
נושא השיעור:

היכרות עם מאדים באמצעות תצלומים מיוחדים בתלת מימד

מאדים בתלת מימד

הפעילות אינה דורשת ידע מוקדם ואפשרית כפעילות חד פעמית. המדריך רשאי לבחור בכל פרק על פי שיקולו

מספר תלמידים – 
עד 20

 גיל התלמידים - 
לכל הגילאים

 משך זמן -
60 דקות
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שאלות:

ציוד

שרטוט של משקפי תלת מימד לכל משתתף או שבלונה )ראו נספח(	 

צלופן אדום וכחול – חתיכה של 5 ס"מ על 5 ס"מ מכל צבע, לכל משתתף	 

דפי בריסטול בגודל A-4  לכל משתתף	 

דבק סטיק/סלוטייפ/שדכן	 

מקרן + מחשב להקרנת התמונות )ניתן להיערך מראש ולהדפיס את התמונות בצבע(; 	 

 באם הפעילות מתקיימת בכיתה או חדר מחשבים, אפשר להראות את התמונות

התלת מימדיות של מאדים על המסכים האישיים.

למה חשוב 
לצפות במאדים 

בתלת מימד?

מהו 
מאדים?

מדוע אנו 
חוקרים את 

מאדים?
כיצד חוקרים 
את מאדים?

איך מייצרים תמונות 
בתלת מימד?



חלק א' – רקע 

מאדים הוא כוכב הלכת הרביעי במרחקו מהשמש

http://www.education.org.il/education/planets/mars-web.pdf
 

הוא אחד מכוכבי הלכת הקטנים ביותר במערכת השמש, ודומה למדי בהרכבו לכדור הארץ, לכן הוא נמנה על כוכבי הלכת 

הארציים. למאדים שני ירחים קטנים, פובוס ודיימוס, שניהם קטנים ובעלי צורה המזכירה תפוח אדמה )בניגוד לירח של 

כדור הארץ(.  יתכן שאלו אסטרואידים שנלכדו על ידי כוח המשיכה של מאדים. 

קוטרו של מאדים 6,721  ק"מ )כמחצית מקוטר כדור הארץ( והוא משלים סיבוב אחד סביב צירו אחת ל-24 שעות ו-37 

דקות. מאדים משלים הקפה אחת סביב השמש כל 686.98 ימים )כשנתיים שלנו(. אם נרצה להמחיש את יחס הגדלים 

שבין מאדים לכדור הארץ אז מאדים יהיה בערך כמו קלמנטינה והארץ כמו תפוז. כוח המשיכה על פני מאדים הוא בערך 

שליש מכוח המשיכה על פני כדור הארץ – זה אומר, שעל מאדים נשקול כשליש ממשקלנו על כדור הארץ. פני מאדים 

מלאים במכתשים ומרבית הקרח בקטבים הוא פחמן דו-חמצני קפוא ובשפת העם -  קרח יבש, כמו זה שנמצא בצידניות 

של מוכרי ארטיקים בים!!! הקרח היבש נוצר מקפיאת פחמן דו-חמצני.השינוי בגודלם של המדבריות על פני מאדים 

ובצורתם נעוץ ברוחות העזות המזיזות ענני אבק גדולים ממקום למקום.

מאדים הוא יעד חשוב למחקר בשל דמיונו לכדור הארץ. בנוסף, בשל העובדה כי בעברו הרחוק היו עליו מים נוזלים 

בכמויות גדולות ביותר משערים החוקרים כי ייתכן והיו על מאדים חיים!!! המחקר מתבצע באמצעות חלליות שמקיפות 

אותו ומצלמות את פניו וכלי רכב רובוטיים הנעים על פני השטח שלו וחוקרים את קרקע המאדים. בני האדם, הסקרנים 

מאוד בסוגיית החיים בחלל, ממשיכים לחפש אחר עדויות שיתמכו בהשערת קיום החיים הקדומים על מאדים.
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רקע
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מהלך
השיעור
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חלק ב –הדגמות, משימות ותרגולים 

מה חשוב בתמונות שמצולמות בחלל ומועברות לניתוח ולימוד?
ערכו דיון קצר בנושא התמונות והמרכיבים החשובים בהם )כיוונים מנחים: חדות, שטח גדול בתמונה, 

רזולוציה, הבחנה בפרטים, השעה ביום בה מצולמת התמונה, צבע(.

