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מבוא

תכנית. במסגרת. שמתבצע. לימודי. מהלך. מתאר. זה. מאמר.

של. והמיומנויות. הידע. את. לקדם. ומיועד. ותעשיה",. "פיסיקה.

התלמידים.לקראת.ביצוע.פרויקט..תחילה.נתאר.בקצרה.את.

הידע.ההתחלתי. ונאפיין.את.מצב. ותעשיה". "פיסיקה. התכנית.

הרעיון. את. נציג. מכן,. לאחר. בה.. של.התלמידים.המשתתפים.

לגשר  של.שימוש.במיני-פרויקטים.כשיטה.בה.אנו.נוקטים.כדי.

על הפער בין הידע והמיומנויות המצויים, לבין אלו הדרושים 

לביצוע הפרויקט הסופי בתחום האלקטרואופטיקה.

פעילות.ההוראה.המלווה.את.המיני-פרויקט.כוללת.את.השלבים.

הבאים:

הרצאה.מלווה.בהדגמות. .l

פעילות.חקר.מקדימה. .l

ביצוע.המיני-פרויקט. .l

הצגת.התוצרים.וכתיבת.דו"ח.מסכם. .l

אותם. ונדגים. השלבים,. את. כללי. באופן  נתאר. זה. במאמר.

העוסק. המיני-פרויקטים. אחד. של. מפורט  תיאור  באמצעות.

בנושא."ראייה מעבר למחסום".

מורי.הפיסיקה.מוזמנים.לאמץ.את.שיטת.ההוראה.המתוארת,.או.

חלקים.ממנה,.בהתאם.לצרכיהם.ובהתאם.לתנאים.המאפיינים.

את.כיתותיהם.

א. אודות תוכנית "פיסיקה ותעשיה"

ידי. על. המתבצעת. תוכנית. הינה. ותעשיה". "פיסיקה. תוכנית.

המחלקה.להוראת.המדעים,.מכון.דוידסון.לחינוך.מדעי.והתעשיה.

האלקטרו.אופטית..מטרת.התכנית.לקשר.בין.תלמידי.החטיבה.

עתירות. התעשיות. עולם. לבין. בפיסיקה. המתמחים. העליונה.

בקצב. המתפתחות. האלקטרו-אופטית(. התעשיה. )כמו. הידע.

בטחון,. כמו. מגוונים. בתחומים. לצרכים. היענות. תוך. מהיר.

צוהר. התלמידים. בפני. פותחת. התוכנית. ורפואה.. תקשורת.

לעולם.מעניין.של.התמודדות.עם.אתגרים.עכשוויים,.מבהירה.

התלמידים. את. מפגישה. בתעשיה,. המדען. של. תפקידיו. את.

ידע. פיתוחים.חדשניים,.מקנה.להם. ועם. עם.מהנדסים.פעילים.

בפתרון. התנסות. להם. ומאפשרת. ויישומי. תיאורטי. פיסיקלי.

בעיות.פיסיקליות.הדומות.לבעיות.בהן.עוסקים.אנשי.מחלקות.

המחקר.והפיתוח.בתעשיה.

בנובמבר.2006.יצא.לדרך.המחזור.החמישי.של.תוכנית."פיסיקה.

ותעשיה",.הפועלת.במתכונת.כיתה אזורית*..כל.מחזור.מתחיל.

כ-14. כעבור. ומסתיים. י"א. בכיתה. דצמבר. חודש. בסביבות.

למפגשים. התלמידים. מגיעים. הלימודים. שנת. במהלך. חודשים..

דו-שבועיים.בין.השעות.17:00.ל.20:00.במעבדות.מכון.דוידסון.

לחינוך.מדעי.ליד.מכון.ויצמן.למדע.ברחובות..במסגרת.התוכנית.

פרויקט של פיתוח דגם  עובדים.התלמידים.בזוגות.כדי.לבצע.

פיתוח. אותנטית.. הנדסית  לבעיה  טכנולוגי  מענה  המהווה 

בתוספת. הספר,. בבית. הפיסיקה. לימודי. על. מבוסס. הדגם.

התוכנית.. במסגרת. שנלמדים. בפיסיקה. מתקדמים. נושאים.

כמו-כן,.לומדים.המשתתפים.כיצד.ליישם.רעיונות.של."חשיבה 

בגישה. טכנולוגיות. בעיות. לפתרון. שיטתית")1(. המצאתית 

ויצמן. במכון. המדעים. להוראת. במחלקה. שפותחה. חדשנית.

פה. בעל. בחינה. התלמידים. נבחנים. התוכנית. בסיום. למדע..

ובכתב.על.הפרויקט.ועל.מדגם.מהחומר.העיוני,.וזוכים.בציונים.

.5 מתוך. יחידות. .2( וחומר". "קרינה. וביחידה. המעבדה. ביחידת.

יחידות.לימוד.בפיסיקה(..התכנית.אינה.פוטרת.את.התלמידים.

והם. ספרם,. בבית. בכיתה. עמיתיהם. עם. הפיסיקה. מלימוד.

פטורים.רק.מההערכה.הסופית.בבית.ספרם.)בחינות.מתכונת.

ובחינת.הבגרות(,.מכיוון.שהציון.שלהם.בשתי.היחידות.נקבע.על.

ידי.בחינת.הסיום.של.הפרויקט.והערכות.צוות.המנחים.

ב. מצב הידע ההתחלתי של התלמידים ואתגר ההנחיה

לימודי.הפיסיקה.בבית.הספר.עוסקים.בעיקר.בבניית.ידע.מושגי.

ופיתוח.מיומנות.פתרון.בעיות..שיעורי.המעבדה.בכיתה.יוד.)אם.

לאישור. ניסויים. ולביצוע. הדגמות. להצגת. מיועדים. מתקיימים(.

חוקי.האופטיקה..צמצום.סילבוס.האופטיקה.הגיאומטרית.הקטין.

להיבטים. או. בטבע,. תופעות. לניתוח. ההתייחסות. את. מאד.

יישומיים.כמו.תכנון.מכשירים.אופטיים.והבנת.פעולתם.

התלמידים.המתנסים.במסגרת.הוראה.כזאת,.אינם.מפתחים.

מוכשרים. הם. אם. גם. .- טכניות. ומיומנויות. טכנולוגית. חשיבה.

מאד..במילים.אחרות,.לתלמיד.או.לתלמידה.חדורי.מוטיבציה.

