


צבעי היסוד של האור וחיבורם

ראיית צבעים-חפצים צבעוניים 





כאשר האור הלבן עובר דרך מנסרה מתקבל ספקטרום    

.פליטה רציף המכיל את כל אורכי הגל בתחום הנראה

כאשר האור הוורוד של נורת המימן עובר דרך מנסרה  

מתקבל ספקטרום פליטה קווי שבו ארבעה אורכי גל 

.מסדרת בלמר

ארבעת אורכי הגל של סדרת בלמר מתחברים לאור  

.  כל אורכי הגל בתחום הנראה מתחברים לאור לבן. ורוד

בעזרת שלושה צבעי יסוד של האור אפשר ליצור את כל 

.צבעי האור



נצפה בסימולציה

https://www.surendranath.org/GPA/General/ColorAS/ColorAS.html

חיבור צבעי היסוד של האור

וכי המתגים של שלוש  " Addition"בדקו כי בכותרת כתוב 

.100%אלומות האור מוסטים ימינה לעוצמת אור של 

.הזיזו את אלומות האור כדי שתיווצרנה ביניהן חפיפות שונות

https://www.surendranath.org/GPA/General/ColorAS/ColorAS.html


:בעזרת הסימולציה מלאו את החסר

_______בערבוב אור אדום ואור כחול מתקבל אור 

_______בערבוב אור כחול ואור ירוק מתקבל אור 

_______בערבוב אור ירוק ואור אדום מתקבל אור 

_____בערבוב שלושת צבעי היסוד של האור מתקבל אור 

( 50%)ואור ירוק ( 100%)בערבוב אור אדום 

____מתקבל אור 



(ְנָטה'ַמג  )ורוד עז בערבוב אור אדום ואור כחול מתקבל אור 

(ִציָאן)טורקיז בערבוב אור כחול ואור ירוק מתקבל אור 

צהובבערבוב אור ירוק ואור אדום מתקבל אור 

לבןבערבוב שלושת צבעי היסוד של האור מתקבל אור 

( 50%)ואור ירוק ( 100%)בערבוב אור אדום 

כתוםמתקבל אור 

.באמצעות שינוי עוצמות האור אפשר לקבל את כל צבעי האור



?איך אנו רואים את הצבעים של חפצים צבעוניים

(.  ִפיְגֵמְנט)ִצְבָעןחפצים אלו מכילים חומר שנקרא 

חלק מאורכי הגל של  בולעִצְבָעןה, כאשר אור בתחום הנראה פוגע בחפץ

לכל הכיוונים ומגיעים  מפוזריםאורכי הגל שאינם נבלעים . האור הנראה

.גם לעינינו

.והגיעו לעינינוהתפזרואנו רואים את החפץ בצבע המתאים לאורכי הגל ש

לבן או  –אור פולטיםהגופים מאירים הם , ('וכו

.פולטאנו רואים את אורכי הגל שהגוף המאיר . צבעוני

נורות שונות  , נר, השמש

נורת  , נורת ליבון, נורת לד)

מימןנורת, נורת הלוגן, פלואורסנט



.בכלנית ישנו צבען שנקרא ַאְנתֹוִציַאִנין

הצבען בפרח זה בולע בעיקר את 

בתחום  -nm 520-560אורכי הגל 

.האור הירוק



ַאְנתֹוִציַאִנין בכלנית 

בולע אורכי גל בתחום 

הצבע הירוק

שאר אורכי הגל 

מגיעים  , מתפזרים

לעינינו ומתחברים  

לצבע האדום
1

2

.ומגיעים לעינינומתפזריםכל אורכי הגל שאינם נבלעים 

.של הירוקצבע המשלים הם מתחברים ונראים בעינינו כ

.הוא הצבע שנמצא בגלגל הצבעים מול הצבע שנבלעהצבע המשלים 

.אדוםהוא הירוקהצבע המשלים של ה



בכלל  חפץ לבן לא בולע

.  אורכי גל בתחום הנראה

כל אורכי הגל בתחום  

הנראה מתפזרים  
.  ומגיעים לעינינו

חפץ שחור בולע את כל  

אורכי הגל בתחום  

אף אורך גל לא  . הנראה
.מתפזר ומגיע לעינינו



עלי הכותרת של פרח מסוים בולעים אורכי גל בתחום  

580-595 nm .זהו את הפרח.

