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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα ερωτήματα που αποτέλεσαν τη βάση για να ασχοληθώ με τη σχέση της ιστορίας της 

Φυσικής και της Διδακτικής, δημιουργήθηκαν μέσα από  τα εργαστήρια που διοργάνωνα 

και διεξήγαγα με τους    φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στα τέλη 

της δεκαετίας του ογδόντα.   Τότε άρχισε να με απασχολεί  το θέμα του νοήματος των 

δεδομένων. Πολλά από τα πειράματα που ήταν σχεδιασμένα επαγωγικά, υποτίθεται ότι θα 

οδηγούσαν σε μία γενίκευση, η οποία θα έδινε ένα νόμο  της Φυσικής. Υπήρχαν πολλά 

απλά πειράματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτόν τον σκοπό. Ένα τέτοιο 

πείραμα το οποίο φαίνεται πολύ απλό στη διάταξη του και στην εκτέλεσή του,  είναι το 

πείραμα της μέτρησης του δείκτη διάθλασης με το ημικύκλιο. Σύμφωνα με τις οδηγίες που 

βρίσκονται σε διάφορες «εγκυκλοπαίδειες» πειραμάτων έπρεπε ο λόγος των ημιτόνων των 

γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης να είναι σταθερός (ή περίπου σταθερός) και ίσος με το 

δείκτη διάθλασης. Παρ' όλες τις προσπάθειες για ακριβή τοποθέτηση του ημικυκλίου στον 

«γωνιομετρικό» κύκλο και την ευθυγράμμιση της φωτεινής πηγής, ποτέ δεν εμφανιζόταν 

αυτή η σταθερότητα.  Αυτό προξενούσε ερωτήματα στους φοιτητές για την εγκυρότητα του 

πειράματος ή για τις συσκευές. Πολλές φορές αποδιδόταν η αποτυχία σε κατασκευαστικά 

σφάλματα των παρεχόμενων σχολικών συσκευών ή στο ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν 

είχαν μάθει αρκετή Φυσική κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Μέση  Εκπαίδευση, 

οπότε δεν τα κατάφερναν στη Φυσική γι' αυτό και είχαν τόσα σφάλματα. Η προσπάθεια για 

την αντιμετώπιση της κατάστασης γινόταν μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης των 

σφαλμάτων με κατάλληλα προγράμματα, που επέτρεπαν στους φοιτητές να βρίσκουν ποιες 

τιμές ήταν πολύ έξω από τις αναμενόμενες με βάση έναν γνωστό νόμο. Σε μερικά 

πειράματα ήταν δυνατόν να γίνει μια «ανακάλυψη» του νόμου, ιδιαίτερα αν η σχέση ήταν 

μια απλή αναλογία, όμως για το νόμο της διάθλασης δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έτσι 

δημιουργήθηκαν ερωτήματα που μερικά από αυτά είχαν μια επιστημολογική χροιά: 

Πώς ανακαλύφθηκαν οι νόμοι της Φυσικής; Είχαν τόση μεγάλη ακρίβεια  τα πειράματα  των 

Αρχαίων, του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, ώστε να είναι σίγουροι για τους νόμους;  

Ήξεραν να κάνουν ανάλυση σφαλμάτων οι Φυσικοί αυτών των εποχών;  

Όταν το 1998 βρέθηκα με εκπαιδευτική άδεια στην Αμερική, είχα την ευκαιρία να βρω στη 

βιβλιοθήκη του  πανεπιστημίου του Ohio μια συλλογή βιβλίων που αναφερόταν στην 

ιστορία της Οπτικής. Ένα παλιό βιβλίο σε μορφή microfilm ήταν το βιβλίο του Wilde (1838) 

που έδινε τους καταλόγους των αποτελεσμάτων των Πτολεμαίου, Αλ Χαϊθάμ και Βίτελο 

(Witello ή Vitello). Η αναφορά στον Αλ Χαϊθάμ με οδήγησε στο βιβλίο του Ναζίφ «Al - 

Hassan ibn al - Haytham buhuthuhu wa - kuchufuhu al  basariyya»  Vol.1(Ο Αλ Χάσαν Ιμπν Αλ 

Χαϊθάμ, οι έρευνες του και οι ανακαλύψεις του στην Οπτική).  Μελετώντας το βιβλίο αυτό 

και άλλα βιβλία,  είδα ότι πολλές ιδέες του Αλ Χαϊθάμ μπορούν να εφαρμοστούν στη 

Διδακτική της Φυσικής. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά με προγράμματα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή που χρησιμοποίησαν τις ιδέες του Αλ Χαϊθάμ σε αντιπαραβολή με σύγχρονες 

διδασκαλίες. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποίησα αυτά τα προγράμματα  

κυρίως για επίδειξη, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και από τους ίδιους τους φοιτητές.  

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η χρήση ιστορικών θεμάτων 

για τη διδασκαλία της Οπτικής. Εξετάζονται θέματα σχετικά με τη φύση του φωτός. Αυτά 

έχουν άμεση σχέση με τις ιδέες των αρχαίων Ελλήνων (π.χ. Ευκλείδη, Ήρωνα, Πτολεμαίου), 

Αράβων (π.χ. Αλ Κίντι, Αλ Χαϊθάμ) Μεσαιωνικών Δυτικοευρωπαίων (π.χ. Βίτελο), του 

Καρτεσίου, του Νεύτωνα (Newton) και του Χόιχενς (Huygens). 
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Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την ευθύγραμμη διάδοση του 

φωτός. Παρουσιάζονται  προβλήματα που μελετήθηκαν από την αρχαιότητα: το μέγεθος 

της σκιάς (που ήδη αναφέρεται στα έργα του Ευκλείδη, ενώ τα πρώτα σχήματα 

παρουσιάζονται στον Αλ Κίντι), θέματα που αφορούν την ένταση του φωτός στην περιοχή 

της παρασκιάς (που μελετήθηκαν από τον Αλ Χαϊθάμ), θέματα σκοτεινού θαλάμου, όπως 

αυτά που έθεσε ο Αριστοτέλης και έλυσε ο Αλ Χαϊθάμ. Τα θέματα της σκιάς μελετήθηκαν 

τόσο  σε εργαστηριακές διδασκαλίες όσο και σε πειραματικές διδασκαλίες μέσα στα 

πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρονται οι απόψεις του Ευκλείδη, του Ήρωνα καθώς και οι 

μελέτες του Αλ Χαϊθάμ για την ανάκλαση, ο οποίος έδωσε πειραματικές διατάξεις 

ακριβείας, όμως η λανθασμένη θεωρία του για την όραση δεν του επέτρεψε να φθάσει 

στους γνωστούς σε μας νόμους του σχηματισμού των ειδώλων. Αντί για τους γνωστούς μας 

νόμους έδωσε μια σειρά «θεμάτων» και διάφορους κανόνες. Οι αποδείξεις για τους 

κανόνες αυτούς είναι γεωμετρικές. Μερικές φορές είναι αρκετά περίπλοκες. Για λόγους 

συντομίας οι πιο πολλές παραλήφθηκαν από το βιβλίο αυτό. Όμως η σημασία τους έγκειται 

στο ότι ο Αλ Χαϊθάμ είχε ξεπεράσει το νοητικό εμπόδιο σύμφωνα με το οποίο τα 

Μαθηματικά εξετάζουν μόνο αφηρημένες ποσότητες σε αντίθεση με τη Φυσική  η οποία 

εξετάζει τις μεταβολές που συνδέονται με την ύλη.  Η μελέτη του Αλ Χαϊθάμ για τις 

ιδιότητες της επιφάνειας της Σελήνης δίνει μια μαθηματική εφαρμογή αυτών των ιδεών και 

ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα διάχυτης ανάκλασης.  

Ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η σχέση των κανόνων και της έννοιας 

του ειδώλου στη σύγχρονη διδασκαλία της Φυσικής. Είναι γνωστό ότι οι παραξόνιες  

ακτίνες μόνο κατά προσέγγιση τέμνονται σε ένα σημείο, όμως συνήθως αυτό ξεχνιέται 

καθώς δίνεται έμφαση στην τομή όλων των ακτίνων που ξεκινούν από ένα σημείο μετά την 

επίδραση του οπτικού οργάνου.  Η προσέγγιση του Αλ Χαϊθάμ σ' αυτό το θέμα (στο 3ο 

Κεφάλαιο) σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απόψεις δείχνει τον προσεγγιστικό χαρακτήρα 

της σύγχρονης Φυσικής.  

Η διάθλαση αντιμετωπίζεται στο Τέταρτο Κεφάλαιο. Στην αρχή παρουσιάζονται θέματα που 

έχουν σχέση με τη διδασκαλία της διάθλασης και των φακών και στη συνέχεια θέματα 

σχετικά με την ιστορία της μελέτης του φαινόμενου: ιδέες του Ευκλείδη, το πείραμα του 

Πτολεμαίου, η μελέτη του Αλ Χαϊθάμ. Οι φακοί αντιμετωπίζονται τόσο μέσα από 

πειραματική διδασκαλία όσο και από ειδικό λογισμικό που παρουσιάζει το φαινόμενο της 

διάθλασης. Παρουσιάζεται και ένα λογισμικό που έχει σκοπό να επιτρέψει στο μαθητή 

αφενός να εκτιμήσει τη σημασία των σφαλμάτων στις μετρήσεις και αφετέρου να δει 

διάφορα θέματα σχετικά με τις μετρήσεις των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης και 

τελικά να δει ιδέες σχετικά με τη φύση του φωτός. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διδακτική της Όρασης μέσα στα πλαίσια της 

Φυσικής, όμως υπάρχουν αναφορές και σε θέματα ψυχολογίας της όρασης, όπως π.χ. 

θέματα που αφορούν το φαινόμενο μέγεθος των ουρανίων σωμάτων. Παρουσιάζονται 

επίσης θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις που παρατηρούμε τα αντικείμενα διπλά 

(διπλωπία) και διδακτικές εφαρμογές του φαινομένου. 

Το Έκτο Κεφάλαιο  είναι αφιερωμένο στο ουράνιο τόξο. Το θέμα εξετάζεται κύρια μέσα από 

μια συζήτηση της ιστορία των ιδεών γι’ αυτό. Παρουσιάζονται οι απόψεις του Αριστοτέλη, 

του Αβικένα, του Αλ Χαϊθάμ , του Αλ Φαρίσι και  του Καρτεσίου και τελικά οι ιδέες που 

ανέπτυξε ο Νεύτων.  
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Το Έβδομο Κεφάλαιο ασχολείται με τη διδασκαλία των χρωμάτων. Παρουσιάζονται 

απόψεις των αρχαίων Ελλήνων, του Αλ Χαϊθάμ και του Νεύτωνα. Παρουσιάζονται μοντέλα 

για τη μελέτη του θέματος καθώς και απλές πειραματικές διατάξεις που επιτρέπουν να 

παρατηρηθεί η σύνθεση χρωμάτων προβολέων. 

Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει θέματα κυματικής και αφορά κυρίως εφαρμογές της 

κυματικής στη γεωμετρική Οπτική. Παρουσιάζονται και θέματα συμβολής. Δεν 

παρουσιάζονται  θέματα που αφορούν το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και την 

κβαντομηχανική καθώς αυτά θα έπρεπε να εξεταστούν σε πολύ περισσότερη έκταση από 

όση θα θέλαμε. 

 

Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 2004 

Παύλος Μίχας 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα ερωτήματα που αποτέλεσαν τη βάση για να ασχοληθώ με τη σχέση της ιστορίας της 

Φυσικής και της Διδακτικής, δημιουργήθηκαν μέσα από  τα εργαστήρια που διοργάνωνα 

και διεξήγαγα με τους    φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη στα τέλη 

της δεκαετίας του ογδόντα.   Τότε άρχισε να με απασχολεί  το θέμα του νοήματος των 

δεδομένων. Πολλά από τα πειράματα που ήταν σχεδιασμένα επαγωγικά, υποτίθεται ότι θα 

οδηγούσαν σε μία γενίκευση, η οποία θα έδινε ένα νόμο  της Φυσικής. Υπήρχαν πολλά 

απλά πειράματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γι' αυτόν τον σκοπό. Ένα τέτοιο 

πείραμα το οποίο φαίνεται πολύ απλό στη διάταξη του και στην εκτέλεσή του,  είναι το 

πείραμα της μέτρησης του δείκτη διάθλασης με το ημικύκλιο. Σύμφωνα με τις οδηγίες που 

βρίσκονται σε διάφορες «εγκυκλοπαίδειες» πειραμάτων έπρεπε ο λόγος των ημιτόνων των 

γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης να είναι σταθερός (ή περίπου σταθερός) και ίσος με το 

δείκτη διάθλασης. Παρ' όλες τις προσπάθειες για ακριβή τοποθέτηση του ημικυκλίου στον 

«γωνιομετρικό» κύκλο και την ευθυγράμμιση της φωτεινής πηγής, ποτέ δεν εμφανιζόταν 

αυτή η σταθερότητα.  Αυτό προξενούσε ερωτήματα στους φοιτητές για την εγκυρότητα του 

πειράματος ή για τις συσκευές. Πολλές φορές αποδιδόταν η αποτυχία σε κατασκευαστικά 

σφάλματα των παρεχόμενων σχολικών συσκευών ή στο ότι οι περισσότεροι φοιτητές δεν 

είχαν μάθει αρκετή Φυσική κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Μέση  Εκπαίδευση, 

οπότε δεν τα κατάφερναν στη Φυσική γι' αυτό και είχαν τόσα σφάλματα. Η προσπάθεια για 

την αντιμετώπιση της κατάστασης γινόταν μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης των 

σφαλμάτων με κατάλληλα προγράμματα, που επέτρεπαν στους φοιτητές να βρίσκουν ποιες 

τιμές ήταν πολύ έξω από τις αναμενόμενες με βάση έναν γνωστό νόμο. Σε μερικά 

πειράματα ήταν δυνατόν να γίνει μια «ανακάλυψη» του νόμου, ιδιαίτερα αν η σχέση ήταν 

μια απλή αναλογία, όμως για το νόμο της διάθλασης δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Έτσι 

δημιουργήθηκαν ερωτήματα που μερικά από αυτά είχαν μια επιστημολογική χροιά: 

Πώς ανακαλύφθηκαν οι νόμοι της Φυσικής; Είχαν τόση μεγάλη ακρίβεια  τα πειράματα  των 

Αρχαίων, του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, ώστε να είναι σίγουροι για τους νόμους;  

Ήξεραν να κάνουν ανάλυση σφαλμάτων οι Φυσικοί αυτών των εποχών;  

Όταν το 1998 βρέθηκα με εκπαιδευτική άδεια στην Αμερική, είχα την ευκαιρία να βρω στη 

βιβλιοθήκη του  πανεπιστημίου του Ohio μια συλλογή βιβλίων που αναφερόταν στην 

ιστορία της Οπτικής. Ένα παλιό βιβλίο σε μορφή microfilm ήταν το βιβλίο του Wilde (1838) 

που έδινε τους καταλόγους των αποτελεσμάτων των Πτολεμαίου, Αλ Χαϊθάμ και Βίτελο 

(Witello ή Vitello). Η αναφορά στον Αλ Χαϊθάμ με οδήγησε στο βιβλίο του Ναζίφ «Al - 

Hassan ibn al - Haytham buhuthuhu wa - kuchufuhu al  basariyya»  Vol.1(Ο Αλ Χάσαν Ιμπν Αλ 

Χαϊθάμ, οι έρευνες του και οι ανακαλύψεις του στην Οπτική).  Μελετώντας το βιβλίο αυτό 

και άλλα βιβλία,  είδα ότι πολλές ιδέες του Αλ Χαϊθάμ μπορούν να εφαρμοστούν στη 

Διδακτική της Φυσικής. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά με προγράμματα Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή που χρησιμοποίησαν τις ιδέες του Αλ Χαϊθάμ σε αντιπαραβολή με σύγχρονες 

διδασκαλίες. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποίησα αυτά τα προγράμματα  

κυρίως για επίδειξη, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και από τους ίδιους τους φοιτητές.  

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί η χρήση ιστορικών θεμάτων 

για τη διδασκαλία της Οπτικής. Εξετάζονται θέματα σχετικά με τη φύση του φωτός. Αυτά 

έχουν άμεση σχέση με τις ιδέες των αρχαίων Ελλήνων (π.χ. Ευκλείδη, Ήρωνα, Πτολεμαίου), 

Αράβων (π.χ. Αλ Κίντι, Αλ Χαϊθάμ) Μεσαιωνικών Δυτικοευρωπαίων (π.χ. Βίτελο), του 

Καρτεσίου, του Νεύτωνα (Newton) και του Χόιχενς (Huygens). 
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Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την ευθύγραμμη διάδοση του 

φωτός. Παρουσιάζονται  προβλήματα που μελετήθηκαν από την αρχαιότητα: το μέγεθος 

της σκιάς (που ήδη αναφέρεται στα έργα του Ευκλείδη, ενώ τα πρώτα σχήματα 

παρουσιάζονται στον Αλ Κίντι), θέματα που αφορούν την ένταση του φωτός στην περιοχή 

της παρασκιάς (που μελετήθηκαν από τον Αλ Χαϊθάμ), θέματα σκοτεινού θαλάμου, όπως 

αυτά που έθεσε ο Αριστοτέλης και έλυσε ο Αλ Χαϊθάμ. Τα θέματα της σκιάς μελετήθηκαν 

τόσο  σε εργαστηριακές διδασκαλίες όσο και σε πειραματικές διδασκαλίες μέσα στα 

πλαίσια μιας πτυχιακής εργασίας.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναφέρονται οι απόψεις του Ευκλείδη, του Ήρωνα καθώς και οι 

μελέτες του Αλ Χαϊθάμ για την ανάκλαση, ο οποίος έδωσε πειραματικές διατάξεις 

ακριβείας, όμως η λανθασμένη θεωρία του για την όραση δεν του επέτρεψε να φθάσει 

στους γνωστούς σε μας νόμους του σχηματισμού των ειδώλων. Αντί για τους γνωστούς μας 

νόμους έδωσε μια σειρά «θεμάτων» και διάφορους κανόνες. Οι αποδείξεις για τους 

κανόνες αυτούς είναι γεωμετρικές. Μερικές φορές είναι αρκετά περίπλοκες. Για λόγους 

συντομίας οι πιο πολλές παραλήφθηκαν από το βιβλίο αυτό. Όμως η σημασία τους έγκειται 

στο ότι ο Αλ Χαϊθάμ είχε ξεπεράσει το νοητικό εμπόδιο σύμφωνα με το οποίο τα 

Μαθηματικά εξετάζουν μόνο αφηρημένες ποσότητες σε αντίθεση με τη Φυσική  η οποία 

εξετάζει τις μεταβολές που συνδέονται με την ύλη.  Η μελέτη του Αλ Χαϊθάμ για τις 

ιδιότητες της επιφάνειας της Σελήνης δίνει μια μαθηματική εφαρμογή αυτών των ιδεών και 

ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα διάχυτης ανάκλασης.  

