
 

 
 
 

 מדידות אורך גל אור בהתאבכות דף לתלמיד:
 

 אל תוך הלייזר  לא להסתכללפני כל ניסוי זכור   !!!!

 
 ניסוי באינטרפרומטר מייקלסון:

 
שחורות \סובב את הבורג )בשני הכיוונים( כדי לראות איך הטבעות האדומות .1

 יוצאות.\נכנסות

 אה.ה רו\בחר את  הטבעת )עדיף  שחורה( הברורה הראשונה שאת .2

וראה איך הטבעת שלך נכנסת פנימה ונעלמת ומיד במקומה   באיטיותסובב את הבורג  .3
 מופיעה טבעת אחרת. 

שנתות( תהיה בקו אחד עם  22)שים לב שעל הבורג יש  0סובב את הבורג כך שהשנתה  .4
 הקו השחור.

 כאלה. 011ספור  -בניסוי צריך לספור את מספר הטבעות שנעלמות במרכז .2

טבעות ראה מה כתוב על הבורג. מרחק זה שווה לשינוי בדרך  100ספור לאחר שסיימת ל .6
 האופטית . רשום בטבלה.

( בעזרת הנוסחה :                   גחשב את אורך הגל )מסמנים אותה באות היוונית   .7

(2*d)/100=ג 

 רשם/י התוצאה בטבלה. .8

 השווה עם מה שקיבלו בניסוי השני,  נסה להבין איפה מסתתר ההבדל.  .9
 
 
 
 

  שינוי בדרך האופטית מדידה מספר:
d     

 ג    -אורך הגל        

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 :ניסוי שני הסדקים של ינג
 

 נייר מול הלייזר.\המסך במרכזראה את התבנית של  "אור חושך"  המתקבלת  .1

 ורשום בטבלה.  בס"מ( בין השקופית לבין הדף   (Rמדוד בעזרת "מטר" את המרחק   .2
 סמן בעזרת עיפרון/עט את הנקודות המוארות )ירוקות( במרכז הדף. .3

,חשב את המרחק הממוצע בין זוג  סמוכות( בין מספר נקודות Dמדד/י את המרחק ) .4
 נקודות ורשום בטבלה. 

.ורשום  בס"מאת עובי הסדק וכן את המרחק בין הסדקים בעזרת המדריך כעת בדוק  .2
 בטבלה.

( השתמש נוסחה:     גאורך הגל )מסמנים אותה באות היוונית   כדי למצוא את .6

=(d*D)/R ג . 



 

 
 
 
 

בין  מרחק  - R מדידה מספר
מסך לבין 

 ס"מ-הסדקים  ב

D-  מרחק ממוצע
בין שתי נקודות 

 ס"מ-אור ב

d – מרחק בין
שני  מרכזי

 ס"מ-הסדקים ב

 אורך הגל-ג 
 מתוך הנוסחה

1.     
2.     
3.     

 
 
 
 
 

בין  מרחק  - R מספרמדידה 
מסך לבין 

 ס"מ-הסדקים  ב

D-  מרחק ממוצע
בין שתי נקודות 

 ס"מ-אור ב

d – מרחק בין
שני  מרכזי

 ס"מ-הסדקים ב

 אורך הגל-ג 
 מתוך הנוסחה

1.     
2.     
3.     
 