מיני-פרויקטים בתוכנית "פיסיקה ותעשיה":
גשרים בדרך לשילוב ידע פיסיקלי וידע טכנולוגי

דורותי לנגלי, רמי אריאלי, בת שבע אלון, המחלקה להוראת המדעים ומכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן 

למדע, רחובות
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ויבנה(.ומבצעים.את.התכנית.בכיתה. הכיתה.האזורית.היא.כיתה.המורכבת.מתלמידים.הלומדים.פיסיקה.בכמה.בתי.ספר.באזור.רחובות.)כולל.ראשון.לציון. .*

לפרויקט.. קבלתם. לפני. לפיסיקה. שלהם. המורה. ידי. על. שנבחרו. תלמידים. הם. במאמר. המתואר. בפרויקט. שהשתתפו. התלמידים. דוידסון.. במכון. משותפת.

ההשתתפות.בתכנית.כרוכה.בתשלום.
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המגיעים.לתוכנית."פיסיקה.ותעשיה".חסרים.כלים.מחשבתיים.

כן.חסר. כמו. בידע.שרכשו,. שימוש. לעשות. ומיומנויות.מעשיות.

להם.ידע.ניכר.בקרינה.וחומר,.בחשמל.ובאלקטרואופטיקה..אם.

נביא.בחשבון.את.עקומת.הדעיכה.של.הידע,.החוברת.לקשיים.

מושגיים.בלתי.מטופלים.שהתלמידים.נושאים.איתם..זהו.הרקע 

לפער הקיים בין המצב ההתחלתי של הידע והמיומנויות של 

התלמידים לבין אלה הדרושים להצלחה בפרויקט.

אתגר.ההנחיה.לאורך.כל.התוכנית,.ובמיוחד.בשלביה.המוקדמים,.

תוך  והמיומנויות  הידע  בפער  המטפלות  פעילויות  ליצור  הוא.

שמירה על המוטיבציה הגבוהה, שאפתנותם של המשתתפים,.

והסתמכות על כושר הלמידה האישי הגבוה שלהם.

ג. מיני-פרויקטים - רתימת הידע והמיומנויות לעשייה

עקרונות. התלמידים. לומדים. בהם. הראשונים,. המפגשים. בין.

פרויקט. ביצוע. תחילת. לבין. שיטתית,. המצאתית. חשיבה. של.

הסיום,.חולפת.תקופה.של.כשלושה.חדשים..במהלך.פרק.זמן.

זה.צריכים.התלמידים.להרחיב.את.ידע.התוכן.המדעי.שלהם,.

למוכנות. ולהגיע. ואלקטרואופטיים. אופטיים. רכיבים. להכיר.

שלהם.. המאתגרים. האישיים. הפרויקטים. עם. להתמודדות.

בפרויקט,. הנדרשים. והתיעוד. העשייה. החשיבה,. קידום. לצורך.

מלווה. בהרצאה. המתחילות. לימודיות,. פעילויות. מספר. תכננו.

ומסתיימות. מקדימה,. חקר. בפעילות. ממשיכות. בהדגמות,.

.4 בין. נמשך. זה. לכיתה..תהליך. והצגתו. מיני-פרויקט. בביצוע.

ל-.8.שיעורים.

לשרת. שיוכלו. כך. נבחרים. המיני-פרויקטים. של. הנושאים.

פרויקטים.שיבוצעו.בהמשך.

מיני-פרויקט."תאורה.לפי.דרישה".קשור.לפרויקטים.העוסקים. .l

בתאורה.הנותנת.מענה.לצרכים.מוגדרים.

לפרויקטים. הקשור. למחסום". מעבר. "ראייה. מיני-פרויקט. 	l

העוסקים.בהסוואה)2(.

כפי.שניתן.לראות.במראה.מקום.2,.בחלק.מפרויקטי.הגמר.של.

במיני- ביטוי. לידי. שבאים. ברעיונות. שימוש. נעשה. התלמידים.

להיראות"(. מבלי. )"לראות. גוף. של  ההסוואה  נושא. פרויקטים..

את. שתעקוף. באופן. האור. אלומת. מסלול. בהטיית. קשור.

הספקטרום. בתחום. גם. זה. מסוג. פרויקטים. בוצעו. המסתכל..

הנראה,.וגם.בתחום.האינפרא-אדום.)קרינה.תרמית(..גם.קוסמים.

עושים.שימוש.נרחב.ב"טריקים".מסוג.זה.של.הטיית.מסלול.האור.

באמצעות.מראות.מישוריות.ליצירת.אשליות.אופטיות.

שלב.זה.של.תמיכה.בביצוע.הפרויקט.מאפשרת.לפתח.היבטים.

קוגניטיביים.כמו.היכרות.עם.השלבים.השונים.הכרוכים.בבניית.

הפעילויות. שונים.. וחברתיים. ָאפקטיביים. היבטים. וכן. דגם,.

מעודדות.גיוס.ויישום.ידע.פיסיקלי,.פיתוח.ויישום.מיומנויות.טכניות,.

עידוד.עבודת.צוות,.עידוד.תיעוד.ורפלקציה.)שחזור.תוך.כדי.ניתוח.

אישי.של.פעילות.שהתקיימה(.ופיתוח.מיומנויות.הצגה..ההסבר.

בהקשר. הוראה. רצף. של. מפורטת. לדוגמה  מתייחס. בהמשך.

מעבר  ל"ראייה  הקשור. גיאומטרית. באופטיקה. למיני-פרויקט.

מתייחסת. הדוגמה. מישוריות.. במראות. שימוש. תוך. למחסום".

מישורית,. במראה. הנוצרת. הדמות. של. לאוריינטציה. בעיקר.

הנוצרת. הדמות. כאשר. מישוריות,. מראות. במערכת. ולשימוש.

באחת.מהן.מהווה.מקור.להיווצרות.הדמות.במראה.האחרת.

דקות,.ראה. )כ-40. בהדגמות. ניתנה הרצאה,.מלווה. תחילה.

העיקריים. המושגים. את. לתלמידים. להזכיר. כדי. .)1 נספח.

חקר  פעילות  התלמידים. ביצעו. מכן. לאחר. לנושא.. הקשורים.

מקדימה,.בה.הם.התנסו.בתצפיות.על.אוריינטציה.)כיוון,.מצב.

)כ-90. מישוריות. במראות. המתקבלות. דמויות. של. במרחב(.

בניית  של. מיני-פרויקט. בוצע. לבסוף. ..)2 נספח. ראה. דקות,.

מכשיר המאפשר לראות מעבר למחסום.)כ-90.דקות,.כולל.

הצגת.המוצרים.שנבנו.על.ידי.זוגות.התלמידים,.ראה.נספח.3(.

פיסיקלי. ידע. לאזכר. נועדה. בהדגמות  המלווה  הרצאה  ג1. 

