בחדר חשוך .מומלץ לפזר  2-3מנורות שולחן שאורן לא יכוון באופן ישיר
אל ערכות הניסוי .בצורה זו לתלמידים יהיה קל יותר לצייר על הנייר המילימטרי את תמונות ההתאבכות
ותמונת העקיפה המתקבלות על המסך.

•

מומלץ להדביק על לוח הקרטון ,המשמש כמסך ,נייר מילימטרי שעליו יציירו התלמידים את תבניות
ההתאבכות והעקיפה .הנייר המילימטרי יכול לשמש להם כסרגל.

•

ניתן להשתמש בלייזר פוינטר פשוט .חשוב שהסוללות שבו יהיו טריות על מנת שעצמתו תהיה כמה שיותר
גבוהה .בצורה כזו נקודות החושך תהיינה דקות ככל האפשר.

•

ניתן לבקש מהתלמידים למדוד את אורך הגל של האור המוקרן גם ע"י רוחב פס האור המרכזי בתבנית
העקיפה .לשם כך יש להשתמש בשקופית עם הסדק בעל הרוחב הקטן ביותר .בנוסף ,יש להקפיד על
מדידת רוחב פס האור המרכזי מאמצע איזור החושך שמצידו האחד ועד אמצע איזור החושך שמצידו השני.

•

שאלות לדיון )בנוסף על אלו המופיעות בתדריך(:
) (1מדוע התבקשת למדוד את אורך הגל על פי תבנית ההתאבכות שהתקבלה כאשר  dהוא הקטן ביותר?
)ועל פי תבנית העקיפה ל w-הקטן ביותר?(
) (2אם עצמת האור של הלייזר הייתה גדולה יותר ,האם שגיאת המדידה היחסית הייתה גדולה יותר או
קטנה יותר? נמק.
) (3מהי המסקנה מניסוי זה לגבי אופיו של האור?

דגמי הוראה בפיזיקה
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פעילות  : 8מדידת אורך גל בעזרת תבנית התאבכות שנוצרת ע"י סריג עקיפה
לאחר שהתלמידים למדו על תמונת ההתאבכות המתקבלת מסריג עקיפה ,הכירו את המושגים ספקטרום בדיד
וספקטרום רציף ולמדו כיצד ניתן למדוד אורך גל של אור על פי תבנית התאבכות זו ,יתנסו כעת התלמידים בפועל
במדידות אלה.
בחלק זה של המסמך מוצעות שתי פעילויות שבעזרתן יכולים התלמידים להתנסות במדידת אורך הגל .האחת,
במליאה ,בה בעזרת ספקטרום רציף של אור לבן ,המוקרן על מסך לאחר העברתו דרך סריג עקיפה ,יימדד אורך
הגל של האור האדום והאור הסגול .בשנייה ,ניסוי עם ספקטרומטר סריג ,שבעזרתו יצפו התלמידים בספקטרום רציף
של אור לבן וימדדו את תחום אורכי הגל של האור הנראה ובהמשך יצפו בספקטרום בדיד של אור הנפלט מנורת
כספית ,ע"י צפיה דרך סריג עקיפה באור הנפלט ממקורות אלו ,וימדדו את אורכי הגל של קווים ספקטראליים אלה,
בתחום האור הנראה.
הפעילות השנייה המוצעת כאן מופיעה ברשימת הניסויים לבחינת הבגרות.

כיוון שזוהי פעילות מעבדה ,נציין שבאפשרותו של המורה להחליט אם לבחור לבצע את שני החלקים של הפעילות,
חלק אחד שלה או בכלל לא )ולבחור פעילות אחרת ,למשל ,פעילות .(6
 .1מדידת תחום אורכי הגל של האור הנראה הנפלט ממקרן שקפים ע"י תבנית ההתאבכות המתקבלת לאחר
העברתו דרך סריג עקיפה

מטרות:
התלמידים יצפו בספקטרום רציף של אור המוקרן ממקור אור לבן אל עבר המסך דרך סריג עקיפה .התלמידים ידעו

∆X λ
לבצע מדידות מתאימות ולהשתמש בנוסחת יאנג= ,
L
d

 ,על מנת לקבל את תחום אורכי הגל של האור הנראה

בעזרת תבנית התאבכות זו .התלמידים ידעו לזהות את הסדר הראשון ואת הסדר השני של אורכי הגל שבתחום
האור הנראה בתבנית ההתאבכות המתקבלת על המסך ,ולהבחין ביניהם.