NASA :תמונת נוף במאדים, צילום
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.2

מהלך
השיעור

צילום בתלת מימד

הטכנולוגיה של תלת מימד היא חיקוי האופן שבו המוח מדמה שהוא רואה תמונה כלשהי בשלושה 

ממדים. השיטות ליצירת תמונות תלת מימד מגוונות, ובפעילות זו נעשה שימוש בשיטה מוכרת וידועה – 

שימוש במשקפיים עם מסנני צבע. 

הראיה התלת ממדית הנוצרת במוח האנושי, מתקבלת באמצעות המרחק שבין שתי העיניים. כיוון שכל 

עין מביטה על גוף כלשהו המצוי מלפנים מזווית אחרת, נוצרות במוח שתי תמונות של אותו עצם, אולם 

כל אחת מהתמונות נראתה מזווית מעט שונה. המוח מעבד את שתי התמונות לתמונה אחת ומסיק עומק

. צילום תלת ממדי נעשה באמצעות חיקוי של המראה שהעין רואה, המושג באמצעות צילום של שתי 

תמונות במרחק של עשרה סנטימטרים בין עדשה לעדשה, כמו המרחק הטבעי בין העיניים. על מנת 

שתתקבל אצל הצופה תמונה תלת-ממדית, עליו לצפות בכל עין בתמונה אחרת, וכך נוצרת תחושת 

ה"עומק". אפשר לצלם גם תמונות בתלת מימד בבמרחקים גדולים, כאשר המרחק בין שתי תמונות 

המרכיבות את תמונת תלת המימד גדל. 

השיטה ליצירת אפקט של עומק בדרך זו מכונה סטריאוסקופיה.

נוף במאדים, תמונת תלת מימד
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חשיבות שתי העיניים ביצירת תמונה תלת מימדית

שלחו את שתי ידיכם לפנים והרימו בכל יד אצבע באופן ששתי האצבעות יהיו במרחק שונה מפניכם. כאשר אתם 

מביטים בשתי האצבעות, אתם מיד מבחינים מי מהן קרובה יותר.

כעת, עצמו עין אחת והביטו שוב בשתי האצבעות – מיד אפשר לראות שקשה להבחין בעומק ולקבוע מי 

מהאצבעות קרובה יותר.

שימוש בטכנולוגיית תלת-ממד נפוץ בעיקר בעולם הבידור, בעיקר בסרטי קולנוע. גם בעולם הרפואה התלת 

ממד נפוץ יותר ויותר בהדמיות ועוד. בחקר החלל נעשה שימוש רב בתלת ממד ונאס"א שלחה רכב חלל שצילם 

את מאדים בתלת ממד. 

ברוב המקרים, קשה להקרין שתי תמונות נפרדות, כפי שהעינים שלנו עושות. לכן, כל מי שראה סרט בתלת מימד 

יודע שעל המסך נראית תמונה אחת, מטושטשת, שהיא למעשה שתי תמונות, היושבות אחת על השניה. כל אחת 

צולמה ממיקום שונה אבל מבעד למסנן אחר – למשל – האחת מבעד למסנן אדום והשניה מבעד למסנן כחול.

כעת, אם נרצה לחבר שוב את התמונות לתמונה אחת, תלת-מימדית, נעשה את הפעולה ההופכה – נביט בשני 

המסננים – נרכיב על עין אחת מסנן כחול ועל השניה מסנן אדום. אנו נקבל מיד תמונה תלת מימדית כפי שנתרגל 

בהמשך.

)הערה – כיום קיימות טכנולוגיות נוספות לצילום בתלת מימד המיועדות למסכים חכמים ולמשקפים שאינן 

מבוססות על הטכנולוגיה של כחול ואדום אלא על שימוש מתוחכם באורכי הגל המצולמים בכל מצלמה. אנו 

לא נתעכב על ההסבר למעט העובדה שמדובר באותו רעיון – שימוש בשני מסננים שונים לצילום אותה תמונה.  