הדגמות. סדרת. בליווי. חסר(. ידע. להציג. )ואף. נלמד. שכבר.

של.התופעות,.תוך.שימוש.במצגת.מתאימה..זאת.כדי.לתת.

התלמידים. של. התוכן. בתחום. הרקע. להטרוגניות. מענה.

המשתתפים.בתכנית."פיסיקה.ותעשיה",.ולשכחה.הנובעת.

מפרק.הזמן.הארוך.שחלף.מאז.למדו.התלמידים.את.הנושאים.

מושגים,. של. משותף. בסיס. ליצור. נוכל. זה. באופן. הנדונים..

ולכוון.את.התלמידים.לכיווני.חשיבה.טכנולוגיים.יישומיים.

בנספח.1.מתוארות.הדגמות.שליוו.הרצאה.של.כ-.40.דקות,. .

בנושא.ה"אוריינטציה.של.דמות.המתקבלת.במראה.מישורית",.

לקראת.ביצוע.המיני-פרויקט.של."ראייה.מעבר.למחסום".

הרכיבים. עם. בהתנסות. עוסקת. מקדימה. חקר  פעילות  ג2. 

הכלולים.במיני-פרויקט..התלמידים.מבצעים.פעילות.חקר.

של. ההשפעה. בדיקת. בתופעות,. צפייה. הכוללת. מונחית.

שינויי.פרמטרים.על.התופעה.הניצפית,.תיעוד.והסבר..בעוד.

שפעילויות.המעבדה.בבית.הספר.מיועדות.להמחיש.ולאשר.

המקדימה. החקר. פעילות. מדגישה. הפיסיקה,. חוקי. את.

הפיסיקאלית. התופעה. של. יישומיים. טכנולוגיים. היבטים.

הנדונה..אחד.התפקידים.של.הפעילות.המקדימה.היא.להוות.

המיני-פרויקט.בדרך. לביצוע. לנטייה.הטבעית. נגד. משקל.

של."ניסוי.וטעייה".מבלי.לנתח.את.המשמעות.הפיסיקלית.

הדמות  מיקום  מציאת  הוא. תלמידים. של. הקשיים. אחד. .

המדומה הנצפית במראה המישורית..לא.מעטים.ממשיכים.

"לחוש".כי.הדמות.נמצאת.על.מישור.המראה..השיטה.בה.

בה. הפרלקסה,. ביטול  שיטת  היא. בפעילות. משתמשים.

מבוצע.שימוש.בשני.עפרונות.מאותו.סוג,.אחד.קצר.ואחד.

שתי. באמצעות. צפייה. 1ב'(.. 1א',. תצלומים. )ראה. ארוך.

במרחב. עצמים. למקם. מסוגלת. אדם. בני. של. העיניים.

של. גודל. )מסדר. קצרים. הם. המרחקים. כאשר. רב. בדיוק.

סנטימטרים(.
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הקצר,. העיפרון. של. המדומה. הדמות. כי. רואים. 1א'. בתצלום.

מתלכדת.עם.קצותיו.של.העיפרון.הארוך.הנראים.בולטים.משני.

אין. כי. מבחינים. 1ב'. בתצלום. ואילו. המישורית,. המראה. צידי.

התלכדות.

תצלום 2: האוריינטציה של דמות המתקבלת במראה מישורית

החקר. פעילות. את. המנחה. העבודה. דף. מצורף. .2 בנספח.

דמות  של  ה"אוריינטציה  בנושא:. העוסקת. המקדימה.

המתקבלת במראה מישורית",.לקראת.ביצוע.המיני-פרויקט.

של."ראייה.מעבר.למחסום"..פעילות.זו.נמשכה.כ-90.דקות..

)תצלום.2(

עבור עצם  פעילות.חקר.זו.מובילה.את.התלמיד.למסקנה.כי.

לבין  המדומה המתקבלת במראה  הדמות  בין  הזווית  קווי, 

העצם  שבין  הזווית  לפעמיים  שווה  המקורי  העצם  כיוון 

בה. הדרך. להבנת. חשובה. זו. תופעה. המישורית.. למראה 

כאשר. ישרה. דמות. נוצרת. וכיצד. הפריסקופ,. מראות. פועלות.

מתבוננים.בפריסקופ)2(.

את. המנווט. עבודה. בדף  מלווה. המיני-פרויקט. פעילות  ג3. 

הבעיה. הפעילות.וכולל.הנחיה.חלקית..לתלמידים.מוצגת.

מהי פרלקסה?
נראה. שהוא. כפי. גוף. של. היחסי. המיקום. היא. פרלקסה.

עצמים. שני. על. מסתכלים. כאשר. שונות.. צפייה. מנקודות.

)אחד.קרוב.ואחד.רחוק(.במרחב.התלת.ממדי,.באמצעות.

ימין. שונות,.אחת.בעין. נוצרות.שתי.תמונות. שתי.העיניים,.

ואחת.בעין.שמאל.בנפרד.)תרשים.1(:

העצמים. בשני. ומתבוננים. ימין,. עין. עוצמים. כאשר. ..1

באמצעות.עין.שמאל.בלבד,.נראה.העצם.הרחוק.ממוקם.משמאל.לעצם.הקרוב.

כאשר.עוצמים.עין.שמאל,.ומתבוננים.בשני.העצמים.באמצעות.עין.ימין.בלבד,.נראה.העצם.הרחוק.ממוקם.מימין.לעצם. ..2

הקרוב.

המוח  מנגנון.הראייה.הדו-עינית.)סטיריאוסקופית(.מאפשר.הצבת.עצם.אחד.באופן.מדויק.במיקום.הדמות.של.העצם.השני..

האנושי מתורגל לפענח את שתי התמונות של אותו מרחב כתחושת עומק בתמונה.

ביטול  בשיטת  משתמשים. המקדימה. החקר. בפעילות.

הפרלקסה,.תוך.התבוננות.בדמות.של.עיפרון.קצר.המתקבלת.

אותו.מנסים.להציב. עיפרון.ארוך. ובעזרת. במראה.המישורית,.

כלומר,. הצדדים.. משני. הקצר. לעיפרון. בהמשך. שייראה. כך.

מזיזים.את.העיפרון.הארוך.עד.למצב.שכאשר.מסתכלים.על.

עם. "חפיפה". מקבלים. המראה. צידי. משני. הבולטים. קצותיו.

של. מיקום. כל. עבור. במראה,. הנראית. הקצר. העיפרון. דמות.

העיניים.ביחס.למראה.