משך הזמן:
 15-20דקות.
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מהלך הפעילות:
א .במליאה ,מקרינים על מסך לבן )לוח הכיתה( אור לבן הנפלט ממקרן שקפים דרך סריג עקיפה .לצורך כך דרוש:
 מקרן שקפים )מהסוג הישן ,כמוראה בתמונה(את סריג העקיפה
יש להניח כאן

את דפי הנייר יש
להניח כאן

 ארבעה דפי ) A4רגילים( ,יש להניחם על גבי המקרן כך שיצרו מלבן קטן שממנו יפלט האור סריג עקיפה שבו  80חריצים למ"מ ,שיונח בין המראה והעדשה ,על גבי העדשה של המקרן. סרגל באורך  1מטר לפחות להעמיד את המקרן כך שהמרחק בין הסריג והמסך יהיה כ 2-מטרים.ב .על המסך הלבן מתקבלת תבנית התאבכות מסריג העקיפה .פס האור המרכזי הוא לבן ומימינו ומשמאלו צופים
בסדר הראשון של ספקטרום רציף שמורכב מאורכי הגל של האור הנראה .מבקשים מתלמיד אחד למדוד את
המרחק שבין סריג העקיפה והמסך .L ,מבקשים מתלמיד שני למדוד את המרחק מהקצה הקרוב ביותר של
הסדר הראשון שמימין/משמאל לפס האור המרכזי )הקצה האדום של הספקטרום הרציף( ועד אמצע פס האור
המרכזי x1 :לאור האדום .מבקשים מתלמיד נוסף למדוד את המרחק מהקצה הרחוק ביותר של הסדר הראשון
שמימין/משמאל לפס האור המרכזי )הקצה הסגול של הספקטרום הרציף( ועד אמצע פס האור המרכזי x1 :לאור
הסגול .את כל תוצאות המדידות רושמים על הלוח.
ג .מבקשים מהתלמידים לחשב בעזרת תוצאות מדידה את תחום אורכי הגל של האור הנראה.
ד .ניתן להחליף את הסריג בסריג בעל קבוע אחר על מנת להדגים את השפעת קבוע הסריג על התבנית
המתקבלת על המסך.
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 .2מדידת תחום אורכי הגל של האור הנראה הנפלט נורת להט ומדידת אורכי הגל בתחום האור הנראה הנפלטים
בנורת כספית ,ע"י תבנית ההתאבכות המתקבלת לאחר העברת כל אחד מהם דרך סריג עקיפה

מטרות:
התלמידים יביטו על אור הנפלט מנורת להט ומנורת כספית דרך סריג עקיפה וידעו לזהות ולתאר את הספקטרום
הרציף של האור הנפלט מנורת להט והספקטרום הבדיד הנפלט מנורת הכספית .התלמידים ידעו לתאר במילים את
הדומה והשונה שבין שתי תבניות אלו .התלמידים ידעו לבצע מדידות מתאימות ולהשתמש בנוסחה המתארת את

xn
λ
הזוויות שבהן מתקבלות נקודות מקסימום בתבנית התאבכות שנוצרת ע"י סריג עקיפה≈ n ,
Ln
d

=  , sin θ nעל מנת

לקבל את תחום אורכי הגל של האור הנראה בכלל ואת אורכי הגל בתחום האור הנראה הנפלטים מנורת הכספית
בפרט.