Ένα άλλο θέμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η σχέση των κανόνων και της έννοιας 

του ειδώλου στη σύγχρονη διδασκαλία της Φυσικής. Είναι γνωστό ότι οι παραξόνιες  

ακτίνες μόνο κατά προσέγγιση τέμνονται σε ένα σημείο, όμως συνήθως αυτό ξεχνιέται 

καθώς δίνεται έμφαση στην τομή όλων των ακτίνων που ξεκινούν από ένα σημείο μετά την 

επίδραση του οπτικού οργάνου.  Η προσέγγιση του Αλ Χαϊθάμ σ' αυτό το θέμα (στο 3ο 

Κεφάλαιο) σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απόψεις δείχνει τον προσεγγιστικό χαρακτήρα 

της σύγχρονης Φυσικής.  

Η διάθλαση αντιμετωπίζεται στο Τέταρτο Κεφάλαιο. Στην αρχή παρουσιάζονται θέματα που 

έχουν σχέση με τη διδασκαλία της διάθλασης και των φακών και στη συνέχεια θέματα 

σχετικά με την ιστορία της μελέτης του φαινόμενου: ιδέες του Ευκλείδη, το πείραμα του 

Πτολεμαίου, η μελέτη του Αλ Χαϊθάμ. Οι φακοί αντιμετωπίζονται τόσο μέσα από 

πειραματική διδασκαλία όσο και από ειδικό λογισμικό που παρουσιάζει το φαινόμενο της 

διάθλασης. Παρουσιάζεται και ένα λογισμικό που έχει σκοπό να επιτρέψει στο μαθητή 

αφενός να εκτιμήσει τη σημασία των σφαλμάτων στις μετρήσεις και αφετέρου να δει 

διάφορα θέματα σχετικά με τις μετρήσεις των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης και 

τελικά να δει ιδέες σχετικά με τη φύση του φωτός. 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διδακτική της Όρασης μέσα στα πλαίσια της 

Φυσικής, όμως υπάρχουν αναφορές και σε θέματα ψυχολογίας της όρασης, όπως π.χ. 

θέματα που αφορούν το φαινόμενο μέγεθος των ουρανίων σωμάτων. Παρουσιάζονται 

επίσης θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις που παρατηρούμε τα αντικείμενα διπλά 

(διπλωπία) και διδακτικές εφαρμογές του φαινομένου. 

Το Έκτο Κεφάλαιο  είναι αφιερωμένο στο ουράνιο τόξο. Το θέμα εξετάζεται κύρια μέσα από 

μια συζήτηση της ιστορία των ιδεών γι’ αυτό. Παρουσιάζονται οι απόψεις του Αριστοτέλη, 

του Αβικένα, του Αλ Χαϊθάμ , του Αλ Φαρίσι και  του Καρτεσίου και τελικά οι ιδέες που 

ανέπτυξε ο Νεύτων.  
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Το Έβδομο Κεφάλαιο ασχολείται με τη διδασκαλία των χρωμάτων. Παρουσιάζονται 

απόψεις των αρχαίων Ελλήνων, του Αλ Χαϊθάμ και του Νεύτωνα. Παρουσιάζονται μοντέλα 

για τη μελέτη του θέματος καθώς και απλές πειραματικές διατάξεις που επιτρέπουν να 

παρατηρηθεί η σύνθεση χρωμάτων προβολέων. 

Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει θέματα κυματικής και αφορά κυρίως εφαρμογές της 

κυματικής στη γεωμετρική Οπτική. Παρουσιάζονται και θέματα συμβολής. Δεν 

παρουσιάζονται  θέματα που αφορούν το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και την 

κβαντομηχανική καθώς αυτά θα έπρεπε να εξεταστούν σε πολύ περισσότερη έκταση από 

όση θα θέλαμε. 

 

Αλεξανδρούπολη, Δεκέμβριος 2004 

Παύλος Μίχας 
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Κεφάλαιο 1: Η φύση του φωτός 

Εισαγωγή 

Το βιβλίο αυτό αφορά στη διδακτική της Οπτικής και στοχεύει: 

α) Στην πρόταση μεθόδων για τη διδασκαλία της Οπτικής 

β) Στη διαπίστωση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία της Οπτικής. 

Τα δύο αυτά θέματα δεν είναι ανεξάρτητα. Για την επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας ο 

διδάσκων θα πρέπει να γνωρίζει τα πιθανά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει. Τα 

προβλήματα αυτά αφορούν αφενός τις ιδέες των μαθητών και αφετέρου τις δυσκολίες που 

εξαρτώνται από την προσέγγιση η οποία θα ακολουθηθεί στη διδασκαλία. Μια προσέγγιση 

στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά προβλήματα είναι η χρήση της Ιστορίας. 

Σημασία της χρήσης της ιστορίας στη διδασκαλία της Οπτικής 

Έχουν προταθεί διάφορες απόψεις για τη χρήση της Ιστορίας στη διδασκαλία των Φ.Ε. από 

τους  Hulin (1996), Seroglou F., Koumaras P. (1998), Ruth de Castro and Anna Maria Pessoa 

de Carvalho (1995). 

Ως θετικά αναφέρονται από την Ruth de Castro και την Anna Maria Pessoa de 
Carvalho (1995): 

α) Οι μαθητές έχουν μια πιο συνολική εικόνα για τη φύση των Φ.Ε. και ιδίως του 
δοκιμαστικού χαρακτήρα τους (Duschl, 1990) αντίθετα με την παρουσίαση της 
«επιστήμης της οριστικής μορφής». 

β) Οι μαθητές μπορούν  να κατανοήσουν τη βαθμιαία δόμηση της γνώσης.  

γ) Η ιστορική προσέγγιση μπορεί να δώσει μια εναλλακτική μορφή διδασκαλίας. 

δ) Δίνει ενδιαφέρον στο περιεχόμενο του μαθήματος. 

ε) Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιστορικά δεδομένα, για να ανακαλύψει 
διάφορα εμπόδια που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές.  

στ) Το μάθημα  αποκτά σημασία και για τους μαθητές που δε σκοπεύουν να 
ασχοληθούν επαγγελματικά με τις Φ.Ε.. Η γνώση για την ανάπτυξη των Φ.Ε. είναι 
μέρος της γενικής κουλτούρας. Μια ιστορική αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων 
της Φυσικής θα βοηθούσε τους μαθητές να αναθεωρήσουν  εσφαλμένες ιδέες και να 
υιοθετήσουν τις σωστές /επιστημονικές.  

 

Μερικές αντιρρήσεις που εκφράστηκαν ήταν οι εξής: 

Α) Μπορεί το μάθημα Φυσικής να μετατραπεί σε μάθημα Ιστορίας. 

Β) Με τη μελέτη της ανάπτυξης μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο να εκθέτουμε τις 
λανθασμένες απόψεις των επιστημόνων του παρελθόντος. Αυτό  μπορεί να εκληφθεί 
ως «γελοιοποίηση» π.χ. του Αριστοτέλη ή μπορεί οι μαθητές να αποκτήσουν μια 
περιφρονητική στάση απέναντι σε κάποιον επιστήμονα ή φιλόσοφο, πράγμα που θα 
τους εμποδίσει αργότερα να μελετήσουν το έργο του. Ο αντίποδας αυτής της θέσης 
είναι ότι  υπάρχει δυνατότητα «η ιστορική προσέγγιση να εκφυλιστεί σε μία  συλλογή  
βίων Αγίων» (Hulin 1996).  
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Γ) Υπάρχει ανάγκη προσοχής στην παρουσίαση των ιστορικών δεδομένων. Οι 
μαθητές θα βρεθούν σε σύγχυση αν δεν τους δοθεί η δυνατότητα να σκεφτούν και να 
πειραματιστούν με τις διάφορες απόψεις. Χρειάζεται μια προσεκτικά οργανωμένη 
παρουσίαση των ιστορικών θεμάτων. 

Δ) Παρατηρήθηκε σε παρακολουθήσεις διδασκαλιών, που έκαναν διάφοροι Φυσικοί, 
ότι εμφανίζονται «ιστορικά δεδομένα» που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Κάποιος Φυσικός που μάλιστα ενδιαφερόταν και μελετούσε πολύ 
θέματα διδακτικής, παρουσίαζε την επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι στα ψηλά βουνά η 
ατμοσφαιρική πίεση θα είναι μικρότερη απ' ό,τι στην επιφάνεια της θάλασσας, 
λέγοντας: «ο Pascal θα πρέπει να ήταν πολύ αθλητικός και ρωμαλέος νέος αφού για 
να επιβεβαιώσει την υπόθεση, δε δίστασε να υποστεί μια εξαντλητική ορειβασία!»  

Εφαρμογές της ιστορικής μεθόδου στην Οπτική 

Ο Kipnis (1998) εξέτασε διαφόρους τρόπους εφαρμογής της μεθόδου αυτής: 
αξιολόγηση διαφόρων περιστατικών, παίξιμο ρόλων, ιστορικά αναγνώσματα, 
αναπαραγωγή των πειραμάτων μέσα στα πλαίσια του μαθήματος.  

Κατ’ αυτόν:  

Α) Με τη  χρήση της Ιστορίας μπορεί να διευκολυνθεί η κατανόηση μιας έννοιας αν 

αυτή «επανανακαλυφθεί» με μια ενεργό συμμετοχή του μαθητή. 

Β) Να γίνεται χρήση ιστορικών πειραμάτων που απαιτούν από το μαθητή να μιμηθεί 
Φυσικούς. 

Γ) Με τα παραπάνω πειράματα γίνεται πιο κατανοητή η στρατηγική του 
πειραματισμού. Μπορούν να μελετηθούν τα ερωτήματα που εγείρονται για 
πειραματική έρευνα. Υποδιαιρεί  την έρευνα σε ”προκαταρκτική”, όπου εξετάζεται η 
προέλευση του προβλήματος, παρουσιάζονται οι ιδέες των επιστημόνων και τα 
πρώτα πειράματα, ενώ στο ”κύριο” μέρος έχουμε μια σχεδιασμένη πορεία. 

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Kipnis ήταν ιστορικά πειράματα με τα οποία 
ασχολούνται οι μαθητές.  

Οι Galili και Hazan (2000) σχεδίασαν ένα πειραματικό μάθημα γεωμετρικής Οπτικής, 
το οποίο περιελάμβανε πολλά ιστορικά μοντέλα για το φως, την όραση, τα είδωλα. 
Σχεδίασαν το μάθημα με βάση τη γνώση που διαπίστωσαν ότι είχαν οι μαθητές όσον 
αφορά τα οπτικά φαινόμενα. Όσον αφορά τη μάθηση, καθοδηγήθηκαν από τα 
σχήματα της εναλλακτικής γνώσης των μαθητών, τα οποία αφορούσαν την όραση, τη 
φύση του φωτός, τα είδωλα και τις σκιές. Ανάμεσα στα θέματα που 
συμπεριλήφθησαν στα μαθήματα ήταν Αρχαίες Ελληνικές, Μεσαιωνικές Αραβικές και 
αρχικές σύγχρονες θεωρίες της όρασης, ιδέες που αφορούν τη φύση του φωτός, τις 
ακτίνες, τα κάτοπτρα, τους φακούς, τις σκιές, την ανάκλαση και διάθλαση του φωτός, 
το σκοτεινό θάλαμο και την ταχύτητα του φωτός.  Υπάρχει ένας παραλληλισμός 
μεταξύ των ιδεών όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 

Ιστορικές έννοιες (της παλιάς επιστήμης) Αντιλήψεις των μαθητών (που εμφανίζονται στη 
μάθηση) 
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Πυθαγόρεια αντίληψη της όρασης «Ενεργός» όραση 

Ευκλείδειες ακτίνες (οπτικές και φωτεινές)  Ακτίνες φωτός, ακτίνες όρασης (θεωρία των 
ακτίνων ως πραγματικών οντοτήτων) 

«Είδωλα» των ατομικών Σχήμα Ολικής εικόνας (ειδώλου) 

Βιβλική – Μεσαιωνική διχοτομία του φωτός ως 
οντότητας και ως αντίληψης 

Στατικό φως που βρίσκεται μέσα/ γύρω από τις 
φωτεινές πηγές, άλως, λαμπρός ουρανός, 
φωτισμένες επιφάνειες (θεώρηση του φωτός ως 
μιας στατικής πραγματικότητας) 

Αντίληψη του Αλ Χαϊθάμ για την όραση με τη 
βοήθεια φωτεινών ακτινών 

Σχήμα προβολής εικόνας: Ολόκληρο το 
«είδωλο» μετακινείται  

Οι Galili και Hazan τονίζουν πολύ την οντολογική θέση των «φωτεινών ακτίνων» που 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο  στη συνήθη διδασκαλία, η οποία όμως δε συζητείται 
στα βιβλία, παραμένοντας έτσι ένα αίνιγμα για τους μαθητές. Οι μαθητές κάνουν μιαν 
αυθόρμητη μετατροπή των ακτίνων σε πραγματικά όντα. Συνήθως συγχέουν την 
οντολογική θέση των εννοιών και αναφέρονται κατά ένα φυσικό τρόπο σε έννοιες 
που βασίζονται σε διαδικασίες,  ως έννοιες  που βασίζονται σε ύλη. Στην Οπτική οι 
μαθητές θεωρούν ως αντικείμενο το φως και ιδιαίτερα τις ακτίνες. Οι Galili και Hazan 
χρησιμοποιώντας την ιστορική προσέγγιση παρατήρησαν ότι οι μαθητές τους σαφώς  
μάθανε για την ιστορία των εννοιών της «φωτεινής ακτίνας» και της «ακτίνας 
όρασης» ξεκινώντας από τον Ευκλείδη. Τα επιχειρήματα του Αλ Χαϊθάμ κατά των 
ακτίνων όρασης συζητήθηκαν  στην τάξη και ενθάρρυναν τους μαθητές να 
αναθεωρήσουν και να απορρίψουν αυτήν την  έννοια στην αφελή της έκφραση. Όσον 
αφορά την έννοια της φωτεινής ακτίνας  η θεραπεία ίσως να έρχεται από τη μελέτη 
της ιστορικής αποτυχίας να εξηγηθεί η διάθλαση του φωτός με τη βοήθεια μιας μόνης 
ακτίνας. Γιατί «σπάει» η ακτίνα;  Αυτή η ιστορική ερώτηση έφερε τους μαθητές στην 
αναγκαιότητα να εισάγουν τη ΔΕΣΜΗ φωτός, τη φωτεινή ροή και το μέτωπο του 
φωτός ως νέες έννοιες  για να εξηγήσουν τη συμπεριφορά του φωτός. Με αυτό τον 
τρόπο οι μαθητές εκτίθενται στην ιστορική νοηματική αλλαγή στην οντολογική θέση 
της φωτεινής ακτίνας από μια θεμελιώδη έννοια της παλιάς επιστήμης σε ένα 
βοηθητικό εργαλείο του σύγχρονου επιστημονικού μοντέλου.  

 

Στο βιβλίο αυτό επιλέχτηκε μια ιστορική προσέγγιση για τη διδασκαλία της Οπτικής με 

επίκεντρο τον Άραβα μελετητή της Οπτικής Χάσαν Ιμπν Αλ Χαϊθάμ. Ο Αλ Χαϊθάμ έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Οπτικής καθότι ήταν ο πρώτος που ξεκαθάρισε το θέμα 

της πορείας του φωτός από τα αυτόφωτα και ετερόφωτα σώματα προς το μάτι του 

παρατηρητή. Η ιστορική προσέγγιση απαιτεί να έχουμε μια εικόνα για τις θεωρίες της 

Οπτικής που επεκράτησαν πριν από τον Ιμπν Αλ Χαϊθάμ καθώς και μια εικόνα της εξέλιξης 

της Οπτικής μετά τον Αλ Χαϊθάμ. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι ιδέες για το φως πριν από τον Αλ Χαϊθάμ. Μας 

ενδιαφέρουν οι απόψεις των «Γεωμετρών» όπως του Ευκλείδη, του Επίκουρου και του 

Αριστοτέλη. Οι ιδέες αυτές εμφανίζονται κατά κάποιο τρόπο και στους σημερινούς 

μαθητές.  
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1- Οι διάφορες απόψεις των Ελλήνων στην Κλασική Εποχή 

Πυθαγόρειοι 

Σύμφωνα με την άποψη του Ναζίφ οι Πυθαγόρειοι πίστευαν, ότι το σώμα που βλέπουμε 

εκπέμπει σωματίδια όπως στη θεωρία του Newton,. (Αυτή η άποψη αναφέρεται και στο 

βιβλίο Φυσική β' Γυμνασίου των Αντωνίου κα.) Σύμφωνα όμως με τον Vasco Ronchi, οι 

Πυθαγόρειοι υποστήριζαν την αντίθετη άποψη όπως ο Αρχύτας που κάνει λόγο για ένα 

είδος φωτιάς που εξέρχεται από το μάτι και εγγίζει όλα τα αντικείμενα.  

Εμπεδοκλής  

Ο Εμπεδοκλής μιλάει για φιλότητα και νείκος. Κατά την όραση κάτι βγαίνει από το μάτι και 

πλησιάζει αυτό που εκπέμπεται από το αντικείμενο και με τη συνένωση αυτή γίνεται η 

σύνδεση (φιλότητα) και από αυτήν η όραση. Οι αισθήσεις παράγονται, όταν τα σωματίδια 

που εκπέμπονται από τα σώματα διαπερνούν τους πόρους του αισθητηρίου οργάνου. Μιλά 

για το φως που φθάνει στο μάτι όπως φθάνει ο ήχος στο αυτί. Όμως γι' αυτήν την 

εξωτερική δράση ο Εμπεδοκλής θεωρεί ως αναγκαία την ύπαρξη της εκπομπής από το μάτι. 

