 רחובות,ויצמן למדע מכון,להוראת המדעים המחלקה,רמי אריאלי

∫‰ÈÈ·‰ È·Ï˘
45˚ Ï˘ ˙ÈÂÂÊ· ¯Â·ÈÁ‰ ˙ÂÈÂÂÊ È˙˘Ó ˙Á‡ ÏÎ ˙‡ ÌÈÎ˙ÂÁ ●
Æ˙ÈÂÂÊ‰ Ï‡ ¯·Á˙Ó‰ ¯ÂÈˆ‰ ÔÂÂÈÎÏ
˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ‰ ˙Â‡¯Ó‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ˙‡ ÈÒ˜ÂÙ‡ ˜·„ ÌÚ ÌÈ˜È·„Ó ●
‰¯ÊÁ‰‰ ÁË˘Ó ¯˘‡Î ®45˚ ≠·© ÍÂ˙ÈÁ· ¯ˆÂ˘ ÁË˘Ó‰ ÏÚ
Æ®˙ÈÂÂÊ‰ ÌÈÙ ÔÂÂÈÎÏ ‰ÂÙ ‰‡¯Ó ÏÎ Ï˘
˙¯ËÓÏ˘ ¯Á‡Ï© Ï·˜˙Ó‰ ¯ˆÂ˙‰ ˙‡ ‰‡¯Ó ≤ ÌÈ˘¯˙
˙ÈÂÂÊ ˙ÂÏÂ·‚Ï ÌÓÈ‡˙‰Ï È„Î ‰‡¯Ó‰ È„ˆ ˙‡ ÂÙÈÈ˘ ·ÂˆÈÚ
Æ®˜ÈËÒÏÙ‰
����������

�

? מה חדש במעבדה

בניית פריסקופ שאחת המראות בו
ניתנת לסיבוב

�

¯Ó‡Ó· ‡·Â‰˘ ¨ÙÂ˜ÒÈ¯Ù‰ ‡˘Â· ÔÂÈ„‰ ˙‡ ·ÈÁ¯Ó ‰Ê ¯Ó‡Ó
Æ®≤∞∞µ ¨±∑≠≤≤ ÌÈ„ÂÓÚ ¨≤µ ®±© ‰„Â‰˙© Ì„Â˜
˙Ï·˜˙Ó‰ ˙ÂÓ„‰ Ï˘ ‰ÈˆËÈÈ¯Â‡‰ ‰¯‡Â˙ Ì„Â˜‰ ¯Ó‡Ó·
¨Â¯Èˆ ·È·Ò ÂÏ˘ ˙Â‡¯Ó‰ ˙Á‡ ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ ¯˘‡Î ¨ÙÂ˜ÒÈ¯Ù·
ÙÂ˜ÒÈ¯Ù ˙ÈÈ· È·‚Ï ÌÈÈÎË ÌÈ¯·Ò‰ ÌÈ˙È ‰Ê ¯Ó‡Ó· ÂÏÈ‡Â
Æ·Â·ÈÒÏ ˙˙È ˙Â‡¯Ó‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Â·

˙Â‡¯Ó‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÏÂ„‚ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù ˙ÈÈ·Ï ˙ÂÈÁ‰
∫·Â·ÈÒÏ ˙˙È ÂÏ˘
¯ËÂ˜· ÈÂˆ¯© ÌÈ·Á¯ ®PVC© ˜ÈËÒÏÙ ˙Â¯ÂÈˆ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙Â¯ÂÈˆ‰ Ì‰ ÂÏ‡ Æ®ÌÈ¯ËÓÈËÒ ∂ ˙ÂÁÙÏ Ï˘
˙Â¯ÎÂÓ‰ ˙ÂÈÂÁ· Ì‚È˘‰Ï Ô˙ÈÂ ¨ÌÈÓ Ï˘ ˙¯ˆ ˙˜˙‰·
Æ‰„Â·Ú ÈÏÎÂ „ÂÈˆ
ÌÈ‡˙Ó ˙ÈÂÂÊ ¯Â·ÈÁ ÌÈ¯·ÁÓ ¯ÂÈˆ‰ Ï˘ ˙ÂÂˆ˜‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï‡
˙È˙È· ˙¯ˆ ˙˜˙‰· ˙Â˘Ó˘Ó ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂÂÊ‰ Æ‰‚¯·‰·
˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ¨90˚ Ï˘ ÛÂÙÈÎ ˙ÈÂÂÊ· ˙Â¯ÂÈˆ ¯Â·ÈÁÏ ÌÈÓ Ï˘
Æ®± ÌÈ˘¯˙ ‰‡¯© ¯Á·˘ ¯ÂÈˆ‰ Ï˘ ¯ËÂ˜Ï ‰‚¯·‰·