משך הזמן:
 2שעות )משעות המעבדה(

מהלך הפעילות:
תדריך

25

לביצוע הפעילות נמצא בספר פיסיקה ,לקט ניסויים ,מאת דוד זינגר ,עמ'  .94-96הפעילות מופיעה

ברשימת הניסויים לבחינת הבגרות :מס'  ,3520סוג :ניסוי ,רמה .2 :על סמך ניסיוננו אנחנו ממליצות לדון עם
התלמידים על מבנה מערכת הניסוי :צבעו השחור של הספקטרומטר ,האופן שבו בנוי התדריג )סרגל עם שנתות של
ס"מ שבעזרתו קוראים זוויות( ,תפקיד העין )או היכן נמצא המסך שעליו מתקבלת תמונת ההתאבכות?(.

מקורות:
•

25

זינגר דוד ,פיסיקה ,לקט ניסויים ,עמ' .94-96

נציין שהתדריך כולל גם היבטים של המודל הדואלי של האור )חישוב אנרגיית הפוטונים בקווים הספקטראליים שנפלטים

מנורת הכספית( והיבטים של מודל בוהר למבנה אטום הכספית )הסקת מסקנה לגבי רמות האנרגיה באטום הכספית( .בדגם
הוראה זה המיקוד הוא בחלק המרכזי של הניסוי בלבד  -התאבכות האור העובר דרך סריג עקיפה.
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טיפים:
•

מומלץ לבצע לפחות אחת מהפעילויות

•

יש הבדל באופן שבו צופים בתבנית ההתאבכות בכל אחת מהפעילויות .לכן מומלץ לפחות להדגים כל אחת
מהפעילויות בכיתה .בפעילות הראשונה התבנית מוחזרת מהמסך אל עינו של הצופה .בפעילות השנייה
תמונת ההתאבכות מתקבלת על רשתית העין.

•

מומלץ להעלות לדיון את ההשוואה בין הספקטרום שהתקבל בעזרת העברת האור הלבן דרך מנסרת
פרספקס )ניסוי השבירה באור( לעומת העברתו דרך סריג עקיפה .בשני המקרים התקבלה התפצלות של
האור הלבן לצבעי האור שממנו הוא מורכב .בשני המקרים זה קרה כתוצאה מכך שהאור סוטה ממסלולו
המקורי .אבל ,במקרה הראשון האור האדום סוטה ממסלולו המקורי במידה הקטנה ביותר .במקרה השני
האור הסגול סוטה ממסלולו המקורי במידה הקטנה ביותר .ממה נובע ההבדל בין שתי התופעות?26
בשני המקרים מתקבלת נפיצה של האור הלבן שנובעת מאורך הגל השונה של כל אחד מהצבעים
המרכיבים אותו .בהעברת האור הלבן דרך מנסרת הזכוכית ,זווית ההסחה של האור ממסלולו המקורי
תלויה בזווית השבירה ביציאת האור מהמנסרה ,שנמצאת ביחס ישר למקדם השבירה של תווך המנסרה
)חוק סנל( .מאחר ולכל צבע אור יש מקדם שבירה שונה ומקדם השבירה נמצא ביחס הפוך לאורך הגל

c
c
=
v λf

=  , nלאור בעל אורך הגל הגדול יותר )אדום( זווית ההסחה קטנה יותר .בהעברת האור דרך סריג

עקיפה זווית ההסחה של האור ממסלולו המקורי ) (θnתלויה ביחס ישר באורך הגל , sin θ n = nN * λ ,לכן
לאור בעל אורך הגל הגדול יותר )אדום( זווית הסחה גדולה יותר )עבור כל סדר(.
בניסוי הספקטרומטר:27

•

בזמן הצפייה עם מנורת הכספית יש להקפיד לכסות אותה עם חלון הזכוכית ,כדי להימנע מנזק של קרינת
האור האולטרא סגול לעין.

•

יש להחשיך היטב את החדר בזמן ביצוע הניסוי .לכן ,כדי שהתלמידים יוכלו בכל זאת לקרוא את הזוויות בהן
מתקבלים קווי הספקטרום יש להוסיף לרשימת הציוד פנס קטן.

