
 

 
 
 
 

 עדשות כמבוא לפעילות אופטית של העין –ניסוי חקר באופטיקה 
 
 

 ניסוי מקדים: שבירת האור 
האור נע במסלול הכי מהיר בין שתי נקודות. אנלוגי למציל על החוף שרץ להציל בן אדם 

יבחר אינו קו ישר ומכך אפשר להבין שגם האור ינוע במסלול של  טובע בים. המסלול שהוא
 ים שבורים במעבר בין תווכים שונים. וקו

 קרן לייזר עוברת דרך מיכל מים ומשנה את הכיוון כאשר מסובבים את המיכל. - הדגמה
 לכן קרן אור העוברת דרך עדשה נשברת.

 

 ניסוי מקדים: מוקד של עדשות שונות 
קרניים מקבילות עוברות דרך העדשה ומתרכזות לנקודת המוקד )פוקוס(.לעדשות  - הדגמה

 שונות מתקבל מרחק מוקד שונה.

 
 

 חקרהשאלת 
 

משל העובי מה הקשר בין מרחק המוקד לבין תכונות אחרות של העדשה, ל
 ?והחומר ממנו היא עשויה

 
 
 

 מרחק מוקד של עדשות בעוביים שונים - ניסוי א
 

 של שש עדשות שונות מולכם יש סט
 

 נרכיב את אחד מהעדשות על הספסל האופטי.  .א

נשים את מקור האור על הקצה של הספסל על הגבהה כך שיוציא קרניים מקבילות  .ב

 )כל אחד בצבע יסוד שונה: אדום, כחול וירוק( שיעברו דרך העדשה.

נוסיף את המסך בצידה השני של העדשה כך שיהיה ממוקם ב"אפס" של סרגל  .ג

 ל.  הספס

 עד שמתקבל אור לבן במסך.קדימה ואחורה נתחיל להזיז את העדשה  .ד

 נרשום את המרחק של המסך מהעדשה במקום זה.  .ה

 כעת נמדוד את עובי העדשה בעזרת קליבר דיגיטלי ונרשום אותו.  .ו

 נחזור על הניסוי עבור שאר העדשות. .ז

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 -ניתוח התוצאות
 

 רשמו את מרחקי המוקד ואת העוביים של העדשות אשר מדדתם בטבלת אקסל. .א

בטבלה. מה לדעתכם צריך להיות המשתנה התלוי נעשה גרף מהנתונים  .ב

בניסוי? שרטטו את הגרף ______________ ומה הבלתי תלוי  _____________

 .Yוהמשתנה התלוי בציר  Xכך שהמשתנה הבלתי תלוי יהיה בציר 

 תלות קיבלתם בין עובי העדשה לבין מרחק המוקד שלה? _____________ ואיז .ג

 האם יש בכלל קשר ביניהם?

 

 מרחק מוקד של עדשות מחומרים שונים - ניסוי ב
 

נשים את מקור האור על השולחן כך שיאיר קרניים מקבילות על דף לבן שנניח על  .א

 השולחן בצמוד למקור. 

ס"מ מהמקור כך שהקרניים יעברו דרכה.  5ניקח את התבנית ונעמיד אותה במרחק  .ב

 צריך להעמיד את התבנית כך שהצד העגול של העדשה שבתוכה יפנה אל מקור 

 

 

עובי  עדשה

עדשה 

 )מ"מ(

 1fמרחק מוקד 

 1)מ"מ( מדידה 

 

 2fמרחק מוקד  

 2מ"מ( מדידה 

 

 fמרחק מוקד 

 )מ"מ( ממוצע

 

     1עדשה מס' 

     2עדשה מס' 

     3עדשה מס' 

     4עדשה מס' 

     5עדשה מס' 

     6עדשה מס' 



 

 

 

 

האור. נסמן את המקום בו הנחנו את התבנית. מה קורה לקרניים? 

____________________ 

חזיר אותה לאותו המקום. מה קורה נמלא את העדשה האמצעית שבתבנית במים ונ .ג

 עכשיו לקרניים?__________________________________________

הקרניים  רשמו את המרחק בין הקצה של העדשה )הצד השטוח( לבין הנקודה שבה .ד

 .מתרכזות

חזרו על כך עבור חומרים שונים )לא לשכוח לנקות את העדשה עם מים מזוקקים בין  .ה

 :להבאת התוצאות בטחומר לחומר(. רשמו 

 

 )ס"מ(   fמרחק המוקד  חומר

  

  

  

  

 
 :ניתוח התוצאות

 
 האם יש קשר בין החומר ממנו עשויה העדשה לבין מרחק המוקד שלה? .א

 חזקה? באיזה חומר השבירה הייתה הכי חלשה ובאיזה חומר הכי .ב

_____________________________________________ 

 

 הקשר לפעילות העין
 

העין היא גלאי אור שתפקידו לייצר דמות ברורה על הרשתית במרחקים שונים. המרחק בין 

הרשתית לעדשה בעין הוא קבוע מתוך אילוץ פיזי. לכן כדי לקבל דמות ברורה מגופים 

במרחקים שונים צריך לשנות את מרחק המוקד של העדשה בעין.  כדי לשנות את מרחק 

 חצים או מותחים אותה ומשנים את העובי שלה. המוקד של העדשה השרירים בעין לו

 יןדגם של העהדגמה: 


