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 מטרות הניסוי  .1

 
 הכרת תכונות הלייזר ושימושיו. .א

 סקירת אופן הפעולה הבסיסי של לייזר  .ב

 ורכיבים אופטיים התנסות בעבודה עם לייזר  .ג

 עקיפה והתאבכות –הכרות עם התכונה הגלית של האור  .ד

 

 

 לקריאה נוספת:

1. Optics: E Hecht & A. Zajac 

 

 ציוד: 

 nm 633)לייזר  הליום ניאון )אורך גל  .1

 גלאי אופטי  .2

 DSLR Nikon D5200מצלמת  .3

 סט עדשות   .4

 סריגים  .5
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 מבוא  .2

  Laserע"י גורדון גולד. הלייזר הנו מכשיר המייצר ומגביר אור.  השם    1960מכשיר הלייזר הומצא בשנת  

 הנו ראשי תיבות של: 

"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" 

וחזקה. לקרן קרן צרה  ככלומר "הגברת אור ע"י פליטה מאולצת של קרינה". האור המופק מהלייזר יוצא  

זו תכונות מיוחדות המאפשרות שימוש רב גוני במדע, תעשייה ורפואה. מבחינת צורת פליטת האור ניתן 

 לחלק את משפחת הלייזרים לשני סוגים: 

 הפולט פולסים של אור   -( Pulse laserלייזר פולסי ) •

 רצופה בזמן הפולט קרן אור -  C.W) רציף ) לייזר •

 

בלייזרים רציפים  ש  בעוד ניתן להגיע לעוצמות אור גדולות מאד )ולזמן קצר(בלייזרים הפולטים פולסים  

 העוצמות הנן נמוכות יחסית. 

 

 

 1960: תיאודור הרולד מיימן ולייזר האודם הראשון שנבנה בשנת 1תמונה 
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  , הנפלטות ממקור אור סטנדרטי כגון נורהלקרן הלייזר מספר תכונות בולטות המבדילות אותה מקרני האור  

 , והן:2באיור  שמתוארכפי 

 בקרן הלייזר ניתן להגיע  לריכוז גבוה של אנרגיה בחתך צר של אלומה. - עוצמה •

גל    התדירות    - מונוכרומטיות )חד צבעיות( • לכל   )יחסית!  ואחידה ( קבועה  )או אורך 

 . (לייזר יש רוחב ספקטרלי מסויים שהולך וקטן ככל שהלייזר "צר" ומדוייק יותר

 רדיאן.  3-10 -התבדרות הקרן קטנה מאד, פחות מ  - מקבילות •

פאזת הגלים הנפלטים מהלייזר זהה, בכל חתך רוחב של האלומה    - קוהרנטיות בזמן ובמרחב •

 ובכל זמן. 

 

 

 תכונות הקרן הנפלטת מלייזר בהשוואה לאור הנפלט ממקור אור שאינו לייזר :  2איור 
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 מדעי רקע תאורטי .3

חיצוניות על  אין השפעות  יכולה להימצא במצבי אנרגיה שונים. כאשר  פיסיקאלית  כל מערכת 

המערכתה נמצאת  הפיסיקאלית,  נאמר   מערכת  זה  במצב  עבורה,  ביותר האפשרי  הנמוך  האנרגטי  במצב 

. תחת השפעות חיצוניות )כגון: שדות חשמליים, מגנטיים, התנגשויות,  שלה  במצב היסודשהמערכת נמצאת  

  מעוררים בעלי אנרגיה אנרגטיים  למצבים  אנרגיה ולעבור  קלוט  מערכת פיסיקאלית לה חימום וכו'( יכולה  

 . יסודמצב ההגבוהה מאנרגיית 

זמן קצר מאד   נשארת  היסוד(  גבוהה מרמת  )דהינו, במצב שהאנרגיה שלה  פיסיקאלית מעוררת  מערכת 

ה רמת  נ המערכת אינ   דעכהאנרגיה נמוכה יותר. אם אנרגית המצב אליה    בעללמצב    דועכתומיד   במצב זה

יותר וכך הלאה, עד שהמערכת תגיע למצב היסוד.    ךי נמוטאנרגלמצב    תתבצע דעיכה נוספתהיסוד, אזי  

ד  אח.  ת האנרגיה ההתחלתית לסופיתאנרגיה המתאימה להפרש בין רמ  כזה של דעיכה נפלטתבכל שלב  

בעצם  א באמצעות פליטת פוטון שהוא  ואטומים הה   מהמנגנונים העיקריים לשחרור האנרגיה העודפת של

לפי הקשר    𝜈מאופיין בתדירות    E. כל פוטון בעל אנרגיה  אנרגיהקוונט של    –  של אנרגיה  "מנה"נושא  

 הבא:

EPhoton = hν =
hc

λ
= ∆E 

(1) 

 

E –  ביחידות של( אנרגית הפוטוןJoule ) 

h –   קבוע פלאנקℎ = 6.626196 ∙ 10−34 𝐽 ∙ 𝑠𝑒𝑐−1 

- 𝜈 תדירות הפוטון )נמדדת ביחידות של𝐻𝑧 = 𝑠𝑒𝑐−1) 

 𝑐 –  מהירות האור בריק𝑐 ≈ 3 ∙ 108  
𝑚

𝑠𝑒𝑐
  

𝜆 – ( נמדד ביחידות של לרוב אורך הגל של הפוטוןnm ) 

∆𝐸 – ההפרש האנרגטי בין הרמה המעוררת לרמת התחתונה 

 

במערכת הכוללת מספר אטומים )כל אטום הנו מערכת פיסיקלית( מעוררים, יתחיל מיד תהליך ספונטני של 

נמוכות יותר, דבר שיגרום כאמור לפליטת אנרגיה בעיקר בצורת פוטונים. תהליך דעיכת אטומים לרמות  

פליטה כזה נקרא "פליטה ספונטנית". הפליטה הספונטנית הינה אקראית במובן שהפוטונים נפלטים בזמנים  

 שונים, בכיוונים שונים מרחבית והם בעלי פאזות שונות. 

והוא לרוב זמן קצר    זמן החיים של הרמהעד לדעיכה נקרא    ת מעורר  ברמה  א כל אטוםמשך הזמן בו נמצ

זמן החיים של הרמה נקבע  ארוך יותר.    אך לעיתים ישנן רמות אנרגיה בעלות זמן חיים  ,(~sec 8-10מאוד )

על   היתר  האנרגיה    פי בין  רמות  בין  ואסורים  מותרים  מעברים  איזה  מגדירים  אשר  ברירה  כללי  מספר 

בין הרמה    השונות )למשל עבור מערכת כי המעבר  מעוררת של שתי רמות: אם כללי הברירה קובעים 
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יהיה ארוך מאוד כי אין   המעוררת לרמה התחתונה הוא מעבר אסור אז זמן החיים של הרמה המעוררת 

 לאלקטרון לאן לרדת מהרמה המעוררת במערכת הנידונה(.

מספר בכל רגע  משקל דינמי שבו  אם נעורר באופן רציף את המערכות, יתקבל תוך זמן קצר מצב שיווי  

מחוקי  כמו כן,    למספר האטומים שדועכים לרמה הנמוכה יותר.   שווה  לרמה מעוררת  האטומים שיעוררו 

 מתפלג  T [K]  נתונה  התרמודינמיקה ידוע כי כל אוסף אטומים הנמצאים בשיווי משקל תרמי בטמפרטורה

 יקיים את הקשר:   iEבעלי אנרגיה  iNשמספר האטומים כך  לפי אכלוס בולצמן

Ni ∝ exp (−
Ei

kBT
) 

 

(2) 

Ei - ת הרמה היאנרגי-i 

T – טמפרטורת המערכת בקלווין 

kB – קבוע בולצמן 

 שני דברים:  להסיקכלומר ניתן 

 עבור טמפרטורה מסויימת כל שאנרגית הרמה גבוהה יותר כך יקטן אכלוסה. (א

 ככל שטמפרטורת המערכת גבוהה יותר כך יאכלוסו רמות אנרגיה גבוהות יותר.   (ב

 

 מנגנוני עירור אטומים

, התנגשויות, חימום  חשמליים  הפעלת שדות  :באופן כללי ניתן לעורר אטומים במגוון דרכים שונות כגון

 :)או מולקולות( דרכים עיקריות לעירור אטומים  שתיכאן נתאר בקצרה  ועוד.

 

פוטונים .1 פוטון  –  עירור באמצעות  נושאים אנרגיה. כאשר  פוטונים  בעל   ,כפי שהדגשנו קודם 

פוגע באטום   ,רמת היסודלבין  רמה מעוררת כלשהי    בין  האנרגטי  המתאימה להפרש  E∆אנרגיה  

למצב מעורר כלשהו   מעורר הוא נבלע, כלומר מוסר את כל האנרגיה שלו לאטום ונעלם. האטום  

מסויים דועך חזרה לרמת היסוד. בתהליך הדעיכה האטום משחרר את האנרגיה  ולאחר זמן חיים  

המעורר מהפוטון  קיבל  הוא  אותה  כאמור  העודפת  היא  העודפת  האנרגיה  לפליטת  אחת  דרך   .

או הפאזה של \, אך לאו דווקא באותו הכיוון ובאמצעות פליטת פוטון אחר בעל אותה האנרגיה

ת המחשה סכמתית של תהליכי העירור והדעיכה והפליטה של  ניתן לראו  3. באיור  הפוטון הפוגע

 (.He) אטום הליום
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 E∆פוטון בעל אנרגיה מתאימה להפרש הרמות של האטום   )א'(3איור תהליכי העירור והדעיכה של אטום הליום:  –  3איור 

מוסר את האנרגיה שלו לאטום ונעלם. בעקבות תוספת האנרגיה אלקטרון באטום עובר מרמת היסוד לרמת אנרגיה גבוהה יותר  

. האלקטרון נמצא ברמה המעוררת למשך פרק זמן קצר )זמן החיים של הרמה( ודועך חזרה לרמת היסוד. כעת )ב'(3איור 

νהליך העירור בצורת פוטון )אחר( בעל תדירות  שהוא קיבל בת E∆האטום משחרר את האנרגיה העודפת  =
∆E

h
 .)ג'(3איור   

 

כאשר אטום נמצא במצב היסוד ומתנגש בו חלקיק שמסתו   -  עירור באמצעות התנגשות עם אלקטרונים  .2

החלקיק לא ימסור אנרגיה לאטום   Ekהרבה יותר קטנה ממסת האטום )כגון אלקטרון( בעל אנרגיה קינטית  

נמוכה מהפרש האנרגיות בין רמת היסוד לרמה    Ek)או לחילופין האטום לא יקבל אנרגיה ממנו( כל עוד  

הא כאשר  הראשונה.  )  Ekנרגיה  המעוררת  האנרגיה  כל  את  האטום  יקבל  זה,  להפרש  שווה   (Ekתהיה 

לרמה   ו"יעלה"  )דהינו,  המעוררת  המהחלקיק  שלו  הקינטית  האנרגיה  כל  את  יאבד  והחלקיק  ראשונה,  

מהירותו תהיה אפס(. האטום יחזור תוך זמן קצר מאוד לרמת היסוד )כלומר ידעך לרמת היסוד( ויפלוט  

גבוהה מהפרש האנרגיות בין רמת היסוד והרמה המעוררת   Ekאם האנרגיה   מה.פוטון בעל תדירות מתאי 

הראשונה אולם נמוכה מההפרש בין רמת היסוד והרמה המעוררת השנייה "יעלה" האטום לרמה מעוררת 

להפרש בין רמת היסוד    Ekהראשונה ושאר האנרגיה העודפת תישאר לחלקיק כאנרגיה קינטית. בהגיע  

המעוררת השני האנרגיה לרמה  כל  את  יאבד  שוב  והחלקיק  השנייה  המעוררת  לרמה  האטום  "יעלה"  יה 

 .4הקינטית שלו. כמתואר באיור  

 

 
)א'( התנגשות אלסטית של אלקטרון באטום מתרחשת כאשר האלקטרון בעל אנרגיה קינטית הקטנה מההפרש בין  : 4איור 

רמות האנרגיה באטום. )ב'( התנגשות אי אלסטית של אלקטרון באטום מתרחשת כאשר האלקטרון בעל אנרגיה קינטית השווה  

