
תכונות יסוד של האור



:  מקרינה ממקור כלשהו, אנרגיה אלקטרומגנטית

'אנטנת שידור וכו, שמש, חוט להט

תכונות של אנרגיה אלקטרומגנטית



או לעבור דרך כל , כמו חלל( ואקום)מסוגלת לעבור בריק 

חומר שקוף לאנרגיה שלה

תכונות של אנרגיה אלקטרו מגנטית



מ בשנייה בריק  "ק300,000מתפשטת במהירות עצומה של 

(.  של שנייה1/7הקפה של כדור האץ בתוך )

.המהירות יורדת מעט, בחומר יותר צפוף כמו מים או זכוכית

תכונות של אנרגיה אלקטרו מגנטית



אפשר לראות את זה בקרני שמש  )הקרינה נעה בקו ישר •

(.החודרות מבעד לעננים או ערפל

תכונות של אנרגיה אלקטרו מגנטית



בדומה לגלים שנוצרים  " צורת גלים"הקרינה מתפשטת ב

.סביב אבן המושלכת אל מים שקטים

תכונות של אנרגיה אלקטרו מגנטית





אורך גל

400 nm

700 nm

האור הנראה לעין האנושית הוא קרינה  1.

אלקטרומגנטית שאורך הגל שלה נע בין

nm400 לnm700.

מהירות האור משתנה בהתאם לצפיפות  2.

החומר בו האור עובר

.  גלי האור מתפשטים בקו ישר בתנועה גלית3.

אורך הגל נמדד ביחידת מידה שנקראת  

נאנומטר וגודלה מליונית המילימטר או  

מודדים את אורך הגל משיא  . מיליארדית המטר

.גל אחד לשיא גל שני

קרינה אלקטרומגנטית מעורבת באורכי גל שבין  4.

נאנומטר ביחס מתאים נראית  700ל  400

רצועות צרות מתוך קרינה זו נראות  . כאור לבן

.  כצבעי הקשת
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, י מקור אור נקודתי"כאשר משטח מואר ע

.תהיה עוצמת התאורה ביחס הפוך לריבוע המרחק ממקור האור

מקור אור 

.נקודתי קטן

D מרחק

D2 מרחק 

כמות האור¼ 



.מה קורה לאור כאשר הוא מגיע למשטח כלשהו

(:להיבלע)להיספגהאור יכול 

ממשטח חלק בזויתלחזורהאור יכול 

:זהה לזוית הפגיעה

האור יכול לחזור ממשטח מחוספס

:מפוזרתבצורה 



.מה קורה לאור כאשר הוא מגיע למשטח כלשהו

האור יכול לעבור דרך חומר בלתי אטום 

: בהעברה מפוזרת

דרך חומר שקוף כמו לעבורהאור יכול 

מבלי להתפזר' מים וכו, אויר, זכוכית

שקוף סלקטיבי  מסנן

מעביר את הגוון שלו  

ומסנן את השאר כך  

שאור לבן המגיע אל  

חומר שקוף עם גוון 

.מסויים לא יעבור במלואו



מהאוויר אל משטח זכוכית בניצבאור מגיע זכוכית

.יורדת כיוון שהזכוכית צפופה יותר מן האוירכיוון האור לא משתנה רק מהירותו

(חזית הגל מתוארת כקווים ישרים לצורך המחשה)



מהאוויר אל משטח זכוכית באלכסוןאור מגיע זכוכית

(חזית הגל מתוארת כקווים ישרים לצורך המחשה)

האור מגיע אל הזכוכית אך חלק מחזית הגל מגיע לפני יתר  

החזית ומאט את מהירותו בעוד יתר הגל ממשיך במהירותו  

.  הרגילה

.  כתוצאה מכך משנה קרן האור את כיוונה

.תכונה זו חשובה מאד לתחום הצילום



סיכום תכונות היסוד של האור

בגלים לאורך נתיב ישראנרגיה אלקטרומגנטית מוקרנת 1.

700nmעד 400nmאור נראה לעין הוא אנרגיה אלקטרומגנטית בגלים שאורכם 2.

צרורות גלים באורך גל מסוים יוצרים בתוך הספקטרום הנראה לעין את תחושת  3.

.ערבוב של כל הגלים הנראים לעין מופיעים כאור לבן. הצבעים

.המשטח מהמקורמתמעטת יחסית לריבוע מרחקהתאורה הנוצרת על משטח כלשהו 4.

,  לחזור, להיספג, יכולה בדרך כלל בו זמנית, אנרגית אור המגיעה לגבול חומר חדש5.

.להישבר או להתפזר

.שלוכיוון האור ואורך הגל, החומר המעבירהשבירה תלויה בסוג 6.