תצלום 1א' דמות העיפרון הקצר מתלכדת עם העיפרון הארוך

תצלום 1ב' דמות העיפרון הקצר אינה מתלכדת עם העיפרון הארוך

תצלום 1: איתור מקום הדמות של עפרון קצר במראה

תופעת
הפרלקסה

עצם
רחוק

עצם
קרוב

עין
שמאל

עין
ימין

תרשים 1: ראייה באמצעות שתי עיניים.
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אותו. מהפתרון. והדרישות  לפתור,. נדרשים. הם. אותה.

יפתחו..חשוב.לציין.כי.מבנה דף העבודה דומה לתקציר 

יידרשו התלמידים לנסח בסיום  העבודה הסופי שאותו 

הפרויקט שלהם..החלק.הראשון.המתאר.בעיה טכנולוגית 

בהקשר מציאותי,.מציג.את.הדרישות.העיקריות.מהתוצר.

)ראה.נספח.3(.ואת.הציוד.שניתן.לעשות.בו.שימוש..חלקו.

השני.של.דף.העבודה.מהווה.דו"ח.ביצוע.מפורט.המסתיים.

ברפלקציה.אישית.וחוויתית.

כל.צוות.מפתח.פתרון.משלו.לבעיה,.ובסוף.המפגש.כל.צוות. .

מציג.לפני.הקבוצה.את.הדגם.שיצר,.תוך.הגנה.עליו.והסבר.

כיצד.הדגם.פותר.את.הבעיה.שהוצגה..לפעילות.מוקצב.זמן.

של.כ-.90.דקות,.כולל.הצגת.המוצרים..הזמן.המוגבל.יוצר.

לחץ.על.התלמידים.וממריץ.אותם.

ד. תהליך ותוצר

התלמידים. של. העבודה. גישות. את. לחלק. ניתן. כללי. באופן.

בביצוע.המיני-פרויקט.לשני.סוגים:

ראשוני. תכנון. כלומר,. .- לעשייה"  ניתוח  "הקדם  שיטת. ..1

מלווה.בתרשים,.שלאחריו.התבצע.שלב.הבנייה.המעשי.

מראות. התלמידים. לקחו. בה. .- והטעייה". "הניסוי  שיטת. ..2

בידיהם,.וניסו.להציב.אותן.כך.שיוכלו.לצפות.דרכן.בדמויות.

של.עצמים.הנמצאים.מעבר.למחסום.

רב. מספר. קיים. האחרים,. בכל. גם. כמו. זה,. במיני-פרויקט.

וביניהם:.צורת.המערכת,.ממדי. של.פרמטרים.בלתי.מוגדרים.

המערכת,.ממדי.המכשול.שצריכים.להתבונן.מעבר.לו.ומספר.

בנו. לכך,. בהתאם. משתמשים.. בהן. המישוריות. המראות.

התלמידים.דגמים.מסוגים.שונים,.כפי.שניתן.לראות.בתצלומים.

3א',.3ב'.

חלק.מהתלמידים.הכירו.את.הפריסקופ.המקובל,.אך.הוראות.

הביצוע.שקיבלו.היו."להמציא".משהו.חדשני.)ברוח.של."חשיבה.

המצאתית.שיטתית"(,.ובפרט.התבקשו.להתייחס.ל-3.דרישות.

הניתן  כלומר  גמיש,  ראייה  שדה  יצירת  של. הדרישה. ובהן.

לשינויים ככל האפשר.

3ב' 3א' 

תצלום 3: דוגמאות של פריסקופים שהכינו התלמידים

במקוריותם.. מפתיעים. היו. התלמידים. שבנו. מהדגמים. חלק.

נשאלו. הם. שבנו,. הדגם. פעולת. את. הדגימו. התלמידים. כאשר.

שאלות.לגבי.עקרונות.פעולתו,.יתרונותיו.וחסרונותיו.והתברר.כי.

לא.כל.הדגמים.עמדו.בכל.3.הדרישות.שהוצגו.במשימה.

תיאור החוויה מפי התלמידים

בתיאורי.התלמידים.בעל.פה.ובכתב.חזרו.ועלו.מספר.נושאים:

החידוש שבחוויה א. 

"זאת הייתה ההתנסות הראשונה שלנו", "זאת הפעם הראשונה   
שאני חווה שילוב של עבודה מעשית בשילוב עם תיאוריה".

עבודת הצוות ב. 

לצוות  ולשכנע את חברי  רוצה  להסביר מה אני  היה  "הכי קשה  .

להצעות  להקשיב  קשה  לי  היה  ביותר.  הטובים  לחיבורים  בקשר 
שלו למרות שבסוף התברר שאנחנו מתכוונים לאותו דבר. עבודת 
ושיתוף  צוות  עבודת  "חווינו  ומאתגרת",  מעניינת  הייתה  הצוות 

פעולה".
התמודדות עם קשיים ואילוצים ג. 

עקב  שימושיות  תמיד  היו  לא  בהן  שהשתמשנו  "הנוסחאות 
קשיי מדידה", "היה קשה לתרגם את התרשים למציאות", 

"הקושי הגדול ביותר היה לחץ הזמן".
הערכת השגת המטרה ד. 

"דרישה 1 לא הושגה. בתכנון הראשון שלנו כן הצלחנו ליצור דמות  .

ישרה אבל המערכת הייתה כל כך לא נוחה שנאלצנו להוסיף מראה 
שכן  רבה  במידה  הושגה   2 דרישה  הדמות.  להיפוך  גרם  וזה 
ניתן להזיז את המראה האחרונה שהוספנו למערכת ואשר דרכה 
יותר מאשר  הרבה  רחב  ראייה  וכך השגנו שדה  צופים בדמות 

בפריסקופ הרגיל".
במידה  המערכת  את  לייצב  הצלחנו  לא  הזמן  אילוצי  "עקב   

מספקת".
את  להשלים  שהצלחנו  וגאווה  סיפוק  של  תחושות  חשים  "אנו   
וגם משום שיישמנו רעיון חדשני  הפרויקט במסגרת האילוצים, 

במקום להעתיק את הפריסקופ הרגיל".
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בבית  פיסיקה  בהוראת  הלימודיים  הרעיונות  יישום  ה. 

הספר

הוא. ותעשיה". "פיסיקה. בתוכנית. מיני-פרויקטים. של. השילוב.

צורך חיוני בתהליך הפיתוח של חשיבה פיסיקלית-הנדסית..

בחירה.. מתוך. זאת. עושים. בתוכנית. המשתתפים. התלמידים.

לחוות. מוטיבציה. וחדורי. גבוהה. אישית. יכולת. בעלי. הם. לרוב.

יודעים.שבסופו.של.התהליך. ולגלות.דברים.חדשים..אמנם.הם.