 או גדולה מההפרש בין רמות האנרגיה באטום. 
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מהותי בין עירור באמצעות פוטון לבין עירור באמצעות התנגשות אלקטרונים: רק פוטון בעל קיים הבדל  

אנרגיה מתאימה בדיוק להפרש הרמות יצליח לעורר את האטום, אך במקרה של התנגשות אלקטרונים כל 

 צליח לעורר את האטום. לה יכול עקרונית אלקטרון בעל אנרגיה גדולה מהפרש הרמות

 

 (Stimulated Emissionפליטה מאולצת )

לאטום לגרום  מעורר  באטום  הפוגע  פוטון  יכול  מסוימים  רבה  דווקא  בתנאים  במהירות   לרדת 

יותר    )יחסית לזמן החיים של הרמה המעוררת בה הוא נמצא( נמוכה  ולפלוט פוטון זהה  לרמת אנרגיה 

תופעה זו נקראת "פליטה מאולצת"  . הפוטון הפוגע ממשיך בתנועתו כאילו לא ארע מאומה. לפוטון הפוגע

והיא מתקיימת בניגוד לתהליך הרגיל שבו פוטון נבלע ע"י אטום וגורם לאטום לעלות לרמת אנרגיה גבוהה  

כך שהפרש האנרגיות בין    נמוכה יותר  רק אם קיימת באטום רמה  להתרחשפליטה מאולצת יכולה  .  יותר

 בו( לבינה שווה לאנרגית הפוטון הפוגע. הרמה המעוררת )שבה נמצא האטום ברגע פגיעת הפוטון

בכך שהפוטון הנפלט, נפלט בכיוון  מאופיינת  בניגוד לפליטה הספונטנית שהינה אקראית, הפליטה המאולצת  

הפוטון הפוגע, האנרגיה שלו שווה לאנרגיית הפוטון הפוגע, הפאזה שלו שווה לפאזת הפוטון הפוגע והקיטוב  

גע. אחרי פגיעת פוטון אחד באטום מתקבלים אפוא שני פוטונים זהים  שלו שווה לקיטוב של הפוטון הפו

יכולים מצדם לפגוע בשני אטומים מעוררים אחרים ולגרם להם לפלוט פוטונים זהים להם וכך יתקבלו    אשר

ארבעה פוטונים זהים שיפגעו באטומים נוספים וכך הלאה, בתהליך שרשרת ניתן לקבל מספר גדול של  

 פעולת הלייזר. כל זהו העיקרון שעליו מתבססת (.5)איור  גיה, כיוון ופאזהפוטונים שווי אנר

 

תגובת השרשרת המתקבלת )ב'(  פליטה מאולצת המתרחשת כתוצאה מפגיעת פוטון מתאים באטום מעורר )א'(  : 5איור 

 בעקבות אותה פגיעה של פוטון בודד במערכת המכילה מספר אלקטרונים מעוררים 
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 ( Population Inversionאוכלוסייה )היפוך 

פליטה מאולצת חזקה אפשרית בתווך מסוים רק כאשר קיים מספר גדול של אטומים המעוררים  

רמה כאמור  .  מעוררת  לאותה  שרוב  אך  כזה,  הנו  הרמות  אכלוס  משקל(  שיווי  )במצב  רגילים  בתנאים 

מעורר )בגלל פליטה ספונטנית(. עקרונית  האטומים נמצאים ברמות היסוד ורק מעטים מהם נמצאים במצב 

ניתן גם במצב זה לקבל פליטה מאולצת, אך עוצמתה תהיה חלשה ביחס לעוצמת הפליטה הספונטנית, שהינה  

פליטה לא מסודרת, כך שלא נוכל לקבל קרן שבה הפוטונים הם בעלי כיוון מוגדר, אנרגיה אחת, פאזה אחת 

לצת חזקה צריך באיזשהו אופן ליצור בתווך הנ"ל מצב יציב שבו  וקיטוב אחד. לכן, כדי לקבל פליטה מאו

ליצור מצב    ,דהיינו  .רוב האטומים נמצאים ברמה מעוררת אחת, ומיעוטם ברמות נמוכות או גבוהות יותר

שבו דווקא רמה גבוהה מאוכלסת יותר מהרמות הנמוכות, בניגוד למצב שיווי משקל )תרמי( הרגיל. מצב  

את מצב היפוך האוכלוסייה ניתן לקבל בתנאים מתאימים ע"י ניצול העובדה    ". כלוסייההיפוך אוכזה נקרא "

 ת, כלומר הן בעלות זמן חיים ארוך, זמן המעבר מהן לרמות נמוכות מהן הנו ארוך יחסיאשר  שקיימות רמות  

 (. Metastableרמות כאלה נקראות רמות מטאסטיבליות ) .ולעומת זאת זמן המעבר אליהן קצר

 

 תיאור סכמתי של מערכת שלוש רמות המאפשרת להגיע למצב של היפוך אוכלוסיה  :6איור 

מתוארת דיאגרמה של שלוש רמות אנרגיה של אטום כלשהו )מתוך אינסוף הרמות האפשריות(.   6באיור  

 : לצורך יצירת מצב של היפוך אוכלוסיה מערכת זו צריכה לקיים את התהליכים הבאים

תהליך   –  (מתאים  בליעת פוטוןלמשל על ידי  הנו מהיר )   3E-לרמה   1Eהמעבר מרמת היסוד   (1

 . זה נקרא תהליך השאיבה

  1Eאינו חוזר ישירות לרמה     3Eרמה  באטום שנמצא ב  המעורר  האלקטרוןלפי כללי ברירה,   (2

פולט אנרגיה (, תוך כדי ירידה זאת הוא  ~sec 8-  10ובמהירות )  2Eקודם לרמה    "רדוי"אלא  

 . אנרגיה זאת יכולה להיפלט כפוטון )אור( או בדרך אחרת )חום למשל2E -3(E .)בשיעור )

זמן ממושך יחסית למשך    2Eנשאר ברמה    האלקטרוןהנו איטי, דהיינו,    1E-ל   2E-המעבר מ  (3

 (.~)מילישניה
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את האלקטרונים מכאן, שאם בתווך מסוים נמצאים אטומים כאלה, ואנחנו מצליחים באיזשהו אופן לעורר  

היסוד  בהם   רוב    3Eלרמה   1Eמרמת  מצב שבו  קצר  זמן  נקבל תוך  פי התהליך שתואר לעיל  הרי שעל 

יש יותר    2Eברמה המעוררת    –  היפוך אוכלוסייה  כלומר נוצר מצב של.  2Eנמצאים ברמה    האלקטרונים

כתוצאה מהמעבר    (. במצב כזה תתחיל כמובן פליטה ספונטנית )איטית1Eאלקטרונים מאשר ברמת היסוד  

1E →  2E  לפליטה מאולצת מהירה יותר    יגרמו, אך ברגע שנוצרו כבר פוטונים כתוצאה ממעבר כזה, הם

יצור פליטה  שת  תתקבל מעיין "תגובת שרשרת". במצב זה  1Eלרמה     2Eמהרמה    האלקטרוניםשל יתר  

חזקה מאד. אם נדאג להיפוך אוכלוסייה רצוף )נעורר באופן רצוף את האטומים( נוכל לקבל פליטה מאולצת 

 . וחזקה וכך ליצור קרן לייזר רציפה

 ( Pumpingשאיבה )

 ,דהיינו  .באופן קבוע  את האטומים  לעורר  נדרשבתווך מסוים,    רציף  כדי ליצור מצב של היפוך אוכלוסייה

. קיימות מספר  באופן רציף  אטומיםאלקטרונים בויעורר את ה  אנרגיה לתוך התווך  ש"שישאב"דרוש מנגנון  

 :שתי שיטות שאיבה נפוצות הןשיטות לשאיבת אנרגיה לתוך התווך. 

לפי שיטה זאת ממקדים מקור אור חזק לתוך התווך כך שהפוטונים של מקור זה    -  שאיבה אופטית  (א

אחר    (. לעיתים משתמשים בלייזרבדוגמא הקודמת  3Eלרמה  למשל  מעוררים את האטומים של התווך )

 . לצורך שאיבת לייזר אחר כמקור אור כזה

או אטומים אחרים.    האטומים מעוררים כתוצאה מהתנגשות עם אלקטרונים  -שאיבה ע"י התנגשות   (ב

 שאיבה כזאת מקבלם בדרך כלל בתווך גזי ע"י התפרקות חשמלית. 

 

 מבנה ועקרון פעולת הלייזר 

 לצורך מימוש לייזר נדרשים שלושה תנאים:

 תווך מתאים )תווך שיאפשר היפוך אוכלוסייה מתאים(  •

 מנגנון שאיבה •

 מהוד אופטי  •

 

דנו, כבר  הראשונים  התנאים  בתנאי השלישי  כעת  בשני  אוכלוסייה    :נדון  היפוך  ברור שאחרי שהתבצע 

פליטה המאולצת )פעולת הלזירה(. בפליטה  תתחיל להתרחש פליטה ספונטנית שמהר מאוד תוביל לבתווך  

המאולצת נקבל אלומות של פוטונים שווי אנרגיה ושווי פאזה, אך האלומות תהינה שונות כיוון, כי כיוון 

תלוי הפוטונים  גורם    אלומות  שהוא  )הפוטונים  מאולצת  לפליטה  שגרם  הראשון  הפוטון  נע  שבו  בכיוון 

לפליטתם נעים בכיוון שלו( ובדרך כלל הפליטה המאולצת נגרמת לא ע"י פוטון אחד אלא ע"י מספר פוטונים  

המעבר  בעקבות  ראשוניים הנעים בכיוונים אקראיים כי הם עצמם מתקבלים כתוצאה מפליטה ספונטנית ) 
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שהוא אמנם בעל זמן חיים ארוך יחסית אך עדיין יש ממנו דעיכה בסופו של   1E →  2E  מהרמותני  הספונט

 (.דבר

 

מראות   למעשה שתי  המכיל  אופטי  מהוד  לתוך  התווך  את  מכניסים  אחד,  בכיוון  רק  קרן  לקבל  מנת  על 

למראה יוחזרו למראה ממול וממנה חזרה וכך הלאה. פוטונים  בניצב הפוגעיםמקבילות זו לזו. רק פוטונים 

שתי המראות יגרמו  . הפוטונים המוחזרים בין  במעטפת  שיפגעו בזווית אחרת ינועו אל מחוץ לתווך ויבלעו

זרם הפוטונים הנע במאונך למראות.   יגבירו את  ובכך  בין  על  בדרכם לפליטה מאולצת בכיוונם  המרחק 

 קיים את הקשר:ל Lהמראות 

 

L = m
c

2𝜐
= {𝜆 =

c

𝜐
} = 𝑚

𝜆

2
 

(3) 

 

m -  מספר טבעי 

c - מהירות האור 

 -  תדירות הפוטונים 

 

להיות  על  ,כלומר המראות  שתי  בין  הגלל  שווה  המרחק  אורך  חצי  של  שלמה  הלייזר   של  כפולה  קרן 

במצב זה מתקבל תהליך לזירה חזק ועוצמת קרן הפוטונים הנעה בין המראות גבוהה )מעין מצב  המתקבלת.

 - דואגים לכך שהמראות לא תהינה מחזירות ב  למהודמחוץ    את קרן הלייזר אל  תהודה(. על מנת להוציא

מעבירה  100% אחת  מראה  כלל  בדרך  היוצאת    1%.  הלייזר  קרן  הוא  הזה  האחוז  בה,  הפוגע  מהאור 

תיאור סכמתי של מבנה בסיסי של לייזר מתואר באיור    .Output coupler-מראה זו נקראת גם ה  מהמכשיר.

7. 

 

 

( המשמש Laser mediumתווך פעיל )( בסיסי הנדרש ליישום לייזר הכולל Cavityמבנה מהוד ) תיאור סכמתי של :7איור 

המורכב משתי מראות שאחת מהן  מנגנון משוב אופטי(, Pump source, מנגנון עירור לביצוע השאיבה )כמגבר אופטי

 (Output Coupler) מהמהוד החוצה קרן הלייזר אמצעי צימוד משמשת גם 
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 סיווג סוגי לייזרים שונים 

לארבע קבוצות הנבדלות זו מזו בסוג התווך הפעיל בו מתרחשת  הלייזרים השונים הקיימים בשוק מחולקים  

 הלזירה: 

 אבן אודם   :מוצק )למשל  גבישי  הלזירה מתבצעת בתווך  -  (Solid state laser)  לייזר מצב מוצק (א

 (. Nd:YAGאו 

חשמלית( בתוך שפופרת הלזירה מתבצעת )בדרך כלל ע"י התפרקות    -  (Gas laser)  לייזר גזי  (ב

, תערובת של הליום וניאון, תערובת של 2COלמשל:  זכוכית שבה נמצא גז או תערובת של גזים )

 ארגון וקריפטון, או אפילו אדי מים(. 