Έτσι θεωρεί ότι υπάρχουν δύο ροές: η εξωτερική που έχει σωματιδιακό χαρακτήρα και 

μεταφέρει την τάξη, τη μορφή και τα χρώματα και η εσωτερική η οποία πηγάζει από το μάτι 

και είναι απαραίτητη. Οι απόψεις του Εμπεδοκλή μελετήθηκαν αργότερα από τον Αβικένα 

().  

Ατομικοί 

Ο Λεύκιππος (σύγχρονος του Εμπεδοκλή) μίλησε για σωματίδια που έρχονται στο μάτι. 

Κάθε μεταβολή παράγεται εξ αιτίας μίας επαφής, όλες μας οι αντιλήψεις είναι αντιλήψεις 

λόγω επαφής, όλες μας οι αισθήσεις είναι ένα είδος αφής. Καθώς η ψυχή μας δεν εξέρχεται 

για να αγγίξει τα αντικείμενα θα πρέπει τα αντικείμενα να έλθουν να αγγίξουν την ψυχή 

μας περνώντας μέσα από τα αισθητήρια όργανα μας. Δεν βλέπουμε ενεργητικά τα 

αντικείμενα αλλά κάθε αντικείμενο πρέπει να στείλει στην ψυχή μας κάτι που να τα 

αναπαριστά: τα «είδωλα».  

Ο Δημόκριτος θεωρεί ότι ο αέρας που είναι ανάμεσα στο μάτι και στο αντικείμενο, δέχεται 

μια αποτύπωση λόγω της πίεσης που ασκείται πάνω του από το μάτι και το αντικείμενο. 

Από κάθε αντικείμενο εξέρχεται μια συνεχής εκπομπή. Πιθανόν να επηρεάστηκε από του 

ότι βλέπουμε στον κερατοειδή μικρά αντεστραμμένα είδωλα.  

Πλάτων 

Στο διάλογο Μένων ο Γοργίας ορίζει το φως σύμφωνα με τη θεωρία του Εμπεδοκλή: «το 

χρώμα είναι η εκροή από το σώμα που αντιλαμβανόμαστε στην όραση». Στον Τίμαιο κάνει 

λόγο για ένα είδος φωτιάς που εξέρχεται από το μάτι. Αυτή  η φωτιά δεν μπορεί να κάψει 

αλλά μόνο να δώσει ένα γλυκό φως. Καθώς το φως της ημέρας περιβάλλει αυτή τη φωτιά 

που εκπέμπει το μάτι, το όμοιο συναντά το όμοιο και τα δύο συγχωνεύονται και κατά τον 

άξονα του ματιού σχηματίζεται ένα ομογενές σώμα. Αυτό το σύμπλεγμα εγγίζει κάποιο 

αντικείμενο (ή εγγίζεται από το αντικείμενο) και μεταδίδει τις κινήσεις  (στο Θεαίτητο το 

κάθε τι στο Σύμπαν είναι κίνηση) μέχρι την ψυχή, οπότε λέμε ότι βλέπουμε. Οι κινήσεις 

αυτές είναι είτε γρήγορες είτε αργές. Η λευκότητα παράγεται, όταν η «φωτιά» που βγαίνει 

από τα μάτια και η λευκότητα που βγαίνει από το αντικείμενο συνδέονται μεταξύ τους και 

το μάτι γεμίζει με «φωτιά». Σύμφωνα με τους Frankfourt και Frenk (1976) ο Πλάτων θεωρεί 
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ότι  αν οι ακτίνες που βγαίνουν από το αντικείμενο και από το μάτι έχουν την ίδια ένταση, 

το αντικείμενο είναι διαφανές, αν είναι περισσότερο ή λιγότερο ισχυρές  από αυτές του 

αντικειμένου, τότε το αντικείμενο είναι άσπρο ή μαύρο. 

Αριστοτέλης  

Ο Αριστοτέλης δε δέχεται την άποψη του Εμπεδοκλή ότι το μάτι εκπέμπει φως. Το φως 

είναι ποιότητα όχι οντότητα, είναι ιδιότητα του διαφανούς. Η άποψή του μας θυμίζει την 

κυματική θεωρία. Στα Μετεωρολογικά όμως μιλά για τις «όψεις» (ακτίνες όρασης) που 

αντανακλούνται στα σύννεφα και δίνουν το ουράνιο τόξο, οπότε επανέρχεται στην άποψη 

της εκπομπής από το μάτι. Ο Αριστοτέλης εξετάζει το φως στο «περί ζώων» μέσα στα 

πλαίσια των αισθήσεων. 

Κάθε αίσθηση ενεργοποιείται όταν ενεργεί ένα αισθητό αντικείμενο που είναι ειδικό γι' 

αυτήν την αίσθηση. Το αντικείμενο που επιδρά στην όραση είναι το χρώμα. Όμως για να 

γίνει ορατό το χρώμα, χρειάζεται κάτι άλλο και αυτό είναι η παρουσία του φωτός. Ο 

Αριστοτέλης θεώρησε το φως μόνο σε σχέση με το ρόλο του όσον αφορά την αίσθηση της 

όρασης. Όρισε το φως ως ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει πάντα ως δυνατότητα στο μέσο. 

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι η διαφάνεια. Το χρώμα ενός ορατού αντικειμένου προκαλεί 

την έναρξη μιας κίνησης στο διαφανές μέσο το οποίο με τη σειρά του επιδρά στο μάτι. Τότε 

ενεργοποιείται η όραση και ο άνθρωπος βλέπει το αντικείμενο. 

Προβλήματα με τις ακτίνες όρασης για τους σχολιαστές του Αριστοτέλη 

Η θεωρία του Αριστοτέλη είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με αντίπαλες θεωρίες. Το φως, 

όπως είπε, δεν είναι ένα σώμα, αλλά ένα χαρακτηριστικό του μέσου, το οποίο είναι ένα 

σώμα. Κατά συνέπεια το φως μπορεί να συνυπάρχει με το μέσο, αφού δεν είναι δυνατό 

δύο σώματα να συνυπάρχουν στην ίδια θέση την ίδια στιγμή. Ο Φιλόπονος χρησιμοποίησε 

αυτήν την ιδιότητα των σωμάτων, για να απορρίψει την υπόθεση των ακτίνων όρασης. 

Καθώς ο Αριστοτέλης και ο Φιλόπονος δεν πίστευαν στη δυνατότητα ύπαρξης κενού, ο 

Φιλόπονος αναρωτήθηκε: πως θα μπορούσαν οι ακτίνες να διασχίσουν ένα μέσο αν ήταν 

σώματα; Η ακτίνα όρασης είτε θα περνούσε μέσα από το μέσο είτε θα το διέσχιζε. Η πρώτη 

εναλλακτική λύση δεν έχει νόημα, γιατί ένα σώμα δεν μπορεί να περάσει μέσα από ένα 

άλλο σώμα, ενώ η δεύτερη εναλλακτική λύση - η διάσχιση - θα έπρεπε να γίνει στην 

κυριολεξία, οπότε το μάτι θα έσπαζε και θα χυνόντουσαν τα υγρά του!  

Το μάτι θα μπορούσε να εκπέμπει ακτίνες όρασης μόνο αν είχε πόρους και δεν υπήρχαν 

σώματα που να τις εμποδίζουν να βγουν από αυτούς. Τότε δε θα μπορούσαμε να βλέπουμε 

τα αντικείμενα ως συνεχή. Για το φως εφάρμοσε τις ίδιες ιδέες. Αν το φως είναι σωματικό, 

τότε είτε περνά μέσα από τον αέρα, είτε τον διασχίζει, είτε περνά μέσα από τους πόρους 

του αέρα. Αν όμως το φως διέσχιζε τον αέρα περνώντας μέσα από τους πόρους του, τότε σε 

ορισμένα μέρη θα υπήρχε μόνο φως και σε άλλα μέρη μόνο αέρας. Δηλαδή, μόνο ορισμένα 

μέρη του μέσου θα φωτίζονταν. Αν φυσούσε, τότε θα σκοτείνιαζε διότι ο αέρας θα έδιωχνε 

το φως. 

Παρόμοια επιχειρήματα παρουσιάζει ο Αλέξανδρος από την Αφροδισιάδα (De Groot 1991). 

Ο Αλέξανδρος και ο Φιλόπονος πίστευαν πως αν η όραση συμβαίνει με εκπομπή από το 

μάτι, η εκπομπή αυτή θα πρέπει να έχει σωματική φύση. 

Διάδοση του φωτός για τον Αριστοτέλη και τον Φιλόπονο 
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Ο Αριστοτέλης θεωρούσε την ενέργεια της διαφάνειας και του φωτός ταυτόσημες, ενώ ο 

Φιλόπονος θεωρούσε το φως ως κάτι που μπορεί να δεχτεί το μέσο και να μεταδοθεί μέσα 

σ' αυτό, αν το μέσο έχει το χαρακτηριστικό της διαφάνειας. Όταν «επιγίγνεται» το φως, 

τότε μπορούμε να δούμε μέσα από ένα διαφανές μέσο. Με το να ταξινομεί το φως με το 

χρώμα και να το διαχωρίζει από τη διαφάνεια, χαρακτηρίζει τη διαφάνεια με βάση την 

ικανότητα της να ενεργεί ως φορέας του φωτός και του χρώματος. Ο αέρας δεν 

επηρεάζεται από τα χρώματα που περνάνε από μέσα του, γι‘ αυτό μπορούν οι θεατές να 

βλέπουν σε διάφορες διευθύνσεις μέσα από το ίδιο τμήμα αέρα και να βλέπουν τα 

αντικείμενα χωρίς το ένα να καταστρέφει την όραση του άλλου. Ο αέρας μπορεί να 

μεταφέρει έναν απεριόριστο αριθμό χρωμάτων. Ο αέρας είναι ένα εργαλείο. 

Ο Φιλόπονος συνέκρινε τη διάδοση του φωτός και του χρώματος στον αέρα με τον τρόπο 

που μας ζεσταίνει η φωτιά ακόμη κι όταν βρίσκεται μακριά. Η φωτιά ζεσταίνει το γειτονικό 

της αέρα και αυτός ο αέρας ζεσταίνει με τη σειρά του το γειτονικό του αέρα. Έτσι ο 

Φιλόπονος μιλά για την «Φωτιστική Δύναμη» που βγαίνει από τον Ήλιο καιενεργεί άμεσα 

στο σώμα που είναι γειτονικό του και σε επαφή μαζί του και το κάνει διαφανές και αυτό, 

αφού γίνει διαφανές, έχει τη δύναμη να ενεργήσει στα γειτονικά του σώματα (De Anima 

330.8 -14). 

Σύμφωνα με αυτήν την εξήγηση το φως διαδίδεται όχι με μία κίνηση από τόπο σε τόπο 

αλλά με μια διαδοχή αποτελεσμάτων. Ο Φιλόπονος ισχυρίστηκε ότι αυτή η διάδοση γίνεται 

στιγμιαία χωρίς να χρειάζεται χρόνος (άχρονος).  

Με αυτήν τη θεωρία ο Φιλόπονος συμφιλιώνει τη γεωμετρική Οπτική με τη θεωρία της 

όρασης δια της εισόδου της «φωτιστικής δύναμης» στο μάτι. 

Το φως και το χρώμα κινούνται ευθύγραμμα από τις πηγές τους. Ο Φιλόπονος έκανε τις 

αρχές της γεωμετρικής Οπτικής ανεξάρτητες από την υπόθεση των ακτίνων όρασης. 

Χρόνος διάδοσης για τον Αριστοτέλη και τον Φιλόπονο 

Για τους μελετητές υπάρχει πρόβλημα με την ερμηνεία της «άχρονης» διάδοσης του φωτός. 

Ο Φιλόπονος ακολουθώντας τον Αριστοτέλη δεν πίστευε ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει 

στιγμιαία. Ο Αριστοτέλης δεν πίστευε ότι η κίνηση μπορεί να γίνει στιγμιαία. Όμως ο 

Αριστοτέλης διαβεβαίωνε ότι φως «γίγνεται» ταυτόχρονα σε όλα τα τμήματα του μέσου, 

αλλά αρνιόταν ότι το φως διασχίζει το μέσο σε απεριόριστα μικρή χρονική περίοδο. Το ότι η 

κίνηση του φωτός φαίνεται να μη χρειάζεται χρόνο μπορεί να ισχύει για μικρά χρονικά 

διαστήματα, αλλά θα ήταν διαφορετική η κατάσταση για μεγάλες αποστάσεις.  

Αναφέρεται στον Εμπεδοκλή που λέει ότι το φως από τον Ήλιο φτάνει πρώτα σε ένα 

ενδιάμεσο σημείο, πριν φτάσει στη γη. Ο Αριστοτέλης έκανε ξεκάθαρη τη σχέση μεταξύ 

κίνησης μέσα σε ένα μέσο και χρόνο. Πίστευε ότι ο ήχος και οι οσμές φτάνουν σε ένα 

ενδιάμεσο σημείο πριν να φτάσουν στο αισθητήριο όργανο. Όμως απέρριπτε αυτήν την 

εξήγηση για το φως που κινείται από την πηγή στο μάτι. Το φως δεν κινείται στο μέσο ούτε 

χρειάζεται χρόνο. Για τον Αριστοτέλη το φως κάνει την παρουσία του ταυτόχρονα σε όλο το 

μέσο. Συνέκρινε την πραγμάτωση του φωτός στο μέσο με το πάγωμα. Όπως το πάγωμα, 

έτσι και το φως δε χρειάζεται να φτάσει στη μέση της διαδρομής, πριν φτάσει στον 

τερματισμό της. Συμβαίνει σε όλο το μέσο ταυτόχρονα. Βέβαια το πάγωμα χρειάζεται 

χρόνο. 
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Ο Φιλόπονος πήρε τη διατύπωση του Αριστοτέλη ότι το φως δεν είναι είδος κίνησης ως μία 

ένδειξη ότι το φως είναι μια ενέργεια σε αντίθεση με την κίνηση. Γι αυτό δε χρειάζεται 

χρόνο για να γίνει ενεργό σε όλο το μέσο. Η διάκριση μεταξύ ενέργειας και κίνησης αρχίζει 

στα Μεταφυσικά Θ.6 όπου ο Αριστοτέλης διέκρινε μεταξύ πράξεων των που έχουν ένα όριο 

και αυτών που δεν έχουν. Μια πράξη με όριο δείχνει ότι τείνει προς ένα στόχο. Όταν φτάσει 

στο στόχο η δράση σταματά. Μια τέτοια δράση (ενέργεια) που έχει στόχο είναι μία κίνηση, 

γιατί αυτή δεν είναι ο στόχος για τον οποίο αναλαμβάνεται. Υπάρχουν όμως άλλες πράξεις 

που περιέχουν το στόχο τους μέσα στην ίδια την πράξη όπως η όραση. 

Επίκουρος - είδωλα 

Ο Επίκουρος έκανε λόγο για εκπομπή «ειδώλων» από τα αντικείμενα. Όπως αναφέρει ο 

Ronchi (1956) από τα σώματα ρέουν ορισμένες μορφές, τα είδωλα. Η κίνηση τους γίνεται 

στο κενό με τέτοια ταχύτητα που φθάνουν σε μεγάλες αποστάσεις σε ασήμαντο χρόνο.  Οι 

θεωρίες του Επίκουρου και του Αριστοτέλη, παρόλο που βρίσκονται σε αντίθεση, ήταν 

ταυτόχρονα δεκτές από πολλούς, όπως τον Αβικένα, που είδε ότι η όραση είναι «εκπομπή 

του ειδώλου του σώματος» που έρχεται χωρίς εξαναγκασμό στο μάτι, χωρίς να εξέρχεται 

κάτι από το σώμα.  

Στωικοί  

Από τους Στωικούς ο Ζήνων ο Κιτιεύς έδωσε τη θεωρία για εκπομπή σωματιδίων  - ακτίνων  

που εξέρχονται από το μάτι μέσα στα πλαίσια του κώνου της όρασης με κορυφή την κόρη 

του ματιού και βάση το σώμα. Σύμφωνα με τη θεωρία του Ζήνωνος, τα εκπεμπόμενα 

σωματίδια  παράγουν ταλαντώσεις στον αέρα που με μορφή σφαιρικών κυμάτων 

διαδίδονται μέσα στο εσωτερικό του κώνου της όρασης και αφού χτυπήσουν το 

αντικείμενο της όρασης, τα κύματα επιστρέφουν στο σημείο εκκίνησης και ασκούν μία 

πίεση στο μάτι. Το φως δεν μπορεί να διαδοθεί παρά μόνο αν ο  αέρας υφίσταται την 

επίδραση των ηλιακών ακτίνων. Η αντίσταση του αέρα δεν επιτρέπει να βλέπουμε πολύ 

μακριά.  

Παρόμοιες ιδέες είχαν οι Ινδοί. Αργότερα ο Αλ Χαϊθάμ ονομάζει αυτούς που πίστευαν στην 

εκπομπή ακτίνων απ‘το μάτι «οπαδούς των ακτίνων» (ασχάμπ al shua ). 

2-Ελληνιστική εποχή 

Η νέα οργάνωση της Οπτικής 

Κατά την Ελληνιστική εποχή εμφανίζεται μια ενιαία αντιμετώπιση με βάση την εκπομπή 

φωτός από το μάτι. 

Η Οπτική υποδιαιρείται: 

α) Οπτική της παρατήρησης των σωμάτων στο ίδιο μέσο. Ο Αλ Χαϊθάμ ονομάζει το 

περιεχόμενο της ως «τρόπος με τον οποίο φτάνει η εικόνα του σώματος με ευθύγραμμη 

διάδοση». Ο Ελληνικός όρος Οπτική (από το όψεις = ακτίνες όρασης) μεταφράστηκε ως 

«Ορώμενα» (Αλ ΜαναζίρΈνα από τα θέματα της Οπτικής είναι η μεταβολή του 

μεγέθους με την απόσταση, θέμα που σήμερα απασχολεί την προοπτική. Στους Έλληνες 

ήταν γνωστή ως «Σκηνογραφία». 

β)Κατοπτρική. Ο Αλ Χαϊθάμ περιγράφει ως θέμα της, «την αντίληψη του ειδώλου του 

ανακλώμενου». 
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γ)Διοπτρική. Η Διοπτρική μελετά τα φαινόμενα, όταν το σώμα και το μάτι δε βρίσκονται στο 

ίδιο διαφανές μέσο. Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ως θέμα της «την αντίληψη του ειδώλου του 

σώματος με διάθλαση». 