אינו.עיקרי,. זה. יחידות,.אך.שיקול. יזכו.לציון.בגרות.בשתי. הם.

כפי.שמתברר.מניתוח.השאלונים.האישיים..הכוח.המניע.העיקרי.

להצטרפות.לתוכנית.הוא.פרספקטיבה.מקצועית:.עניין.במדעים.

והנדסה.ולעיתים.אף.כוונה.להתמחות.בהם.בלימודים.הגבוהים.

הינם.בעלי.פוטנציאל. והמיני-פרויקטים. הפעילויות.המקדימות.

לביסוס.הידע.הפיסיקלי.המושגי,.ואנו.ממליצים.למורים.לשקול.

לציין. ברצוננו. שלהם.. ההוראה. למסגרת. אותם. ולסגל. לאמץ.

ותעשיה". "פיסיקה. תוכנית. של. לוגיסטיים. מאפיינים. מספר.

שמסייעים.לביצועה.במסגרת.הזמן.הנקוב..מכון.דוידסון.לחינוך.

מדעי.מעמיד.לרשות.קבוצה.של.15-20.תלמידים.המבצעים.

מעבדה. חדר. רצופות:. שעות. .2-3 במהלך. הפעילויות. את.

לבקש. אפשרות. )כולל. מגוון. ציוד. בתאורה,. שליטה. קיימת. בו.

פריטים.נוספים(,.1-2.טכנאים.מיומנים.ו-.2-3.מדריכים,.מהם.

2.מורים.או.סטודנטים.לפיסיקה..תנאים.כאלה.של.מרחב,.זמן.

ומשאבים,.בדרך.כלל.אינם.מתקיימים.בבית.הספר.

את. לאמץ. מוזמנים. לפיסיקה. המורים. עמיתינו. זאת,. עם.

הפעילויות.המתוארות.כאן.)כולן.או.חלקן(.ולבצע.אותן.באופן.

הספר.. בבית. הלוגיסטיים. והתנאים. תלמידיהם. את. ההולם.

החוויה.של.ביצוע.המיני-פרויקט.תהיה.ללא.ספק.אירוע.לימודי.

בלתי.נשכח.

מראי מקום

בהוצאת. הלפמן,. יעקב. שיטתית",. המצאתית. "חשיבה. ..1

המחלקה.להוראת.המדעים,.מכון.ויצמן.למדע,.2005.

הדמות. של. והאוריינטציה. המראות,. סיבוב. "הפריסקופ,. ..2

הניצפית",.רמי.אריאלי,.דורותי.לנגלי,.תהודה.)1(25,.עמודים.

17-22,.2005..ניתן.לראותו.אותו.באתר.מורי.הפיסיקה.

רמי. לסיבוב",. ניתנת. בו. המראות. שאחת. פריסקופּ. "בניית. ..3

אריאלי,.תהודה.)2(25,.עמודים.28-31,.2005.

http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/Tehuda/25-2/28-31.pdf .

"דמויות.במראה.-.אופטיקה,.ראיה.והכרה,.סקירת.מאמרים. ..4

וחומר.נוסף.למחשבה",.דורותי.לנגלי,.תהודה.)3(16.עמודים.

49-55..ניתן.לקרוא.מאמר.זה.בכתובת:
http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/MEGGY/tehuda/h163/

m5163/m5163.htm

אתר.האינטרנט.בעברית:."לייזרים.ויישומיהם",.רמי.אריאלי,. ..5

http://stwww.weizmann.ac.il/lasers/laserheb.:בכתובת

נספחים: הצעה לדרך הוראה של הנושא: מה "הופכת" המראה המישורית?

מבוא לנספחים

הפעילות.המתוארת.בנספח.1.ובנספח.2,.מהווה.מבוא לפעילות המיני-פרויקט: "ראייה מעבר למחסום" המתוארת בנספח 3..

הפעילות.פותחה.לאחר.שהתברר.כי.לתלמידים.יש.קשיים.בהבנת.הנושא.של.היווצרות.הדמויות.במראות.מישוריות..קיימים.שימושים.

ודוגמאות.לכך.מתוארות.בשני.מאמרים.קודמים. והיווצרות.הדמויות,. רבים.למראות.מישוריות.בהם.חשוב.להבין.את.מהלך.האור.
בעיתון."תהודה",.על.נושא.הפריסקופ)2,3(

רקע לנושא האוריינטציה של דמות במראה מישורית

"אוריינטציה".פירושה.כיוון,.מצב.במרחב,.נטייה.

כתוצאה.מניסיון.החיים.של.מפגש.בין.בני.אדם,.המושלך.על.הראייה.של.הדמות.במראה,.מושרשת.אצל.רבים.מהתלמידים.

נדמה.למתבונן. יד.שמאל.אל.מול.המראה,. ימין שמאל"..כאשר.מרימים. כיוונים  התפיסה.ש"מראה מישורית הופכת 

במראה.כאילו.הדמות.המשתקפת.במראה.מרימה.את.יד.ימין..לעומת.זאת,.נראה.למתבונן.שאין."היפוך".בציר."מעלה.

מטה"..כאשר אדם מתבונן בדמותו במראה, הוא קולט מסרים שונים מבחינת האוריינטציה בציר האופקי ובציר 

האנכי..דיון.בתופעה,.הכולל.סקירת.ספרות.מדעית.בנושא,.פורסם.בעיתון.מורי.הפיסיקה:."תהודה")4(.

כאשר.מציבים.תלמיד.אל.מול.המראה.המישורית,.ומבקשים.ממנו.לתאר.את.מה.הוא.רואה,.מקבלים.תשובות.המשקפות.

תפיסה.זו..התלמיד.חושב.שהמראה.הופכת.כיוון.ימין.שמאל.)שהיא.אינה.הופכת(.ואינו.יודע.שהיא.הופכת.כיוון.המאונך.

למראה..הניסיון.להפריך.דיעה.מוטעית.זו.באמצעות.סיבוב.המראה.המישורית.בזווית.של.900,.סביב.ציר.המאונך.למראה.

ועובר.דרך.מרכזה,.אינו.מצליח.תמיד.לשנות.את.התפיסה..הפעילות.הכיתתית.המתוארת.בהמשך.מאפשרת.להתמודד.

עם.תפיסה.מוטעית.זו..

ההדגמה.הבאה.מבוססת.על.הרעיון.שכדאי להוציא את עצמנו מתהליך הצפייה,.ולנסות.להתבונן.בחפצים.דוממים.