התווך הנו בדרך כלל תערובת של נוזלים אורגניים. התכונה    -  (Dye laser)צבע  \לייזר נוזלי (ג

ובכך לקבל   האפשרות לשנות את התדירות ע"י שינוי ריכוז המרכיבים  אהחשובה של לייזר כזה, הי

. בדרך כלל השאיבה בלייזר כזה מתבצעת ע"י קרן אור המופקת לזירה במגוון רחב של אורכי גל

 מלייזר מצב מוצק. 

למחצה\דיודהלייזר   (ד )צומת    -  (Diode laser)  מוליך  בדיודה  מתרחשת  לייזר  p-nהלזירה   .)

 ולרוב הזול ביותר.  הלייזר הנפוץ ביותר לשימושהדיודה הוא 

 

 

 He-Neניאון - לייזר הליום

-הפיזיקאי והממציא האירניעל ידי    1961, שנבנה לראשונה בשנת  He-Ne  נשתמש בלייזר הליוםבניסוי זה  

בלחץ נמוך גזית    התווך שבו מתבצעת הלזירה הוא תערובתבלייזר זה  (.  Ali Javanעלי ג'אבאן  )מריקאי  א

באמצעות שני אוכלוסייה( בלייזר זה מושגת  ההיפוך  לצורך  השאיבה ).  ניאון  15%  -הליום ו  85%המכילה  

 שלבים המתרחשים באופן רציף וסימולטני: 

השפופרת. בתוך    בין קתודה ואנודה הנמצאות בסביבה הגזית   התפרקות חשמלית   בשלב הראשון מתרחשת

אלקטרונ  החשמלית  מההתפרקות  האצתם כתוצאה  במהלך  האנודה.  עבר  אל  מהקתודה  מואצים  ים 

.  בקלות  יחסית   ז ההליום ניתן לעירורמפני שג וזאת  האלקטרונים מתנגשים באטומי ההליום ומעוררים אותם  

הניאון.    ורמות האנרגיה המעוררות של  מאחרבשלב השני אטומי ההליום המעוררים מתנגשים באטומי 

און על יאטומי ההליום מעבירים את האנרגיה לאטומי הנ   אוןיו של הנ לאל  מבחינה אנרגטיתקרובות    ההליום

מתוארים    ותיאור סכמתי של תהליך השאיבה והלזירה  לייזר הדיאגרמת הרמות של   ידי התנגשויות אלסטיות. 

)כלומר פליטת פוטונים באורכי גל שונים בתחום    . למערכת זו ישנה אפשרות למספר קווי לזירה8באיור  

בר זה מתבטא  ע. מבגז הניאון  2Eל  5Eבין רמות האנרגיה    הוא  אולם המעבר העיקרי של הלייזר  הנראה(

של   גל  באורך  פוטונים  האדום  632.8nmבפליטת  האור  גבתחום  כי  לב  שימו  משתתף .  אינו  ההליום  ז 

 . היפוך האוכלוסיה בלבד יצירתאטומי הניאון לצורך  אלא משמש כאמצעי יעיל לעירור ,בתהליך הלזירה
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ניאון. אלקטרונים שמואצים בעקבות פריצה חשמלית -בלייזר הליוםשל תהליך השאיבה והלזירה  תיאור סכמתי :8איור 

המעוררים מתנגשים אלסטית באטומי הניאון בשפופרת הלייזר מתנגשים באטומי ההליום ומעוררים אותם. אטומי ההליום 

ומועררים אותם לרמות אנרגיה בעלות זמן חיים ארוך יחסית. מהרמות המעוררות מתרחשת פליטה ספונטנית ובהמשך פליטה  

 מאולצת היוצרות את תהליך הלזירה בלייזר.
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

 זר בניסוי זה ימכשיר הלי

בעל   Uniphaseשל חברת    NOVETTE 1508-0  מדגם  אמכשיר הלייזר אשר נמצא במעבדה שלנו הו

 המפרט הבא: 

 

 

 

 

 

0.5 , 633nm)00Minimum output power (mW, TEM 

633 Wavelength (nm) 

0.48 3%) ±, 1/e2 points 00Beam diameter (mm, TEM 

1.7 (3%±  00, TEM(mrad divergenceBeam  
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

 

 

מסוכנת לעין   עדיין הספק קרן הלייזר אמנם נמוך, אך הקרן אזהרה: 

 !האדם

 

 !אדם עבר שוםאין לכוון את אלומת הלייזר אל  •

עלולה לפגוע   שההחזרהחשוב לוודא כי אלומת הלייזר אינה מוחזרת ממשטח כלשהו כך  •

 בעיניכם או בעיני שאר הנוכחים במעבדה! 

מאחר ומהלך הקרניים של הלייזר נמצא בערך בגובה העיניים שלכם בזמן ישיבה אין לשבת   •

 הלייזר פועל!ש זמןבמעבדה כל 

אם אינכם בטוחים שרכיב כלשהו עובד או מכוון כראוי קראו למדריך המעבדה לפי שתמשיכו  •

 במדידות 
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

 מהלך הניסוי  .4

במקביל לציר האופטי וכיוון חריר לגובה   קרן הלייזר יישור  

 הקרן 
 מטרה 

וון אלומת לייזר במקביל לציר האופטי )ישנן דרכים רבות אולם זו אחת הדרכים היותר  יכולהתנסות בללמוד  

 יעילות ומדויקות( 

 הדרכה 

 אותו עד למינימום  רוחריר על הציר האופטי בצמוד ללייזר וסג וביהצ (א

 כך שקרן הלייזר תעבור במרכז החריר  הלייזר קרןלגובה  את גובה החריר  נוכוו (ב

 

 קצה הציר האופטי ל עד את החריר הזיזו (ג

 

 תעבור במרכז החריר קרן הלייזר שכך  את הלייזר נוכוו (ד

 

 אל הלייזר את החריר ו שובקרב (ה
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

על  .קרן הלייזר עדיין לא מכוונת במקביל לציר האופטי חרירעוברת במרכז הבמידה וקרן הלייזר לא  (ו

 .על שלבים א' עד ה' זרו שובח כן,

 

 

 

 קרן הלייזר עוברת דרך מרכז החריר בשתי קצוות הציר האופטי  כי אובסיום התהליך וד (ז

 

 לסיכום כללי האצבע לכיוון הם:

 זוויותקרוב ללייזר מכוונים גובה וצידוד ורחוק מהלייזר מכוונים  •

תהליך הכיוון נעשה באיטרציות: לאחר שמכוונים קרוב בודקים אם יש צורך לכוון רחוק,   •

אם צריך לכוון רחוק מכוונים ואז בודקים אם צריך לכוון שוב קרוב. תהליך הכיוון מסתיים 

 בשלב שבו אין צורך לכוון בשני הקצוות

בו יותר. מעתה כל רכיב אופטי יכוון ביחס   לגעת  איןבמקביל לציר האופטי,  מכוון  הלייזר  כאשר  

 . זהו בעצם ה"סרגל" שלכם – ללייזר
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

 מדידת הספק קרן הלייזר 
 מטרה 

 איתה עובדים, הכרת המונחים עוצמה, הספק ורוויה  הספק קרן הלייזרמדידת 

 מבוא

באופן כללי בפוטומטריה, מגדירים את עוצמת הקרינה האלקטרומגנטית ככמות האנרגיה הנפלטת ליחידה  

 :(M.K.Sזמן )יחידות של אנרגיה לשניה, קרי הספק במערכת 

 

Laser power [Watt] =
Energy [Joul]

Time [sec]
     ⇒    W =

J

sec
 

(4) 

 

בין מושג ההספק ) (. עוצמה היא כמות האנרגיה  Intensityעוצמה )( לבין  Powerיש לשים לב להבדל 

כמות האנרגיה ליחידת    –ם, או במקרה של קרן הלייזר עצמה  ליחידת זמן שעוברת דרך חתך שטח מסויי

 זמן שמפולגת על כל שטח הקרן:

Laser intensity [
Watt

cm2
] =

Energy [Joul]

Time [sec] ∙ unit area [cm2]
     ⇒    I =

W

cm2
 

(5) 

 

במקרה של קרן לייזר, נרצה למדוד את סך האנרגיה שנפלטת ע"י מכשיר הלייזר. אולם, האנרגיה מרוכזת  

באלומת אור מכוונת לכיוון מוגדר ולכן, מדידת ההספק מתאפשרת באמצעות מדידת העוצמה העוברת דרך 

ליחידת   הלייזר(.  סך האנרגיה שנפלטת על ידי מכשיר מד העוצמהשטח חתך קטן יחסית )שטח הגלאי של 

   .האנרגיה של כל פוטון  -  hכפול    באותה יחידת זמן  , שווה למספר הפוטונים העוברים דרך שטח הגלאיזמן

מנת למדוד יש    על  צורך לשים לב  במלואה ב  הקרן  עם  לפגועאת הספק קרן הלייזר,  יש  כן,  גלאי. כמו 

 גלאי. ב המתאימה ת המדידהקלסלבחור את יש  שהגלאי לא נמצא ברוויה ו
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

עבור אותו ההספק  (גדלה ככל שקוטר הקרן קטן  אותה הקרןבדוגמא הבאה ניתן לראות כיצד עוצמתה של 

 :!)של הקרן

 

להגדיל את צפיפות האנרגיה של הקרן. על אותו  ניתן    בעלת הספק נתון  , על ידי פיקוס קרן לייזרכלומר

 עיקרון מתבססת השיטה להבערת אש באמצעות קרני השמש וזכוכית מגדלת.  

 

   Optical power meterהספק אופטי -מד

)והאנרגיה שלהם(   מד הספק אופטי הוא המרה של מספר הפוטונים  בבסיסו של  עקרון הפעולה שעומד 

 ניתן למדוד ולהמיר חזרה לאנרגיה באמצעות כיול מתאים.  אותו  חשמלי  שפוגעים בגלאי לזרם

 את הזרם הנוצר מההספק הפוגע בגלאי ניתן לבטא בעזרת הנוסחה: 

 

I =
dq

dt
= eη

dN

dt
 

(6) 

 

 כאשר

q -  המטען העובר בגלאי 

e -  מטען האלקטרון 

η  -    ואורך   הגלאייעילות ההמרה של פוטונים לאלקטרונים )מאפיין של מבנה והחומר ממנו עשו

 ( הגל של הפוטונים הפוגעים

N –  מספר הפוטונים הפוגעים בגלאי 
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

 מאחר והאנרגיה הכוללת של סך כל הפוטונים הפוגעים בגלאי נתונה היא: 

 

E = Nhυ    ⇒    dE = hυdN (7) 

 

 תהפוגע  הקרן  ההספק  –  P  הזרם הנמדד בגלאי לבין  -  Iלקשר בין    ניתן(  6)-( ב7באמצעות הצבה של )

 בגלאי: 

 

I = eη
dN

dt
=

eη

hυ

dE

dt
=

eη

hυ
P 

(8) 

P =
hυ

eη
I 

(9) 

 

 רווית הגלאי 

כדי לתאר את מושג הרוויה נוח להשתמש במודל פשוט שבו הגלאי מחולק להרבה יחידות שטח קטנות, 

ביחידת    בה  יםפוגע  נים אשר פוטוה  בהתאם לכמות  ניםאלקטרו  כמות סופית של  כשכל יחידה כזאת פולטת

הזרם    בגלאי.  האור שפוגעתפרופורציוני לעוצמה  כאמור    אשרזרם  יוצרים  אלקטרונים אלה    .זמן כלשהי

מכמות   גדולה  הפוגעים ביחידת שטח כלשהי של הגלאי  כאשר צפיפות הפוטונים  נמדד ומומר להספק הפוגע.

