
      واد و روش ها:م         

براي ساخت اين عينك به جعبه ي 

مقوايي )كارتن( ، دو عدسي محدب 

نسبتا تخت و مات ، چسب ، قيچي ، 

مناسب بر روي كاتر ، پرگار ، عكس 

 موبايل و چسب نر و ماده احتياج داريم

ابتدا يك قطعه ي مقوايي برداشته شده 

و قطعات به شكل ها و اندازه هاي زير 

برش زده شد : مستطيلي به ابعاد يازده 

و نيم در سيزده ، سه مربع به ابعاد هفت 

و سه دهم در هشت ، دو مستطيل به 

ابعاد نه در سيزده و هشت در سيزده كه 

در قسمت پايين عكس مي بينيد حاللي 

ا وجود دارد . دو مستطيل در پايين آنه

به ابعاد هفت در دوازده و نيم كه براي 

چشم ها به كار مي روند .پس از ساخت 

قطعات آنها را به شكل رو به رو به هم 

متصل كرده و در نهايت انتهاي آن را 

چسب نر و ماده مي چسبانيم تا بتوانيم 

فضايي را براي قرار دادن و برداشتن 

 موبايل بسازيم .  

 

 :نتایج            

اين استريوسكوپ بسيار بهتر از  

عينك هاي طلقي آبي و قرمز عمل 

مي كند و تصاوير را بزرگ كرده ، جلو 

آورده و كمي مات مي كند . اما بايد 

توجه داشت كه براي نتيجه ي بهتر 

به نور مناسب و زاويه ديد مناسب نيز 

 نياز است .

 کس ها و جداول:ع            

عينك هاي واقعيت مجازي كه محبوب واقع شده اند قيمت بسيار بااليي دارند . به همين دليل ما تصميم گرفتيم خودمان  چکیده:  

 خانه بسازيم كه با كيفيتي نسبتا مناسب تصاوير ما را به صورت سه بعدي نشان دهدعينك برجسته بيني را در 

 ساخت عينك برجسته بين با اسستفاده از وسايل ساده هدف:  

 
 

 ساخت استريوسكوپ با وسايل ساده  عنوان پروژه:

آزمایش هاي علمی گروه پژوهشی:  

 

 ریحانه صدیق و آنیتا بهرامی :اعضاي گروه

 سركار خانم صداقت استاد راهنما:

(ستان فرزانگان دو تهران)دوره اولپژوهشی دبیر-شگاه علمیینماچهاردهمین   

در عينكعكس ديده شده  عكس اصلي  