●

●

����
··Â˙ÒÓ‰ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù‰ ‰ˆ˜ ÌÂÏˆ˙ ∫≤ ÌÈ˘¯˙

È˘· ˙ÂÈÂÂÊÏ ÍÂ¯‡‰ ¯ÂÈˆ‰ ˙‡ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰‚¯·‰· ÌÈ¯·ÁÓ
ÆÔÎÂÓ ··Â˙ÒÓ‰ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù‰Â ¨ÂÈ˙Âˆ˜

●

∫Ï·˜˙Ó‰ ¯ˆÂ˙‰ Ï˘ ÌÈÓÂÏˆ˙ Ì‰ ≥≠µ ÌÈÓÈ˘¯˙
ÆÙÂ˜ÒÈ¯Ù‰ ˙ÈÈ·Ï ˙Â¯ÂÈˆ‰ ÌÂÏˆ˙∫± ÌÈ˘¯˙

˙ÈÂÂÊ Ï˘ ˜ÏÁ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ˙‡ Ì˜ÓÏ ˘È
¯ÂÈˆ‰ ¯Èˆ ÌÚ 45˚ Ï˘ ˙ÈÂÂÊ ˙¯ˆÂÈ ‰‡¯Ó ÏÎ ¯˘‡Î ¯Â·ÈÁ‰
ÆÍÂ¯‡‰
·Â·ÈÒ ‡ÏÏ ÏÈ‚¯ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù ∫≥ ÌÈ˘¯˙

Æ90˚ ˙ÈÂÂÊ· ˙Â‡¯Ó‰ ˙Á‡ ·Â·ÈÒ ¯Á‡Ï ··Â˙ÒÓ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù ∫¥ ÌÈ˘¯˙

●

∫ÌÈ¯ÓÂÁ
ÆÌÈ¯ËÓÈËÒ 8x8 ∫Ï˘ ÌÈ„ÓÓ· ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó ≤ ●
ÆÌÈ¯ËÓÈËÒ µ∞ ˙ÂÁÙÏ Ï˘ Í¯Â‡· PVC ¯ÂÈˆ ●
Æ®˜Â„È‰Ï ÈÓÂ‚ ˙Ú·ËÂ ‰‚¯·‰ ÌÚ© ˙Â¯ÂÈˆ ¯Â·ÈÁÏ ˙ÂÈÂÂÊ ≤ ●
„ÂÈˆ ˙¯ÎÂÓ‰ ˙ÂÁ ÏÎ· ‰˘ÈÎ¯Ï ÌÈ˙È ˙ÂÈÂÂÊ‰Â ˙Â¯ÂÈˆ‰
Æ˙È˙È· ÌÈÓ ˙¯ˆÏ
Æ˙ÈÂÂÊÏ ˙Â‡¯Ó‰ ˙˜·„‰Ï ˜·„ ●
ÆÔÈÙÂ˘ ¨¯Â˘Ó ∫ÔÂ‚Î „Â·ÈÚÂ ÍÂ˙ÈÁ ÈÏÎ ●
≤ ßÒÓ ˙¯·ÂÁ ¨≤µ Í¯Î ¨¢‰„Â‰˙¢
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Æ‰ÈÈ˘‰ ‰‡¯Ó‰ ÔÂÂÈÎÏ ¯ÊÁÂ˙ ‰‡¯Ó· ˙Á‡ ‰„Â˜Ó ˙¯ÊÁÂÓ‰
¯Â˜Ó ‰ÂÂ‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯Ó È„È ÏÚ ˙¯ˆÂ‰ ®‰ÓÂ„Ó© ˙ÂÓ„ ÏÎ
˙Â‡ˆÓ ˙Â‡¯Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓ© ‰ÈÈ˘‰ ‰‡¯Ó· ˙ÂÓ„ ˙¯ÈˆÈÏ
‰Â˘ ˜Á¯Ó· ˙‡ˆÓ ˙ÂÓ„ ÏÎ ¨‰ÈÈ˘‰Ó ˙Á‡ ˜Á¯Ó·
˙Â‡¯Ï Ô˙È˘ ÈÙÎ ˙ÂÈÂÓ„ ÛÂÒÈ‡ ˙Â¯ˆÂ ÔÎÏÂ ¨‰ÈÈ˘‰ ‰‡¯Ó‰Ó
Æ∑ ÌÈ˘¯˙·
ÂÈ‡¯˘ ÈÙÎ ÈÎ ˙ÂÈÂÓ„ ÛÂÒÈ‡ ˙ÂÏ·˜˙Ó ‡Ï Ï·Â˜Ó‰ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù·
˙ÙÒÂ ‰¯ÊÁ‰ ¯Â·ÚÏ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡ ‰ÏÂÎÈ Â· ‰¯˜Ó ÔÈ‡ ¨± ÛÈÚÒ·
Æ‰‡¯Ó ‰˙Â‡·