זרם האלקטרונים יכולה להיפלט מאותה יחידת שטח  לא יתאר   המתקבל  האלקטרונים המקסימלית אשר 

כלומר במצב זה קיראת   –  מצב זה נקרה רוויה של הגלאי  .בצורה נכונה את כמות הפוטונים שפוגעים בגלאי

על מנת לפתור בעיה זו צריכים לעבוד  .  העוצמה המתקבלת בגלאי תהיה נמוכה מעוצמת הקרן שפגע בגלאי

 עם מד עוצמה אשר מתאים לעוצמת הקרן איתה עובדים.  

)כמובן כאשר הרוויה לא גדולה  מבלי להשתמש בגלאי אחר  הגלאיתגבר על מצב של רוויה של על מנת לה

על    גדול יותרפגע בשטח  תא  יכך שה   אחת או יותר  באמצעות עדשהר  הלייז  ניתן להרחיב את קרן  יחסית(

במצב זה כמות הפוטונים הנתונה בקרן הלייזר מתחלקת על שטח גדול יותר ובעצם צפיפות   .פני הגלאי

 ( תהיה קטנה יותר על כל יחידת שטח בגלאי. עוצמת הקרן כפי שהוצגה מעלההפוטונים )או במילים אחרות  
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 הדרכה 

)החלק בו אמורה לפגוע קרן הלייזר במד ההספק( מול קרן הלייזר על הספסל    probe-מקמו את ה .1

 . 8האופטי כפי שמתואר באיור 

 

 מערכת הניסוי למדידת הספק קרן הלייזר  :8איור 

 

ההספק מעידה על הערך  -סקלת מד. שימו לב כי  כפי שמתקבל מהגלאי  את הספק קרן הלייזר  ודדימ .2

 למדוד כאשר הכפתור מכוון לסקלה זוהמקסימלי שהמכשיר מסוגל 

 . חישבו על דרך לוודא כי אינכם נמצאים במצב של רוויה של הגלאי .3

היצרן  ו ריוהסב  וקריח .4 נתון  בין  ההבדל  הלייזר   את  קרן  הספק  הנמדד  לגבי  הערך  ,  בפועל  לבין 

באמצעות הגלאי הזה בדיוק )הניחו כי    UVחישבו מה יקרה אם תנסו למדוד קרן לייזר בתחום ה

 לאלקטרונים( UVהגלאי מסוגל להמיר גם פוטונים בתחום התיאורטית 
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

כיוון עדשה למרכז הציר האופטי ובמאונך לאלומת הלייזר  

 מקדם השבירה של העדשה ומדידת 
 

 הדרכה לכיוון העדשה

כאשר מציבים עדשה על הספסל האופטי, באופן טבעי העדשה לא תהיה מאונכת לקרן הלייזר ובנוסף בשלב  

בעלי מקדמי    שני תווכיםהראשוני גם קרן הלייזר לא תפגע במרכז העדשה. מאחר וכל מעבר של קרנים בין  

)  השביר בין אוויר לזכוכית  יוצר החזרות אחורהביציאה מהעדשה  –  להיפךושונים, במקרה הזה  כפי   (, 

במרכז העדשה שני המשטחים המקבילים לשתי שפות העדשה    פוגעת)א(. כאשר הקרן  9שמתואר באיור  

יור יהיו מקבילים זה לזה כך ששתי ההחזרות הנראות לעין יוחזרו במקביל ובקירוב טוב לאותה הנקודה א

וצידוד העדשהלכן, על מנת לודא שקרן הלייזר פוגעת במרכז העדשה    )ב(.9 גובה  שתי  כך ש  כוונו את 

. לאחר שוידאתם  קרן הלייזר פוגעת במרכזהניתן להסיק שהעדשה מכוונת כך ש  יתלכדו, במצב זהההחזרות  

ו ככל האפשר עם  כך שהקרניים המוחזרות יתלכד  כוונו את זווית העדשה  כי הקרן פוגעת במרכז העדשה

 )ג'((. 9קרן הלייזר הפוגעת )איור 

 

 

תיאור ההחזרות המתקבלות מפגיעה של קרן לייזר )א'( בנקודה שאינה במרכז העדשה כך שמתקבלות   :9איור 

)ג'( מתואר מצב -. בהחזרות לא מקבילות ופגיעה במרכז העדשה )ב'( כך ששתי ההחזרות מקבילות האחת לשנייה

 וההחזרות מקבילות ככל האפשר לקרן הפוגעתבו הקרן פוגעת ככל האפשר בניצב לעדשה 
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בצורה   על מנת להבחין בשתי ההחזרות המתקבלות בצורה נוחה יותר ניתן להסיט מעט את זווית העדשה

יחסית בין הקר  גסה  יחסית  גדולה  לקבל הפרדה מרחבית  מנת  מיקומה על  ן הפוגעת  לפני שמכוונים את 

 . את ההחזרות ניתן לראות באמצעות דף נייר רגיל אותו תמקמו היכן שפוגעות ההחזרות.לקרניים המוחזרות

 

 מקדם ההחזרה הכולל ומקדם השבירה של העדשה מדידת 

לאחר כיוון העדשה כראוי, מדדו את ההספק שנכנס לפוטומטר )קחו בחשבון שיש להשוות את   .1

האם יש צורך למדוד באותם המרחקים? אם כן,    –שמדדתם ללא עדשה  העוצמה הנמדדת לעוצמה  

 מדוע?(

בניסוי זה הקרן כאמור עוברת דרך עדשה. לכן חלק קטן מקרן הלייזר מוחזר מהמשטחים השונים.  .2

 הקרן מוחזר ולא עובר דרך העדשה מאנרגייתהחזרות אלה גורמות לכך שחלק מסויים 

( לחישוב  Frenselהעדשה על ידי שימוש בנוסחת פרנל ) העריכו את החלק המוחזר מכל משטח של   .3

 : בין תווכיםמקדם ההחזרה של הקרן במעבר 

 

R = (
n2 − n1

n2 + n1
)

2

 
(10) 

 

 !בין מקדם שבירה אחד לאחר לכל מעברשימו לב כי הנוסחה תקפה 

;Rtot(Rמקדם ההחזרה  חשבו את   .4 Pin)  כתלות   מסך המשטחים המרכיבים את העדשה  הכולל(

העדשה( של  השבירה  האנרגיה במקדם  שימור  בחוק  השתמשו   . 

Pout = Pin(1 − Rtot)   ההספק הכולל המוחזר מהעדשה וחשבו את 

מדדו את הספק הקרן העוברת דרך העדשה והשתמשו בערכים המתקבלים על מנת לחשב באופן   .5

 של העדשה. זכרו כי  Rוההחזרה  Tמפורש את מקדם ההעברה 

T =
PAfter Lens

PBefore Lens
 

(11) 

 ומיצאו את מקדם השבירה של העדשה 4השוו בין הערך הנמדד לנוסחא התאורטית מסעיף  .6

 השבירה המתקבל למקדמי שבירה של חומרים המרכיבים עדשות לציוד מדעיהשוו את ערך מקדם   .7

 ודונו במסקנות 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 
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 התפלגות העוצמה בקרן הלייזר 
 מבוא

האור עוצמת  המהוד.    התפלגות  במבנה  ותלויה  אחידה,  איננה  מהלייזר  היוצאת  הלטראלי  המוד  במישור 

כלומר   שלה,  ביותר  הפשוט  בעלת TEM(00)הרוחבי  גאוסיין  כפונקציית  המתואר  פרופיל  בעל  הוא   ,

 סימטריה רדיאלית. 

 

 

 פרמטרים המתארים את פרופיל העוצמה הרוחבית בהתקדמות של קרן גאוסית  :10איור 

 

)במישור הניצב   r ורוחבית)כיוון התקדמות הקרן(    zהתפלגות עוצמת קרן לייזר כתלות בהתקדמות אורכית  

 : ע"י המשוואה מתוארשל האלומה לכיוון התקדמות הקרן( 

 

I(r, z) = α (
w0

w(z)
)

2

e
−

2r2

w(z)2 
(12) 

 

הוא בעל סימטריה רדיאלית והתפלגות העוצמה הרדיאלית    12הממד הרוחבי במשוואה  כפי שניתן לראות  

האלומה מתרחבת בצורה היפרבולית כפונקציה של  בנוסף,    תלויה בהתקדמות האורכית של קרן הלייזר.

 הוא:  נתון zעבור  w(z) כאשר רוחב האלומה  zהמרחק 

 

w(z) = w0√1 + (
λz

πw0
2)

2

 

(13) 

בגובה    רוחב האלומה המינימאליהוא    w0כאשר  
1

e2   ,)מהעוצמה המקסימלית )המתפלגת בצורה גאוסיינית  

 אורך גל של הלייזר.הוא  λ-ו

z)מספיק גדול    zעבור   ≫ zR =
πw0

2

λ
ניתן להעריך ש  כך  להתייחס אל האסימפטוטה של ההיפרבולה  ניתן  (

 : את זוית הפיזור של האלומה
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sinθ ≈ θ = lim
𝑧→∞

𝑤(𝑧)

𝑧
=

λ

πw0
2 

(14) 

 

 מערכת ניסוי ומדידות

להבין מעט   עלינוכך    לשםשל מצלמה.    -CCDהבאמצעות חיישן    העוצמהבניסוי זה נמדוד את התפלגות  

 .על האופן שבו עובדת מצלמה

 

 איך מייצרים תמונה? 

על   ברגע הצילום מהאובייקט המצולם מגיע\המוחזרבעצם תיעוד של תבנית האור הוא  של אובייקט צילום

 . עליהם יורחב בהמשך( CMOSאו  CCD)כגון  או חיישן )פילם( צילוםגבי רכיב רגיש לאור כגון סרט 

 

 האם נצליח? –נניח שיש לנו חיישן מצלמה ללא עדשות ונניח שאנו מנסים לצלם כך אובייקט 

. ל הכיווניםנורת החדר מאירה את האובייקט וכל נקודה על גבי האוייבקט מחזירה אור באופן איזוטרופי לכ

תמונה   תתקבלאחיד על גבי חיישן המצלמה ולא    האור המגיע מהאובייקט יפוזר באופןה  ז  בתרחיש  לכן,

 : של האובייקטברורה 

 

תיאור סכמתי של אור אשר מפוזר באופן איזוטרופי מהאובייקט המצולם. במצב זה אור המפוזר מנקודה אחת   :11איור 

 נקודה בגלאי באובייקט פוגע בכל 

 

 

 

 

 

 

 

 

Object 

Reflected 

light 

Detector 



 
27 
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  חריר קטן לפני החיישן )ככה עבדו בעבר מצלמות   על מנת לקבל תמונה ברורה של האובייקט מכניסים

 ( שימנע מהאור המפוזר מכל נקודה באובייקט להגיע לכל נקודה על החיישן: אלו עם הוילון השחור   –שנות  י

 

על ידי הוספה של חריר בעל מפתח מסדר גודל של תא אחד בחיישן המצלמה מאפשרים לקרניים המפוזרות מנקודה   :12איור 

 בחיישן אחת באובייקט המצולם לפגוע בתא אחד בלבד 

 

)כלומר פיקסל,   חיישן המצלמהב  תא אחדומה צריך להיות גודל החריר? גודל החריר צריך להתאים לגודל  

סדר גודל של פיקסל אחד. לרוב  ב   יפגעכך שהאור המגיע מנקודה אחת על האובייקט  עליו יורחב בהמשך(  

, גודל החריר חייב  המצלמהקרוב לחיישן    נמצאמכיוון שהחריר  ו מיקרון    5  בקירובפיקסל הוא  גודלו של  

מאוד אור גם כאשר זמן החשיפה    מיקרון. חריר כל כך קטן מכניס מעט  5גודל של    מסדרגם הוא להיות  

לרוב  וחשוכות ובעלות ניגדויות נמוכה במיוחד  היו    20-ארוך. לכן תמונות ממצלמות של תחילת המאה ה

מצלמות המתקדמות ב  התמונה.המתאר של  את הצילום בעזרת עט שיבליט את קווי    נאלצים להשליםהיו  

אשר עדשה  ל מפתח גדול יותר אליו הוצמדה  חריר בע באמצעות  זו  הבעיה  ה  פתרו את   יותר שנוצרו בהמשך

 : אותו על נקודה מתאימה על החיישן ומפקסתאור מכל נקודה על האובייקט  "אוספת"