Ενώ στους Ευρωπαίους επικράτησε ο όρος «Οπτική», στους Άραβες επικρατούσε ο όρος 

«Μελέτη των ορατών». Η Οπτική της Ελληνιστικής εποχής δεν ασχολείται με τη διάδοση 

του φωτός αλλά με τις ακτίνες από το μάτι. Για το θέμα της εστίασης του φωτός του Ηλίου 

με κοίλα κάτοπτρα («καυστικά κάτοπτρα») ασχολούνται σε ειδικά έργα. 

Ευκλείδης 

Ο Ευκλείδης γύρω στο 300 π.Χ. έγραψε τα έργα του Οπτικά και Κατοπτρικά. Τα Οπτικά του 

Ευκλείδη τα εξέδωσε ο Θέων (πατέρας της Υπατείας) τον 4ο αιώνα μ. Χ. Το έργο του 

Θέωνος είναι γνωστό ως «Eu;klei;dou =Optika; ej th:V u: QevwnoV ajpografh:V ». Στο 

έργο του αυτό ο Θέων έκανε δικές του τροποποιήσεις και προσθήκες.  

Οι Άραβες μετάφρασαν πολλές φορές το έργο του Ευκλείδη. Η πιο γνωστή μετάφραση ήταν 

του Αλ Τούσι (Ναζίφ σελ. 61). Ο Ευκλείδης για τους Άραβες ήταν γνωστός ως Ευκλείδης ο 

Σύριος. Οι Άραβες έκαναν αρκετές διορθώσεις στα θεωρήματα του. Το έργο της Οπτικής 

του Ευκλείδη έγινε γνωστό στη Δύση, όταν μεταφράσθηκε από την Αραβική μετάφραση στα 

Λατινικά. Αργότερα μεταφράστηκε και από τα Αρχαία Ελληνικά (Crombie 1989,  Σπανδάγος 

2000). 

Ο Ευκλείδης στο έργο του Οπτικά  ξεκινά με αξιώματα (ορισμοί) όπως και στη Γεωμετρία 

(Ronchi 1956)): 

1. Οι ακτίνες που εκπέμπονται από το μάτι, διαδίδονται ευθύγραμμα για μεγάλη 
απόσταση  

2. Οι ακτίνες σχηματίζουν ένα κώνο που η κορυφή του είναι στο μάτι και η βάση στα 
όρια των παρατηρούμενων αντικειμένων. 

3. Βλέπουμε τα αντικείμενα πάνω στα οποία προσπίπτουν οι ακτίνες όρασης, ενώ δεν 
είναι ορατά εκείνα στα οποία δεν πέφτουν ακτίνες όρασης. 

4. Δεν βλέπουμε τα αντικείμενα πάνω στα οποία δεν προσπίπτουν οι ακτίνες όρασης. 

5. Τα αντικείμενα που βλέπουμε από  μεγαλύτερη γωνία φαίνονται πιο μεγάλα. 

6. Τα αντικείμενα που βλέπουμε από μικρότερη γωνία φαίνονται πιο μικρά. 

7. Τα αντικείμενα που βλέπουμε από ίσες γωνίες φαίνονται ίσα. 

8. Τα αντικείμενα που βλέπουμε από υψηλότερη γωνία φαίνονται πιο ψηλά. 

9. Τα αντικείμενα που βλέπουμε από χαμηλότερη γωνία φαίνονται πιο χαμηλά. 

10. Τα αντικείμενα που βλέπουμε με ακτίνες που κατευθύνονται στα δεξιά φαίνονται 
δεξιά. 

11.Τα αντικείμενα που βλέπουμε με ακτίνες που κατευθύνονται στα αριστερά φαίνονται 
αριστερά. 

12.Τα αντικείμενα που τα βλέπουμε μέσα από περισσότερες γωνίες διακρίνονται πιο 
καθαρά. 
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13.Όλες οι ακτίνες έχουν την ίδια ταχύτητα. 

14. Δεν μπορούμε να δούμε τα αντικείμενα υπό οποιοδήποτε γωνία. 

Το έργο του Ευκλείδη Κατοπτρικά αποδίδεται από το Lejeune (1948) στον Θέωνα.  

Ο Αλεξανδρινός Θέων στον 4ο αιώνα δίδασκε τον Ευκλείδη και διατύπωσε ξεκάθαρα ότι η 

διάδοση του φωτός γίνεται σε ευθείες γραμμές. Την ιδιότητα αυτήν την είχαν τόσο οι 

φωτεινές ακτίνες όσο και οι ακτίνες όρασης. Ο Θέων θεωρούσε ότι οι φωτεινές ακτίνες δεν 

έχουν σημασία για την όραση. Επιπλέον έδωσε επιχειρήματα εναντίον αυτών που πίστευαν 

ότι η οπτική αντίληψη οφείλεται σε κάτι που εκπέμπεται από τα ορατά αντικείμενα και που 

το δέχεται το μάτι. Είπε ότι αν η όραση οφείλεται στην εισροή μιας οντότητας που 

εκπέμπεται από το αντικείμενο, τότε πως εξηγείται το γεγονός ότι πολλές φορές δεν 

αντιλαμβανόμαστε κάτι που είναι μέσα στο οπτικό μας πεδίο;  

Ήρων 

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς έζησε ο Ήρων. Ο Schmidt θεωρεί ότι έζησε τον πρώτο αιώνα 

μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια. 

Ο Ήρων θεωρεί ότι ο άνθρωπος κατά τον Πλάτωνα φθάνει στην αλήθεια με δύο αισθήσεις: 

την όραση και την ακοή.  

Η θεωρία της όρασης αναλύεται στην Οπτική, την Διοπτρική και την Κατοπτρική.  

Λέει: «Εμείς βλέπουμε με τις ακτίνες που φεύγουν από τα μάτια μας και κινούνται 

ευθύγραμμα, και θα το δείξουμε ως ακολούθως. Όλα αυτά που κινούνται με ταχύτητα που 

δεν αλλάζει, κινούνται ευθύγραμμα. Αυτό συμβαίνει και στα βέλη που φεύγουν από ένα 

τόξο. Εξαιτίας της δύναμης που υπάρχει μέσα του, το κινούμενο σώμα αναζητά να κινηθεί 

σε μία ευθεία που δίνει την ελάχιστη διαδρομή μέσα στο χώρο και το σώμα δεν έχει χρόνο 

να κινηθεί σε μια πιο αργή κίνηση, πάνω σε μία γραμμή όπου θα διανύσει μεγαλύτερη 

απόσταση. Αυτό η δύναμη δεν το επιτρέπει. Είναι προφανές ότι η ταχύτητα με την οποία 

θέλει να φτάσει το αντικείμενο, το κάνει να επιθυμεί να κινηθεί στον πιο σύντομο δρόμο. Η 

ευθεία είναι η πιο σύντομη από όλες τις γραμμές (καμπύλες) που έχουν τα ίδια άκρα».  

«Το ότι οι ακτίνες όρασης που φεύγουν από εμάς κινούνται με άπειρη ταχύτητα, μπορούμε 

να το δούμε από τα ακόλουθα. Αν κλείσουμε τα μάτια μας, και ξανακοιτάξουμε τον ουρανό, 

οι ακτίνες φτάνουν αμέσως στον ουρανό χωρίς να μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα. Την 

ίδια στιγμή που κοιτάζουμε προς τα πάνω βλέπουμε τα άστρα, αν και κατά κάποιο τρόπο η 

απόσταση τους είναι άπειρη. Και αν η απόσταση αυτή ήταν ακόμη μεγαλύτερη και 

επαναλαμβανόταν αυτή η διαδικασία, πάλι οι ακτίνες που φεύγουν από εμάς εκπέμπονται 

με άπειρη ταχύτητα. Επίσης με την εκπομπή τους δεν παθαίνουν καμία διακοπή στην 

κίνηση τους, ούτε αλλάζουν πορεία, αλλά κινούνται στην πιο μικρή πορεία, δηλαδή στην 

ευθεία» (Από την έκδοση του Schmidt, σσ. 322,323) 

Πτολεμαίος 

Συνήθως το όνομα του Πτολεμαίου συνδέεται με τη «Μεγίστη Σύνταξη» και το γεωκεντρικό 

μοντέλο και ξεχνιέται η συμβολή του στην Οπτική. Φαίνεται ότι στην ιστορία της Οπτικής 

καθοριστικό ρόλο έπαιξαν άνθρωποι που ασχολήθηκαν κυρίως με την Αστρονομία. 

Πράγματι και ο Κέπλερ, που είναι και αυτός πιο πολύ γνωστός για τους ομώνυμους νόμους 

της κίνησης των πλανητών, θεωρείται ότι είναι αυτός που έδωσε τη μορφή που γνωρίζουμε 

σήμερα στη γεωμετρική Οπτική.  



 34

Από τα πέντε βιβλία της Οπτικής του Πτολεμαίου λείπει το πρώτο βιβλίο, το οποίο δεν 

υπάρχει ούτε και στα Αραβικά, όπως αναφέρει και ο Αλ Χαϊθάμ (Ναζίφ σ. 65).  

Η παρουσίαση του έργου του Πτολεμαίου που ακολουθεί βασίζεται κυρίως στο έργο του 

Lejeune (1948). 

Πληροφορίες για το πρώτο βιβλίο του Πτολεμαίου έχουμε από το Δαμιανό (από τη Λάρισα 

πιθανόν τον 4ου αιώνα μ.Χ.).  Ο ίδιος ο Πτολεμαίος στην αρχή του δεύτερου βιβλίου του 

έδωσε μία σύντομη περίληψη για το πρώτο του βιβλίο, όπου αναφέρει τον όρο 

«συμβάντα» ή «συμβεβηκότα» («accidents» κατά τον Lejeune). Ο Δαμιανός ονομάζει αυτά 

τα συμβάντα πάθη της ροής όρασης και του φωτός. Ο Πτολεμαίος στην περίληψη του μιλά 

για το κοινό γένος, τις ειδικές διαφορές και τα συμβάντα στη ροή των «όψεων» και του 

φωτός. Μερικά συμβάντα (πάθη): Τα ίδια διαφανή μέσα διαθλούν τις φωτεινές ακτίνες και 

τις ακτίνες όρασης (o[yeiV). Αυτές επίσης ανακλώνται με ίσες γωνίες σε αδιαφανείς και 

στιλπνές επιφάνειες. Οι φωτεινές ακτίνες και οι «όψεις» χρωματίζονται με ανάκλαση και 

διάθλαση. Π.χ. το φως του Ηλίου όταν διαπερνά ένα πορφυρό σύννεφο, χρωματίζεται και 

μεταδίδει αυτήν την απόχρωση σε όλα τα σώματα που φωτίζει. κατά παρόμοιο τρόπο η 

ροή της όρασης που διασχίζει ένα έγχρωμο μέσο ή που ανακλάται από ένα βρώμικο 

καθρέφτη μεταδίδει στα σώματα που είναι μετά από αυτό το πρώτο σώμα την έγχρωμη 

αυτή «εντύπωση» (Lejeune, σ. 72).   

Ρόλος του φωτός στην όραση για τον Πτολεμαίο 

Για τον Πτολεμαίο το φως είναι ένας απαραίτητος παράγοντας για την όραση. Η όραση δεν 

αντιλαμβάνεται τίποτε χωρίς την ύπαρξη κάποιου φωτεινού σώματος (μιας φωτεινής 

πηγής) και κάποιου αντικειμένου που σταματά τις «όψεις».  (Lejeune σ. 30). Το φως δεν 

παράγει χρώματα. Τα χρώματα και το φως είναι συγγενικές ιδιότητες. Για τον Πτολεμαίο αν 

υπάρχει φως τότε ανάλογα με την ένταση του  έχουμε διάφορους βαθμούς «ορατότητας» 

των χρωμάτων. Ένα αντικείμενο είναι καλύτερα ορατό όταν υπάρχουν περισσότερες πηγές 

φωτός. Το φως ενεργοποιεί την ορατότητα των χρωμάτων και ενεργοποιεί την ευαισθησία 

των «όψεων».  

Αξία που αποδίδεται στην έννοια της ακτίνας όρασης 

Σύμφωνα με τον Lejeune πολλοί γεωμέτρες οπτικοί θεωρούσαν ως εξίσου δεκτές τις 

θεωρίες της εκπομπής ειδώλων από τα αντικείμενα (Δημόκριτος - Επικούρειοι), την τάση ή 

τη συμπύκνωση του αέρα από ένα πνεύμα όρασης (Στωικοί) και τις ακτίνες που εκπέμπει το 

μάτι. Οι γεωμέτρες έδωσαν τόσο αδιάσειστα αποτελέσματα και αποδείξεις που τις 

χρησιμοποιούσαν ακόμη και αυτοί που είχαν άλλες εξηγήσεις. Αυτό φαίνεται στον 

Αριστοτέλη (που όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ενώ δε δέχεται τις ακτίνες όρασης, τις 

χρησιμοποιεί για να εξηγήσει το ουράνιο τόξο). Και οι Στωικοί που προσπαθούσαν να 

δώσουν στα οπτικά φαινόμενα μια εξήγηση που ήταν σύμφωνη με τις θεωρίες τους για τη 

Φυσική, ταυτόχρονα δεχόντουσαν τα αποτελέσματα της Οπτικής. Μπορούμε φαίνεται να 

δώσουμε στις δομές αυτές μια αξία συμβόλου. Όπως στην αστρονομία έτσι κι εδώ, οι δομές 

αυτές καλούνται «σώζειν τα φαινόμενα».  

Οι γεωμέτρες-οπτικοί δε δίσταζαν να αποδώσουν στις ακτίνες όρασης μια φύση φωτεινή 

και να εφαρμόζουν σ' αυτές τις αρχές της μηχανικής.  

Διαφορές Ευκλείδη και Πτολεμαίου ως προς τις ακτίνες όρασης  
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Από τη στιγμή που οι ακτίνες όρασης έχουν συγκεκριμένη ύπαρξη, η αναπαράσταση τους 

από ευθείες γίνεται προβληματική. Ένα πρόβλημα είναι αν οι ακτίνες (όψεις) είναι 

τρισδιάστατες ή μονοδιάστατες. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι αν έχουμε άπειρο ή 

πεπερασμένο αριθμό «όψεων» στον οπτικό κώνο. Ένα τρίτο πρόβλημα είναι αν οι ακτίνες 

γεμίζουν κατά τρόπο συνεχή τον κώνο ή αν αφήνουν μεταξύ τους διαστήματα. 

Κατά τον 3o Ορισμό των Οπτικών του Ευκλείδη, αν ένα σώμα απομακρύνεται αρκετά, 

εξαφανίζεται γιατί πέφτει μέσα στο διάστημα που χωρίζει δύο διπλανές ακτίνες. 

Στην απόδειξη της 1ης πρότασης του Ευκλείδη («κανένα από τα παρατηρούμενα 

αντικείμενα δεν παρατηρείται ταυτόχρονα ολόκληρο», μετάφραση Σπανδάγου), οι όψεις 

που πέφτουν πάνω στο αντικείμενο, καθώς απομακρύνονται αποκλίνουν και αφήνουν 

διαστήματα μεταξύ τους. Άρα δεν παρατηρείται ταυτόχρονα όλο το αντικείμενο, όμως οι 

ακτίνες όρασης διατρέχουν γρήγορα το σώμα οπότε φαίνεται να παρατηρείται ολόκληρο. 

Για τον Ευκλείδη υπάρχει ένας δεδομένος (πεπερασμένος) αριθμός ακτίνων όρασης οι 

οποίες δε βρίσκονται σε επαφή η μία με την άλλη.  

Ο Πτολεμαίος απορρίπτει τον καθορισμένο αριθμό των ακτίνων που γι' αυτόν κατανέμονται 

κατά ένα ομογενή τρόπο στον οπτικό κώνο, ενώ τα διαστήματα μεταξύ των «όψεων» τα 

θεωρεί ανοησία. Οι όψεις μας δίνουν μόνο σημεία, έτσι λοιπόν τα μέρη του σώματος δε θα 

φαινόντουσαν. Όταν μιλά για ποσότητα ακτίνων, δε θεωρεί ότι έχει μια συλλογή από 

αριθμήσιμα στοιχεία που είναι διακριτά: μιλά πλαγίως για ένταση της ακτινοβολίας. Για τον 

Πτολεμαίο οι ακτίνες είναι συνεχείς. 

Οι ακτίνες όρασης έχουν μία μόνο διάσταση για τον Πτολεμαίο. Ο κώνος όρασης είναι 

συνεχής και περιέχει μία απειρία ακτίνων όρασης. Από την άλλη όμως ο Πτολεμαίος δίνει 

μια αιθέρια φύση στη ροή της όρασης και υποθέτει ότι υπακούει στους νόμους της 

μηχανικής. Οι ακτίνες όρασης δεν είναι λοιπόν καθαρά συμβολικές, ούτε όμως και υλικές 

υποστάσεις που αναπαριστάνονται επαρκώς με γεωμετρικές έννοιες.  

Για τον Πτολεμαίο το φαινόμενο της διάδοσης των ακτίνων όρασης είναι παρόμοιο με μια 

δέσμη βελών που η κοινή τους αρχή είναι ένα καθορισμένο σημείο στο εσωτερικό του 

ματιού και που το σημείο τερματισμού είναι το αδιαφανές αντικείμενο, όμως η ροή όρασης 

δεν αποτελείται από ένα δεδομένο αριθμό ακτίνων όρασης που είναι ατομικές. Κατά τον 

Lejeune, αν και ξέρουμε ότι ο Πτολεμαίος στηρίχτηκε σε φυσική φιλοσοφία και σε 

μηχανική, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς πίστευε. Ορισμένα στοιχεία από τη 

μηχανική του Πτολεμαίου θα αναπτυχθούν στο κεφάλαιο  3 (Ανάκλαση). 

Μπορούμε να δούμε ότι ο Πτολεμαίος διαφέρει πολύ στην προσέγγιση των φαινομένων 

από τον Ευκλείδη. Η Οπτική από τον Ευκλείδη στον Πτολεμαίο έσπασε το στενό πλαίσιο της 

εφαρμοσμένης γεωμετρίας για να γίνει μια φυσική επιστήμη. 

Στην αρχαιότητα είχε αναπτυχθεί η γεωμετρία της φωτεινής ακτίνας, που φαίνεται ότι είχε 

αναπτυχθεί κατά το μάλλον ή ήττον ανεξάρτητα από την ακτίνα όρασης. Πολλές φορές 

αποδίδονται ίδιες ιδιότητες στα δύο είδη ακτίνων, π.χ. στον Ήρωνα. Στα Πνευματικά π.χ. 