שיטה נוספת הקיימת בטלוויזיות החכמות היא  שימוש במחשב לפירוק כל תמונה לשתי תמונות שונות והקנייה 

של אשליית עומק(. 

משקפיים פשוטים 
לראייה תלת ממדית
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חשיבות הלימוד של מאדים באמצעות תמונות תלת ממדיות3.

שימוש בטכנולוגיית תלת-ממד נפוץ בחקר החלל בכלל, ובחקר מאדים בפרט, שכן הוא מאפשר לחוקרים, 

ובמיוחד לגיאולוגים, "לחוש" בצורה טובה יותר את פני השטח של מאדים, ולהבין תהליכים שונים 

שהתרחשו על פניו במהלך מיליארדי שנות קיומו.

דוגמאות ליכולת הבחנה בפרטים המודגשת על ידי שימוש בצילום תלת ממדי:

ניתוח מכתשים )שנוצרו מפגיעה של אסטרואידים, ואופן שחיקתם מלמד על תהליכים טבעיים שונים 	 

במאדים לרבות רוחות וזרימת מים בעברו הרחוק(

מעקב אחרי נדידת חולות	 

ניתוח תהליכי בלייה 	 

ניתוח זרימות קדומות של מים באפיקים וקניונים	 

ניתוח טוב של אבנים וסלעים אותם בוחנים רובוטים וחלליות מחקר	 

מהלך
השיעור
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בנו משקפי תלת מימד )ראו נספח(4.

א. צפו בתמונה להלן של מאדים ללא משקפיים – ואחריהן עם משקפיים. מה ההבדלים העיקריים? 

ב. צפו בתמונה של מכתש ללא משקפיים. נסו להעריך את עומקו. הרכיבו משקפיים. מה רואים כעת? 

ניסוי

מכתש על מאדים – תמונת תלת מימד

מכתש ויקטוריה על מאדים – תמונת צבע, ללא תלת מימד
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    /http://mars.jpl.nasa.gov/mars3d ג. היכנסו לאתר תמונות מאדים בתלת מימד

    שימו את משקפי התלת מימד על עיניכם וסיירו במאדים!!!

ניסוי

"סימני הדרך" של רובר שטח על מאדים
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החללית 'אודיסי' מעל מאדים

הצל של רובר שטח במאדים

"סלפי" של רובוט על מאדים

 תמונות נוספות בתלת מימד
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דיון
וסיכום

שאלות מנחות:

מה היתרונות של השימוש 	 
 במשקפי תלת מימד?

כיצד לדעתכם עוזר השימוש 	 
בתלת מימד לחקר נוסף של כוכבי 

 לכת אחרים?

כיצד תציעו לשלב בין תלת 	 
ממדיות לבין הצבע שבתמונה?

דגשים והמלצות:

זהירות בגזירת והכנת המשקפיים – במיוחד אם ילדים צעירים עוסקים בכך.

אתרי עזר:

תמונות מאדים בתלת מימד
אתר זה הוא האתר המרכזי של נאס"א אליו מועלים צילומים של מאדים בתלת מימד. הוא מתעדכן 

/http://mars.jpl.nasa.gov/mars3d .מעת לעת, לכן שווה לשוב ולבקר בו 

מומלץ לרשום את הכתובת על המשקפיים, כך יוכלו המשתתפים לשתף את בני המשפחה בחוויה! 

קישור להדרכה להכנת משקפי תלת מימד ללא נייר צלופן

http://www.wikihow.com/MakeYourOwn3D Glasses
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נספח

הכנת משקפי תלת מימד

גזרו את השבלונה כמתואר בתרשים 1

 גזרו ריבועי נייר צלופן אדום וכחול

)על הריבועים להיות בגודל רחב מחור המשקפיים כך שתוכלו להדביקם למסגרת(

הצמידו בעזרת דבק או שדכן על פי תרשים 2

.1

.2

.3

בעמוד הבא שרטוט לגזירה והכנה בגודל 1:1

תרשים 2

תרשים 1
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שיעור
מהנה!


