ראיית דמות ממשית ללא מסך

עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות וחמד"ע  -מרכז לחינוך מדעי ,תל אביב
תקציר :במאמר זה נציג פעילות המוצעת להפעלה בכיתות ,שבה יתאפשר לתלמידים לצפות בדמות ממשית
הנוצרת על ידי עדשה ללא מסך ,לאתר את מיקומה ולהשוות בינה לבין דמות ממשית המתקבלת על מסך.
כל מורה המלמד אופטיקה גאומטרית ,מדגים בכיתה דמות ממשית הנוצרת על ידי עדשה מרכזת ,כאשר היא מתקבלת
על מסך .מערכת כזו מתוארת באיור .1
מסך מקביל לעדשה

לוח עץ

איור  :1דמות ממשית של להבת נר המתקבלת על

מסך()1

ראייה של דמות ממשית ללא מסך היא אירוע נדיר יותר בכיתות הלימוד .עוד יותר נדירה פעילות של איתור מיקומה
של דמות ממשית הנצפית ללא מסך .בעניין זה עוסקות שורות אלה.
לא קשה להבין כיצד אפשר לראות דמות ממשית ללא מסך .לשם כך נתאר באמצעות איור  2את התפשטותה של
אלומת אור הנפלטת מראש עצם .הסתפקנו בסרטוט גזרה צרה של אלומה זו המתפשטת ימינה לעבר העדשה .לפני
פגיעתה בעדשה האלומה מתבדרת ,ולאחר שהיא נשברת בעדשה היא הופכת לאלומה המתכנסת לנקודה אחת  -ראש
הדמות .בהיעדר מסך במקום היווצרות הדמות ,האלומה אינה נבלמת כמובן בראש הדמות ,אלא ממשיכה להתפשט
בכיוון כללי ימינה ,כאלומה מתבדרת .אם אלומה מתבדרת זו חודרת לעין של צופה ,הוא רואה באמצעותה את ראש
הדמות.
באופן דומה מתפשטת כל אלומה הנפלטת מנקודה כלשהי של העצם .היא יוצרת את הנקודה המתאימה של הדמות.
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איור  :2ראיית דמות ממשית ללא
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אלומות האור “היוצאות” מדמות ממשית זהות בכל לאלומות אור ה”יוצאות” מעצם; וכפי שאפשר להסתיר עצם על ידי
הצבת חיץ בינו לבין העין ,כך אפשר להסתיר דמות ממשית .מבחינה זו הדמות הממשית נוהגת ממש כעצם.
קל לראות דמות ממשית של עצם ללא מסך :מסתכלים דרך עדשה מרכזת על עצם ,למשל על תמונה התלויה על
הקיר ,כאשר העין רחוקה מן העדשה .אולם במצב זה קשה לאתר את מיקום הדמות ,ובדרך כלל הצופה אף אינו יכול
לזהות אם הדמות שהוא רואה ממוקמת בין העין שלו לבין העדשה או מעבר לעדשה.
אני מציע לערוך בכיתות את הפעילות הבאה ,כדי להתבונן בדמות ממשית ולאתר ברמת דיוק גבוהה את מיקומה.
כמקור אור שיאיר עצם ,ישמש הפנס לאופטיקה גאומטרית ,זה המיועד לאמבט הגלים (איור 3א) .העצם יהיה פיסת נייר
שעליה מודפסת צורה מסוימת שחורה ,למשל של האות  .Fאת פיסת הנייר מדביקים על טבלת זכוכית (או על טבלת
פלסטיק שקופה) (איור 3א) .את טבלת הזכוכית מציבים בתוך המגרעת של הפנס ,כמתואר באיור 3ב ,וכאשר הפנס
פועל ,עובר אור רב דרך הנייר ,והוא משמש עצם.

ב .העצם מואר

א .פנס והעצם
איור  :3בניית העצם הפולט אור

לפני הפנס מציבים עדשה מרכזת (תרשים 4א) במרחק העולה על רוחק המוקד שלה ,כך שהעצם יפלוט אור לעבר
העדשה ותתקבל דמות ממשית .רצוי שהדמות לא תהיה גדולה מדי ,אחרת אי אפשר לראות אותה ללא מסך במלואה.
מומלץ לכסות את מערכת העצם ואת העדשה ב”שרוול” (איור 4ב) שתפקידו יובהר בהמשך.