γράφει:(Schmidt,1976) 

«
», ενώ στη Οπτική του μιλάει με τον ίδιο τρόπο μόνο για ακτίνες όρασης. Με το να 

θεωρεί ο Πτολεμαίος ότι η ακτίνα όρασης είναι φυσική και πειραματική πραγματικότητα, 

έθετε το πρόβλημα της φύσης και των ιδιοτήτων αυτού του φωτός, κάνοντας σύμπτυξη της 

Οπτικής των ακτίνων όρασης με τις φωτεινές ακτίνες.  
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Ενώ όμως ο Πτολεμαίος παραμένει αιχμάλωτος της παραδοσιακής θεωρίας, μερικούς 

αιώνες αργότερα ο άραβας Αλ Χαϊθάμ θα κάνει αυτό που δεν τόλμησε ο Πτολεμαίος. 

Αναγνωρίζει δηλαδή ότι το φως είναι ο μόνος ενδιάμεσος μεταξύ του αντικειμένου και του 

ματιού και φαντάζεται μια θεωρία της υποδοχής του φωτός για το μάτι, που δίνει μια 

νόμιμη βάση για τις ακτίνες όρασης ως γραμμές που κατασκευάζονται με βάση την 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. 

3- Άραβες μελετητές της Οπτικής πριν από τον Ιμπν Αλ Χαϊθάμ 

Με την Οπτική ασχολήθηκαν επίσης γιατροί και ανατόμοι που περιέγραψαν το μάτι. 

Μεταξύ τους ο Χουνάιν Ιμπν Ισχακ, ο Κουνσταντίν Μπιν Λουκά και ο Αμπα Μπακρ Αλ Ράζι. 

Ορισμένοι Ισλαμιστές αρνούνται την άποψη των οπαδών της ακτινοβολίας του ματιού, και 

ταυτόχρονα δε δέχονται ότι από το αντικείμενο που βλέπουμε, κάτι εκπέμπεται και 

διαδίδεται στο διαφανές μέσο. Όπως είπε ο Ιμπν Σίνα (Αβικέννας) «Δεν εξέρχονται από το 

μάτι ακτινοβολίες. Από το αντικείμενο, αν βέβαια είναι απέναντι από το μάτι, εξέρχεται ένα 

είδωλο (εικόνα) χωρίς αυτό να προσκολλάται στο διαφανές και φτάνει αμέσως στο μάτι». 

Ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλοι όπως ο Ιακούμπ Ιμπν Ισχακ Αλ Κίντι που ήταν οπαδοί των 

«όψεων».  

Αλ Κίντι 

Ο Αλ Κίντι ήταν φιλόσοφος (πέθανε το 873 μ.Χ.) και ασχολήθηκε με θέματα Οπτικής. Το 

έργο του μεταφράστηκε στα λατινικά. Βασίστηκε στον Ευκλείδη, τον Ήρωνα και τον 

Πτολεμαίο. Ο Αλ Κίντι ήταν αρχαιολάτρης. Έβλεπε ως καθήκον του να μεταδώσει, να 

συμπληρώσει και να διορθώσει το σώμα της αρχαίας γνώσης.  

Μεταξύ άλλων έγραψε ένα έργο για την Οπτική, που η Λατινική του μετάφραση De 

aspectibus άσκησε μεγάλη επίδραση στην Ισλαμική και  τη Δυτική Οπτική σε όλο το 

μεσαίωνα. 

Η μελέτη της Οπτικής είχε σημασία για τη φιλοσοφία της φύσης του Αλ Κίντι. Το βασικό 

θέμα που εκφράζεται στο έργο του De radiis stellarum είναι η παγκόσμια δράση της φύσης 

που ασκείται με την ακτινοβολία δύναμης ή ισχύος. Το κάθε τι είτε είναι ουσία είτε είναι 

κάτι περιστασιακό, παράγει ακτίνες όπως ένα άστρο. Αυτή η ακτινοβολία συνδέει όλον τον 

κόσμο σε ένα ευρύ δίκτυο, όπου το κάθε τι επιδρά σε όλα τα άλλα και παράγει φυσικά 

φαινόμενα. Τα άστρα επιδρούν στο γήινο κόσμο, η φωτιά, οι μαγνήτες, ο ήχος και τα 

χρώματα επιδρούν στα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά τους. Η Οπτική έχει ιδιαίτερη 

σημασία, γιατί ασχολείται με το πιο θεμελιακό από όλα τα φυσικά φαινόμενα, την εκπομπή 

ισχύος (Lindberg 1983).  

Η υπεράσπιση του Αλ Κίντι για τη θεωρία εκπομπής (ακτίνων από το μάτι) 

Το έργο του Αλ Κίντι De aspectibus δεν είναι μια απλή αναθεώρηση της Οπτικής του 

Ευκλείδη. Σ' αυτό κάνει μια βαθιά κριτική στη θεωρία της όρασης του Ευκλείδη και 

ταυτόχρονα τον διορθώνει σε μερικά βασικά σημεία. 

1)Μια πρώτη προσπάθεια του Αλ Κίντι είναι να αποδείξει πειραματικά το αξίωμα της 

ευθύγραμμης διάδοσης των «όψεων». Όμως στην πραγματικότητα δεν αποδεικνύει την 

ευθύγραμμη διάδοση των ακτίνων όρασης αλλά των ακτίνων του φωτός. Πρέπει να πίστευε 

στην ταυτότητα των ακτίνων όρασης και των ακτίνων του φωτός.  
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2) Για να υπερασπιστεί αυτήν την υπόθεση ότι οι ακτίνες εκπέμπονται από το μάτι, ο Αλ 

Κίντι κάνει μια περίληψη των εναλλακτικών θεωριών, δηλαδή της Επικούρειου θεωρίας 

περί εκπομπής ειδώλων από τα αντικείμενα και της ταυτόχρονης εκπομπής ειδώλων από τα 

αντικείμενα και ακτίνων όρασης από το αντικείμενο.  

Για το θέμα της εκπομπής ειδώλων παρουσιάζει το εξής επιχείρημα. Αν ένας κύκλος 

παρατηρείται πλευρικά, βλέπουμε μόνο μία γραμμή. Αν ίσχυε η θεωρία ειδώλων θα 

έπρεπε το είδωλο (ένας φλοιός από άτομα) να εκπέμπεται από τον κύκλο και να μπαίνει 

στο μάτι. Τότε όμως το μάτι θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται ολόκληρο τον κύκλο. Για να 

εφαρμόζονται οι νόμοι της προοπτικής θα πρέπει να απορριφθεί αυτή η θεωρία. Θα πρέπει 

να παρατηρηθεί ότι σε άλλα του έργα όπως αναφέρει ο Lindberg, ο Αλ Κίντι έκανε χρήση 

της άποψης ότι το φωτεινό σώμα εκπέμπει από όλα τα σημεία του φως, όμως μόνο ο Αλ 

Χαϊθάμ μετά από 150 χρόνια έδωσε μια επιτυχή θεωρία εκπομπής από τα φωτεινά 

σώματα.  

Ένα επιχείρημα που παρουσιάζει για τις «όψεις» είναι αυτό που είχε αναφέρει ο 

Αριστοτέλης («Μετεωρολογικά») για τους ανθρώπους με ασθενική όραση που βλέπουν το 

είδωλο τους, γιατί οι ακτίνες τους δεν έχουν δύναμη για να φύγουν μακριά.  

Ένα άλλο επιχείρημα που παρουσιάζει για τη θεωρία εκπομπής είναι το σχήμα του ματιού. 

Το επιχείρημα αυτό το πήρε από το Θέωνα που εξέδωσε το έργο του Ευκλείδη: αν 

συγκρίνουμε το αυτί με το μάτι, παρατηρούμε ότι το αυτί είναι μια κοιλότητα, για να 

υποδέχεται τα ηχητικά σήματα, όμως το μάτι είναι σφαιρικό και κινείται προς όλες τις 

κατευθύνσεις, για να αποστέλλει συνεχώς ακτίνες όρασης. 

Ως τελικό επιχείρημα προβάλλει την επιλεκτικότητα της όρασης. Αν δεν ίσχυε η θεωρία της 

εκπομπής φωτεινών ακτινών, θα έπρεπε να παρατηρούμε ταυτόχρονα όλα τα αντικείμενα. 

Σε αντίθεση με αυτό υποστηρίζει ότι πάντα αναζητούμε το αντικείμενο που θέλουμε να 

παρατηρήσουμε ακόμη και αν βρίσκεται πάνω στην παλάμη μας. 

Ένα επιχείρημα υπέρ της θεωρίας της εκπομπής ειδώλων ήταν ότι αφού αντιλαμβανόμαστε 

τα χρώματα των σωμάτων και σύμφωνα με τις επικρατούσες απόψεις τα χρώματα ήταν 

ιδιότητες των σωμάτων, θα πρέπει από τα σώματα να εκπέμπονται είδωλα. Για τον Αλ Κίντι 

αυτό είναι αδύνατο γιατί με την εκπομπή των χρωμάτων θα χανόταν σε λίγο χρονικό 

διάστημα το χρώμα του σώματος. Κατά τον Αλ Κίντι τα σώματα επηρεάζουν τον αέρα και 

του μεταδίδουν ένα χρώμα όμοιο με το δικό τους.  

Ιμπν Σαχλ 

Ο Ιμπν Σαχλ θεωρείται πρόδρομος του Snell. Πραγματικά μέσα από τη μελέτη των 

χειρογράφων του που ανάγονται στο 984 μ.Χ., ο Rashed Roshdi (1992) έχει δείξει ότι ο Ιμπν 

Ελ Σαχλ χρησιμοποιούσε μια σχέση που ήταν ισοδύναμη με το νόμο του Snell, καθώς 

πρότεινε την κατασκευή φακών.  

Ο Ιμπν Σαχλ ήταν ιδιοφυία στη χρήση των κωνικών τομών. Έδωσε γεωμετρικές αποδείξεις 

με τη χρήση των κωνικών τομών για την κατασκευή φακών. Οι κατασκευές αυτές όπως θα 

δούμε στο  7ο κεφάλαιο, είναι σωστές και δίνουν την εστίαση μιας παράλληλης δέσμης σε 

ένα σημείο, καθώς και την εστίαση μιας σημειακής φωτεινής πηγής σε ένα άλλο σημείο. 

Ο Ιμπν Σαχλ έδωσε επίσης και κατασκευές για «καυστικά» κάτοπτρα με παραβολές, 

υπερβολές και ελλείψεις. Ο Ιμπν Σαχλ λέει ότι χρησιμοποίησε μερικά Ελληνικά κείμενα 

μεταφρασμένα στα Αραβικά. Όμως, όπως ισχυρίζεται, οι Έλληνες αναφέρθηκαν στην 
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καύση, μόνο με τη βοήθεια κατόπτρων και αυτός ήταν ο πρώτος που μελέτησε την καύση 

με τη βοήθεια της διάθλασης. Το ότι μελέτησε τους αρχαίους φαίνεται από τις αναφορές 

που κάνει σε παραβολικά κάτοπτρα των Ελλήνων. Αναφέρει και το θρύλο της χρήσης 

παραβολικών κατόπτρων από τον Αρχιμήδη για την καύση Ρωμαϊκών πλοίων.  

Ιμπν Αλ Χαϊθάμ: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

Ο Χάσαν Ιμπν Αλ Χαϊθάμ γεννήθηκε στη Βασόρα του σημερινού Ιράκ το 965 μ.Χ και πέθανε 

στο Κάιρο το 1040. 

Ξεκίνησε τη ζωή του ως θεολόγος, αλλά απογοητεύτηκε από τις διαιρέσεις του Ισλάμ για τις 

οποίες δεν μπόρεσε να βρει μια λύση και αποφάσισε να ασχοληθεί μόνο με τις φυσικές 

επιστήμες και τα μαθηματικά. Εκτός από την Οπτική διακρίθηκε ως μηχανικός και ιδιαίτερα 

στην κατασκευή φραγμάτων, όμως έδωσε και στα μαθηματικά ενδιαφέρουσες εργασίες για 

τη θεωρία των αριθμών. Εξαιτίας αυτής της ικανότητας κλήθηκε από την ηγεμόνα της 

Αιγύπτου Αλ Χακίμ να έρθει στην  Αίγυπτο για να λύσει το πρόβλημα της πλημμύρας του 

Νείλου . Ο Αλ Χαϊθάμ πήγε στην Αίγυπτο αλλά μετά από την επίσκεψη του στην Άνω 

Αίγυπτο κατάλαβε ότι το έργο ήταν πολύ μεγάλο για τα μέσα της εποχής εκείνης. Επειδή 

φοβήθηκε την οργή του ηγεμόνα προσποιήθηκε τον τρελό και τέθηκε σε περιορισμό στο 

σπίτι του μέχρι το θάνατο του Αλ Χακίμ το 1021. Ο Αλ Χαϊθάμ πέρασε το υπόλοιπο μέρος 

της ζωής του σε ένα δωμάτιο, που νοίκιαζε κοντά στο τζαμί Αλ Άζχαρ, γράφοντας 

μαθηματικά κείμενα, διδάσκοντας και αντιγράφοντας κείμενα για να κερδίζει χρήματα. 

Κάθε χρόνο έγραφε τρία βιβλία. Για κάθε βιβλίο έπαιρνε 150 δηνάρια.  Έζησε εκεί 18 χρόνια 

και σ’ αυτό το διάστημα εμφανίστηκε το βιβλίο της Οπτικής «Κιτάμπ Αλ Μαναζίρ» που 

θεωρείται ως το μεγαλύτερης αξίας έργο του. Εκτός από το «Κιτάμπ Αλ Μαναζίρ»  έγραψε 

και άλλα βιβλία όπως το «Περί Σκιών» (φι αλ αδλάλ), όπου ασχολήθηκε και με θέματα 

παρατήρησης εκλείψεων του Ηλίου και της Σελήνης.  

Απόψεις του Αλ Χαϊθάμ για το φωτιζόμενο σώμα και σύγκρισή τους με τις 
κυριαρχούσες απόψεις της εποχής του  

Όπως αναφέρθηκε ανάμεσα στους Ισλαμιστές φιλοσόφους υπήρχαν τόσο οπαδοί της 

θεωρίας εκπομπής ακτίνων όρασης όσο και ειδώλων.  Οι «Μαθηματικοί Οπτικοί» δεν 

ενδιαφέρονταν για το φως που προέρχεται από τα αυτόφωτα σώματα, το οποίο ονομάζεται 

«φωτεινή θερμότητα», αλλά για τη «φωτεινή δύναμη» που βγαίνει από το μάτι και που 

ανήκει στο ίδιο γένος με την «φωτεινή θερμότητα».  Για τον Αλ Χαϊθάμ «η δύναμη της 

όρασης» (κούατ αλ μπάσιρα �����������) δεν υπάρχει στη φύση, έξω από το νου και την 

ψυχή.  Η άλλη άποψη ήταν των «φυσικών φιλοσόφων» (αλ φαλασάφατ αλ ταμπιίν 

). Γι' αυτούς το φως του αυτόφωτου σώματος είναι «εικόνα υλική- 

ουσιαστική» (σούρατ τζαουχαρία ). Το φως που προέρχεται από ένα 

ετερόφωτο σώμα ονομάζεται «εικόνα περιστασιακή» (σούρατ αραντίια ) 

που δεν είναι από τα συστατικά στοιχεία αυτού του σώματος. 

Για τον Αλ Χαϊθάμ το φως διαδίδεται σε μερικά σώματα που τα χαρακτηρίζει η ιδιότητα 

«διαφάνεια» (shafif ), την οποία ορίζει με τα ακόλουθα λόγια: «η έννοια που 

επιτρέπει το φως» στα σώματα (Ναζίφ σελ. 81).  

Τα σώματα που δεν επιτρέπουν στο φως να περάσει, ονομάζονται συμπαγή (αδιαφανή) 

σώματα (αλ αγκσάμ αλ καθίφα ) και σε αντίθεση με τη «διαφάνεια» 

υπάρχει η «αδιαφάνεια»(καθάφα ) των αδιαφανών ή συμπαγών σωμάτων. Μια 
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σημαντική ιδιότητα των συμπαγών (αδιαφανών) είναι η «δύναμη για υποδοχή του φωτός» 

(κούα κουμπούλ αλ ντου ). Για τον Αλ Χαϊθάμ διαφανή είναι ο αέρας, 

το νερό, το γυαλί κι ο κρύσταλλος γιατί σ' αυτά το φως μπορεί να κινείται μέχρις ότου 

συναντήσει κάποιο αδιαφανές (συμπαγές) σώμα.  

Ο Αλ Χαϊθάμ μιλά με πολλή προσοχή για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός στα διαφανή 

σώματα. Το φως έχει δική του οντότητα. Όταν πέσει πάνω σε ένα αδιαφανές (συμπαγές) 

σώμα, το φωτίζει κι αν πέσει στο μάτι προκαλείται η όραση. Το διαφανές ενεργεί ως 

εργαλείο, αλλά η επίδραση του φωτός δεν είναι κάτι το μόνιμο, όπως θα ήταν ένας μόνιμος 

χρωματισμός του. Όπως λέει και ο Αλ Χαϊθάμ: «ενώ αυτό δέχεται τις εικόνες (εννοεί τα 

φωτεινά είδωλα και τα χρώματα), η επίδρασή του είναι περαστική και όχι κάτι που 

μεταμορφώνει. Μπορεί σε ένα σημείο να φτάνουν ταυτόχρονα φώτα από διάφορες πηγές. 

Αυτά μπορούν να συνυπάρχουν το ένα ανεξάρτητα από το άλλο χωρίς να αναμειγνύονται» 

(Ναζίφ).  

Δε συμφωνεί με τους μαθηματικούς ούτε με τους Πλατωνικούς ούτε με τους Στωικούς ούτε 

με τους Επικούρειους. Συμφωνεί κατά ένα μέρος με τον Αριστοτέλη, δεν τον ακολουθεί 

όμως στην άρνηση της αυτόνομης ύπαρξης του φωτός. Γι' αυτό και οι έρευνές του έχουν 

μια σύγχρονη χροιά. 

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για το φως από τα αυτόφωτα σώματα και το 
περιστασιακό φως (φως από διάχυση) 

Ο Αλ Χαϊθάμ ονόμασε πρωτογενή τα φώτα που προέρχονται από αυτόφωτα σώματα, όπως 

ο Ήλιος και η φωτιά, ενώ δευτερογενή τα φώτα που προέρχονται από ετερόφωτα σώματα, 

όπως η Σελήνη και οι τοίχοι. Στη συνέχεια μίλησε για «τριτογενή» και «τεταρτογενή», αν 

από ένα ετερόφωτο φωτίζεται ένα άλλο και στη συνέχεια ένα άλλο. 

