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 שבירה ושבירה גמורה במעבר קרן האור מתווך לתווך

 

 מרכיבי המערכת

העשוי מחומר פוליאתילן בשלוש , בסיס המתקן

 (צהוב, שחור, צהוב)שכבות 

 דיסקה משונתת

 מעגלי-גוף פרספקס שקוף חצי

 מחולל קרן לייזר

 בית סוללות ושתי סוללות

מחולל הלייזר מוצמד אל מול מרכזו של הדיסקה 

וגוף הפרספקס מוצמד אל , באמצעות המגנט שבו

 . הגלגל האופטי באמצעות המגנט שבו

לפני  (הסוללות)אין לחבר את מקור המתח 

שמא תפגע , שמחולל קרן הלייזר צמוד למקומו

 .קרן הלייזר בעינו של אדם

 

 

 

 מעבר קרן האור מתווך דליל לתווך צפוף: התנסות ראשונה

באמצעות סיבוב הדיסקה תוכלו להבחין בשינויי 

הקרן הנשברת והקרן , הכיוונים של הקרן הפוגעת

ראו שהקרן החוזרת ניתזת מפני השטח . החוזרת

השווה לזווית שבין , המישורי בזווית לאנך הפגיעה

בעוד שהקרן החודרת , הקרן הפוגעת לבין אותו אנך

 .לגוף הפרספקס מתקרבת לאנך הפגיעה

עוצמת ; תוכלו להבחין בעוצמות ההארה של הקרניים

ההארה של הקרן הפוגעת שווה לסכום עוצמות 

 –כי שתי האחרונות , ההארה של השתיים האחרות

 .ממנה מקורן



 

 

 

מעבר קרן האור מתווך צפוף : התנסות שנייה

 לתווך דליל

סובבו את הדיסקה ותבחינו שהקרן הפוגעת 

ובפני הפן , חודרת אל תוך גוף הפרספקס

כמתואר )המישורי חלקה מוחזר כדין ההחזרה 

אך , וחלקה האחר נשבר, (בהתנסות הקודמת

 .הפעם מתרחק מאנך הפגיעה

לפני , עוצמת ההארה של הקרן הפוגעת

 גדולה יותר, חדירתה לגוף הפרספקט

.  כניסתה לגוף הפרספקטלאחרמעוצמתה 

 ?מדוע

 

 

 

תבחינו , ככל שתגדילו את זווית הפגיעה

, שפוחתת עוצמת ההארה של הקרן הנשברת

אך , ועוצמת ההארה של הקרן החוזרת גדלה

סכום עוצמות ההארה שלהן נותר קבוע ושווה 

לעוצמת ההארה של הקרן הפוגעת לאחר 

 .שחדרה לגוף הפרספקס

 

 

 

תיעלם , אם תמשיכו להגדיל את זווית הפגיעה

על כל עוצמת , כולהוהקרן , הקרן הנשברת

 . תחזור לגוף הפרספקס–ההארה שבה 

קרן אור הנעה בתווך השקוף ! פליאה יש בכך

אלא ניתזת , ידי מראה-לא על, נחסמת, לאור

 שקוף לאורבשלמותה מגבול המעבר לתווך 

 . אחר

 (עיניים-ומאחזי" קוסמים")עושי להטים 

משתמשים בעובדה פיזיקלית זו להעלמת חפצים 

 .מקום-או לשליפתם משום
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