)עצמים(.ובדמויות.המתקבלות.מהם.במראה.
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נספח 1: סדרת הדגמות המלוות את הדיון המקדים
דמויות של עצמים הנמצאים במישור המקביל למראה המישורית א. 

מניחים.עצם קווי.שיש.לו.כיוון.מוגדר.)עיפרון.עם.חוד,.או.נר.עם.פתיל(.אל.מול. ..1

המראה.המישורית,.כך שציר העצם מקביל למישור המראה..רואים.שהדמות.

המתקבלת.במראה.המישורית.היא."ישרה".)כלומר.פונה.לאותו.כיוון(,.כלומר.

האוריינטציה.המרחבית.שלה.זהה.לזו.של.העצם.)ראה.תצלום.4(..את.ההדגמה.

יש.ללוות.בשאלה:.באיזה.צד.נמצא.הפתיל.האמיתי.של.הנר,.ובאיזה.צד.רואים.

את.דמות.הפתיל?.התלמיד.מתבקש.להצביע.על.הצד,.ולא.להשתמש.במונחים.

תצלום 4: ציר העצם הקווי מקביל למישור המראהימין/שמאל.

מסובבים.את.העצם.הקווי.ב-˚90,.במישור.המקביל.למראה,.וצופים.באוריינטציה.של.הדמות.המתקבלת.-.גם.במקרה.זה,.זהה. ..2

לזו.של.העצם..)ראה.תצלום.5(

.90˚ ו-.2,.מוסיפים.לעצם.הקווי.עצם.קווי.דומה.בצבע.אחר,.המחובר.אליו.בזווית.של. כדי.לשלב.את.המסקנות.מהדגמות.1. ..3

)באמצעות.פלסטלינה(..מתבוניים.בדמות.של.העצם הדו-ממדי.המורכב.משני.העצמים.הקוויים.המחוברים,.כאשר.הם.נמצאים.

במישור.המקביל.למראה..)ראה.תצלום.6(

תצלום 5: העצם הקווי מסובב ב-˚90 

במישור המקביל למראה

תצלום 6: עצם דו-ממדי המורכב משני העצמים הקוויים

דמויות של עצמים הנמצאים במישור המאונך למראה המישורית ב. 

לאחר.שנוכחנו.כי.הדמויות של עצמים הנמצאים במישור המקביל למראה אינן "הפוכות",.אלא.נמצאות.באוריינטציה.זהה.לזו. ..4

של.העצם,.ניתן.להבין.שמראה.מישורית.אינה."הופכת.ימין.שמאל"..כדי.להבין.מה.מתהפך.בין.העצם.לדמותו.במראה.מישורית,.

מאונך למראה,.ואחד.מקצותיו.קרוב. משתמשים.בעצם.קווי.שלישי.)רצוי.בצבע.שונה(,.אלא.שהפעם.מציבים.אותו.כך.שהוא.

אליה..התלמידים.מתבוננים.בדמות.של.העצם.הקווי,.ועונים.על.השאלה:.לאן.מכוון.הקצה.החד.של.העצם.ולאן.מכוון.הקצה.החד.

של.דמותו?.אם.מתבוננים.בחלק.הנר.שהיה.קרוב.למראה,.רואים.שגם.הדמות.של.חלק.זה.נמצאת.קרוב.למראה.מצידה.השני..

)ראה.תצלום.7(.התשובה.לשאלה.זו.מובילה.למסקנה.שהפעם.האוריינטציה.של.הדמות.הפוכה.לזו.של.העצם.

מערכת תלת ממדית  כדי.לשלב.את.כל.המידע,.מצרפים.את.העצם.הקווי.השלישי.אל.שני.העצמים.הקודמים,.כך.שנוצרת. ..5

ישרת זווית..מתבוננים.במראה.בדמות.של.העצם התלת ממדי,.ומבחינים.מה."הופכת".המראה.המישורית.)עצם.המכוון.במאונך.

למראה(.ומה.אינה."הופכת"..)ראה.תצלום.8(
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תצלום 7: עצם קווי המאונך למראה באופן שהקצה 

החד קרוב למראה 

תצלום 8: עצם תלת-מימדי מול מראה

לאחר.מכן,.צופים.התלמידים.בהדגמת.הדמויות.של.עצם.המתקבל.בקליידוסקופ פשוט,.הבנוי.משתי.מראות.מישוריות.המחוברות.

בציר.המאפשר.את.שינוי.הזווית.ביניהן..הם.מקבלים.משימה.לשיעורי.הבית.למצוא.את.הקשר.בין.הזווית.בין.המראות.לבין.מספר.

מוצגות. .,900 ו. .,600 .,300 של. זוויות. עבור. לתמונות. דוגמאות. המתקבלות.. הדמויות. של. האוריינטציה. את. להסביר. וכן. הדמויות,.

בתצלומים.9א',.9ב',.9ג'.

תצלום 9ג': ˚90תצלום 9ב': ˚60תצלום 9א': ˚30

לדוגמה.באתר. )כמו. מישורית. דמות.במראה. יצירת. של. גם.בהדמיית.מחשב. המלווה.בהדגמות,.בה.משתמשים. לאחר.ההרצאה.

הלייזרים)5((,.מתחילים.התלמידים.בביצוע.פעילות.החקר.המקדימה.המתוארת.בנספח.2.

"אוריינטציה של דמות של עצם במערכת מראות מישוריות" )פעילות( נספח 2: 

חלק ראשון: דמותו של עצם קווי במראה מישורית

מראה.מישורית.יוצרת.מעצם.נקודתי.דמות נקודתית מדומה,.שמרחקה.מן.המראה.שווה.למרחק.העצם.ממנה..דמות מדומה. .l

היא.מפגש המשכי הקרניים.המוחזרות.מהמראה.

עצם קווי.יכול.להיחשב.כמורכב.מאינסוף.נקודות,.הנמצאות.על.קו.ישר,.שכל.אחת.מהן.מהווה.מקור.נקודתי..המראה.המישורית.  l

יוצרת.דמות.מדומה.נקודתית.של.כל.אחד.ממקורות.נקודתיים.אלו.

שאלת החקר:

יחסית  במראה  הנוצרת  הדמות  של  האוריינטציה  על  הקווי  העצם  של  לציר  המראה  מישור  בין  הזווית  משפיעה  כיצד   l

לעצם?

באופן.יותר.מפורט.אנו.רוצים.לדעת.את.התשובה.לשאלה:

כאשר.מישור.המראה.יוצר.זווית.a.לעומת.ציר.העצם.)במגמה.מסוימת(,.איזו.זווית.יוצרת.הדמות.עם.ציר.העצם,.ובאיזו.מגמה? .l

אפשר.להתייחס.לשאלה.הזאת.בגישה.תיאורטית.ובגישה.אמפירית.)ניסויית(..בפעילות.הבאה.נבדוק.מספר.מצבים.באופן.אמפירי.