 

בעל ניגודיות מערך של עדשה וחריר בעל מפתח גדול יותר. החריר המאפשר הכנסה של כמות אור מספקת לצילום  :13איור 

 טובה והעדשה מרכזת את קרני האור המפוזרות מנקודה ספציפית באובייקט על תא אחד בלבד בחיישן המצלמה

 

 

 

 

Object 

Detector 

Iris 

Image 

Object 
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Iris 

Image 

  

lens 
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 CMOS וחיישני  CCDחיישני

, שכל  וולטאיים-פוטו  של תאיםמערך  מ  מורכב  ל מצלמהשCCD  (Charge Coupled Device  )  חיישן

 מוסרים את האנרגיה שלהם  ם בפיקסל ה  ים, פוגע אור, כלומר  פוטונים. כאשר  אחד מהם נקרא "פיקסל"

.  יוצרים את האות החשמליואותם אלקטרונים  ,  האפקט הפוטואלקטרימ  כתוצאה  התאאלקטרונים מאותו  ל

 . בופרופורציונלי לכמות הפוטונים שפוגעים   תאמספר האלקטרונים הנפלטים מכל 

, באמצעות הפעלת הסמוך לכל פיקסל ובשלב הבא  מאוחסנים בתוך קבל  תאמכל    האלקטרונים שמשתחררים

עמודה אחר עמודה שורה אחר שורה( דרך   –לפי התור    מקבל לקבלהם מועברים )  מתח חיצוני על הקבלים,

 את המטען שנצבר בכל קבל ומתעד את ערכו.מחשב זעיר בתוך המצלמה אשר מודד 

 

   במצלמות דיגיטליות CCD-אשר מרכיב את חיישן ה וולטאיים-פוטומערך התאים  :14איור 

 

. CCD-מעט שונה מזה של הCMOS  (Complementary Metal-Oxide  )עיקרון הפעולה של חיישני  

כל פיקסל    CMOS-אך בחיישן ההופך פוטונים לאלקטרונים.    CMOS-, כל פיקסל בחיישן הגם כאן  אמנם

מאפשר מבנה זה    .אותו הפיקסלעל  אשר הופכת את האלקטרונים למתח כבר  מכיל אלקטרוניקה עצמאית  

כמה ערוצים  באופן בלתי תלוי כך שהמידע מהפקיסלים השונים מתקבל ב  בחיישן  ופיקסל   פיקסל גישה לכל  

 .כולו  החיישןמקצר באופן משמעותי את הזמן הדרוש כדי לקרוא את המידע המ , דברבו זמנית

לערך דיגיטלי    מנורמלפיקסל    מכל  שנמדד  הערך של המטען החשמליבסופו של תהליך בשני החיישנים  

  color-depthעבור מצלמות בעלות  אשר מתאר את כמות הפוטונים אליהם נחשף התא הספציפי. למשל  

כלומר פליטה של    –  255-ל  כלומר לא נפלטו אלקטרונים,   –  0  בין  הערכים האפשריים נעים  ביט  8של  

התא. מאותו  להיפלט  יכולים  אשר  האלקטרונים  של  המקסימלית  לבןהתמונת  ,  כךאם    הכמות   שחור 

אשר בכל איבר שלה   ,מטריצהשהיא בעצם    , (bit mapמפת סיביות )  היא בסך הכל  מהמצלמה  שמתקבלת

  . 15 כמתואר באיור )מתורגם לצבע לבן( 255-ל)ומתורגם לצבע שחור(  0בין נע ערך שיש 
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 )ב'( כתמונה - בשתי דרכים שונות: )א'( כמטריצה ו bit-8אופן הצגת תמונת  :15איור 

  

  24מצלמות דיגיטליות מודרניות מורכבות מחיישנים בעלי מיליוני פיקסלים. לדוגמא מצלמה דיגיטלית של  

  3.9כשכל פיקסל הוא בגודל של  ם,  מליון פיקסלי  24מכילה בקירוב  כמו זו שנמצאת במעבדה  מגה פיקסל  

  ו הפיזי ו גודלפיקסלים. )אם כך, מה   4000x6000כך שמיימדי מטריצת התמונה שמתקבלת הם  ,מיקרון

 החיישן?(

 

 צילום תמונות צבעוניות 

מאחר ולפי האפקט הפוטו אלקטרי אלקטרונים יפלטו מהתא הפוטו וולטאיי כל עוד אנרגיית הפוטונים גדולה  

מבדיל בין אורכי הגל השונים שפוגעים בו ולכן מערך איננו    וולטאי-פוטותא    , מפונקציית העבודה של הגלאי

 קבלת תמונה צבעונית.שם מספיק ל רגיל של תאים אינו

היא למדוד גל ספציפיים שפוגעים בגלאי    בנפרד  דרך מקובלת לצילום תמונות צבעוניות  אורכי  שלושה 

 (.RGB) ירוקאו  כחול, אדום פילטרים אשר מעבירים דרכם צבע אחד בלבד:  שלושה באמצעות

או   הפילטרים האחרים כך שמכל שלושהכל פילטר מורכב על תא פוטו וולטאי נפרד הסמוך לתאים עם  

פיקסלים ירוקים, פיקסל אדום  2)לרוב  פיקסלים בעלי פילטרים שונים נוצר פילטר אפקטיבי אחד ארבעה

 . אחד ופיקסל כחול אחד(

 

 , המשמשים לצילום תמונות צבעוניות RGBמערך פיקסלים המכיל פילטרים המעבירים אור אדום, ירוק או כחול,  :16איור 
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ניתן לקבל כל (  255ל  0בעוצמות שונות )כאמור בין  באמצעות שילוב של צבעי הבסיס אדום ירוק וכחול  

 . 17צבע אפשרי כפי שמתואר באיור 

 

 בעוצמות שונות  RGBנוצרים משילוב של צבעי היסוד  אשר צבעים שונים המכילגלגל הצבעים  :17איור 

 

של    מערךעיבוד ומכילה למעשה    עוברתהתמונה המתקבלת מהמצלמה  כחלק מתהליך הצילום במצלמה,  

מטריצות זהה  שלושה  שלוש  בגודל  היסוד    תעבור  תמונה   RGBצבעי  מתקבלת  דבר  של  שבסופו  כך 

 צבעונית:

 

 RGBיצירת תמונה צבעונית המתקבלת מחיבור שלושת מטריצות התמונות המתקבלות מכל אחד מצבעי ה  :18איור 
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 ISO-צמצם, תריס ו

אחד מהעקרונות הבסייסים ביותר בצילום תמונות הוא התאמה של כמות האור המגיעה לגלאי לתמונה אותה 

 רוצים לצלם ועל כל יש להבין אילו פרמטרים מאפשרים לשלוט בכמות האור הפוגעת בחיישן המצלמה.

דרכו    החרירמבטא את היחס בין אורך המוקד של עדשה לבין קוטר  גודל אשר    -  (Apertureמצם )צ  .1

 הערכים האפשריים ברוב המצלמות הם:  עובר האור בעדשה.

F/1, F/1.4, F/2, F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22, F/32, F/45, F/64 

בין  בקוטר המפתח(    2√שינוי של    –שטח המפתח )או בצורה שקולה  ב  2של פקטור    והם מייצגים שינוי

קטן יותר כך קוטר החריר גדול יותר ונכנס יותר   F-כאשר היחס הוא הפוך: ככל שמספר הערכים סמוכים,  

מקוטר    2יהיה גדול יותר בפקטור    F/1.4 -לדוגמא, עבור אותו מוקד עדשה, קוטר המפתח ב  אור לחיישן.

חשוב לציין כי מלבד ההשפעה על כמות . F/1לעומת F/1.4 -בכך שיותר אור יכנס לחיישן   F/1-המפתח ב

וניגודיות    עיגול הטשטושכגון עומק השדה,    יע על פרמטרים נוספיםהאור הפוגעת בחיישן גודל זה משפ

קטן יותר מאשר כניסה רק אציין כי צמצם    השלמותלשם    אך עליהם לא יורחב במסגרת תדריך זה  התמונות

של יותר אור אך תגרום לעומק השדה להיות קטן יותר, ולהפך, צמצם גדול יותר יאפשר כניסה של פחות 

וממחיש את   Apalapseשנלקח מערוץ היוטיוב  אור אך עומק שדה גדול יותר. לשם המחשה מצורף איור  

בתמונה הימנית עומק השדה קטן ורק העציץ הקרוב נמצא בפוקוס בעוד שבתמונה   –  משמעות עומק השדה

 .ם על ההר נמצאים בפוקוסהשמאלית עומק השדה גדול וגם העציץ הקרוב וגם העצים הרחוקי

 

 

  שבו   הזמן  מייצגים את משך  -  (Exposure time)  זמן חשיפה  או  (Shutter speedמהירות התריס ) .2

חשיפת החיישן לאור יכולה להעשות בצורה לאור הפוגע בו מהאובייקט המצולם.   חיישן המצלמה חשוף

בצורה דיגיטלית כאשר החיישן חשוף מכנית באמצעת תריס פיזי אשר נפתח ונסגר למשך זמן מוגדר או  

 תמיד לאור, אך רק בפקודה חשמלית הוא מתחיל ומפסיק את פעולת הצילום.

כאשר רוצים   ,ככל שמשך החשיפה של החיישן ארוך יותר כך יותר פוטונים יפגעו בכל פיקסל, אם כך

בחיישן וכך לייצור לצלם אובייקט בסביבה חשוכה זמן חשיפה ארוך יותר יאפשר ליותר פוטונים לפגוע  

מנגד יותר.  ברורה  לגרום  תמונה  עלולה  מדי  ארוכה  חשיפה  יתר  ,  ב לחשיפת  התמונה שתבטא  סינוור 

למהירות  והשטחתה זמן החשיפה  את  להתאים  יש  בנוסף  נעים  מצלמיםכאשר  למשל    : .  זמן    אובייקטים 

שונים  חשיפה ממיקומים  מהאובייקט  המגיעים  לפוטונים  יאפשר  יותר  לפגוע    שלו  ארוך  תנועתו  במהלך 

https://www.youtube.com/watch?v=YojL7UQTVhc
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על כן חשוב להתאים את זמן החשיפה    .בגלאי, וכך תתקבל תמונה מרוחה ומטושטשת של האובייקט המצולם

   גם למהירות תנועתו של האובייקט בהתאם לתמונה הרצוייה.

 זמני החשיפה הנפוצים הם: 

1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, “1, “2,  

“4, “8, “15, “30 

שניות. גם  2" מציין זמן חשיפה של 2שניות, בעוד ש 4000חלקי  1מציין זמן חשיפה של  1/4000כאשר 

של זמן החשיפה, כלומר של כמות האור הפוגעת   2כל קפיצה בין ערך אחד לשני משמעותה הכפלה פי    ,כאן

 בחיישן.

3. ISO    האות   כמה מוגבר  . כלומרהמייצג את רגישות חיישן המצלמה לאור  ערךהוא    -   סרטהמהירות  או

כך רגישות הגלאי  גבוה יותר    ISO-ככל שמספר ההחשמלי שמגיע מהחיישן בעקבות פגיעת פוטונים בו.  

 הנפוצים הם:  ISO-ערכי הגדולה יותר ולכן נדרשת חשיפה מועטה יותר. 