˙ÈÂÂÊ· ˙Â‡¯Ó‰ ˙Á‡ ·Â·ÈÒ ¯Á‡Ï ··Â˙ÒÓ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù ∫µ ÌÈ˘¯˙
Æ180˚

ÙÂ˜ÒÈ¯Ù· ˙Â¯ˆÂ‰ ˙ÂÈÂÓ„Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ‰·Á¯‰ È‡˘Â
∫®˙Â·Â˘˙ ÌÚ ˙ÂÏ‡˘©

‡∑

˙ÂÈÂÓ„ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ Ï˘ ‰·‰‰ ˙˜È„·Ï ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÂÏ‡ ˙ÂÏ‡˘
Æ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó ¯ÙÒÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î
‰ÎÂÙ‰ ˙ÂÓ„ ˙Ï·˜˙Ó ¨˙È¯Â˘ÈÓ ‰‡¯Ó· ÌÈÂ·˙Ó ¯˘‡Î Æ±
ÙÂ˜ÒÈ¯Ù· Í˙Ú„Ï ÚÂ„Ó Æ®‰‡¯ÓÏ ‰¯ÂÁ‡≠‰ÓÈ„˜ ÔÂÂÈÎ·©
˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó È˙˘Ó ·Î¯ÂÓ‰ ¨¢ÏÈ‚¯¢‰
˙ÈÙÂÒ‰ ˙ÂÓ„‰ ¨‰ÈÈÙˆ‰ ¯Â˘ÈÓÏ 45˚ ˙ÈÂÂÊ· ˙Â‡ˆÓ‰
˙Â¯ÓÏ ¨®‰ÎÂÙ‰ ‡Ï© ‰¯˘È ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Ï·˜˙Ó‰
ø˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘
·ˆÈ‰ Â· ‰¯˜Ó ÔÈ‡ ¢ÏÈ‚¯¢ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù·˘ ‡Â‰ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰
Â˙Â‡ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Ô˙È ‡Ï© ‰ÈÈ˘‰ ‰‡¯Ó· Ú‚ÂÙ ˙Á‡ ‰‡¯ÓÏ
ÏÎ˘ ¨Ô‡ÎÓ Æ∂ ÌÈ˘¯˙· ÌÈ‡Â¯˘ ÈÙÎ ˙Â‡¯Ó‰ È˙˘ Í¯„ ·ˆÈ
˙ÓÂÏ‡ ÔÈ‡© ‰‡¯Ó ÏÎ· ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÎÈ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡
ÙÂ˜ÒÈ¯Ù· Æ®‰‡¯Ó ‰˙Â‡· ˙Â¯ÊÁ‰ ≤ ¯Â·ÚÏ ‰ÏÂÎÈ˘ ¯Â‡
ÂÓÓ ˙‡ˆÂÈ ¨ÙÂ˜ÒÈ¯ÙÏ ˙ÒÎ‰ ˙Ú‚ÂÙ Ô¯˜ ÏÎ ¨¢ÏÈ‚¯¢‰
ÆÈ¯Â˜Ó‰ ‰ÂÂÈÎÏ ‰ÏÈ·˜Ó ‡È‰ ¯˘‡Î
����

����
����
·∑
¯·ÂÚ‰ ¯ÈˆÏ ˙Â·ˆÈ‰ ˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó È˙˘ ∫∑ ÌÈ˘¯˙
Æ®·∑© ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂÈÂÓ„‰ ÛÂÒÈ‡Â ¨®‡∑© Ô‰ÈÊÎ¯Ó·

����
¢ÏÈ‚¯¢ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù· ‰‡¯Ó ÏÎ ‰ˆ˜· ·ˆÈ ∫∂ ÌÈ˘¯˙

··ÂÒ Ì‡ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù· ˙Ï·˜˙Ó‰ ˙ÂÓ„Ï Í˙Ú„Ï ‰¯˜È ‰Ó Æ≥
Í¯„ ¯·ÂÚ‰ ¯Èˆ ·È·Ò 90˚≠· ÂÏ˘ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰‡¯Ó‰ ˙‡
∫˙ÂÏÂÚÙ‰ È˙˘ ÔÈ· Ï„·‰ ˘È Ì‡‰ ø˙Â‡¯Ó‰ È˙˘ ÈÊÎ¯Ó
ø‰Â˙Á˙‰ ‰‡¯Ó‰ ·Â·ÈÒ Â‡ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰‡¯Ó‰ ·Â·ÈÒ
ÈÙÎ ¨‰ÈÈÙˆ‰ ¯Â˘ÈÓÏ 90˚ ≠· ‰ËÂÓ ‰È‰˙ Ï·˜˙˙˘ ˙ÂÓ„‰
ÔÂÂÈÎÓ ¨˙ÂÏÂÚÙ‰ È˙˘ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ ÆÌ„Â˜‰ ¯Ó‡Ó· ¯·ÒÂ‰˘
ÒÁÈ· ‰ÂÈÏÚ‰ ‰‡¯Ó‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ ÌÂ˜ÈÓ‰ ‰Ê Ú·Â˜˘ ‰Ó˘
Æ‰Â˙Á˙‰ ‰‡¯ÓÏ
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≤ ßÒÓ ˙¯·ÂÁ ¨≤µ Í¯Î ¨¢‰„Â‰˙¢

˙Â¯ÓÏ˘ ‡È‰ ¢Ï·Â˜Ó‰ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù‰¢ Ï˘ ˙ÈÈÚÓ ‰ÂÎ˙ Æ≤
˙¯ˆÂ ¨˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó È˙˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘
¯˘‡Î Ï·˜˙Ó˘ ÈÙÎ ˙ÂÈÂÓ„ ÛÂÒÈ‡ ‡ÏÂ ¨˙Á‡ ˙ÂÓ„ ˜¯
ÆÔ‰ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ¯ÈˆÏ ˙ÂÎÂ‡Ó ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙Â‡¯Ó‰
ÆÂÊ ‰ÚÙÂ˙Ï ‰·ÈÒ‰ ˙‡ ¯·Ò‰
˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó È˙˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î
¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡ ÏÎ ¨Ô‰ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ¯·ÁÓ‰ ¯ÈˆÏ ˙ÂÎÂ‡Ó‰