ולאחר.מכן.תוכלו.להסביר.את.הממצאים.האמפיריים.באמצעות.ניתוח.תיאורטי.
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הציוד הדרוש:

שתי.מראות.מישוריות.שניתן.להציבן.באופן.יציב.על.מישור.אופקי.)שולחן.מגנטי.וזוויות(. .l

עצם קווי.שיש.לו.כיוון,.והוא.באורך.הקטן.מאורך.המראה.)עיפרון.קצר(.  l

עצם.קווי.מאותו.סוג.ארוך.יותר.מרוחב.המראה.)עיפרון.ארוך(. .l

מכשיר.כתיבה,.נייר.לבן.עליו.מסמנים.את.מיקום.הרכיבים.והדמויות. .l

מד.זווית. .l

ביצוע הניסויים

ניצבת.לשולחן.. נייר.לבן,.כך.שתהיה. איתור מקום הדמות בשיטת ביטול הפרלקסה:.מקמו.את.המראה.המישורית.על.דף.  .1

נוח.לבצע.זאת.על.השולחן.המגנטי..הניחו.את.העיפרון.הקצר.)העצם.הקווי(.לפני.המראה.המישורית..השתמשו.בעפרון.הארוך.

והניחו.אותו.מאחורי המראה.תוך.התבוננות.בדמות.המשתקפת.במראה,.כך.שהעיפרון.הארוך.הבולט.משני.צידי.המראה.ייראה.

כהמשך.הדמות.הנראית.במראה..שנו.את.זווית.ההתבוננות.בדמות.דרך.המראה,.עד.שתקבלו.חפיפה.בין.הדמות.לבין.המשכי.

העיפרון.הארוך..חוש.הראייה.שלנו.מאד.מוצלח.בקביעת.מיקום.במרחקים.קטנים.ולאחר.אימון.קצר.תצליחו.במשימה.זאת.

את  השאירו  הניסוי. במהלך. אחר.. כתיבה. כלי. באמצעות. מיקומו. את. סמנו. המתאים,. במקום. הארוך. העיפרון. הצבת. לאחר. ..2

המראה המישורית במקום קבוע.שיסומן.בקו.על.הדף.הלבן,.ושנו.בהדרגה.את.הזווית.בין.מישור.המראה.לציר.העצם.)נוח.ביותר.

לבצע.זאת.על.ידי.סיבוב.העצם.הקווי.סביב.ציר.אנכי.המאונך.למרכזו(..לצורך.אחידות,.על.כול.התלמידים.לסובב.את.העצם.

בכיוון.מגמת.התקדמות.מחוגי.השעון,.ולמדוד.את.כל.הזוויות.באותה.מגמה.לעומת.הציר.האופקי.

עבור.כל.מצב,.סמנו.על.הנייר.את.הקו.המייצג.את.מיקום.העצם.הקווי,.את.מישור.המראה.וכן.את.הקו.המייצג.את.ציר.הדמות.. ..3

בין.הקווים.הנוצרים.על.דף.הנייר.נוח.למדוד.מרחקים.וזוויות.

מדדו.את.הזווית.בין.ציר.העצם.לציר.הדמות.ואת.מגמת.הסיבוב.)עם/.נגד.מגמת.מחוגי.השעון(.ורשמו.בטבלה. ..4

הזווית.בין.מישור.המראה.לציר.העצם.

)סיבוב.העצם.עם.מגמת.מחוגי.השעון(
0˚45˚90˚135˚180˚225˚270˚

הזווית.בין.מישור.המראה.לציר.הדמות

הזווית.בין.ציר.העצם.לציר.הדמות

מסקנה:.כאשר.מישור.המראה.יוצר.זווית.a.לעומת.ציר.העצם.)במגמה.מסוימת(,.יוצרת.הדמות.זווית._____ עם ציר העצם,.  

במגמה.זהה./.נגדית?

הסבירו.את.הממצאים.שלכם.באמצעות.חוקי.האופטיקה.הגיאומטרית.)סרטוטים.של.אלומות.אור.היוצאות.מהעצם,.פוגעות. ..5

במראה.המישורית,.ויוצרות.דמויות.מדומות(.

חלק שני: דמות של עצם קווי במערכת שתי מראות מישורית

הוסיפו.מראה.מישורית.נוספת.למערכת.

ניסוי 1:

הציבו.את.המראות.זו.מול.זו.במקביל.. ..1

הציבו.עצם.קווי.קטן.ביניהן,.כך.שצירו.מקביל.למישורי.המראות,.והוא.במרכז.בין.שתי. ..2

המראות.)כמוראה.בתרשים.2(.

התבוננו.באחת.המראות.באופן.שתוכלו.לראות.את.הדמויות.המשתקפות.בה. ..3

תארו.את.האוריינטציה.של.הדמות.הראשונה.והשנייה.הניצפות.במראה,.יחסית.לציר. ..4

בין.הדמויות. נסו.למצוא.קשר.מתמטי.המתאר.את.המרחק. ומגמה(.. )זווית. העצם.

הנוצרות.

קרבו.את.העצם.לאחת.המראות,.ותארו.מה.השתנה..מה.הקשר.המתמטי.המתאר. ..5

את.המרחק.בין.הדמויות.עתה?
תרשים 2
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הסבירו.את.התופעות.בהן.צפיתם.לאור.הניסוי.עם.מראה.מישורית.אחת. ..6

בזווית,. )נטוי. המראות. למישור  מקביל  שאינו  קווי. עצם. עבור. התהליך. על. חזרו. ..7

תרשים.3(..תחילה.מקמו.אותו.במרחק.שווה.משתי.המראות,.ותארו.את.האוריינטציה.

של.הדמות.הראשונה.והשנייה.הניצפות.במראה,.יחסית.לציר.העצם.)זווית.ומגמה(..

נסו.למצוא.קשר.מתמטי.המתאר.את.המרחק.בין.הדמויות.הנוצרות.

מקמו.את.העצם.הקווי.קרוב.יותר.לאחת.משתי.המראות.המקבילות,.ובצעו.שוב.את. ..8

המדידות.

דמויות. שתי. כל. בין. מתמטי(. )קשר. היחסי. המרחק. לגבי. מסקנותיכם. את. סכמו. ..9

סמוכות.המתקבלות.במראה.

תרשים 3

ניסוי 2:

הציבו.את.שתי.המראות.באופן.שמישוריהן.מקבילים,.אך.אין.חפיפה.בין.השטחים.מול. ..1

המראות..כלומר.אין.אנך.אחד.החותך.את.שתי.המראות.