 

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400 

 

מבטאת הכפלה או הפחתה    ISOגם כאן בדומה לצמצם ולזמן החשיפה כל קפיצה בין ערכים סמוכים של  

בפקטור   הרגישות  כי    .2של  לב  לשים  ליש  גורמת  מדי  גבוהה  לבחור  ברעש  רגישות  רצוי  ולכן  תמונה 

 .הנתונים התאורהברגישות הנמוכה ביותר המספיקה לתנאי 

 

 מהלך הניסוי 

את התמונה המתקבלת בכל תצלום יש לנתח   בחמישה מרחקים שונים,  הלייזר  את קרן  תצלמובניסוי זה  

שבאמצעותה גאוסיאן    לפונקציית  במישור הניצב לכיוון התקדמות הקרן  העוצמה  ת פרופילהתאמ  באמצעות

 למצוא את זווית ההתרחבות של הקרן.מדידות אלה ניתן  על סמך.  רוחב הקרן בכל מרחקיחושב 

 יש לבצעמכיוון שקרני הלייזר מיושרות )דומה לאובייקט נקודתי באינסוף( את ניתוח התפלגות העוצמה  

 אין צורך בעדשה. –של המצלמה  CMOS-הלאחר הטלת הקרן ישירות על חיישן 

 

יש להתייחס לשיקולים   מרחקים לצילוםמרחקים בהם תצלמו את חתך הקרן. בעת בחירת ה  5בחרו   .1

 הבאים: 

לצלם   (א כדאי  קטנים  5האם  או  גדולים  בהפרשים  השיקולים    ?תמונות  את    השונים הסבירו 

 לבחירה 

היכן כדאי לצלם את הקרן על מנת למדוד את זווית כלומר, לצילום?  מועדףאיזור  נוהאם יש (ב

 פרטו והסבירו? הפתיחה האסימפטוטית שלה? קרוב לפתח הלייזר? רחוק? 
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 מדוע?  יש להקפיד שזמני החשיפה ותנאי הצילום בכל המרחקים יהיו שווים. (ג

בבחירת זמני חשיפה מתאימים לצילום, יש לקחת בחשבון שהתמונה הקרובה ביותר לפתח   (ד

יש לוודא שלא   –   התמונות  5מקסימלית הגבוהה ביותר מבין  ה עוצמה  ההלייזר תהיה בעלת  

 במדידה זו  צלמהמתקבלת רוויה של חיישן המ

 

פיתחו  .וכי היא מחוברת לחשמל ודלוקה USBבאמצעות כבל  מחוברת למחשב המצלמה ודאו כי .2

 : לצורך שליטה על המצלמה דרך המחשב digiCamControlאת התוכנה 

 

נתוני   לבחינת  בחרו תמונת יחוס אחת  על כן  יש להקפיד שהתמונה שמתקבלת לא תהיה ברוויה .3

החשיפה,   זמן  )כגון  צמצם(ISOהצילום  זהים  ,  ישארו  התמונות  בכל  אשר  תצלמו   שאר   אותן 

 כתמונת יחוס(  כדאי לקחת)חישבו היטב איזו תמונה 

להשתמש   .4 הרוויה.    ותהתמונ   ניתוחלצורך    ImageJתוכנת  ב  ניתן  ולבדיקת  במידה  המתקבלת 

על מנת להקטין   דרכם תעבירו את קרן הלייזר  ניתן להשתמש במנחתיםוהתמונה המתקבלת ברוויה  

 רגישות החיישן לאור או\ולשנות את זמן החשיפה כמובן או  האת עוצמ

במישור   .5 ב  הניצבצלמו את התפלגות עוצמת האלומה  מרחקים    5לפחות  לכיוון התקדמות הקרן 

 . אחידיםשונים בתנאי צילום 
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 ניתוח תוצאות 

 :ImageJלצורך עבודה עם 

 פיתחו את התוכנה (א

 : גררו את קובץ התמונה לחלון התוכנה (ב

 
 

 :מתחו קו העובר דרך חתך הקרן המצולם (ג

 
  

 :analyse -> plot profileליחצו על הטאב  (ד

 

לוודא שהתמונה   ניתן. כך  חתךכעת התוכנה תציג גרף של העוצמה הנמדדת לאורך אותו קו   (ה

את נתוני הפרופיל המתקבל ניתן נראה פחות או יותר גאוסיאני.  הקרן  ברוויה ושפרופיל    אינה

 לצורך ניתוח התוצאות.לקובץ אקסל לייצא 
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 :image –> color -> split channelsלחצו על הטאבים  (ו

 

 

תמונה כזו מייצגת   כאשר כל  ןתמונות שחור לב  שלושאת התמונה ל  מפרידההתוכנה    במצב זה (ז

כחול וירוק והישארו   את הצבעים  . סיגרו את התמונות המייצגותRGBמצבעי היסוד    אחדצבע  

 בלבד, מדוע מהלך זה נדרש?  עם התמונה המייצגת אדום

 ד' -ג' ו חיזרו על שלבים (ח

 

 ניתוח התוצאות 

וגם את   צילוםדגש התקף לכל המדידות בניסוי לייזרים: יש להציג גם את התמונה המתקבלת בכל 

 פרופיל העוצמה המנותח! 

את התוצאות   ימוכפונקציה של המרחק ממרכז הקרן. התא  הקרןאת עוצמות    וגיעבור כל צילום, הצ .1

 מרחקים השונים לפונקציה גאוסיאנית מהצורה:ה שהתקבלו עבור

 

I = I0e
−(

x
x0

)
2

 
(15) 

 

השגיאות בהם. שימו לב שפונקציית הגאוסיאן הנוחה להתאמה את  ו  שהתקבלומהם הקבועים    ציינו

 כפי שהוצג במבוא!  שונה במעט מפונקציית הגאוסיאן בה נהוג להשתמש לתאור קרניים גאוסיאניות

 חשבו את זווית ההתבדרות של הלייזר  .2

ערך המתקבל לנתוני השוו את ה   .אי הודאותאת    יכוהערו  w0את    ומצא  של הלייזר   הנתון   לפי אורך הגל .3

 0.48mmהיצרן לגבי קוטר מפתח הלייזר שהוא 

 ההשוו לתאוריו I(z) מרחקהערכו גרף של אמפליטודת הגאוסיאן כפונקציה של  .4
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צריך   .5 הפיקסלים  כל  סכום  איך  מהמרחקים.  אחד  כל  עבור  בתמונה  הפיקסלים  כל  סכימה של  בצעו 

  הבדלים   במידה וקיימים להשתנות במרחקים השונים לפי התאוריה? האם יש התאמה למה שמדדתם?  

 נסו להסביר אותם 
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 בחינת האופי הגלי של האור: תופעת העקיפה 

(Diffraction( וההתאבכות )Interfernce ) 
 עקיפת מסדק יחיד 

האופטיקה הגיאומטרית מבוססת על ההנחה שקרני האור נעות בקווים ישרים. הנחה זו נכונה כל עוד קרני 

עובר דרך   , ובפרט גל אור מישורי,גלהאור עוברות דרך פתחים הגדולים מאד ביחס לאורך הגל. כאשר  

ר, כלומר חלק מגלי  (, מתקבלות תופעות של עקיפת האובקירוב)  של האור  הגל  מסדר גודל של אורך  מפתח

שאליהם לא   כתוצאה מכך מגיע הגל גם לאזורים מעבר למחסוםהאור "מתעקמים" בעוברם דרך המפתח.  

 היו אמורות להגיע קרני האור לו היו נעות בקו ישר.

עקרון הויגנס, לפיו ניתן   תופעת העקיפה מוסברת היטב לפי התמונה הגלית של האור, ההסבר מתבסס על

. מאחר ואמפליטודת הגל כמקור נקודתי של גל כדורי  העובר דרך המפתח  גלה להתייחס לכל נקודה בחזית  

של כל הגלים הכדוריים שנוצרו מהמקורות הנקודתיים במפתח נוצרים אזורים    רפוזיציהסופבכל נקודה היא  

, כלומר שעוצמת האור שם חזקה, ואיזורים חשוכים בהם מתרחשת  במרחב שבהם מתקיימת התאבכות בונה

מורכבת מפסים  הכאשר קרן לייזר עוברת דרך סדק יחיד תתקבל על המסך תמונת  . לכן,  התאבכות הורסת

  וחזק   רחב  מואר . המאפיין העיקרי של תמונת העקיפה מסדק יחיד הוא הימצאותו של פסם וחשוכיםמוארי

פסים   ומסביבו  המסך,  במרכז  ומואריםמאוד   וקטנה.    חשוכים  הולכת  עוצמתם  קבועים אשר  במרווחים 

מנורמלת   מתאר גרפית את עוצמת האור  19איור  בניסוי זה נמדוד את רוחב הסדק ואת אורך הגל של הלייזר.  

 כפונקציה של הזווית.

 

 תבנית העקיפה המתקבלת במעבר של אור בסדק בודד  :19איור 

 

 : עוצמת ההתאבכות בסדק יחיד נתונה לפי הקשר

I(θ) = I0 (
sinα

α
 )

2

  
(16) 

α =
πbsinθ

λ
  

(17) 
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היא הזווית בין הניצב העובר בין מרכז הסדק למסך    θ-הוא אורך הגל של אור ו  λהוא רוחב הסדק,    bכאשר  

 גודל קבוע התלוי בגיאומטריה של המערכת ובעוצמת הקרן הפוגעת.הוא    I0-ו  .לבין נקודה כלשהי על המסך

θ  עבורכי    16ניתן לראות מנוסחא   = Dובהנחה ש    מתקבלת עוצמת אור מקסימלית. 0° >> yn    נוכל

 זוויות קטנות:  להשתמש בקירוב

tan(θn) ≈ sin(θn) ≈ θn ≈
yn

D
  (18) 

sinα כאשר עוצמת האור תתאפס בהתאבכות הורסת =  עבור: וזה יקרה 0

α = nπ,          n = 1,2,3, …  (19) 

 ולכן ניתן לקבל תנאי על התאבכות הורסת: 

α =
πbsinθn

λ
≈

πbθn

λ
= nπ  

(20) 

 ולכן 

λ =
bθn

n
  

(21) 

 היא:  n-הבה יורדת העוצמה לאפס בפעם  θnכלומר, הזווית  

θn =
λ

b
n  

(22) 

 

סדק יחיד. מעבר להתרשמות מן התופעה ואימות  ב  במעבר של אור ניסוי זה ממחיש את תופעת הדיפרקציה 

לצורך מדידה מדוייקת של   תופעת הדיפרקציהכיצד ניתן לנצל את    הדגמההמשוואות, מטרת הניסוי היא  

למדוד את גודל השריטה שמישהו חרט עם סכין על משטח אטום, הייתם    נדרשיםהייתם    לורוחב סדק קטן.  

 חושבים על דיפרקציה? דיפרקציה היא דרך שימושית למדידת גודל של סדקים ומדידת פגמים בחומר. 

 

   מערכת ניסוי ומדידות   

 : ים הסדקאחד מהניחו את  .1
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על טובה  תמונת ההתאבכות    וודאו כי מתקבלת  מצלמה\ פתח יציאת קרן הלייזר לבין המסךבין  

דונו בשיקולם לבחירת מיקום הסדק )קרוב או רחוק מפתח יציאת   .CMOS-ה  חיישן  או  המסך

 הקרן( 

 

בין מרכז   יםעל מנת למדוד את המרחק  מטההשתמשו בכל שלושת שיטות המדידה המצויינות   .2

על מנת )  ית-nשבה יורדת העוצמה לאפס )התאבכות הורסת( בפעם ה    ותתבנית ההתאבכות לנקוד

בין שני סדרי המינימות למדוד  ת, כלומר  כדאי למדוד סימטרילהקטין את השגיאה   את המרחק 

כך שבסופו של דבר יתקבל סט של מדידות    (2-ולחלק ב  הזהות באופן סימטרי ביחס לפיק המרכזי,

 הצורה: מ

n –  מרחק ממרכז התבנית  סדר התאבכות הורסת 

  

  

 

 שיטות מדידה 

 דרכים שונות:  שלושבנמדוד את תבנית ההתאבכות המתקבלת 

כפי שנעשה בניסוי  )ללא עדשות(    CMOS-ה  חיישןעל  ישירות  באמצעות הטלת תבנית ההתאבכות   (1

 הקודם

 מרחקים באמצעות קליבר הבאמצעות הטלת תבנית ההתאבכות על נייר מילימטרי ומדידת   (2

)עם   (3 מצלמה  באמצעות  המילימטרי  הנייר  וצילום  מילימטרי  נייר  על  ההתאבכות  תבנית  הטלת 

 עדשות( 

 

הוראות למדידת תבנית ההתאבכות בכל אחת מהשיטות. התנסו בכל אחת מהשיטות על   מופיעות  בהמשך

  ולאחר מכן ביחרו בשיטה   . דונו ביתרונות ובחסרונות של כל שיטהסדק יחידבמסגרת ניסוי זה בעקיפה מ

למדיד הכי    ןשלדעתכ זהת  ומתאימה  עם    מסוג  למדוד  הבאים  בלבד  הנבחרתשיטה  הוהמשיכו    בניסויים 

 (.משני סדקים וסריג   התאבכות)

 

גבי    -  CMOSמדידה באמצעות   .1 וצלמו אותה CMOS -ה  חיישןהטילו את תבנית ההתאבכות על 