Æ‰˙˘Ó ˙ÈÏÈ·˜Ó‰ ˙ÈÂÂÊ˘ ‡Ï‡ ¨ÔÓÊ‰ ÏÎ ˙ÂÏÈ·˜Ó ˙Â¯‡˘
˙Â¯ÊÁ‰ ≤© ‰¯˘È ˙Ï·˜˙Ó ˙ÂÓ„‰˘ ‡È‰ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙‰
ÆÌÈ˙˘Ó ‰Ï„Â‚Â ‰ÓÂ˜ÈÓ Í‡ ®˙Â‡¯Ó·
˙ÂÓ„ ¯ÂˆÈÏ È„Î ˘¯„‰ ˙Â‡¯Ó‰ ¯ÙÒÓÏ È‡˙‰ Â‰Ó Æ∂
ø„·Ï· ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˘È
˙Â‡¯Ó‰ ¯ÙÒÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÌÂ˜Ó· ¨‰ÚËÓ ËÚÓ ‰Ï‡˘‰
˙ÓÂÏ‡ ‰ÏÂÎÈ˘ ˙Â¯ÊÁ‰‰ ¯ÙÒÓÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ˘È ¨˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ‰
˙Â¯ÊÁ‰‰ ¯ÙÒÓ ¯˘‡Î˘ ‡È‰ ‰·Â˘˙‰ Æ˙Î¯ÚÓ· ¯Â·ÚÏ ¯Â‡‰
˙Â¯ÊÁ‰‰ ¯ÙÒÓ ¯˘‡Î ÂÏÈ‡Â ¨‰ÎÂÙ‰ ˙ÂÓ„ Ï·˜˙˙ ¨È‚ÂÊ È‡
Æ‰¯˘È ˙ÂÓ„ Ï·˜˙˙ ¨È‚ÂÊ
ÙÂ˜ÒÈ¯Ù ¯ÂˆÈÏ ¯˘Ù‡ Ì‡‰ ¨˙Ó„Â˜‰ ‰Ï‡˘Ï Í˘Ó‰· Æ∑
˙ÈÈ‡¯ ˙¯˘Ù‡˙Ó Â· ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó ≥ ˙ÂÚˆÓ‡·
¯Â˘ÈÓ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈÂÂÈÎ· ÌÈÂ·˙Ó ¯˘‡Î ‰¯˘È ˙ÂÓ„
ø‰ÙÂˆ‰ Ï˘ ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰
˙¯‡Â˙Ó‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙·Î¯‰Â ¨˙·Î¯ÂÓ ‰Ï‡˘ ‡È‰ ÂÊ ‰Ï‡˘
ÌÈ‡˙‰ Ì‰Ó ¯Â˜ÁÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÚÙÂ˙‰ ˙ÈÁ·Ï π ÌÈ˘¯˙·
ÆÂÊ ‰Ï‡˘Ï ˙È·ÂÈÁ ‰·Â˘˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ Ì‰·