•

יש להקפיד שהחריץ שבין קשתות הספקטרומטר ,שדרכו עובר האור המגיע לסריג ,לא יהיה גדול מידי ,אך
גם לא צר מידי.

•

מומלץ להציב את המערכת כך שהסריג יהיה קרוב לשפת השולחן ,ולא במרכזו ,שכן אז קל להתכופף
ולהתבונן דרכו

•

לפני שמניחים את הסריג במקום המיועד לכך יש לוודא שאלומת האור הצרה שמגיעה מהנורה עוברת
בדיוק

במקום

בו

יש

להציב

את

הסריג,

ולא

לידו

 26תודה למרינה פורטוס
 27תודה לד"ר צילה חורש
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ג .קשיים צפויים והצעות להתמודדות עם קשיים אלה
על פי הספרות המחקרית )ראו למשל , (Ambrose et al., 1999 , Wosilait et al., 1999 ,האתר של המרכז הארצי
של מורי הפיזיקה ,מדגמי מחברות בגרות וניסיון ההוראה שלנו ושל מורים עמיתים ,בפרק זה לתלמידים יש קשיים
הנוגעים להיבטים מגוונים כמפורט להלן:
) (1התאבכות-
-

קושי להבין שחלקיקי מים שהמיקום שלהם הוא על קו מקסימום או בנקודות ביניים נמצאים בתנועה ,בעוד
שחלקיקי המים שהמיקום שלהם הוא על קו צומת נמצאים במנוחה.

-

קושי בזיהוי נקודה של התאבכות בונה או התאבכות הורסת בנקודה מסוימת :תלמידים מתעלמים מנקודות
ביניים ונוטים לחשוב שהאזורים הבהירים בתבנית ההתאבכות הם תוצאה של התאבכות בונה ,והאזורים
הכהים הם תוצאה של התאבכות הורסת )גם באמבט גלים וגם באור(

-

קושי בהבנה שסוג ההתאבכות בנקודה נקבע על-ידי ההפרשים בין מרחקי הנקודה מן המקורות..

-

קושי בהבנת הסדר ,n ,של קו מקסימום או קו צומת ,קושי להבחין בהבדל בין ערכי  nלנקודות אור ),0
 ...1,2החל מ (0-וערכי  nלנקודות חושך )… 1, 2החל מ ,(1-קושי לקבוע את ערכו של  nmaxכמספר השלם

d
הקטן ביותר הקרוב ליחס
λ
d 1
+
λ 2

עבור נקודות אור )או קווי מקסימום( וכמספר השלם הקטן ביותר הקרוב ליחס

עבור נקודות חושך )או קווי צומת( ,קושי לקבוע את המספר הכולל של נקודות האור )או קווי

המקסימום(  2n+1לעומת המספר הכולל של נקודות החושך )או קווי הצומת(  2nהמתקבלים בתבנית
28

ההתאבכות.

) (2הדמיון והשוני בין תופעות –
-

קושי בהבנה מדוע בתבנית התאבכות בגלי מים התמונה היא דינאמית )אל שפת האמבט מגיעים שיאים
ושפלים של הגל בזה אחר זה( ,ואילו באור – התמונה היא סטטית )עוצמת האור בקווי המקסימום נראית
קבועה(

-

קושי להבין שגם כאשר אור לבן )שאינו מונוכרומאטי( מועבר דרך שני סדקים מתקבלת תבנית התאבכות
המאופיינת ע"י פסי אור ונקודות חושך

-

קושי במעבר מתופעת התאבכות לתופעת עקיפה :תלמידים נוטים לחשוב שאם נכסה אחד משני הסדקים
שדרכם עובר האור ,יואר המסך כולו או שתראה על המסך חצי מתבנית ההתאבכות

28

בסעיף ה' בשאלה  3שהופיעה בבחינת הבגרות ב 2007נשאלו התלמידים על מספר נקודת האור הכולל שיופיע בתבנית