Η υποδιαίρεση αυτή δεν είχε το νόημα ότι αυτά ήταν διαφορετικά φώτα, αλλά αναφερόταν 

στην ενέργεια του διαφανούς και του αδιαφανούς (συμπαγούς).  

Η επιφάνεια του αδιαφανούς γίνεται μια πηγή για νέο φως και από κάθε σημείο της 

επιφάνειας εκπέμπεται ευθύγραμμα το φως προς το διαφανές που είναι δίπλα του. Λέει ότι 

το αδιαφανές «στερεώνει το φως».Αυτός είναι ο λόγος που το μάτι δεν αντιλαμβάνεται ένα 

σώμα παρά μόνο αν είναι αδιαφανές.  

Το φως που προέρχεται από το αυτόφωτο και από το ετερόφωτο είναι του ιδίου είδους.  

Ο Αλ Χαϊθάμ βεβαίωσε ότι η φύση του «αυτόνομου» (essential αλ δατίια) και του 

«περιστασιακού» (συμβεβηκότος - διάχυτου per accidens) φωτός είναι παρόμοια. Εδώ 

έχουμε μία «ενοποίηση» των εννοιών. Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τη διάδοση του φωτός 

πειραματικά. Στις έρευνές του αυτές έδειξε ότι οι ιδιότητες του φωτός, είτε προέρχεται από 

αυτόφωτα σώματα είτε από «συμπαγή (αδιαφανή)» σώματα, είναι οι ίδιες. 

Ο Αλ Χαϊθάμ πιστεύει ότι το χρώμα είναι κάτι διαφορετικό από το φως. Το χρώμα δεν 

οφείλεται στο φως. Το χρώμα μεταδίδεται μαζί με το φως πάνω σε ευθύγραμμες τροχιές 

και ακολουθεί τους ίδιους νόμους ανάκλασης και διάθλασης (περισσότερα στο κεφάλαιο 

για τη διδασκαλία των χρωμάτων). 

Μέθοδος διάδοσης του φωτός από τα αυτόφωτα σώματα κατά τον Ιμπν Αλ Χαϊθάμ 

Ο Αλ Χαϊθάμ έκανε πολλές έρευνες για το φως από αυτόφωτα σώματα (αυτόνομο φως). 

Λέει: «Πρέπει στο διαφανές που είναι κοντά (στην πηγή) να υπάρχει σφαιρική ακτινοβολία, 
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δηλαδή ακτινοβολία σε ευθείες οι οποίες εκτείνονται στο διαφανές σώμα προς κάθε 

σημείο από κάθε σημείο του αυτόφωτου σώματος» (Ναζίφ σελ. 82). Η σκέψη του για 

σφαιρική ακτινοβολία τον οδήγησε στο να συνειδητοποιήσει τη μείωση της έντασης του 

φωτός με την αύξηση της απόστασης από την πηγή. 

Οι πειραματικές έρευνες του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τις ιδιότητες του «αυτόνομου» 
φωτός. 

Ένα από τα πειράματα που έκανε ο Αλ Χαϊθάμ μας είναι γνωστό από τα μαθήματα του 

Δημοτικού σχολείου. 

«Αν το φως του Ηλίου εισέλθει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέσα από μία σχισμή και ο αέρας 

του δωματίου αυτού έχει σκόνη ή καπνό, τότε βλέπουμε ότι το φως διαδίδεται 

ευθύγραμμα προς τους τοίχους ή το πάτωμα» (Ναζίφ).  

«Αν ο αέρας είναι καθαρός και δε γίνεται αντιληπτή αυτή η διάδοση στις αισθήσεις, τότε ο 

πειραματιστής θα πρέπει να πάρει ένα «συμπαγές (αδιαφανές)» σώμα και να το θέσει στην 

πορεία του φωτός». 

Ο Αλ Χαϊθάμ δεν περιορίστηκε στο να μελετήσει μόνο τη διάδοση του φωτός του Ηλίου, 

αλλά μελέτησε τη διάδοση του φωτός που προέρχεται και από άλλα σώματα, όπως οι 

πλανήτες, που τους θεωρούσαν αυτόφωτους.  

Η χρήση των σκιών ήταν μια ακόμη μέθοδος που ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποίησε, για να δείξει 

την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός.  

Κατόπιν προχώρησε στο να δείξει ότι το φως ακτινοβολεί από όλα τα σημεία ενός 

αυτόφωτου σώματος. Για παράδειγμα παίρνει το φως του Ηλίου  κατά την ανατολή. Στην 

αρχή εμφανίζεται ένα μικρό μέρος του Ηλίου και το φως είναι ασθενικό μέχρις ότου ο Ήλιος 

ανατείλει πλήρως. Το ίδιο παρατηρεί και στις εκλείψεις. Αν δεν έχουμε ολική έκλειψη, το 

φως εξακολουθεί να φτάνει στη Γη από τα τμήματα που παραμένουν ακάλυπτα. 

Η McDermott δίνει την ακόλουθη διδακτική 

εφαρμογή που μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

εφαρμογή των απόψεων του Αλ Χαϊθάμ για τη 

σκέδαση. Δείχνει ένα σκίτσο δύο διαδρόμων που 

κάνουν κάποια γωνία μεταξύ τους και υπάρχει 

απόλυτο σκοτάδι. Κάποιος ανάβει ένα προβολέα 

στον ένα διάδρομο, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, 

έτσι που να μη φαίνεται η πηγή του φωτός από 

τον πλαϊνό διάδρομο. Ο μαθητής ρωτάται να 

προβλέψει αν ένας παρατηρητής στον πλαϊνό διάδρομο μπορεί να καταλάβει αν ο 

προβολέας είναι αναμμένος ή όχι.  Αν  ο αέρας είναι καθαρός, τότε ο παρατηρητής δε θα 

δει τη δέσμη, αν όμως υπάρχει σκόνη στον αέρα, τότε ο παρατηρητής θα δει τη δέσμη λόγω 

της σκέδασης. 

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα ανακλώμενα και τα περιστασιακά (διάχυτα) φώτα 

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει ιδιαίτερη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ των περιστασιακών φώτων 

που προέρχονται από τα φωτιζόμενα αδιαφανή(συμπαγή) σώματα και του φωτός που 

προέρχεται από κατοπτρικές επιφάνειες. Τα «περιστασιακά (διάχυτα)» φώτα που λάμπουν 

προς όλες τις κατευθύνσεις από ένα «συμπαγές» σώμα προχωρούν στο διαφανές. Δεν 

προβολέας

Παρατηρητής
 

Εικόνα 1 
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ακολουθούν κάποια ορισμένη διεύθυνση. Μια ιδιαίτερη εφαρμογή αυτών ήταν το θέμα 

του φωτός του Φεγγαριού. Ο Αλ Χαϊθάμ απέδειξε ότι το φως αυτό δεν προέρχεται από 

κατοπτρική ανάκλαση. Θεώρησε ότι οι άλλες θεωρίες δεν ήταν επαρκείς (κεφάλαιο 

ανάκλασης). Η πρόθεσή του να κάνει διαχωρισμό μεταξύ του ανακλώμενου φωτός και των 

«περιστασιακών» φώτων προέρχεται ακριβώς από αυτήν την περίπτωση του Φεγγαριού.  

Θεωρία του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την αυγή και το λυκόφως. 

Ο Αλ Χαϊθάμ πρότεινε μια θεωρία για το φως της αυγής και για το λυκόφως. Ξεκινά την 

ανάλυση της θεωρίας του με την παρατήρηση ότι έχουμε φως πριν ανατείλει ο Ήλιος. Κάτι 

παρόμοιο συμβαίνει και μετά την ανατολή του Ηλίου μέσα στα δωμάτια. Παρόλο που δε 

φωτίζονται άμεσα από το ηλιακό φως, υπάρχει και σ' αυτά φως. Το ίδιο συμβαίνει και στις 

σκιές των βουνών. Ο Αλ Χαϊθάμ παρατηρεί ότι η εμφάνιση του φωτός της ημέρας γίνεται 

βαθμιαία. Τη θεωρία του τη στηρίζει πάνω στη διαφάνεια και στην αδιαφάνεια 

(συμπάγεια). Παρόλο που ο αέρας είναι διαφανές σώμα δεν είναι τελείως ελεύθερος από 

τη συμπάγεια (αδιαφάνεια). Ενώ ο Ήλιος είναι κάτω από τον ορίζοντα, το φως του φτάνει 

στον αέρα που τον φωτίζει και ταυτόχρονα ο αέρας λάμπει λόγω της ύπαρξης μιας μικρής 

«συμπάγειας». Το φως αυτό είναι φως «περιστασιακό (διάχυτο)» και διαδίδεται στο 

σκοτεινό αέρα. Έτσι τα άκρα της σκιάς της Γης φωτίζονται περισσότερο απ' όσο φωτίζονται 

τα μέρη της σκιάς που είναι πιο μέσα. Και αυτά φωτίζονται περισσότερο απ' αυτά που 

ακολουθούν. Στην εποχή μας μιλάμε για σκεδαζόμενο φως. 

Κριτική του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τις ακτίνες όρασης.  

Μια από τις μεγαλύτερες εισφορές του Αλ Χαϊθάμ ήταν η κριτική που άσκησε στη θεωρία 

της εκπομπής ακτίνων από το μάτι. Η θεωρία αυτή ήταν μια θεωρία «αφής», καθώς το μάτι 

με τη βοήθεια των ακτίνων «εγγίζει» τα αντικείμενα και τα αντιλαμβάνεται. Παρόλη την 

κριτική του Αλ Χαϊθάμ, οι αναφορές σ' αυτήν τη θεωρία δε σταμάτησαν. Π.χ. ο Καρτέσιος σε 

μια παρομοίωσή του για το φως χρησιμοποίησε το παράδειγμα του τυφλού που με δυο 

μπαστούνια προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του (Sabra 1981).  

Στο βιβλίο του για την Οπτική ο Αλ Χαϊθάμ εξέθεσε αυτήν τη θεωρία και ανέφερε σε ποια 

σημεία διαφωνούν οι διάφορες θεωρίες εκπομπής ακτίνων από το μάτι.  

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε αυτές τις θεωρίες. Έδωσε τους εξής όρους για την όραση: για να 

δούμε κάτι θα πρέπει το αντικείμενο αυτό να είναι είτε αυτόφωτο είτε ετερόφωτο. Θα 

πρέπει μεταξύ του αντικειμένου και του ματιού να υπάρχει κάποια απόσταση. Μεταξύ 

κάθε σημείου του αντικειμένου και του ματιού θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 

φέρουμε μια ευθεία γραμμή που να μη διακόπτεται από κάτι το συμπαγές και θα πρέπει το 

μέσο που παρεμβάλλεται μεταξύ του ματιού και του αντικειμένου να είναι διαφανές.  

Ο Αλ Χαϊθάμ υπέβαλε διάφορα ερωτήματα για τη θεωρία της εκπομπής προκειμένου να 

την αναιρέσει. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ακτίνα από το μάτι για να φέρει στο μάτι 

κάτι άλλο από το βλεπόμενο; Δεν είναι πιο ταιριαστό και πιο απλό να πούμε ότι το φως 

κινείται σε ευθείες γραμμές και ότι το διαφανές μέσο επιτρέπει στο φως που εκπέμπεται 

από το βλεπόμενο αντικείμενο να κινηθεί προς το μάτι, χωρίς τη βοήθεια των ακτίνων που 

βγαίνουν από το μάτι; 

Δίνει και το εξής επιχείρημα: μελετά το ερώτημα (αναφέρθηκε στα περί Αριστοτέλη και 

σχολιαστών) αν οι ακτίνες που βγαίνουν από το μάτι είναι υλικές (ή όπως λέει σωματικές) ή 

όχι. Αν είναι σωματικές και εμείς κοιτάξουμε τον ουρανό και τη Γη, τότε κάτι το σωματικό 
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φεύγει από το μάτι και γεμίζει μ' αυτό ο ουρανός και η Γη, από το μάτι όμως δε λείπει 

τίποτε. Αν δεν είναι οι ακτίνες αυτές σωματικές, τότε δε θα μπορούμε να νιώσουμε τίποτε 

«γιατί οι αισθήσεις ανήκουν στα σώματα που έχουν ζωή». Παρατηρεί ότι, αν ο αέρας ή τα 

διαφανή σώματα που παρεμβάλλονται μεταξύ του ματιού και του βλεπομένου 

αντικειμένου φέρουν στο μάτι κάτι από το βλεπόμενο αντικείμενο, τότε δεν υπάρχει 

ανάγκη να βγαίνει κάτι από το μάτι.  

Ο Αλ Χαϊθάμ κατέκρινε και τη θεωρία «εκπομπής ειδώλων».  

Η άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για το ότι η διάδοση του φωτός γίνεται σε 
πεπερασμένο χρόνο. 

Η άποψη του Αλ Χαϊθάμ ήταν ότι το φως είναι μια ανεξάρτητη οντότητα και ότι η αποδοχή 

του από το διαφανές το μεταφέρει από τον ένα τόπο στον άλλο. Σ'αυτό περιλαμβάνει την 

άποψη ότι η μετακίνηση του φωτός στο διαφανές δεν είναι στιγμιαία, αλλά διαρκεί ένα 

καθορισμένο χρονικό διάστημα και ότι έχει μια ορισμένη ταχύτητα. Η άποψη του Αλ 

Χαϊθάμ δεν έγινε αποδεκτή και χρειάστηκαν οι παρατηρήσεις του Romer για τους 

δορυφόρους του Διός, πριν αρχίσει να συζητείται και πάλι. Η επικρατούσα άποψη την 

εποχή του Αλ Χαϊθάμ ήταν ότι το φως ή οι ακτίνες της όρασης διαδίδονται με άπειρη 

ταχύτητα (άποψη του Ήρωνος, του Δαμιανού, αλλά και αργότερα του Κέπλερ και του 

Καρτεσίου), καθώς και η  άποψη του Αριστοτέλη για στιγμιαία μετάδοση της επίδρασης της 

φωτεινής πηγής. 

Ιμπν Αλ Χαϊθάμ και Δυτικοί 

Κατά τη διάρκεια του δέκατου τρίτου αιώνα σημειώθηκε μια άνθηση των μελετών του 

Ισλαμικού πολιτισμού.  Ο Πολωνός Vitelo ή Witello εξέδωσε ένα έργο για την Οπτική το 

1270.  Όπως δήλωσε το βάσισε στον Κλαύδιο Πτολεμαίο, αναφέρεται όμως σε κάποιον  

Άραβα συγγραφέα με το όνομα «Αλχαζέν». Ο Risner το 1582 εξέδωσε μια πλήρη Λατινική 

μετάφραση του έργου του Αλ Χαϊθάμ με τον τίτλο «Θησαυρός της Οπτικής του Αλ Χαζέν 

(Opticae Thesaurus Alhazeni)». Έγινε προφανές αργότερα, ότι το έργο του Vitelo βασίστηκε 

στο έργο του Αλ Χαϊθάμ. Κατά τον Ναζίφ ο Priestley (1737-1804) στο βιβλίο του για την 

ιστορία των ανακαλύψεων της Οπτικής (A History of Discoveries relating to vision light and 

colours 1772) ανέφερε την άποψη του Dela Porta (1538-1610) ότι «τα λάθη του Vitelo 

βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο μέρος σ' εκείνα τα σημεία στα οποία δεν ακολούθησε τον 

Αλχαζέν». 

Ο «Θησαυρός" αυτός αποτέλεσε πηγή για τη μελέτη της Οπτικής κατά τη διάρκεια του 

μεσαίωνα και της αναγέννησης. Ο Wiedemann στα 1910 διαπίστωσε ότι μεγάλο τμήμα των 

ερευνών και των ανακαλύψεων της Οπτικής που απεδόθησαν σε δυτικούς μελετητές 

ξεπήδησαν μέσα από αυτό τον «Θησαυρό». 

Οι ιδέες του Αλ Χαϊθάμ βοήθησαν ώστε η μελέτη του φωτός να πάρει μια σωστή 

κατεύθυνση. Από το Μεσαίωνα μέχρι το δέκατο έκτο αιώνα, οπότε εμφανίστηκε η λατινική 

έκδοση του Risner, οι ιδέες του Αλ Χαϊθάμ έγιναν γνωστές στη Δύση από διάφορους 

μελετητές όπως ο Roger Bacon, ο John Peckham κ.ά (Ronchi 1991).  

Η ταύτιση του Αλ Χαϊθάμ με τον ΑλΧαζέν έγινε από τον Wiedemann το 1876, όταν βρήκε 

στη βιβλιοθήκη του Leiden ένα Αραβικό χειρόγραφο του βιβλίου του Αλ Φαρίσι. Ο 

Wiedemann το 1910 εξέδωσε το έργο «Διόρθωση της Οπτικής για αυτόν που έχει τα μάτια 

και τα θεάματα» (μπι τανκίχ αλ μαναζίρ λιδάουι αλ αμπσάρ ου αλ μπασάιρ 
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), που είχε εκδώσει ο Αλ Φαρίσι. 

Όπως είπε ο Wiedemann αυτό το έργο ήταν η Αραβική διόρθωση της Λατινικής έκδοσης 

του Risner. Το έργο του Αλ Φαρίσι ήταν μια αναθεώρηση του βιβλίου της Οπτικής του Αλ 

Χαϊθάμ. Ο Wiedemann ενδιαφέρθηκε για την ημερομηνία του βιβλίου και της 

αναθεώρησής του. Καθόρισε ότι η σύνθεσή του τέλειωσε μεταξύ του 1302 και 1311 έκρινε 

ότι ο Αλ Φαρίσι το είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Wiedemann συνέκρινε την αναθεώρηση του 

Αλ Φαρίσι με το Λατινικό θησαυρό του Αλ Χαζέν και ανακάλυψε ότι έμοιαζαν και 

αντιστοιχούσαν σε αυτά που ο Αλ Φαρίσι ανέφερε ως λόγια του Αλ Χαϊθάμ και στα 

αποσπάσματα όπου γράφει περιληπτικά τις απόψεις του Αλ Χαϊθάμ. Σε άλλα σημεία ο Αλ 

Φαρίσι αναφέρει τη δική του γνώμη και τα αποτελέσματα των δικών του μελετών. Ο 

Wiedemann συμπέρανε ότι το βιβλίο ο «Θησαυρός» δεν ήταν παρά μετάφραση της 

Οπτικής του Αλ Χαϊθάμ. Αργότερα εκδόθηκαν τα έργα του Αλ Χαϊθάμ για τα κάτοπτρα και 

για το κοίλο κάτοπτρο - που αναφέρεται ως «η σφαίρα που καίει» (kurat al muhrika 

).  