··ÂÒ Ì‡ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù· ˙Ï·˜˙Ó‰ ˙ÂÓ„Ï Í˙Ú„Ï ‰¯˜È ‰Ó Æ¥
Í¯„ ¯·ÂÚ‰ ¯Èˆ ·È·Ò 180˚ ≠· ÂÏ˘ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰‡¯Ó‰ ˙‡
È¯ÂÁ‡Ó ‡ˆÓ‰ ÌÂÁ˙· ÔÂ·˙© ˙Â‡¯Ó‰ È˙˘ ÈÊÎ¯Ó
ø®ÔÂ·˙Ó‰
¯Â˘ÈÓÏ 180˚ ≠· ‰ËÂÓ© ‰ÎÂÙ‰ ‰È‰˙ Ï·˜˙˙˘ ˙ÂÓ„‰
ÆÌ„Â˜‰ ¯Ó‡Ó· ¯·ÒÂ‰˘ ÈÙÎ ¨®‰ÈÈÙˆ‰
˙Â‡¯Ó È˙˘Ó ·Î¯ÂÓ‰ ÙÂ˜ÒÈ¯Ù Ï˘ ˙ÂÂ¯ÒÁ‰Â ˙ÂÂ¯˙È‰ Ì‰Ó Æµ
¯·ÁÓ‰ ¯Èˆ‰ ÌÚ 45˚ Ï˘ ˙ÈÂÂÊ ˙Â¯ˆÂÈ ÔÈ‡˘ ¨˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ
Â· ˙ÈÙˆ‰ ˙ÂÓ„‰ Ì‡‰ ø˙¯Á‡ ˙ÈÂÂÊ ‡Ï‡ ¨Ô‰ÈÊÎ¯Ó ˙‡
øÌˆÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Ï·˜˙Ó‰ ˙ÂÓ„‰ Ï„Â‚ ‰Ó ø‰¯˘È ˙Ï·˜˙Ó
ÏÎ· ¯˘‡Î ¨˙È˙ˆÂ·˜ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˙ÈÎ· Úˆ·Ï ‡È‰ ‰ˆÏÓ‰‰ Ô‡Î
˙Â‡¯Ó È˙˘ ˙ÂÂˆ ÏÎÏ ˙˙Ï ıÏÓÂÓ ÆÌÈ„ÈÓÏ˙ ≤≠≥ ‰ˆÂ·˜
Æ˙ÂÈÂÓ„ ˙¯ÈˆÈÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ Á˙Ï Ì˘˜·ÏÂ ¨˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ
˙Â‡¯Ó‰ È˙˘Ó ˙Á‡ ÏÎ Ì˜ÓÏ ıÏÓÂÓ ¨ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÈÁÂÏ
˙ÂÈÂÂÊ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ¯Â·Ú ÔÂÁ·ÏÂ ¨·Â·ÈÒÏ Ô˙È‰ ÔÎ ÏÚ ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ‰
Ô˙È ÂÊÎ ˙Î¯ÚÓÏ ‰Ó‚Â„ Æ˙Î¯ÚÓ· ˙Ï·˜˙Ó‰ ˙ÂÓ„‰ ˙‡
∫∏ ÌÈ˘¯˙· ˙Â‡¯Ï

����

����

������

������

���
���
�������
‡

������

����

Â‡ ˙Â¯˘È ˙ÂÈÂÓ„ ˙Â¯ˆÂÈ ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó ˘ÂÏ˘ Â· Ô˜˙Ó ∫π ÌÈ˘¯˙
ÆÔÂÂÂÈÎÏ Ì‡˙‰· ¨˙ÂÎÂÙ‰

˙ÈÂÂÊ Ô‰ÈÈ· ˙Â¯ˆÂÈ‰ ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó È˙˘Ó ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰
‰Ï„Â‚Ï ¯·Ò‰© ‰ÏÂ„‚ ˙È¯Â˘ÈÓ ‰‡¯Ó Ô˙Á˙ÓÂ ¨90˚ ≠Ó ‰ÏÂ„‚‰
Æ®Í˘Ó‰· ÚÈÙÂÓ
Â˘Ó˙˘‰ ¨˙Î¯ÚÓ· ¯Â‡‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ÈÂÈÒÈ ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï È„Î
·Â˜ÚÏ È„Î ¨®±∞ ÌÈ˘¯˙· ÌÈ‡Â¯˘ ÈÙÎ© ®¢¯ËÈÂÙ¢© ‰„ÂÈ„ ¯ÊÈÈÏ·
Â· ÌÂ˜Ó· Ì˜ÂÓÓ ¯ÊÈÈÏ‰ Æ˙Î¯ÚÓ· ÂÏ˘ ¯Â‡‰ ÏÂÏÒÓ ¯Á‡
¯Á‡ ÌÈ·˜ÂÚ ÔË˜ ÍÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ¨‰ÙÂˆ‰ ÔÈÚ ˙Ó˜ÂÓÓ ‰˙ÈÈ‰
Æ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ‰ ˙Â‡¯Ó‰Ó ˙Â¯ÊÁ‰· ¯ÊÈÈÏ‰ ˙È¯˜ ˙ÓÂÏ‡ ÍÏ‰Ó