הציבו.עצם.קווי.קטן.מול.אחת.המראות,.כך.שצירו.מקביל.למישורי.המראות.)כמוראה. ..2

בתרשים.4(..התבוננו.במראה.השנייה.באופן.שתוכלו.לראות.את.הדמות.המשתקפת.

בה.

תארו.את.האוריינטציה.של.הדמות.הניצפית.יחסית.לציר.העצם.)זווית.ומגמה(..יש. ..3

להראות.בסרטוט.היכן.נמצאת.העין.הצופה.ביחס.למערכת.

הסבירו.את.התופעה.לאור.הניסוי.הקודם. ..4

חזרו.על.התהליך.עבור.עצם.קווי.שאינו.מקביל.למישורי.המראות. ..5

כיצד.משפיע.מיקום.העצם.)מרחקו.מהמראה.הראשונה(.על.מיקום.הדמות.המתקבלת. ..6

במראה.השנייה?

תרשים 4: שתי המראות מקבילות באופן שאין 

שום חפיפה בין המשטחים המחזירים

ניסוי 3:

המחזירים. כשהמשטחים. לזה. זה. ניצבים. שמישוריהן  באופן. המראות. את. הציבו. ..1

"רואים.זה.את.זה".

הציבו.עצם.קווי.קטן.מול.אחת.המראות,.כך.שצירו.מקביל.למישור.המראה.)כמוראה. ..2

בתרשים.5(..התבוננו.במראה.השנייה.באופן.שתוכלו.לראות.את.הדמות.המשתקפת.

בה.

)זווית. העצם. לציר. יחסית. הניצפית. הראשונה. הדמות. של. האוריינטציה. את. תארו. ..3

ומגמה(.

הסבירו.את.התופעה.לאור.הניסוי.הקודם. ..4

חזרו.על.התהליך.עבור.עצם.קווי.שאינו.מקביל.למישור.המראות. ..5

כיצד.משפיע.מיקום.העצם.)מרחקו.מהמראה.הראשונה(.על.מיקום.הדמות.המתקבלת. ..6

במראה.השנייה?

תרשים 5: מישורי המראות ניצבים זה לזה באופן 

שהמשטחים המחזירים "רואים זה את זה"
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בתצלומים.10,.11,.12.מובאות.דוגמאות.לתמונות.המתקבלות.במראות.הקטנות.בהן.משתמשים.התלמידים.)ראה.חלק.ראשון.

בנספח.זה,.עמודים.53,.54(

10ב': דמות העיפרון הקצר מתלכדת עם העיפרון הארוך10א': דמות העיפרון הקצר אינה מתלכדת עם העיפרון הארוך

תצלום 10: איתור מקום הדמות בשיטת ביטול הפרלקסה

למראה   450 של  בזווית  העיפרון  את  מסובבים  כאשר  תצלום 11: 

בכיוון אחד, מבחינים בדמות המסתובבת בכיוון ההפוך

העיפרון )עצם( מאונך לכיוון המראה )שים לב לכיוון חוד  תצלום 12: 

העיפרון(.

נספח 3: מיני-פרויקט: מערכת המאפשרת ראייה מעבר למחסומים
הבעיה הטכנולוגית ופתרונה

מטרת הפרויקט, תיאור הבעיה הטכנולוגית  .1

לפעמים.נחוץ.לראות."מעבר.לפינות",.או."לראות.מבלי.להיראות"..לדוגמה:

מפקד.הטנק.היושב.בתוך.הטנק.המשוריין.צריך.לבחון.את.סביבותיו.מבלי.להוציא.את.ראשו.החוצה. .l

מפקד.צוללת.השקועה.במים.רוצה.לראות.את.הספינות.המשייטות.בסביבה. .l

חוקר.טבע.המסתתר.בתוך.שוחה.רוצה.לצפות.בהתנהגות.בעלי.חיים.בלי.להיראות. .l

ילד.נמוך.רוצה.לראות.מה.נעשה.מעבר.לקהל.מבוגרים.המסתירים.לו. .l

בתצלום.13.רואים.אדם.המציץ.דרך.פתח.תחתון.של.שפופרת.וכך.הוא.יכול.לראות.מה.מתרחש.מעבר.למחיצה.

למדנו.ש"אור.מתפשט.בקווים.ישרים",.ולמדנו.שהראייה.מתבצעת.באמצעות.אור.המגיע.מן.העצם.אל.העין.של.הצופה.

מטרת המיני-פרויקט היא לבנות מכשיר אופטי המאפשר לראות מעבר למחסומים. הדרישות מהמכשיר:

המערכת.צריכה.לאפשר.לצופה.לראות.את.דמותו.של.העצם.כאשר.אין קו ראייה ישיר בין העצם לצופה. ..1

על.המערכת.ליצור.דמות.באוריינטציה זהה לאוריינטציה של העצם.עליו.מסתכלים.)דמות.ישרה( ..2
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על.המערכת.לאפשר.שדה.ראייה.גמיש.)ניתן.לשינויים(.במידה. ..3

מירבית.

לבניית.המערכת.עומד.לרשותכם.הציוד.הבא:

הקדמי(. המשטח. על. מחזיר. )ציפוי. מישוריות. מראות. מספר. .l

בממדים.של.8X8.סנטימטרים,

דבק. דבק,. נייר. חיתוך,. סכין. מספריים,. ביצוע,. קרטון. פוליגל,. .l

חם,.גומיות,.....

2. תיאור תמציתי של הפתרון שנבחר:

צילום המערכת.

מהלך  הרכיבים,  את  המתאר  המערכת  של  סכמטי  סרטוט 

האור והיווצרות הדמות

)לפחות.2.נקודות.על.העצם,.ומהלך.של.לפחות.שתי.קרניים.מכל.

נקודה(.

3. הערכת השגת התכלית

שהצבנו. המפרט. על. שבנינו. המערכת. עונה. מידה. באיזו. .l

בתחילה?

בו. מקום. באותו. בדיוק. נמצאת. הצופה. שרואה. הדמות. האם. .l

נמצא.העצם?

האם.גודל הדמות.שרואה.הצופה.שווה.לגודל.העצם?.הסבר. .l

ראייה. לעומת. במערכת. המתקבל. הראייה. שדה. רוחב. אפיון. .l

ישירה.

הצעותינו.לשיפורים.במערכת: .l

4. סיכום

בעבודה.על.הפרויקט.חווינו....

תרשים 13: אדם מסתכל מעבר למחסום

חופשה נעימה
תהודה


