
 

המחקר שלנו  הוא מדעי ונועד לשרת את הטכנולוגיה  

המחקר עוסק בתופעת החזרת  ,של בטיחות באופניים  

אור שהיא תופעה פיזיקלית  באופטיקה המתרחשת  

למאפייני המשטח  . כאשר קרן אור פוגעת במשטח

עליו מוקרן האור יש השפעה רבה על אופן החזרת קרן 

כמות האור המוחזר ממשטח כלשהו תלויה  . האור 

.  אשר משתנה מאחד למשנהו , בחומר ובצבע המשטח

צבע הגוף ייקבע כמה מהקרניים יבלעו בגוף וכמה 

אך האם לעוצמת האור המוחזר . מהן יוחזרו  ממנו

 ?מגופים שצבעם זוהר תהיה השפעה אחרת

 ?ואם כן מהו הצבע הזוהר ביותר עבור מחזירי אור

 

 כיצד משפיע צבע גוף זוהר על עוצמת     

 ?האור  המוחזר ממנו                 

 

עוצמת האור שיוחזר  מגופים  זוהרים בצבע               

 .שונה תהייה זהה

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיטת עבודתנו היא לבדוק את   

צבע הגוף הזוהר : הגורם המשפיע 

גורם זה  { ,ירוק, צהוב ,כתום , ורוד }

: ייבדק באמצעות הגופים הזוהרים  

נייר , בריסטול, כובע, שרוך, חולצה

 .קרפ

עוצמת האור המוחזר : והגורם המושפע

גורם זה ייבדק .ביחידות לוקס 

באמצעות חיישן האור בטאבלט 

 .איינשטיין

 

  5, חולצות  5: גופים זוהרים  20בדקנו  

 5, בריסטולים 5, שרוכים  5, כובעים

.  ניירות קרפ בארבעה צבעים  שונים

בחשכה  , הגופים הוארו בתנאים זהים

,   פנס -מוחלטת ממקור אור קבוע 

 ומיקום מדויק { מ"ס 50}ממרחק שווה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוצמת האור המוחזר מגופים זוהרים .1

צבע הגוף הזוהר משפיע על .2.     שונה 

הצבע הזוהר . 3.    החזר האור ממנו

 .ביותר עבור מחזירי אור הוא הצהוב

 

מתוך התוצאות והמסקנות אנו מבינים 

שהשערתנו הופרכה מכיוון שגילינו  

שעוצמת האור המוחזר מגופים זוהרים  

עדויות לכך .בצבע שונה אינה זהה 

מצאנו בספרות המקצועית המדגישה  

שצבע הגוף יקבע כמה מהקרניים יבלעו  

 .{ויקיפדיה}בו וכמה מהן יוחזרו ממנו 

 

המחקר הוא חלק ממסע ההסברה שאנו 

.  מעוניינים לערוך בבית הספר ובקהילה

ברצוננו לעודד את אוכלוסיית רוכבי  

האופניים והולכי הרגל לשימוש נכון  

: באמצעים להגברת הנראות בחשכה 

מחזירי אור ולבוש מחזיר אור בעוצמה 

 .  הגבוהה ביותר

 

 משרד החינוך

מינהל מדע  

 טבריה: יישוב     צפון: מחוז        רעות  :שם בית הספר וטכנולוגיה  

 השערת המחקר

 שאלת החקר

 תכנון החקר מבוא

 מערך החקר

 מסקנות ממצאים

 דיון

 המלצות להמשך

הצהוב הוא הצבע הזוהר  

 ביותר עבור מחזירי אור

סרקו 

 "נתיב האור"וקבוצת  קבבציים אור : תלמידה מובילה סיגלית גוזלן: מורה ותיהנו