�������

·
ÏÚ ˙Â‡ˆÓ‰ ¨˙ÂÏÈ·˜Ó ˙ÂÈ¯Â˘ÈÓ ˙Â‡¯Ó È˙˘ Â· Ô˜˙Ó ∫∏ ÌÈ˘¯˙
Æ˙ÈÏÈ·˜Ó Ï˘ ˙ÂÈ„‚ ˙ÂÚÏˆ È˙˘

ÌÈ˘¯˜ ≤ ÏÎ ¨˙ÈÏÈ·˜Ó ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ÌÈ˘¯˜ ¥ ≠Ó ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰
ÔÈ· ˙ÈÂÂÊ‰ ÈÂÈ˘ ¯˘Ù‡Ó‰ „·Ï· „Á‡ ¯ÓÒÓ· Ì‰ÈÈ· ÌÈ¯·ÂÁÓ
˙Â‡¯Ó‰ Â· ·ˆÓ ¯ˆÂÈ ˙ÈÏÈ·˜Ó‰ ‰·Ó Æ®·Â·ÈÒ ¯Èˆ© ÌÈ˘¯˜‰
≤ ßÒÓ ˙¯·ÂÁ ¨≤µ Í¯Î ¨¢‰„Â‰˙¢
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 .8הוכח באופן גיאומטרי כי אם המרחק (האנכי) בין שני
המישורים המקבילים של מראות הפריסקופ ה"רגיל" הוא
 ,dהמרחק בין נקודה על העצם הנצפה לבין מיקום הדמות
שלה הוא ( 2dראה תרשים .)12
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תרשים  :10מתקן בו משתמשים בלייזר למעקב אחר מסלול האור
במערכת.

תיאורטית ,על פי הכלל שראינו בסעיף  ,6מערכת בה יש
 3החזרות של אלומת האור יוצרת דמות הפוכה .מעשית,
ניתן להראות שבאמצעות החזרות מ  3מראות יכולים ליצור
הן מצבים בהם יכולה להיווצר דמות הפוכה והן מצבים בהם
נוצרת דמות ישרה בהתאם לכך אם מספר ההחזרות במראות
הוא זוגי או אי -זוגי ,כפי שרואים בתרשים  .11המצב נקבע על
פי הפרמטרים הבאים:
● המצב היחסי שבין שתי המראות (הזווית ביניהן).
● אורך המראה האופקית.
● מרחק העצם מהמערכת.
®©²
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תרשים  :12גיאומטריה של מרחקים בפריסקופ.

ניתן לבנות מודלים גיאומטריים של פריסקופ (פעילות עם
עיפרון ונייר) ,ולהוכיח כי:
אם המרחק (האנכי) בין שני המישורים המקבילים של מראות
הפריסקופ הוא  ,dאז המרחק בין נקודה על העצם הנצפה
.לבין מיקום הדמות שלה הוא  2dקל לראות זאת באמצעות
תרשים :13
"h
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תרשים  :11מהלך האור במערכת בעלת  3מראות מישוריות.

כאשר רוצים ליישם את המערכת עם  3המראות למטרת
הסתרת גוף (במתכונת מערכת ההסוואה שתוארה במאמר
הקודם) ,יש למקם את המראה המישורית הגדולה מעל הגוף
ולא מתחתיו ,כפי שרואים בתרשים 11א' .כמובן קיים תנאי
מגביל לגבי גודל המראה האופקית כדי שאלומת האור תוכל
לבצע באותה מראה  2החזרות.

°¡³¥´° ¶´ª

תרשים  :13גיאומטריה של מרחקים בפריסקופ (פתרון).
●

●

●

תרשים 11א' :הסתרת עצם באמצעות מערכת של  3מראות
מישוריות.

"hh
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הדמות הראשונה של העצם  Aהנמצא במרחק  aמהמראה,
נוצרת במרחק  aמאחורי המראה ,בנקודה '.A
הנקודה ' Aנמצאת במרחק  a+dמהמראה השנייה ,ולכן
דמותה נמצאת במרחק זהה ( )a+dמאחורי המראה השנייה,
בנקודה ''.A
המרחק המבוקש  xהמתאר את המרחק בין נקודה על העצם
לבין אותה נקודה על דמותו הסופית ,ניתן על ידי החסרת
המרחק בין ' Aל  Aמהמרחק בין '' Aל ':A
x = 2(a+d)-2a = 2d

"תהודה" ,כרך  ,25חוברת מס' 2

תהודה
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