4-Εξέλιξη της Οπτικής στη Δύση 

Υπάρχουν πολλοί που ασχολήθηκαν με την Οπτική. Επιλεκτικά αναφέρουμε τους εξής: 

Φραγκίσκος Μαυρόλυκος (Francesco Mauroliko  1494 - 1575) 

Ο Μαυρόλυκος ήταν Ελληνικής καταγωγής. Ο πατέρας του ήταν γιατρός από την 

Κωνσταντινούπολη που κατέφυγε στη Σικελία μετά την άλωση. Ο ίδιος μελέτησε τους 

αρχαίους, ήταν Βενεδικτίνος μοναχός και είχε αναλάβει δημόσια αξιώματα στη Σικελία 

(Μεσσήνη).  Έδωσε το έργο Photismi de lumine et umbra στο οποίο μιλάει για την 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός (Lindberg, Cantor 1985) και την ανάλυση ότι κάθε σημείο 

ενός σώματος εκπέμπει ακτίνες προς όλες τις διευθύνσεις. Ανακάλυψε δηλαδή ξανά την 

ερμηνεία του Αλ Χαϊθάμ.  

Κέπλερ (1571 - 1630) 

Κατά τον Ronchi (1991) ο Μαυρόλυκος παρέμεινε ένας μεμονωμένος ερευνητής. Αυτός που 

μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο αξιόλογος αναμορφωτής της Οπτικής είναι ο Κέπλερ. Το έργο 

του «Ad Vitellionem parelipomena (Μια προσθήκη στο έργο του Witello)" που έγραψε το 

1604 έγινε η βάση της Οπτικής του 17ου αιώνα. Η βασική του σκέψη ήταν (Ronchi 1991): Τα 

εξωτερικά σώματα αποτελούνται από συσσωματώματα σημείων. Κάθε σημείο εκπέμπει 

προς όλες τις διευθύνσεις ακτίνες απείρου μήκους, εκτός αν αυτές συναντήσουν εμπόδια. 

Τις ιδέες του τις εφάρμοσε σε πειράματα σκοτεινού θαλάμου και στην εξήγηση της όρασης 

Καρτέσιος (1596 -1650) 

Ο Καρτέσιος (Descartes)  ασχολήθηκε πολύ με τη φύση του φωτός. Στο έργο του La 

Dioptrique (1637) λέει ότι ο στόχος του δεν είναι να γνωρίσει αυτή καθ' εαυτή τη φύση του 

φωτός και ότι του αρκούν διάφορες συγκρίσεις: α)ο τυφλός με το μπαστούνι. Κατ' αυτήν 

την αναλογία «το φως δεν είναι τίποτε άλλο, στα λεγόμενα φωτεινά σώματα, παρά μια 

κίνηση ή μια πράξη γρήγορη και ζωηρή που περνά προς τα μάτια μας με την παρέμβαση 

του αέρα και των άλλων διαφανών σωμάτων, με τον ίδιο τρόπο που μια κίνηση που 

προκαλείται από την αντίσταση των σωμάτων περνά προς τα χέρια του τυφλού με τη 

βοήθεια του μπαστουνιού». Η αναλογία αυτή είχε ήδη αναφερθεί από τα αρχαία χρόνια. β) 

Το βαρέλι με τα σταφύλια. Αφού δεν υπάρχει κενό και αφού στη φύση υπάρχουν σώματα 

με πόρους, μια πολύ λεπτή και ρευστή μορφή της ύλης θα πρέπει να γεμίζει τα σώματα 
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όπως γεμίζει το κρασί το χώρο μεταξύ των σταφυλιών που υπάρχουν στο βαρέλι. Από τις 

τρύπες στον πάτο του βαρελιού ρέει το κρασί. Το κρασί ρέει την ίδια στιγμή που ανοίγουν 

οι τρύπες. Αυτό συμφωνεί με την άποψη του, ότι το φως κινείται με άπειρη ταχύτητα. Τα 

σταφύλια αντιπροσωπεύουν τα σώματα που δεν εμποδίζουν τη διέλευση του φωτός. γ) Το 

βλήμα που κινείται είναι κάτι ανάλογο με τη φωτεινή ακτίνα.  Εδώ υπάρχει μια δυσκολία 

σχετικά με την άπειρη ταχύτητα του φωτός. Ο Καρτέσιος χρησιμοποίησε την αναλογία της 

μπάλας που περνά από ένα δίχτυ, για να εξηγήσει το νόμο της διάθλασης. 

Rømer και ταχύτητα του φωτός 

Η ταχύτητα του φωτός θεωρήθηκε πεπερασμένη από τον Αλ Χαϊθάμ, ενώ από τον 

Αριστοτέλη, τον Ήρωνα, το Φιλόπονο, τον Καρτέσιο και τον Κέπλερ θεωρήθηκε άπειρη. Ο 

Γαλιλαίος είναι γνωστό ότι πρότεινε μέθοδο μέτρησης της ταχύτητας του φωτός που όμως 

ήταν ανεφάρμοστη. Ο Καρτέσιος είχε αντιρρήσεις σχετικά με την πεπερασμένη ταχύτητα 

του φωτός, γιατί  έλεγε ότι αυτό θα περιέπλεκε τις παρατηρήσεις των εκλείψεων. Αν 

δηλαδή σε μια ορισμένη στιγμή συνέβαινε μια έκλειψη (ή η αρχή μιας έκλειψης), τότε δε 

θα παρατηρούσαμε την ίδια στιγμή την έκλειψη, αλλά θα υπήρχε μία καθυστέρηση. Το 

1676 ο Rømer από τη Δανία εξέδωσε ένα άρθρο το οποίο ξαναδημοσιεύτηκε και 

μεταφράστηκε πολλές φορές. Σ' αυτό ο Rømer παρουσίασε την εξής υπόθεση (Shea 1998): 

«Ας υποθέσουμε ότι η Γη είναι στο L κοντά στο σημείο όπου η γωνία Γη –Ήλιος –Δίας είναι 

90° και έχει παρατηρηθεί ο πρώτος δορυφόρος του Διός (Ιώ) κατά τη στιγμή της εμφάνισής 

του μέσα από τη σκιά στο D. 

Υποθέτοντας ότι περίπου 42.5 ώρες 

αργότερα, δηλαδή μετά μια περιφορά 

του δορυφόρου, η Γη βρίσκεται στο Κ, ο 

δρόμος που χρειάζεται για να έρθει φως 

στο Κ από το D, είναι προφανώς 

μεγαλύτερος, δηλ.  όσος χρειάζεται για 

να διασχίσει το φως το διάστημα LK 

(εικόνα 2), οπότε ο δορυφόρος θα φανεί 

αργότερα απ' ό,τι αν η γη παρέμενε στο 

L. Έτσι η περιφορά του δορυφόρου που 

παρατηρείται μέσα από τις εμφανίσεις 

του θα έχει καθυστέρηση τόσου χρόνου 

όσου χρειάζεται το φως να κινηθεί από 

το L στο Κ. Όταν η Γη κινείται στο άλλο 

τόξο FG και πλησιάζει το Δία, τότε η 

διαδοχή των εξαφανίσεων του δορυφόρου 

θα φαίνεται ότι βραχύνεται τόσο όσο οι 

εμφανίσεις του δορυφόρου είχαν 

επιμήκυνση» (εικόνα 3). Αυτό ήταν μια 

διατύπωση του φαινομένου Doppler (που 

πήρε το όνομά του από τον Christian 

Doppler το 1842). Για να στηρίξει τον 

ισχυρισμό του για την ταχύτητα του φωτός 

ο Rømer ανέφερε τέσσερις παρατηρήσεις 

που έκανε. Στην τρίτη του παρατήρηση ο 

Rømer έδωσε την πρόβλεψη του χρόνου 

D

 

Εικόνα 3 

 

Εικόνα 2 
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εμφάνισης της Ιούς. Παρόλο που σύμφωνα με την ανάλυση του Shea (1998) οι μετρήσεις 

του Rømer δεν είχαν αρκετή ακρίβεια λόγω της μη ύπαρξης αρκετά καλών ρολογιών εκείνη 

την εποχή, θεωρήθηκαν αρκετά πειστικές από τους Newton (Opticks, Πρόταση ΧΙ: Το φως 

χρειάζεται 7 με 8 λεπτά από τον Ήλιο στη Γη) και Huygens με αποτέλεσμα να δεχτούν ότι το 

φως έχει πεπερασμένη ταχύτητα. 

Μια παρερμηνεία που εμφανίζεται σε διδακτικά βιβλία είναι η εξής: 

Σύμφωνα με τον Αντωνίου κ.ά. (1999): «Ο Rømer εκτέλεσε ακριβείς παρατηρήσεις του 

χρόνου διάρκειας μιας έκλειψης ενός δορυφόρου του πλανήτη Δία, της Ιούς. Διαπίστωσε 

ότι η διάρκεια της έκλειψης είναι 

μεγαλύτερη, όταν η Γη βρίσκεται σε 

μεγαλύτερη απόσταση από το Δία….» Ενώ 

πράγματι η περίοδος της Ιούς 

μεταβάλλεται, η διατύπωση αυτή δε 

συμφωνεί με αυτά που παρατήρησε ο 

Rømer.Αν υπολογίσουμε το χρόνο 

διάρκειας μιας έκλειψης μπορούμε να 

δούμε ότι η μέγιστη μεταβολή σε σχέση 

με την περίοδο στη θέση Η είναι 15 

δευτερόλεπτα. Αυτό παρατηρείται στο 

δεύτερο σχήμα. Στο σχήμα αυτό 

παρατηρούμε ότι η περίοδος αυξάνει 

μέχρι του σημείου που η γωνία  Γη – 

Ήλιος – Δίας γίνει 90°. Καθώς η γωνία αυτή αυξάνει η περίοδος ελαττώνεται και στη θέση 

180° γίνεται ίση με αυτή που παρατηρείται στη γωνία 0°. Η θέση αυτή αντιστοιχεί στη 

μέγιστη απόσταση Γης - Δία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που αναφέρεται από τους 

Αντωνίου κ.ά. (1999). Καθώς η γη πλησιάζει το Δία, η περίοδος ελαττώνεται μέχρις ότου η 

γωνία Γη – Ήλιος –Δίας γίνει και πάλι 90°. Ο Rømer προσδιόρισε ότι ο χρόνος που 

χρειαζόταν για 40 περιόδους, όταν πλησίαζε η γη το Δία «ήταν αισθητά μικρότερος από το 

χρόνο που χρειαζόταν, όταν η γη απομακρυνόταν» και σύμφωνα με το Rømer η διαφορά 

του χρόνου ήταν για ολόκληρο το μήκος ΗΕ 22 λεπτά (για 113 περιστροφές της Ιούς). 

Μπορούμε να δούμε με βάση ένα απλό μαθηματικό μοντέλο ότι η ολική διαφορά του 

χρόνου αυξάνει και γίνεται περίπου 17 λεπτά. Αντίστοιχα, καθώς η γη πλησιάζει το Δία 

έχουμε περίπου -17 λεπτά. Σύμφωνα με αυτό η ολική διαφορά του χρόνου που θα 

προσδιόριζε ο Rømer, αν γνώριζε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ακτίνα περιφοράς της γης, 

θα ήταν περίπου 33 λεπτά (έναντι των 22 που προσδιόρισε). Όπως παρατηρεί ο Shea (1998) 

πολλοί συγγραφείς έχουν ερμηνεύσει τη διαφορά αυτή ως «καθυστέρηση». Ο Rømer δεν 

προσπάθησε να προσδιορίσει την ταχύτητα του φωτός, αν και ερμήνευσε τα δεδομένα 

αυτά αποδίδοντας τα στην πεπερασμένη ταχύτητα του φωτός.  

Newton και σωματιδιακή φύση του φωτός 

Όπως ο Αλ Χαϊθάμ νωρίτερα έτσι και ο Newton θεώρησε ότι η φύση του φωτός ήταν 

σωματιδιακή. Το λευκό φως είναι ένα μείγμα από διάφορες «ακτίνες» (σωματίδια) που 

διαφέρουν ως προς τη διαθλαστικότητα τους. Όμως με βάση τα πειράματα με λεπτά 

πλακίδια, όπου παρατήρησε τα φαινόμενα συμβολής θεώρησε ότι οι ακτίνες μπορεί να 

έχουν διάφορες «φάσεις» (fits), που άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε εμποδίζουν τη διέλευση 

του φωτός από ένα υλικό σε άλλο. Με την ανακάλυψη των φαινομένων πόλωσης θεώρησε 

Μεταβολή στην ολική διαφορά χρόνου
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ότι οι ακτίνες έχουν επιπλέον και «πλευρές». Περισσότερα για τη θεωρία του Newton στο 

κεφάλαιο των χρωμάτων. 

Huygens και κυματική φύση του φωτός 

Ο Huygens δεν ήταν ο πρώτος που έδωσε κυματική θεωρία για το φως. Λίγο νωρίτερα απ' 

αυτόν έδωσαν κυματικές απόψεις ο Pardies και ο Hooke. Όμως οι θεωρίες τους δεν 

μπορούσαν να εξηγήσουν ικανοποιητικά το φαινόμενο της διάθλασης. Η θεωρία του 

Huygens παρουσιάζεται στο κεφάλαιο της κυματικής. 

Κεφάλαιο 2: Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 
Για το θέμα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός εξετάζουμε τις πηγές του φωτός και 

διάφορες διατάξεις παραγωγής σκιών. 

Α. Πηγές φωτός. 

Ένα θέμα που πρέπει οι μαθητές να κατανοήσουν σχετικά με τις πηγές του φωτός είναι ότι 

μια εκτεταμένη πηγή φωτός μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα πολλών πηγών. Μια 

διδακτική προσέγγιση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Π. Ανδρεάδη ως μέρος της 

πτυχιακής του εργασίας. Αυτή η προσέγγιση έχει ως διδακτικούς στόχους: 

 Να μπορούν οι μαθητές να ορίζουν, να διακρίνουν και να ταξινομούν τις φωτεινές 

πηγές σε σημειακές και εκτεταμένες. 

 Να μπορούν να αναλύουν τη δομή αλλά και τη συμπεριφορά μιας εκτεταμένης πηγής 

φωτός ως αποτέλεσμα πολλών σημειακών πηγών που βρίσκονται συγκεντρωμένες στην 

επιφάνειά της. 

Στη διδασκαλία που έγινε σε παιδιά της πέμπτης τάξης Δημοτικού Σχολείου, 
παρουσιάστηκαν διδακτικές εικόνες μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σ' αυτόν 
προβάλλονται οι εικόνες σε εξελικτική μορφή.  Στη διδακτική αυτή δραστηριότητα 
περιλαμβάνονται 21 εικόνες που περιγράφουν τη μετατροπή μιας συνάθροισης 
σημειακών πηγών φωτός σε μια εκτεταμένη φωτεινή πηγή και υπάρχουν 3 εικόνες που 

περιγράφουν τη μετατροπή μιας 

εκτεταμένης πηγής σε σημειακή και 1 εικόνα που ενισχύει την άποψη της αυτόνομης 
συμπεριφοράς των σημειακών πηγών που δομούν μια εκτεταμένη πηγή.  Ως 
παράδειγμα δείχνονται οι εικόνες 1, 2 ,3 και 4 .  Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει μία 
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σημειακή πηγή φωτός που εκπέμπει φως προς όλες τις διευθύνσεις. Συγκεκριμένα 
γίνεται παρατήρηση της φωτεινής περιοχής που δημιουργείται γύρω από τη σημειακή 
πηγή φωτός στο μαύρο φόντο. 

 

Κάθε σημειακή πηγή φωτός στο μαύρο φόντο της οθόνης του υπολογιστή 
δημιουργεί τη δικιά της άλω. 

Ακόμη η φωτεινή άλως που περιβάλει τη 
σημειακή πηγή φωτός μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή με τη μεγέθυνση 
της εικόνας στον υπολογιστή. Σαν επιπλέον ενίσχυση του παρατηρούμενου 
γεγονότος, χρησιμοποιείται μια εικόνα αστεριών που οι ακτίνες τους 
εκπέμπονται προς όλες τις διευθύνσεις. Σ’ αυτό το σημείο εισάγονται οι εικόνες 
(3,4) όπου δείχνεται ότι μια εκτεταμένη πηγή γίνεται αντιληπτή ως σημειακή 
αν απομακρυνθεί αρκετά και ως παράδειγμα δίνονται τα αστέρια που λόγω 
της μεγάλης τους απόστασης από τη γη μπορούν να θεωρηθούν σημειακές 
πηγές φωτός ως προς εμάς.  

Β. Πηγές φωτός και σχήματα που εμφανίζονται σε οθόνη - σκοτεινός θάλαμος 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις με διαφράγματα διαφόρων τύπων, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν «σημειακές» πηγές και εκτεταμένες πηγές φωτός. Ως εκτεταμένες πηγές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθύγραμμες λάμπες και γαλακτώδεις λάμπες. Για την 

παραγωγή χρωματιστού φωτός χρησιμοποιήθηκαν έγχρωμες ζελατίνες (Edge 1987, 

Jackobson, Bergman 1991). 

Ως προς τις σημειακές πηγές σε ασκήσεις που εκτελέστηκαν μεταξύ των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. 

του Δ.Π.Θ. δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε μερικές όμως περιπτώσεις ορισμένοι 

φοιτητές γενίκευαν τα φαινόμενα που παρατητούσαν σε εκτεταμένες πηγές και τα εφάρμοζαν 

και στην περίπτωση της σημειακής πηγής.  Ως σημειακές πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

λάμπες αλογόνου των 12V είτε λάμπες με νήμα των 6V είτε των 12V. Οι λάμπες συνδέονται με 

σχολικό μετασχηματιστή. 

