מה חדש
במעבדה

מקור אור נקודתי בקרקעית
כלי המכיל מים

עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות; חמד”ע – מרכז לחינוך מדעי ,תל אביב
תקציר :במאמר זה נציג שינוי במערכת הניסוי “מקור אור נקודתי בקרקעית מכל המכיל מים” ,שהופיע באחד מניסויי
החקר בבחינת הבגרות .מערכת הניסוי המוצעת כאן קלה ונוחה יותר לבנייה.

הקדמה
“מתכונת החקר” של בחינת הבגרות במעבדה היא אחת המתכונות לבחינה במעבדה בפיזיקה .מתכונת זו הופעלה
בישראל לראשונה בתחילת שנות השמונים על פי המודל האנגלי של בחינת בגרות במעבדה.
בשנים הראשונות להפעלת מתכונת החקר לא הוכנו הניסויים ושאלוני הבחינה על ידי גוף שמופקד על הפקת בחינות
בגרות ,אלא תוכננו ,הודפסו והופצו באופן “ביתי” על ידי מורים שמונו לשם כך.
()1
אחד הניסויים שפותחו בשנים הראשונות להפעלת המתכונת היה “מקור אור נקודתי בקרקעית כלי המכיל מים”  ,שכותב
שורות אלה היה שותף לתכנונו ולפיתוחו .ברצוני להציג במאמר זה שדרוג של מערכת הניסוי המקורית ,שהופך את הכנתה
לפשוטה וזמינה יותר.
המטרה המרכזית של הניסוי בתחום הפיזיקה היא לחשב על פי תמונת האור/חושך שמתקבלת על הקרקעית של
צלוחית ,את מקדם השבירה של הנוזל הנמצא בצלוחית.
()2
כמה שנים מאוחר יותר הופיע תרגיל העוסק בדיוק באותו תרחיש גם בבחינות הבגרות שבכתב וגם בספרי אופטיקה
גאומטרית(.)3
במאמר זה לא נציג את מערכת הניסוי המקורית ,שהתיאור שלה מופיע כאמור בספרות( ,)1אלא נציג את מערכת הניסוי
המשודרגת .יתר על כן נציג את הפעילות במלואה ,לנוחיותם של מורים שירצו להשתמש בתיאור המופיע במאמר זה
בכיתות הלימוד .בפעילות המתוארת כאן ערכנו שינויים לעומת הפעילות המקורית ,המתבקשים מהשינויים במערכת
הניסוי .ניתן למצוא בספרות( )4גם את תוצאות המדידות ואת ההתייחסות המלאה לתשובות לשאלות שהופיעו בנוסח
המקורי של הפעילות.

רשימת הציוד
( )1פנס לייזר
( )2כן (סטטיב) עם מצמד ואוחז ,המאפשר לאחוז את פנס הלייזר.
( )3צלוחית פטרי עשויה מפלסטיק או מזכוכית ,שקוטרה כ 9-ס”מ,
ועומקה כ 1.5-ס”מ .קרקעית הצלוחית צבועה בצבע לבן מט,
עמיד בפני מים (למשל ב”טיפקס”); על קרקעית הצלוחית,
קרוב להיקף הפנימי (ולא במרכז הקרקעית) ,מודבקת פיסת
סרגל מחומר פלסטי (“סרגל תופרות”) שאורכו כ 5-ס”מ (ראו
איור  .)1אפשר לערוך את הניסוי גם ללא סרגל זה ,אולם אז
נדרשת מחוגת עוקצים.
( )4משורה שתכולתה  50–25סמ”ק.
( )5בקבוק שטיפה (מזלף) שנפחו כ 250-סמ”ק ,עם מים.
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( )6נוזל שקוף נוסף למים ,למשל גליצרין (נדרש רק כהעשרה לניסוי).
( )7סרגל.
( )8מחוגת עוקצים (לא הכרחי) .את הניסוי יש לערוך בחדר מואפל ,לפחות
חלקית.

הרכבת מערכת הניסוי
בנו את מערכת הניסוי המוצגת באיור .2
חשוב להקפיד על כך שהמשטח שעליו מונחת הצלוחית יהיה אופקי.