ב .עם ה"שרוול"

א .ללא ה"שרוול"
איור  :4מערכת הניסוי
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מפעילים את מקור האור ומתבוננים בדמות הממשית של העצם מנקודה שמרחקה מהעדשה גדול ממרחק הדמות מן
העדשה.
באיור  5מופיע תצלום של הדמות שצילמנו במערכת המוצגת באיור .4

איור  :5הדמות הממשית ה”תלויה באוויר”

כדי לזהות את הדמות ואת מיקומה ,חשוב להקפיד על שני דברים:
א .להתבונן בדמות כאשר שתי העיניים פקוחות (לא לעצום עין אחת) ,כי שתי העיניים נחוצות כדי לאמוד נכון מרחקים.
ב .למקד את הראייה בדמות ,ולא בעצמים שנמצאים בקרבתה .ההתמקדות בדמות יכולה לקחת כמה שניות .תפקיד
ה”שרוול” הוא לעזור למתבונן להתרכז בדמות.
כאשר מתמקדים בדמות ,היא נראית ברורה ותלת-ממדית .הצופה בדמות מזהה מיד את הרגע שבו הוא מצליח למקד
את הראייה בדמות.
עכשיו כדי לאתר את המיקום של הדמות ,חברו של הצופה בדמות יחזיק בין העדשה ובין העין של הצופה חפץ ,למשל
עיפרון במצב אנכי ,כך שהחפץ לא יסתיר לצופה את הדמות ,והצופה יראה שהחפץ ניצב כביכול לצדה של הדמות.
הצופה ינחה את החבר להרחיק את החפץ או לקרב אותו ,עד שלבסוף הצופה יזהה שהוא רואה את הדמות הממשית
ואת החפץ באותו מרחק מעיניו .מיקום החפץ הוא מיקום הדמות .עכשיו מציבים מסך במקום שבו נמצא החפץ ,ובוחנים
אם מתקבלת עליו דמות חדה של העצם .אם כן  -סימן שהצופה איתר במדויק את מקום הדמות הממשית ,ללא שימוש
במסך.

מה ההבדל בין דמות ממשית הנצפית כשהיא מתקבלת על מסך ,לבין דמות ממשית הנצפית כשהיא “תלויה
באוויר”?
קיימים שני הבדלים:
א .כשהדמות “תלויה באוויר” היא נראית תלת-ממדית ,ואילו כאשר היא נצפית על מסך היא דו-ממדית.
ב .את הדמות ה”תלויה באוויר” אפשר לראות רק מתחום מרחבי מסוים  -כאשר מתבוננים משדה הראייה ,ואילו הדמות
המתקבלת על מסך נראית מהצד של המסך שעליו התקבלה הדמות מכל הכיוונים .מכל נקודה של הדמות מפוזר
אור על ידי המסך לכל הכיוונים.
את שדה הראייה של דמות ממשית הנוצרת על ידי עדשה מרכזת מוצאים כך:
מסרטטים בקנה מידה את המערכת האופטית ומוסיפים לה תרשים של הדמות הממשית .את ראש העצם מחברים
עם קצות העדשה .הקרניים הנשברות עוברות דרך ראש הדמות ,וגבולות האלומה החולפת בראש הדמות מהווים את
גבולות שדה הראייה של ראש הדמות .הקרניים הנשברות מסורטטות באיור  6בכחול .באופן דומה מוצאים את שדה
הראייה של רגלי העצם .גבולותיו של שדה הראייה מסורטטים באדום באיור  .6החיתוך בין שני שדות ראייה אלה הוא
שדה הראייה שממנו אפשר לראות את הדמות הממשית בשלמותה.
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איור  :6שדה הראייה של דמות ממשית הנוצרת על ידי עדשה מרכזת

בהקשר לראיית דמות ממשית ללא מסך ,ראוי להזכיר מתקן שבו אפשר לראות דמויות ממשיות מרשימות .המתקן מורכב
משתי מראות קעורות .הצד הקעור של המראה האחת פונה לעבר הצד הקעור של המראה האחרת (איור  .)7במראה
העליונה יש פתח עגול .מציבים על המראה התחתונה עצם .באיור  7העצם הוא קוביית משחק .את הקובייה אין רואים
באיור  ,7אך דמותה הממשית ,התלת-ממדית ,נראית בבירור מעל הפתח של המראה העליונה כשהיא “תלויה באוויר”.

איור  :7דמות ממשית הנוצרת על ידי שתי מראות קעורות הפונות זו לעבר זו

מעניין לציין כי מתחת לדמות הנדונה לעיל של הקובייה אפשר להבחין בהשתקפות ,לכאורה ,של הדמות הזו.

תודות
ליוסף סוסנובסקי ולמוטי מושינסקי ,לבורנטים במכון דוידסון ,אשר הכינו את מערכת הניסוי ואת האיורים  4 ,3ו 5-עבור
המאמר.
לזיו אריאלי אשר הכין את איור .6
לדר’ ויטלי אינדנבאום ,אחראי על פיתוח אמצעי הוראה בחמד”ע ,שצילם עבור המאמר את המערכת המתוארת באיור .7
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 .1רוזן ,ע ,.קרינה וחומר כרך א  -אופטיקה גאומטרית ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות ,2007 ,עמ’
 167איור  ,6ועמ’  184איור 28א.
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