( הקודם  לניסוי  לקחתבדומה  יש  כי  כל    זכרו  ואת  הנכון  הצבע  את  המייצגת  התמונה  את  בחשבון 

 הניסוי הקודם(.-השיקולים מתת

, בידקו מהו Flangeמידדו את המרחק בין לוח הסדק לבין פתח המצלמה. קראו על המושג   .א

והוסיפו אותו למרחק הנמדד. ערך זה יהיה המרחק בין ניסוי זה  של המצלמה ב  Flange-ה

 עצמו CMOS -ל הסדק

 צלמו תמונה אחת שאיננה ברוויה .ב



 
40 
 

 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

צלמו תמונה נוספת שבה הפיקים המרכזיים ברוויה אך הפיקים המשניים מוגבהים ומובלטים  .ג

 מדידת מרחק בין פיקים מסדר גבוה תמונה זו תוכל לסייע ל

 מטר הרצוי נתחו את התוצאות כנדרש לקבלת הפר .ד

להטיל את תבנית ההתאבכות על מסך לבן   ישבמדידה באמצעות קליבר    –  מדידה באמצעות קליבר .2

באמצעות העין ואת המרחק ביניהם תמדדו באמצעות   ניתן לזהות)נייר מילימטרי גם טוב(. את הפיקים  

לגלות תיווכחו  קליבר. מובן מאליו ששיטה זו לא יכולה להיות מדוייקת כמו השיטות האחרות. עם זאת  

לא תמיד צריך לרוץ לציוד הכי מתקדם ולבזבז    -שניתן להגיע לתוצאות לא רעות גם באמצעות שיטה זו  

 המדידה(.לדיוק הנדרש כתלות בכמובן עליו זמן )

חיישן ישירות על גבי    מוטלת  כאשר תבנית ההתאבכות  -  מדידה באמצעות נייר מילימטרי ומצלמה .3

שגודל הפיקסל הפיזי    מפני  בקלות  מרחקים בין כל שתי נקודות קיצוןאת ה, ניתן היה לחשב  CMOS -ה

 נדרשכאשר מצלמים את תבנית ההתאבכות על גבי הנייר המילימטרי,  אך להבדיל  בנתוני היצרן.    ידוע

עדשות ש  מפני  CMOS-קיצון על הנייר המילימטרי ולא על גבי ההלמדוד את המרחקים בין נקודות  

יש  CMOS -הגבי  על    של תבנית ההתאבכות שעל הנייר המילימטריהמצלמה מייצרות דמות מוקטנת  

. יחס ההקטנה תלוי בסוג העדשה ובמיקומה ואנחנו לא  של העדשה  את יחס ההקטנה  לקחת בחשבון

במקום לחשב יחס הקטנה, נחשב ישירות יחס המרה בין מספר הפיקסלים    יו.לכןרוצים להסתמך על

 . (ישור הדמות( לבין מילימטרים על גבי המסך המילימטרי )במישור האובייקט)במ

כאשר נורה לבנה מופעלת מצידו  ללא תבנית התאבכות את הנייר המילימטרי צלמוכך,  שםל .א

הנייר  גבי  על  השחורים  הפסים  את  שמייצגים  בליעה  פסי  יתקבלו  המצלמה  על  השני. 

בין   , כמה פיקסלים במישור הדמות  מידדולימטר,  מי  10פסים כאלו ישנם    11המילימטרי. 

 מילימטרים במישור האובייקט וקבלו קבוע המרה.   10מייצגים  כלומר בתמונה,

 – נשארים קבועים    CCD-לוקבוע המרה זה נכון כל עוד המרחקים בין העצם לעדשה  

את לשנות  המסך,    אין  או  המיקום  הנייר \פוקוסהמצלמה  צילום  מרגע  שלה  זום 

 המילימטרי )שינוי פוקוס זום = שינוי מיקום עדשות המצלמה(

 מידדו את המרחק בין הסדק לבין הנייר המילימטרי  .ב

כך שיתאימו לצילום  בתוכנה כעת כבו את תאורת החדר ושנו את זמן החשיפה ותנאי הצילום .ג

 תבנית ההתאבכות על גבי הנייר המילימטרי 

 שלב א:של  Set-up-הלמו את הנייר המילימטרי מבלי לשנות את צ .ד

i.  צלמו תמונה אחת שבה הפיק המרכזי לא ברוויה 

ii.  מסדר פיקים  אך  ברוויה  המרכזי  הפיק  שבה  נוספת  תמונה  יותר    יםגבוה  יםצלמו 

 מוגבהים ומובלטים 
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 ניתוח תוצאות 

 חשבו את הזווית המתאימה לכל סדר התאבכות הורסת בהתאם למרחקים אותם מדדתן  (א

 כתלות בסדר ההתאבכות ההורסת זווית הערכו גרף של  (ב

 bרוחב הסדק ועל סמך אורך הגל הנתון של הלייזר חשבו את  22באמצעות נוסחא  (ג

 ?באי הודאותביותר מהו הגורם הדומיננטי בכל הגדלים,  אי הודאותחשבו את  (ד

. מהן המגבלות ומהן היתרונות של בהן השתמשתן  הבדלים בין שלושת שיטות המדידהפירוט על  דונו ב (ה

 באיזה גבול )דיפרקציה( אתם מודדים בכל שיטה? כל שיטה? 

 

   סדקים )ניסוי יאנג( 2ניסוי 

להכריע במטרה    שני הסדקים המפורסם  את ניסוי  הפיזיקאי האנגלי תומאס יאנג  לראשונה   ערך  1801בשנת  

אור דרך שני סדקים וצפה    קרןבעל אופי גלי או שהוא דווקא חלקיק. בניסוי זה העביר יאנג    האם האור הוא

אשר התקבלה על מסך שניצב מצידם השני של הסדקים. יאנג ציפה שאם האור אכן   עוצמת האור בתבנית  

מוארת  תבנית    ה נוצרהמסך אך הוא נוכח לראות כי  מריחה אחידה של אור על  מורכב מחלקיקים תיווצר  

ההוכחה  של האור אשר למעשה סיפקו את    ועקיפה   התאבכותשל    תותופעמ  על המסך הנובעת  לסירוגין

 הגלי של האור. הראשונה לאופיו

תבנית שמרכזה הבהיר ביותר    תתקבל על המסך תמונת עקיפה:  יחידראינו כי כאשר האור עובר דרך סדק  

יורדת   עוצמת האור בהםשלצידו יופיעו במרחקים שווים עוד מספר אזורים מוארים כך  נמצא מול הסדק, ו

בין   תבנית התאבכות  הבודד מתקבלתסדק נוסף בסמוך לסדק    קייםכאשר    הכתם המרכזי.ככל שמתרחקים מ

שגלים, בשונה מחלקיקים, מחזקים או  . תבנית זו נובעת מהעובדה  הקרניים שעוברות בכל אחד מהסדקים

שווה לכפולה שלמה של  כאשר הפרש המופע    בו הם נפגשים.)פאזה(  מחלישים זה את זה בהתאם למופע  

2πהתנאימתקיים    , כלומר:  ∆ϕ = n ∙ 2π  ,(n  הוא מספר שלם)    של    ושיא  עם  מתלכדשיא של גל אחד

ונוצר   )א'((. מנגד, כאשר הפרש   20)איור    סכום העוצמותל  השווהשיא משותף בעל עוצמה  הגל השני 

ϕ∆  המופע הוא = (2n − 1) ∙ π    שהם מבטלים האחד את  כך  שיא של גל אחד נפגש עם עמק של גל אחר

 )ב'((.  20)איור  השני

אותן עוברות קרני האור המגיעות מסדק אחד    l∆הפרש המופע נוצר בעקבות ההבדל בדרכים האופטיות  

כפי   ,θלעומת אלו המגיעות מהסדק השני. בכל נקודה על המסך הפרש הדרכים האופטיות תלוי בזווית  

 )ג'(, ובמרחק בין הסדקים באופן הבא: 20שהיא מוגדרת באיור 

∆l = d ∙ sinθ  (23) 

 הפרש הדרכים האופטיות ניתן לתרגם להפרש המופע לפי הקשר:את 

∆ϕ = 𝑘 ∙ ∆𝑙 =
2𝜋

𝜆
∙ ∆𝑙  

(24) 

 . לכן התנאי להתאבכות בונה הוא:הוא אורך הגל של האור 𝜆כאשר 

d ∙ sinθ = nλ (25) 
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הגורם להתאבכות )א'( הפרש דרכים אופטיות הגורם להתאבכות בונה בין הקרניים, )ב'( הפרש דרכים אופטיות  :20איור 

 )ג'( מאפייני המערכת השונים המובילים להפרש דרכים אופטיות נתון.-הורסת בין הקרניים ו

 

 :)מובא ללא הוכחה( הנוסחהלפי ניתנת   θעוצמת האור שמתקבלת על המסך כפונקציה של הזווית 

I(θ) = I0 (
sin(α)

α
)

2

(cos(β))2  
(26) 

α =
πbsinθ

λ
,                β =

πdsinθ

λ
, 

(27) 

 

 הוא המרחק בין הסדקים. d-הוא רוחב כל אחד מהסדקים ו bכאשר 

θנשים לב כי עבור   = Dבהנחה ש  גם כאן,  ו .תמקסימלי  עוצמה  תמתקבל  0° >> yn   נוכל להניח זוויות

tan(θn)ולקרב  קטנות   ≈ sin(θn) ≈ θn ≈
yn

D
הזה   המקרה  עבור  שבהן  .  עוצמה  תקבל  תהזויות 

 יהיו:  מינימלית

β =
πdsinθn

λ
= n

π

2
 

 

(28) 

θn =
nλ

2d
 (29) 

 

 סריג העברה

נתון לוח אטום ובו   מורכב שבו יותר של שני הסדקים למקרה מעט הפשוט יחסיתניתן להכליל את המקרה 

, ללוח כזה קוראים האחד מהשני    dכל אחד ובמרחק של    bברוחב    סדקים צרים וזהיםשל    ,N,  מוגדר  מספר

מונוכרומאטית וקוהרנטית פוגעת אנכית בסריג. על מסך  אלומת אור  גם כאן, כאשר  בשם "סריג העברה".  

לסירוגין ובהירים  כהים  פסים  של  תמונה  מתקבלת  מהסריג  )יחסית(  גדול  במרחק    המאפיינת   הממוקם 
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 תלות עוצמת האור על המסך   מתאר אתסריג. ניתוח מתמטי של התופעה )על פי המודל הגלי(,  מהתאבכות  

 במקרה המוכלל של מספר סדקים: 

 

I(θ) = I0 (
sin(α)

α
)

2

(
sin(Nβ) 

sin(β) 
)

2

  (30) 

 

הביטוי השמאלי  .  היא כפולה של שני ביטויים(  30)נוסחא    הנוסחה של התפלגות העוצמה המפוזרת מסריג

תלוי ברוחב הסדק והוא מבטא את השפעת העקיפה בסדק יחיד, הביטוי הימני תלוי במרחק בין הסדקים  

 .השפעת התאבכות הקרניים המגיעות מסדקים שוניםוהוא מבטא את 

המעטפת את  קובעים  )מימדיו(  הסדק  העקיפה(   צורת  מתמונת  הסדקים   )שמתקבלת  בין  בעוד שהמרחק 

 : עבור ניסוי שני סדקים 21ת כפי שמודגם באיור ומספרם קובע את התבנית שבתוך המעטפ

 

 מתבנית התאבות ועקיפהפרופיל בעוצמה המתקבלת בניסוי שני סדקים ומורכבת  :21איור 

 

 :נעלמים\סדרים חסרים

מקסימום להתאבכות מים התנאים לקבלת  מתקיי(  θכאשר באותה נקודת מסך )כלומר עבור אותה זווית  

,לתופעה זו קוראים "סדר  מסדקים סמוכים ומינימום לעקיפה מסדק יחיד, העוצמה תתאפס ולא תופיע הארה  

 חסר". 