1 2 3 4 5 



הצבען בעלי  . שייכים לתחום האור הצהובnm 580-595אורכי הגל בין 
, הכותרת בולע אורכי גל אלה ושאר אורכי הגל בתחום הנראה מתפזרים

.סגול–מגיעים לעינינו ומתחברים לצבע המשלים של הצהוב 

4



הצבען בפיל הנייר והצבען בתמיסה השקופה בולעים אורכי  
.גל בתחום האור האדום ולכן אנו רואים אותם ירוקים

.  כל שאר אורכי הגל מתפזרים לכל הכיוונים

כמו זכוכית  , בחפצים שקופים

נייר צלופן עבה או  , צבעונית

אורכי הגל המתפזרים  , תמיסה
.החפץדרךעוברים גם 



.חפץ ירוק מונח בחדר חשוך לחלוטין

?באיזה צבע נראה את החפץ אם נאיר אותו באור אדום

?באיזה צבע נראה את החפץ אם נאיר אותו באור ירוק



.  הצבען שבחפץ בולע אורכי גל בתחום האור האדום

ומכיוון שאין אורכי גל  , הצבען יבלע את האור-תאורה אדומה 

אף אורך גל לא יגיע לעינינו ולכן החפץ , אחרים שמתפזרים

.ייראה שחור

.  הצבען לא בולע אורכי גל בתחום האור הירוק–תאורה ירוקה 

.יגיע לעינינו ונראה את החפץ ירוק, האור הירוק יתפזר

X



.עין נמצאת בחדר חשוך לחלוטין-מחבת עם ביצת

באיזה צבע ייראה החלבון ובאיזה צבע ייראה החלמון אם 

?נאיר אותם באור אדום

פנינה חדד וסוזי טפר:צילום



האור  . החלבון לא בולע אורכי גל בתחום הנראה–

ולכן החלבון נראה , מתפזר ומגיע לעינינו, האדום לא נבלע

.אדום

החלמון בולע  –

אורכי גל בתחום האור  

הצבע המשלים של  )הסגול 

(.הצהוב

,  הוא לא בולע אור אדום

,  ולכן האור האדום מתפזר

מגיע לעינינו וגם החלמון  

.אדוםנראה 
פנינה חדד וסוזי טפר:צילום
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הצבענים שבחפצים סביבנו הם בעיקר יונים של מתכות או  

.חומרים מולקולריים

.ראינו כי ליונים של מתכות יש ספקטרום בליעה קווי

הוא משתרע על  –למולקולות ספקטרום בליעה לא קווי 

.תחום אורכי גל או מספר תחומים כאלה

ספקטרום בליעה של צבען  : דוגמה

.מולקולרי

הצבען כאן בולע בעיקר אורכי גל  

.nm 450-490בתחום 
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לפניכם ספקטרום בליעה של 

באיזה  . צבען מולקולרי

מהירקות המצוירים נמצא  

?הצבען



ַטא, הצבען בולע  , ָקרֹוֵטן-ב 

בעיקר אורכי גל בתחום

450-490 nm ,  כלומר בתחום

.האור הכחול

שאר אורכי הגל מפוזרים  

הירק יהיה בעל  . ומגיעים לעינינו

.  כתום–הצבע המשלים לכחול 
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בתחנת החלל הבינלאומית מגדלים חסה תחת תאורה חסכונית  

.  של נורות לד אדומות

?האם אפשר לגדל חסה גם תחת תאורה של נורות לד ירוקות



לכן כדי לגדל צמחים מספיק  

להאיר אותם בנורות אדומות  

ולעיתים בשילוב גם עם נורות  )

(.כחולות

כמו  , ישנם צבענים שלהם כמה בליעות בתחום הנראה

.הכלורופיל-הצבען שבעלים 
רחב של האור האדום  הכלורופיל בולע אורכי גל בתחום

. אור זה מנוצל לפוטוסינתזה בצמח. והאור הכחול

.הכלורופיל לא בולע אור ירוק

הצבען  . אם נאיר צמחים ירוקים עם נורות ירוקות הם ימותו

כלורופיל אינו בולע אורכי גל בתחום האור הירוק והצמח לא 

.יקבל אנרגיה לביצוע פוטוסינתזה



השחור הכי שחור שיש
https://www.youtube.com/watch?v=9DLiwQSgPnU&ab_channel=MrScientific

https://www.youtube.com/watch?v=9DLiwQSgPnU&ab_channel=MrScientific


כחול ואדום הם צבעי היסוד של האור ובעזרתם  , ירוק

.אפשר ליצור את כל צבעי האור

.האור הלבן הוא חיבור כל אורכי הגל בתחום הנראה

בתחום    פולטים אור( 'נורה וכו, נר, שמש)גופים מאירים 

.הנראה ואנו רואים את חיבור אורכי הגל הנפלטים

בתחום  בולעים חלק מאורכי הגלחפצים צבעוניים 

ומגיעים לעינינומתפזריםשאר אורכי הגל . הנראה

.כצבע המשלים לאור שנבלע