ההתאבכות שבה נתונים  λו .d-ממדגם של  264מחברות שנערך ע"י המרכז הארצי עולה שרק כ 20%-מהמשיבים על סעיף זה
ענו נכון לשאלה .בין התשובות השגויות נמצאו תשובות בהן התלמידים התייחסו רק למספר הנקודות מצידו האחד של האנך

d
המרכזי ,לא הוסיפו ל 2n-את אנך המרכזי או בהצבה בקשר  2n+1הציבו את  nכיחס המדוייק של
λ
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) (3עקיפה –
-

קושי בהבנה של השפעת היחס

λ
w

על תבנית העקיפה המתקבלת :יש תלמידים הטוענים ששום אור אינו

עובר דרך סדק אם רוחב הסדק קטן מאורך הגל ולכן המסך יהיה חשוך לחלוטין ,לעומתם טוענים אחרים
שעקיפה מתרחשת רק כאשר רוחב הסדק קטן מאורך הגל ,תלמידים מתקשים להסביר מהי עקיפה
29

משמעותית ומהו התנאי שבו היא מתקיימת ,או מדוע תבנית עקיפה אינה חייבת להכיל פסי אור משניים(
-

קושי בהבנת העקיפה כתופעה של התאבכות :תלמידים מתקשים בהבנת עיקרון הוייגנס לפיו כל נקודה של
חזית גל מתפשט היא מקור נקודתי של גלים חדשים הנקראים "גלים משניים" ,ובהבנה מדוע ניתן להבחין
בנקודות חושך )קווי צומת( בתבנית עקיפה כאשר היחס

λ
w

קרוב ל 1-או גדול מ.1-

) (4ניתוח תמונת ההתאבכות/עקיפה באור –
-

קושי להבין שרוחב פס אור בתבנית התאבכות/עקיפה נמדד מאמצע איזור החושך ועד לאמצע איזור החושך
הסמוך לו .תלמידים נוטים להתייחס אל רוחב פס אור כחלק הנראה מואר בלבד.

) (5שימוש בנוסחאות –
-

בלבול בין גדלים שונים המיוצגים על ידי אותה האות בנוסחאות שונות )למשל θn :מייצגת גם נקודת חושך
וגם נקודת מקסימום אור בתבנית התאבכות משני מקורות ,בנוסף זהו גם הייצוג לזוויות שבהן מתקבלות
נקודות חושך בתבנית עקיפה(.

-

קושי בהבנת תנאי הקיום של הנוסחה )למשל :הבנה מדוע נוסחאות שתקפות להתאבכות באור אינן תקפות
להתאבכות באמבט גלים ,באילו תנאים תקפה נוסחת יאנג עבור התאבכות משני מקורות או עבור סריג
עקיפה(.

-

קושי בהתאמת הנוסחה הנכונה למצב הנתון )למשל ,מתי להשתמש בנוסחת הסינוס ומתי בנוסחת יאנג או
מתי להשתמש בנוסחת ההתאבכות ומתי בנוסחת העקיפה(

29

בסעיף ג' בשאלה  3שהופיעה בבחינת הבגרות ב 2008נשאלו התלמידים על ההבדל בין תבנית עקיפה באור המתקבלת