 

 מהלך ניסוי שני סדקים: 

  בשיטה בה החלטתם   את תמונת ההתאבכות על המסך  והסדקים בסמוך ללייזר וקבל  2את שקופית    וחיהנ   .1

מקסימום נוסף תהיה   יתקבל. עבור התאבכות משני סדקים הזוית הקטנה ביותר שעבורה  להשתמש

 .  n =1בסדר 

בין מרכז תבנית ההתאבכות )סדר האפס( לנקודה שבה יורדת העוצמה לאפס בפעם   ny  את המרחק  וחשב  .2

מספר    בצעו את המדידה עבור (.  2-ולחלק ב  n2y  . )להקטנת השגיאה כדאי למדוד סימטריתn-ה

  גדול ככל האפשר של מינימות. 
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 ניסוי שני סדקים:ניתוח תוצאות 

θn  הקשר ילפ θn  את הזוית וחשב .1 ≈
yn

D
 

 ערכו גרף של הזווית כתלות בסדר ההתאבכות ההורסת  .2

והשוו   d  המרחק בין הסדקים  את  וחשבועל סמך אורך הגל הנתון של הלייזר    29באמצעות נוסחא   .3

 לערך הנתון 

 

 התאבכות בסריג 

ספקטרליות )מציאת אורך הגל של הלייזר במקרה זה( כאשר   או הפרדות  סריגים לרוב משמשים למדידות

הסריג איכותי ונתוני היצרן מדוייקים ברמה גבוהה. על כן, בניסוי זה נמחיש כיצד משתמשים בסריג לצורך  

התנאי להתאבכות בונה , תחת הנחת זוויות קטנות,  25ג במשוואה  כפי שהוצ  מדידת אורך הגל של הלייזר. 

 הוא:

θn =
nλ

d
  (31) 

 כאשר:

• n -  3, 2, 1, 0סדר התאבכות…, 

• θn - זווית הפיזור ברדיאנים של הסדר ה-n. 

• 𝜆 - .ארך הגל של הלייזר 

• d  -  1  -)שווה ל מרחק בין מרכזי סדקים סמוכים/N    כאשרN   שווה למספר הסדקים לס"מ והוא

 שונה לכל סריג(.

 

 מהלך הניסוי 

 סריגים שונים בעלי המאפיינים הבאים: שלושהלרשותכם  .1

 בין מרכזי הסדקים 0.25mmומרחק של  0.0625mmסדקים ברוחב סדק של  150א. סריג בעל 

בעל   סריג  מרכזי    150ב.  בין  מרחק  אותו  ובעל  א'  מהסריג  בחצי  הקטן  סדק  רוחב  עם  סדקים 

 הסדקים 

 נים בחצי מאלה של סריג א'סדקים ברוחב סדק ומרחק בין מרכזי סדקים הקט 300ג. סריג בעל 

בשיטה בה החלטתם   את תמונת ההתאבכות על המסך ווקבל על הציר האופטי הסריגאת  וחיהנ  .2

 .להשתמש

את הזווית של כל סדר  וחשבואת המרחק של המקסימות מהמקסימה המרכזית )סדר אפס( . מדדו 3

θn ≈
yn

D
. 

 הנתונים.. חזרו על המדידות עבור כל שלושת הסריגים 4
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 אישור מלבד לצרכי הכנת הדו"חות כל האיורים בתדריך זה נעשו על ידי רמי רחימי, אין להשתמש בהם ללא 

 

שימו לב כי הסדקים אינם ממוספרים בהכרח לפי סדר הצגתם כאן, לכן עליכם לבחון ולהחליט מהו  

עבור מדידות עם לייזר באורך  כל סדק בהתאם למאפייניו ולתבניות אשר מתקבלות בניסוי

 !גל אדום

 ניתוח תוצאות 

 .θnוהזווית   nטבלה של סדר ההתאבכות  כוער .1

 את אורך הגל.  וחשב הגרף מתוך שיפוע.  nכפונקציה של θnגרף של כו ער .2

מידדו את המרחק שבו ישנו "סדר נעלם" והשוו למרחק שבו ישנו מינימום עוצמה כתוצאה מעקיפה   .3

 מסדק יחיד לפי עובי הסדק של הסריג. 

 והשוו את התוצאה המתקבלת לאורך הגל הידוע של הלייזר.    אי הודאויותחשבו את  .4
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 טבעות ניוטון 
 מבוא

התאבכות ע"י חלוקת קרן הלייזר לשני מקורות )משני סדקים(. דרך נוספת לקבלת שני   קיבלנובניסוי יאנג  

שאר הקרן ממשיכה לעבור דרך נוספת בעוד שמקורות אור היא ע"י החזרת חלק מהקרן ממשטח אחד,  

  ים ההבדלתמונת התאבכות בעקבות    יצור על מסך    המוחזרות  קרנייםהומוחזרת ממשטח אחר. איחוד שתי  

 ם:הקרנייאותן עוברות  ופטיותבדרכים הא

 

 

 החזרה של קרניים משני משטחים  :22איור 

 

 בין שתי הקרניים המוחזרות הוא:  S∆  ניתן לראות כי הפרש הדרכים האופטיות 22מאיור 

 

∆S = 2 ∙ n ∙ t ∙ cosθ  (32) 

 

 מקדם השבירה של התווך בין המשטחים המחזירים - nכאשר: 

 t -  המדידה המרחק בין משטחים בנקודת 

θ - הזווית בין הניצב למשטח המחזיר והקרן העוברת בתוך התווך 

, נקבל שהפרש הדרכים האופטיות של שתי t-במשתנית מעט עם שינוי  cosθ קבועה או θבמקרים בהם   

 . t  הקרניים תלוי בעובי

 

מילימטרים    שלבשטח  וכאשר היא פוגעת בעדשה היא פוגעת    קוטר מסויים  בעלת  במקרה שלנו קרן הלייזר

שונה הקרן עוברת דרך אופטית אחרת    מעט  עובי  תא בעליבעדשה ה  נקודהכל  מאחר ועל העדשה.    בודדים 

  ההתאבכות למעשה נעשית בין אזורים שונים של הקרן.כלומר . בכל נקודה
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 העקמומיות שלה והמוקד שלהתיאור סכמתי של העדשה, רדיוסי  :23איור 

 

 מהמרכז הוא:  r(, אז העובי בנקודה 23איור  ו)רא dאם העובי המקסימלי של העדשה הוא  

t = d −
r2

2
(

1

s1
+

1

s2
)  (33) 

 אולם, מנוסחאת "לוטשי העדשות" ידוע כי:  רדיוסי העקמומיות של העדשה.הם  s2- ו s1כאשר 

1

f
= (n − 1) (

1

s1
+

1

s2
)  (34) 

 לכן:הוא מקדם השבירה שלה. n -הוא מוקד העדשה ו fכאשר 

t = d −
r2

2

1

f(n − 1)
   (35) 

 נקבל: (32) בנוסחה עבור הפרש הדרכים האופטיות (35) אם נציב את הביטוי

∆S = 2 ∙ n ∙ (d −
r2

2

1

f(n − 1)
) ∙ cosθ  (36) 

  בונהמכיוון ששינוי הדרך האופטית משנה את הפאזה היחסית בין שתי הקרניים נקבל שהתנאי להתאבכות  

)במקרה הזה לא יתקבלו פסים מוארים וחשוכים אלא, בעקבות צורתה העגולה של קרן הלייזר, יתקבלו    הוא

 : טבעות מוארות וחשוכות הידועות בשם "טבעות ניוטון"(

2 ∙ n ∙ (d −
ri

2

2

1

f(n − 1)
) ∙ cosθ = (p − i) ∙ λ  (37) 

יסוי(, כאשר:  ניתן להזניח )הזנחה זו תכניס שגיאה קטנה מאד ביחס לשגיאות האחרות בנ    cosθאת הגודל   

p -   ו ,0מספר שלם המתאים להפרש דרכים אופטיות  עבור התאבכות בונה מסדר-i מספר שלם.  הוא 
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 ,riמרדיוס הטבעת שעל פני המשטח המחזיר הראשון בעדשה    mגדול פי    Riבמסך    רדיוס הטבעת הנמדד

 ולכן ניתן לרשום:

Ri = m ∙ ri  (38) 

 :הוא על המסךשהתנאי לקבלת התאבכות בונה  מכאן נקבל .היא הגדלה של העדשה mכאשר 

2 ∙ n ∙ (d −
Ri

2

2m2

1

f(n − 1)
) = (p − i) ∙ λ  (39) 

 נסמן:

z =
1

f(n − 1)
  (40) 

 ונקבל:

2 ∙ n ∙ d − n ∙
Ri

2

m2
∙ z = (p − i) ∙ λ  (41) 

Ri
2 = (2 ∙ n ∙ d − p ∙ λ + i ∙ λ) ∙

m2

n ∙ z
  (42) 

2לכן שיפוע הגרף של 
iR  כנגדi  הוא

λ∙m2

n∙z
 : zאו בהצבת  

slope =
λ ∙ m2 ∙ f ∙ (n − 1)

n
  (43) 

 

 מערכת ניסוי ומדידות

שהקרניים    , ומסובבת מעט ביחס לקרן הפוגעת כךAמוצבת בנקודה    ידועעדשה בעלת אורך מוקד   .1

בנקודה ללייזר  קרוב  במסך  יפגעו  ממנה  באיור  B-המוחזרות  שמופיעה  )כפי  כלל  24,  בדרך   .)

המוחזר מהמשטח הקדמי של העדשה והשני מהמשטח  יתקבלו שני כתמים של אור על המסך, אחד  

 האחורי. 

כיוון עדשה למרכז הציר האופטי ובמאונך לאלומת "כוונו את מיקום העדשה כפי שעשיתם בניסוי   .2

כך ששני הכתמים יהיו תחילה כוונו את גובה העדשה    , "הלייזר ומדידת מקדם השבירה של העדשה

האופקי בניצב ללייזר. במצב  בכיוון י הזזת העדשה אותם ע" ואופקית ולאחר מכן אחד בגובה זהה

 זה ניתן לראות תמונות התאבכות על המסך בצורת טבעות.

)המרחק בין העדשה לחיישן המצלמה, שימו לב! אין לגעת בצורה כלשהי   Xמדדו את המרחק   .3

 בחיישן המצלמה(.

ההתאבכות   צלמו את טבעות ההתאבכות המתקבלות. לצורך כך מקמו את המצלמה כך שטבעות .4

 יפגעו ישירות בחיישן, על המצלמה להיות ללא העדשה. 
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בעזרת    ופתח .5 המתקבלת  התמונה  מ  דוומד  Matlabאו    Imagejאת  הטבעות  רדיוסי  סדר  האת 

 )ריבועי(. 3.92𝜇𝑚  גודל כל פיקסל בחיישן המצלמה היינוזכרו כי  סדר העשירי.לעד וראשון ה

 

 תיאור סכמתי של מערכת הניסוי  :24איור 

 ניתוח תוצאות 

m  מטר נתונה ע"י  1  של  של עדשה בעלת אורך מוקד  mההגדלה   .1 = 3 ∙ x    כאשרx    היינו המרחק

 .של המצלמה מהעדשה

2גרף של    כוער .2
iR    רדיוס הטבעת שמדדת בריבוע כפונקציה שלi  קו   ימוסדר ההתאבכות. התא

 את שיפוע הקו והשגיאה בו.   ולינארי לגרף וקבל

את אורך  ועבור זכוכית( )לשים לב ליחידות(, חשב  n = 1.5) n-ו  m,fמתוך ידיעת שאר הגדלים  .3

  וקיהשוו עם נתוני היצרן והס,  באורך הגל  אי הודאותאת    ו(. חשב43הגל של הלייזר )משוואה  

 מסקנות.

גל שביצעת .4 בין השיטות השונות למדידת אורך  מדידות   כםמדוע לדעת  ור יהסבבניסוי.    םהשוו 

 מסוימות יצאו פחות מדויקות?
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   סיכום נתוני היצרן לציוד בניסוי .5

 

1. Laser He-Ne 633 nm, D=W0=0.48 mm 

2. Gratings and slits: 

Set of nine slides in 50*50 mm mounts, 6 of them having a series of slits, 

numbering from 1 to 6, each slit approximately 0,0625 mm wide and separations 

between slit centers of 0,25 mm. 

The other 3 slides are coarse gratings with the following features: 

1 - 150 slits with the same width and separation as the multiple slits above. 

2 - 150 slits, half the width but the same separation.    

3 - 300 slits, half the width and half the separation of grating. 

3. Camera CCD pixel size 3.92 μm 

 

 

 

 

 

 