עריכת הניסוי
 .1מדדו באמצעות הסרגל את הקוטר הפנימי של הצלוחית ,וחשבו את שטח
הקרקעית שלה .אם ברשותכם מחוגת עוקצים או קליבר – מומלץ להשתמש
בהם למדידת הקוטר.
 .2א .מזגו מים (מתוך בקבוק השטיפה) לצלוחית ,כך שגובהם יהיה .h=0.3 cm
לשם כך השתמשו במשורה כדי לקבוע את נפח המים שיש למזוג לצלוחית.
ב .ציינו מהו היתרון של השיטה המוצגת בסעיף 2א לעיל (שימוש במשורה) על פני מזיגת מים לצלוחית עד אשר
גובהם ,על פי הוריית סרגל ,יהיה .0.3 cm
איור  : 2מערכת הניסוי

 .3הפעילו את פנס הלייזר כשהאלומה שלו פונה מטה ,בכיוון
מאונך לפני המים .על קרקעית הצלוחית ייווצר כתם אור.
שימו לב :האור מוחזר מהכתם למים כשהוא מפוזר על ידי
הצבע הלבן לכל הכיוונים ,כלומר ,כתם האור משמש מקור
אור נקודתי.
התבונננו בקרקעית הצלוחית וזהו סביב מקור האור הנקודתי
עיגול כהה (אפל) שבמרכזו מקור האור וסביבו טבעת
מוארת ,כמתואר באיור .3
 .4הכינו טבלה הכוללת את המשתנים האלה:
 - hעומק המים בצלוחית
 - Dקוטר העיגול הכהה על קרקעית הצלוחית

איור  :3קרקעית הצלוחית עם המים

 .5הסיטו מעט את הצלוחית כך שתוכלו למדוד באמצעות הסרגל המודבק על קרקעיתה את הקוטר ,D ,של העיגול
הכהה .מדדו את הקוטר ,רשמו בטבלה את גובה המים ,h ,בצלוחית ,ואת הקוטר ,D ,של העיגול הכהה .לחילופין,
אפשר למדוד את הקוטר בעזרת מחוגת עוקצים.
 .6הוסיפו לצלוחית מן המים שבבקבוק השטיפה ,כך שעומק המים יגיע ל .0.5 cm-מדדו את הקוטר החדש של העיגול
הכהה .רשמו בטבלה את תוצאות המדידות.
 .7חזרו על הפעולה המתוארת בסעיף  6פעמיים נוספות :פעם אחת כשעומק המים בצלוחית  ,0.7 cmופעם שנייה
כשעומק המים .0.9 cm
הערה :מוצע לערוך את הניסוי עם גליצרין בנוסף לניסוי עם מים.
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הצגת ממצאי הניסוי באמצעות דיאגרמת פיזור
 .8סרטטו (באמצעות גיליון אלקטרוני או נייר מילימטרי) דיאגרמת פיזור של קוטר העיגול הכהה ,D ,כפונקציה של גובה
הנוזל בצלוחית.h ,

תאוריה
 .9סרטטו מראה מן הצד של חתך אנכי של הצלוחית העובר במקור האור .במרכז קרקעית הצלוחית סמנו נקודה המייצגת
את מקור האור הנקודתי .הסבירו בעזרת התרשים את התהוותו של העיגול הכהה שקוטרו  Dואת הטבעת הבהירה
התוחמת אותו .סמנו בסרטוטכם את  hואת .D
 .10א .הוכיחו כי:

D
		tanic = 4h

()1

כאשר - ic :הזווית הקריטית המתאימה למעבר אור בין האוויר והנוזל.
ב .הוכיחו כי:

		 sinic = n1

()2

כאשר – n :מקדם השבירה של הנוזל ביחס לאוויר.

בחינת ההתאמה של ממצאי הניסוי לתאוריה
 .11א .הסבירו באמצעות קשר ( )1לעיל מדוע הגרף של קוטר העיגול הכהה ,D ,כפונקציה של גובה הנוזל בצלוחית,h ,
הוא קו ישר.
ב .הוסיפו לדיאגרמת הפיזור שסרטטתם בסעיף  8את הקו הישר המתאים לה ביותר.