במצב בו  λ) λ<wבתחום האור הנראה( ותבנית העקיפה באור המתקבלת במצב בו  λ) λ=wבתחום האינפרא אדום( .על פי
נתוני מכון סאלד ממוצע הציון לסעיף זה הוא  .56ממדגם של  266מחברות שנערך ע"י המרכז הארצי עולה שרק כ7%-
מהמשיבים לסעיף זה קיבלו את מלא הנקודת לסעיף .מניתוח התשובות שהופיעו במחברות המדגם עולים שני קשיי הבנה
עיקריים :האחד ,נטייה לאפיין את תבנית העקיפה ע"י תבנית המכילה בהכרח פס מרכזי ופסי אור משניים .ללא פסי האור
המשניים לא מדובר בתופעת עקיפה .השני ,חוסר בקיאות בתנאים הנדרשים על מנת לקבל תבנית עקיפה
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על-מנת להתמודד עם קשיים אלה מומלץ
 .1גם את הנושא של התאבכות וגם את הנושא של העקיפה ללמד תחילה בעזרת אמבט גלים .בתופעת העקיפה
באמבט גלים ניתן להדגים עקיפה משמעותית שאינה מתקבלת בעקיפה באור נראה .לשם כך ניתן גם להשתמש
בהדמיות מהאינטרנט כדוגמתhttp://ngsir.netfirms.com/englishhtm/Diffraction.htm :
 .2יש לפתח באופן מפורט את התנאים להיווצרות נקודות צומת ונקודות מכסימום ,לתרגל דוגמאות שמדגישות את
השימוש בתנאים אלה ורק אחר כך לעבור לפיתוח הנוסחאות תוך הדגשה שהתנאים הפיזיקאליים לא השתנו
אלא התנאים המתמטיים בלבד.
 .3לבצע קישור מפורש בין תופעת ההתאבכות/העקיפה באמבט גלים ובין תופעת ההתאבכות/העקיפה באור .לשם
כך ניתן למשל להשתמש בתמונות ותרשימים כגון:30

 .4מאחר ונושא ההתאבכות בגלים אינו מוכר לתלמידים מניסיונם היום-יומי ,מומלץ לשזור כמה שיותר הדגמות
במהלך הוראת הנושא .זאת כדי שהתופעה לא תראה לתלמידים כמופשטת.

 30מתוך הספר מודלים של האור מאת עדי רוזן ,עמ' 176
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 .5מומלץ לשלב לפחות מעבדה אחת בהוראת הנושא ,בה התלמידים יישמו את הידע התיאורטי.
 .6מומלץ לשאול את התלמידים במבחן/בוחן גם שאלות כגון :מה המשמעות של הנוסחה ו/או מה מייצגת כל אות
בנוסחה .בפתרון בעיות מומלץ לבקש מהתלמידים להסביר מדוע בחרו להשתמש בנוסחה איתה הם עבדו.
 .7ניתן להשתמש בשאלות מאבחנות מתוך אתר המורים:
http://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=1403&CategoryID=867&Page=1
http://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=1405&CategoryID=867&Page=1
 .8ראוי שהמורה יהיה מודע כל הזמן לקשיי התלמידים על מנת שיכוון את הוראתו תוך מודעות לקשיים אלה,
יתרגל נושאים אלה ואף יבחן את התלמידים עליהם.
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הצעות להערכה ומקורות

ד .הצעות להערכה
להלן מספר סוגי פעילויות לבדיקת ההבנה מתוך אתר המורים:
-

שאלות  -גלים דו מימדיים )אמבט גלים(

-

שאלות  -התאבכות

-

דפי עבודה בנושא התאבכות בשני מימדים

-

אוסף שאלות ממבחני מתכונות של בתי ספר

ה .מקורות
•

רוזן עדי ,קרינה וחומר -כרך ב' ,מודלים של האור

•

זינגר דוד ,קרינה וחומר ,גלים ואופטיקה פיסיקאלית

•

זינגר דוד ,פיסיקה ,לקט ניסויים ,עמ' .94-96

•

תוכנית הלימודים בפיזיקה:
http://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=1206&CategoryID=752&Page=1

•

האתר של המרכז הארצי של מורי הפיזיקהhttp://stwww.weizmann.ac.il/ptc :
Ambrose et al., (1999) An investigation of student understanding of single-slit diffraction
and double-slit interference. AJP, 67(2).
Wosilait et al., (1999). Adressing student difficulties in applying a wave model to the interference and
diffraction of light. . AJP, 67(7).
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נספחים

ו .נספחים:
נספח א' :תרשים חזיתות גל של שני מקורות גלים מעגליים בתווך דו מימדי
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