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Analogowy projektor hologramów 3D – Magiczne lustro 
AstroMedia art. nr  420.MSP   
 
 Magicznym lustrem AstroMedia stworzysz 
realistyczne, trójwymiarowe iluzje. Stworzone obrazy 
różnych przedmiotów będą tak rzeczywiste, że nie 
oprzesz się próbie ich dotknięcia ale każdorazowo 
Twoja dłoń trafi w pustkę ! 
 
Jak stworzyć trójwymiarowe iluzję za pomocą 
Magicznego Lustra AstroMedia: 
Podnieś górną połowę lustra i umieść dołączoną do 
zestawu żabkę na środku dolnej połówki lustra. Zamiast 
żabki możesz tam umieścić inny przedmiot, ale nie 
powinien być on od większy od żabki. Zamontuj z 
powrotem górną połowę lustra i spójrz pod pewnym kątem 
na otwór w górnej pokrywie. Zauważysz tam niezwykle 
realistyczne, trójwymiarowe odbicie (hologram) 
przedmiotu umieszczonego wewnątrz lustra. 
Wskazówka: Dla najlepszego efektu wybieraj raczej małe 
przedmioty o nieregularnych kształtach, np. kwiatek, 
pączek, orzech, miniaturową zabawkę itp. 
Ważne: Unikaj zarysowania powierzchni lustra i jeśli to 
możliwe nie dotykaj go palcami. Jeśli będziesz musiał je 
umyć, zrób to miękką bawełnianą szmatką i odrobiną 
spirytusu. 

O lustrach i odbiciach: 
Człowiek poznał czym jest odbicie, kiedy u zarania dziejów 
spojrzał na spokojną taflę wody. Pierwsze wykonane przez 
człowieka lustra pochodzą z neolitu i mają około 9000 lat. 
Powstały z wygładzonego i polerowanego obsydianu - 
szklistej skały wulkanicznej. Około 5000 lat temu 
babilończycy produkowali lustra z polerowanych płyt z 
brązu, a pierwsze lustra wykonane ze szkła powstały 2000 
lat temu.  
Odbicie lustrzane to obraz nieistniejący w rzeczywistości, 
pozornie znajdujący się w naszej przestrzeni, ale za taflą 
lustra - w przestrzeni, która tak naprawdę nie istnieje. Z 
Magicznym lustrem AstroMedia jest zupełnie inaczej: dzięki 
niemu obraz pojawia się nie za, ale przed lustrem - w tej 
samej przestrzeni co obserwator. Możesz go obracać i 
spróbować dotknąć, a twój palec przejdzie na wylot przez 
realistyczny obraz przedmiotu, który wciąż będzie w 
miejscu, którego będziesz dotykać. Dlatego obraz, 
wytworzony przez magiczne lustro, nazywany jest obrazem 
rzeczywistym. 
Ale jak powstaje to lustrzane odbicie? 
Wyjaśnimy to poniżej. 

 
1: Zwierciadło paraboliczne ma tę 
właściwość, że odbija równolegle 
padające promienie, np. słońca 
zbierając je w jednym punkcie tzw. 
ognisku. Odległość między 
zwierciadłem a ogniskiem jest  
nazywana ogniskową. Zwierciadło 
paraboliczne jest często 
wykorzystywane w nauce i technice np. 
w antenach satelitarnych ("antenach 
parabolicznych"), w teleskopach 
zwierciadlanych takich jak słynny 
teleskop Hubble'a lub w piecykach 
słonecznych, w których garnek jest 
umieszczony w ognisku dużego 
parabolicznego zwierciadła. 

2: Możliwa jest również odwrotna 
sytuacja: jeśli w ognisku zwierciadła 
parabolicznego znajduje się źródło 
światła, wszystkie promienie padające 
na paraboliczne lustro odbijają się od 
niego równolegle, czyli wszystkie w 
tym samym kierunku. Jest to 
wykorzystywane przy budowie np. 
reflektorów.  

 

3: Jeśli teraz umieścisz dwa 
zwierciadła paraboliczne tej samej 
wielkości i o tej samej ogniskowej 
wewnętrznymi stronami skierowanymi 
do siebie w taki sposób, że odległość od 
podstawy jednego zwierciadła do 
podstawy drugiego odpowiada ich 
ogniskowej, wszystkie promienie 
świetlne wychodzące ze środka 
jednego lustra przejdą przez środek 
drugiego lustra. 

 

4: Jeśli w górnym lustrze (pokrywie) 
zrobimy otwór, to światło odbijające 
się od  środka dolnego lustra będzie  
gromadzić się dokładnie w środku 
otworu. Będzie tam faktycznie 
(„naprawdę”) obecne. W ten sposób 
obraz naszej żabki po odbiciu w lustrze 
znajdzie się w środku otworu tworząc 
rzeczywisty obraz żaby obróconej o 
180°. 

5: Żabka jest umieszczona nieco 
powyżej powierzchni dolnego lustra i 
dlatego większość promieni świetlnych 
emanujących z żabki nie znajduje się na 
poziomie podłogi dolnego lustra, ale 
nieco wyżej. Dlatego jej rzeczywisty 
obraz wyświetla się nieco wyżej – nad 
otworem górnego lustra - oraz jest 
większy niż obiekt wewnątrz lustra - 
wydaje się, że wystaje on ponad górne 
lustro. 

 

Dobra rada: weź niewielką latarkę i 
skieruj snop światła na odbicie 
oświetlając je. Niesamowite !  Można 
oświetlić je niczym namacalny, 
prawdziwy obiekt. Dzięki temu iluzja 
jest jeszcze mocniejsza. 