שאלות
 .12א .חשבו ,על סמך תוצאת המדידה שערכתם בסעיף  5לעיל ועל סמך קשר ( )1לעיל ,את הזווית הקריטית בנוזל.
ב .חשבו על סמך תוצאת החישוב בסעיף 12א ועל סמך קשר ( )2לעיל את מקדם השבירה ,n ,של הנוזל.
 .13א .חשבו על סמך הגרף שסרטטתם את הזווית הקריטית של הנוזל.
ב .חשבו על סמך תוצאת החישוב בסעיף 13א את מקדם השבירה ,n ,של הנוזל.
 .14איזו תוצאה צפויה להיות מדויקת יותר עבור ערכו של מקדם השבירה  nזו שחישבתם בסעיף 12ב (על סמך תוצאת
מדידה אחת) או זו שחישבתם בסעיף 13ב (על סמך הגרף)? האם צפוי ששתי התוצאות יהיו מדויקות באותה מידה?
נמקו.
 .15מדוע יש לצבוע את קרקעית הצלוחית בצבע לבן לשם עריכת הניסוי?
 .16האם היינו מקבלים את העיגול הכהה סביב מקור האור הנקודתי שבקרקעית הצלוחית ,אילו היינו מניחים מראה
מישורית על קרקעית הצלוחית? נמקו.
 .17נניח שהיינו מציבים על קרקעית הצלוחית מראה מישורית ,צובעים אזור קטן בצבע לבן ומטילים את אור הלייזר על
אזור המראה הצבוע בלבן .כיצד היה מתפשט האור במערכת זו?
 .18ציינו סיבות אפשריות לשגיאות שאינן נובעות מאי הדיוק של מכשירי המדידה.

תשובה לסעיף :17
במצב המתואר בסעיף  ,17האור שנפלט ממקור האור הנקודתי שבקרקעית הצלוחית ,ומוחזר בהחזרה גמורה מפני המים,
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פוגע בקרקעית כמו במצב הקודם .אולם הפעם הוא אינו מתפזר לכל הכיוונים אלא מוחזר על ידי המראה לעבר פני המים
בזווית הגדולה מהזווית הקריטית (על פי חוקי ההחזרה) ,פוגע בפני המים ומוחזר מהם שוב בהחזרה גמורה כלומר האור
מתפשט בדומה להתפשטותו בסיב אופטי .תצלום של ניסוי כזה מופיע באיור .4

איור  :4אלומת הלייזר פוגעת בכתם לבן קטן על פני מראה מישורית

תודות
ליוסף סוסנובסקי ומוטי מושינסקי ,לבורנטים במכון דווידסון ,עבור העזרה בהתקנת המערכת ובביצוע הניסוי והתצלומים.

מראי מקום
.1
.2
.3
.4

רוזן ,ע ,.פעילויות חקר בפיזיקה ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות ,2001 ,עמ’ .131
רוזן ,ע ,.לקט מבחני בגרות פיזיקה  5יחידות לימוד ,מכון ויצמן למדע ,רחובות ,2007 ,עמ’ .102
רוזן ,ע ,.קרינה וחומר  -כרך א ,אופטיקה גאומטרית ,מכון ויצמן למדע ,רחובות ,2008 ,עמ’ .157
רוזן ,ע ,.פעילויות חקר בפיזיקה – מדריך למורה ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות ,2001 ,עמ’ .93

רלו שוורץ ז”ל
כמו כולם קיבלתי בתדהמה את הידיעה על פטירתו של ידידי .רק כחודש
לפני כן נסענו ברכבת ושוחחנו על דא ועל הא .שנים רבות הכרתי את רלו
והייתי תמיד מלא התפעלות מדרכו הישרה מנכונותו להשקיע בלי סוף בכל
דבר הקשור לתחום התמחותו.
הוא עמל רבות על פיתוח ניסויים שיוכלו להקל על התלמידים ,הוא יזם
וארגן את האולימפיאדה הראשונה לפיזיקה ,שהתקיימה בית ספרו .הוא
תרם רבות למערכת ההשתלמויות .חבריו העריכו אותו ותלמידיו העריצו
אותו.
היה מרגש לראות באיזה חום התייחסו אליו בוגריו בפגישות מקריות בעת
נסיעותינו למפגשים .היה ידיד טוב וחבר מסור.
יהי זכרו ברוך.
אשר כץ
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