Από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές προκύπτει ότι μόνο το 15% πιστεύει 

ότι μια δεύτερη σημειακή πηγή μπροστά από ένα διάφραγμα με οπή θα δώσει ένα δεύτερο 

φωτεινό σημείο. Η πλειοψηφία (65%) θεωρεί ότι η δεύτερη σημειακή πηγή απλά θα 

επηρεάσει το φωτεινό σημείο ως προς τη φωτεινότητα του και το μέγεθος του.  Αυτές οι 

δυσκολίες ξεπερνιούνται με τα απλά πειράματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν. 
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Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται σε 

ασκήσεις με εκτεταμένες πηγές. Πριν τη δι-

δασκαλία κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει 

ότι, όταν  έχουνε μια λάμπα με μακρύ νήμα 

μπροστά από ένα διάφραγμα με οπή, αυτό που  

θα φανεί στην οθόνη θα είναι το σχήμα της 

λάμπας και μάλιστα ανάποδα. Αυτό που 

βοηθάει αρκετούς σε αυτό το σημείο, για να 

εμπεδώσουν πλήρως την ευθύγραμμη διάδοση 

του φωτός είναι η χρήση έγχρωμων λαμπών. 

Μια άλλη δυσκολία παρουσιάζεται όταν έχουμε 

μία ή περισσότερες σημειακές πηγές με μη κυ-

κλική οπή στο διάφραγμα. Τότε προσπαθούν να 

πάρουν την κάθε λάμπα χωριστά, αλλά 

αποτυγχάνουν στη σύνθεση για το τελικό 

σχήμα.  

 Για παράδειγμα, στο πρόβλημα τι θα 

παρατηρηθεί με τη χρήση μιας σχισμής 

σχήματος V  ορισμένοι απαντούσαν ότι θα 

εμφανιστεί το V ως ένα Λ στην οθόνη 

μπερδεύοντας το πρόβλημα με την περίπτωση 

χρήσης εκτεταμένης πηγής με σχήμα V (εικόνα 

6) 

Αν ως εκτεταμένες πηγές χρησιμοποιηθούν 

ευθύγραμμες λάμπες, αυτές παρουσιάζουν το 

πλεονέκτημα ότι χωρίζονται σε πέντε τμήματα. Η 

χρήση τους βοηθά στην κατανόηση της 

εμφάνισης του σχήματος στην οθόνη γιατί η 

προβολή στην οθόνη εμφανιζόταν ως η 

επιπρόσθεση των αποτελεσμάτων των 5 

τμημάτων της λάμπας. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνονται στο να κατανοήσουν τη σύνθεση 

της τελικής εικόνας. (Επειδή οι πηγές αυτές είναι 

πολύ έντονες και προκαλούν θάμβωμα στα 

μάτια, θα πρέπει να συνδέονται με συσκευή 

ρύθμισης της ισχύος του ρεύματος (dimmer). 

Μπορούν επίσης να δώσουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και αν συνδεθούν με 

μετασχηματιστή των 110 V ή ακόμη και των 60 

V.) 

Μπορούν να γίνουν συνδυασμοί ευθύγραμμων 

πηγών (εικόνα 7). Σε περίπτωση μη προσεκτικής 

εργασίας η πηγή θεωρείται ως σημειακή και 

συνεπώς δίνει το σχήμα της οπής. Π.χ. στην 

περίπτωση της εικόνας 7 (πηγή σχήματος F), 

πολλοί δηλώνουν ότι θα δουν 3 τρίγωνα στην οθόνη, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν 
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τη θέση τους.  Καλό είναι να σημειώνονται –στο σχήμα – δύο ακραία σημεία στα άκρα κάθε 

ευθύγραμμης πηγής και να σχεδιάζεται η απεικόνιση τους. 

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες με τη διέλευση φωτός από στενές σχισμές, οι 

φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την περίπτωση πηγής σε σχήμα ημισελήνου 

που αναπτύσσεται πιο κάτω.  

Η McDermott προτείνει για τη διδασκαλία του Σκοτεινού θαλάμου μία τεχνική που μπορεί 

να αναχθεί στον Κέπλερ. Ο Κέπλερ (Ronchi 1953) χρησιμοποίησε για μοντέλο της φωτεινής 

ακτίνας ένα νήμα ή μία κλωστή. Περιέφερε το άκρο του νήματος στην περιφέρεια ενός 

βιβλίου. Το νήμα περνούσε μέσα από ένα διάφραγμα με οπή και κατέληγε στο έδαφος. Η 

άκρη του τεντωμένου νήματος διέγραφε το παρατηρούμενο σχήμα στο έδαφος. (Η 

McDermott αντί για κλωστή, προτείνει τη χρήση μιας ράβδου.) 

Γ. Σκιές: 

 α) Σχηματισμός σκιάς 

Οι Ραβάνης και Παπαμιχαήλ (1994) γράφουν ότι για το θέμα της κατανόησης της φυσικής 

αιτίας της σκιάς υπάρχουν τέσσερα είδη παράστασης στη σκέψη των παιδιών: 

Η σκιά ενός αντικειμένου θεωρείται ότι προέρχεται από το ίδιο το αντικείμενο, αλλά και 
από ένα εξωτερικό ως προς το αντικείμενο αίτιο, τη νύχτα, τη σκιά των δέντρων, κλπ. 

Η σκιά προέρχεται από το αντικείμενο χωρίς όμως σχέση με το φως και χωρίς 
πρόβλεψη για το πού θα σχηματιστεί. 

Η σκιά προέρχεται από το αντικείμενο, αλλά προσανατολίζεται προς την αντίθετη 
διεύθυνση από αυτήν του φωτός, σαν να αποπέμπεται από αυτό. Αρχίζει δηλαδή να 
αποδίδει κάποιο ρόλο στο φως, αλλά η αοριστία δεν επιτρέπει την παραδοχή της 
ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ φωτός και σκιάς. 

Η σκιά είναι «απουσία φωτός» οφειλόμενη στο ότι το αντικείμενο παρεμβάλλεται σαν 
ένα είδος οθόνης μεταξύ φωτός και επιπέδου προβολής. 

Η Lillian McDermott (1996) και Karen Wosilat (1998) παρουσιάζουν διάφορες 

δραστηριότητες που αφορούν το σχηματισμό σκιών: 

· Πετάσματα με οπές διαφόρων σχημάτων σε σχέση με πηγές. Ζητείται να 
προβλεφτεί το σχήμα της δημιουργούμενης φωτεινής περιοχής σε μία οθόνη πίσω από 
το πέτασμα. 

· Πειράματα παρατήρησης σκιών: Παρατήρηση του ύψους της σκιάς ενός καρφιού 
σε σχέση με τη θέση μιας λάμπας και μιας οθόνης. Παρατήρηση της σκιάς μέσα σε ένα 
κουτί. 

β) Πειραματική διδασκαλία της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός σε σχέση με το 

σχηματισμό σκιας. 

Για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός μπορεί να γίνει συστηματική εργαστηριακή 

διδασκαλία με εργαστήρια που αφορούν το σχηματισμό σκιάς, παρασκιάς, έγχρωμης σκιάς, 

σκοτεινό θάλαμο. 

Από τη διδασκαλία σκιών στο Π.Τ.Δ.Ε. έχουμε να εντοπίσουμε τα εξής: 
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Οι φοιτητές κατανοούν ότι το μέγεθος της σκιάς μεγαλώνει καθώς μια σημειακή πηγή 

πλησιάζει ένα εμπόδιο. Γενικεύουν την έννοια της αναλογίας. Μιλούν για το μέγεθος της 

σκιάς ως «αντιστρόφως ανάλογο» προς την απόσταση της σημειακής φωτεινής πηγής. 

Αρκετοί φοιτητές κατανοούν ότι το μέγεθος της σκιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 

αντικείμενο για σημειακή πηγή. Μια δυσκολία που παρατηρήθηκε και σε μαθητές, αφορά 

την κατασκευή ή την ερμηνεία διαγραμμάτων  κάτοψης, δηλαδή διαγραμμάτων που 

δείχνουν τις σχετικές θέσεις πηγής, εμποδίου, οθόνης. 

Διάκριση σκιάς - παρασκιάς: Το φαινόμενο της παρασκιάς 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Σε ερώτημα που αφορά τη 

θεωρία του Άραβα Αλ Κίντι για τη σκιά εκτεταμένης πηγής κανείς 

δεν μπόρεσε να εντοπίσει την απουσία της παρασκιάς (εικ. 8). 

Αυτό δεν είναι κάτι παράδοξο, γιατί όπως σημειώνει ο Lindberg 

(1983), τα σχήματα του Αλ Κίντι επαναλήφθηκαν από πολλούς 

μελετητές.  

Κατά τη διδασκαλία μπορούν αρχικά να χρησιμοποιηθούν δύο 

σημειακές πηγές. Η διδασκαλία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αν 

χρησιμοποιηθούν σημειακές πηγές καλυμμένες με έγχρωμες 

ζελατίνες, οπότε παρατηρούνται οι έγχρωμες παρασκιές. 

Παρόμοια πειράματα μπορούν να γίνουν και με προβολείς που 

έχουν καλυμμένους τους φακούς τους με έγχρωμες ζελατίνες, 

οπότε το θέμα των σκιών μπορεί να συνδυαστεί και με τη 

διδασκαλία της πρόσθεσης χρωμάτων. 

Σε ερώτημα που ετέθη στις εξετάσεις ζητήθηκε να σχεδιάσουν το σχήμα της σκιάς και το 

χρώμα που αναμένεται να υπάρξει στην οθόνη αν έχουμε μία κόκκινη και μία πράσινη 

σημειακή πηγή. Οι φοιτητές που συμμετείχαν σε μία συστηματική εργαστηριακή 

διδασκαλία απάντησαν αρκετά ικανοποιητικά σχεδιάζοντας με ακρίβεια τις περιοχές που 

θα παρατηρείται σκιά, και το χρώμα που θα εμφανίζεται σ’ αυτήν. 

γ) Εξήγηση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα φαινόμενα της σκιάς.  

 Η εκπομπή του φωτός από όλα τα σημεία του σώματος επέτρεψε 

στον Αλ Χαϊθάμ να διαχωρίσει διάφορα είδη σκιάς. Εκτός από το 

θεωρούμενο ως βασικό του έργο «Αλ Μαναζίρ» έγραψε και ένα 

έργο «Φι αλ Αδλάλ (Περί σκιών)», στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται πολλά θέματα που δεν περιέχονται στο «Αλ 

Μαναζίρ». Τα φαινόμενα των σκιών είχαν μεγάλο ενδιαφέρον 

στην αστρονομία για τη μελέτη των εκλείψεων. 

Ο Αλ Χαϊθάμ διόρθωσε τη θεωρία του Αλ Κίντι (εικόνα 9). 

Αν μια φωτεινή πηγή (κύκλος ΑΒΓ) τοποθετηθεί μπροστά σε μία 

οπή ΘΖ τότε το σχήμα του δείχνει ότι παράγεται μια ξεκάθαρη 

σκιά ΗΚ και ΛΤ. Μπορούμε να δούμε στο σχήμα τη διόρθωση του 

Αλ Χαϊθάμ με διακεκομμένες γραμμές για να ληφθεί υπ' όψιν η 

δημιουργία της παρασκιάς.  

Ο Αλ Χαϊθάμ ονομάζει την πλήρη σκιά «καθαρή σκιά» (αλ δαλ αλ 

μάχουντα). Τη σκιά αυτή την ονομάζει και «γεωμετρική σκιά» (αλ δαλ αλ μουχαντίσι). 

 

Εικόνα 8 : Λανθασμένες 
απόψεις του Αλ Κίντι για τις 
σκιές 

Κ

 

Εικόνα 9 Διορθώσεις του Αλ 
Χαϊθάμ στον Αλ Κίντι 
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δ) Έρευνες του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την κατανομή του φωτός στις σκιές 

Η μελέτη των φαινομένων της παρασκιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πρώτη 

προσέγγιση σε θέματα φωτομετρίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του Αλ 

Χαϊθάμ για τη μελέτη της κατανομής του φωτός στην περιοχή της παρασκιάς . 

 Ενώ οι απόψεις του Αλ Χαϊθάμ συμφωνούν σε αρκετά σημεία με μια σύγχρονη 

προσέγγιση, παρέλειψε να εξετάσει δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η 

απόσταση από την πηγή ενώ ο δεύτερος είναι η κλίση. Ενώ τον πρώτο παράγοντα τον 

ανέφερε σε άλλες περιπτώσεις, δεν τον έλαβε υπ' όψιν του σ' αυτήν την περίπτωση.  

Μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ: Η φωτεινή πηγή ΑΒ είναι 

μεγαλύτερη από το εμπόδιο ΓΔ. Φέρουμε τις ακτίνες 

ΑΓ και ΒΔ που συναντιούνται στο Ε και τις 

προεκτείνουμε μέχρι να τμήσουν την ευθεία που είναι 

παράλληλη προς το εμπόδιο στα Η, Θ. Και ο Αλ Χαϊθάμ 

αφού έδειξε ότι η πλήρης σκιά λεπταίνει και καταλήγει 

στο σημείο Ε, έδωσε μια μέθοδο για τον προσδιορισμό 

της κατανομής του φωτός πάνω στην ευθεία ΗΘ που 

είναι πέρα από το σημείο Ε. Ας χωρίσουμε τα τμήματα 

ΑΦ και ΒΨ σε δέκα ίσα μέρη το καθένα. Μετά το 

σημείο Η, η μικρή περιοχή δέχεται φως από 9 τμήματα 

της περιοχής ΑΦ και από 1 περιοχή του ΒΨ. Η επόμενη 

περιοχή δέχεται φως από 8 τμήματα της περιοχής ΑΦ και 2 περιοχές του ΒΨ. Έτσι βγάζει το 

συμπέρασμα ότι η σκιά στο ΗΘ έχει ομογένεια. Ταυτόχρονα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

στην ευθεία ΜΝ φθάνει περισσότερο φως από ό,τι στην ευθεία ΗΘ.  

 

ε) Διδακτικές εφαρμογές της θεωρίας του Αλ Χαϊθάμ  

Η ιδέα του Αλ Χαϊθάμ για την κατανομή του φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια 

πρώτη εισαγωγή σε θέματα φωτομετρίας. Μια ποσοτικοποίηση της ιδέας του Αλ Χαϊθάμ 

για μια κυλινδρική πηγή είναι η εξής (Π. Μίχας, Π. 

Ανδρεάδης 2003): Μπορούμε να θεωρήσουμε το 

ποσοστό της  πηγής που είναι ορατό σε ένα σημείο 

ως το λόγο της γωνίας με την οποία φαίνεται η 

πηγή προς τη γωνία με την οποία θα φαινόταν 

ολόκληρη η πηγή στο δεδομένο σημείο. 
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Εικόνα 10: Θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για 
την κατανομή του φωτός στη σκιά 
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Εικόνα 11 Υπολογισμός της έντασης του 
φωτός σύμφωνα με τον Αλ Χαϊθάμ για 
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Στην Εικόνα 11 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο σημείο Σ η ένταση του φωτός κατά τον Αλ 

Χαϊθάμ θα είναι ο λόγος της γωνίας ΑΣΓ προς τη γωνία ΑΣΒ. Ο λόγος αυτός έχει μέγιστη τιμή 

1, όταν είναι ορατή ολόκληρη η πηγή και γίνεται μηδέν, όταν το σημείο Σ είναι πίσω από το 

εμπόδιο. Έγινε ακριβής υπολογισμός της έντασης του φωτός με βάση δύο προσεγγίσεις οι 

οποίες ήταν α) να ληφθεί υπ' όψιν η απόσταση του κάθε σημείου της φωτεινής πηγής και 

β)να ληφθεί υπ' όψιν η γωνία πρόσπτωσης (νόμος Lambert). Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι η 

προσεγγιστική μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ είναι πολύ καλή για τις περισσότερες περιπτώσεις 

αν γίνει η αναγκαία διαίρεση δια 

της απόστασης και ο 

πολλαπλασιασμός επί το 

συνημίτονο της γωνίας 

πρόσπτωσης. Μπορεί να φανεί ότι 

η διόρθωση με τον παράγοντα της 

απόστασης δε διαφέρει σχεδόν 

καθόλου από τον ακριβή 

υπολογισμό (που απαιτεί 

ελλειπτικά ολοκληρώματα) και 

διαφέρει πολύ λίγο σε ορισμένες 

θέσεις για τον συνυπολογισμό της 

κλίσης όπως φαίνεται στην εικόνα 

12.  

Συμπερασματικά μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο Αλ Χαϊθάμ και να συζητήσουμε με 

τους μαθητές τις διορθώσεις που απαιτούνται για να γίνει πιο ακριβής. 

Πειραματική εφαρμογή 

Μια κατάλληλη διάταξη για τη διδασκαλία της παρασκιάς είναι η ακόλουθη (Π. Ανδρεάδης 

2002).  

Μια σειρά από λαμπάκια τοποθετείται σε μία βάση.   

Αρχικά επιλέγουμε ένα λαμπάκι και ρωτάμε τους μαθητές για τη θέση της σκιάς στην 

οθόνη. Ακολούθως ανάβουμε δύο λαμπάκια και ρωτάμε τι θα δούνε στην περίπτωση αυτή.  

Αυτό που βλέπουν είναι δύο σκιές. Αν κοιτάξουνε μέσα από τις οπές της οθόνης όπου 

υπάρχει η μία σκιά θα δούνε μόνο μία λάμπα. Αν 

υπάρχει  μία οπή στην οποία επικαλύπτονται οι δύο 

σκιές τότε διαπιστώνουν ότι δε βλέπουν καμία 

λάμπα. Το πείραμα επαναλαμβάνεται με πολλά 

λαμπάκια κι ακολούθως χρησιμοποιείται μια μεγάλη 

λάμπα. Μπορούν να δουν ότι στην οθόνη 

δημιουργούνται περιοχές πιο έντονης σκιάς και 

περιοχές περισσότερο φωτεινές. Μπορούν να 

διαπιστώσουν ότι στις πιο σκοτεινές περιοχές δε 

βλέπουμε κανένα σημείο της λάμπας, ενώ όσο 

περισσότερο φωτεινές είναι οι περιοχές τόσο 

μεγαλύτερο  τμήμα της λάμπας φαίνεται. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να διαπιστώσουν 

ότι η φωτεινότητα της περιοχής είναι ανάλογη με τον αριθμό των λαμπών που 

παρατηρούνται σε κάθε οπή. Το ποσοστό των λαμπών που φαίνονται κατ' ουσία δίνει τη 

μέθοδο του Αλ Χαϊθάμ. Η αδυναμία της μεθόδου μπορεί να φανεί σε μεγάλες αποστάσεις 

από τη σύνθετη πηγή καθότι ενώ μειώνεται η ένταση του φωτός ο αριθμός των λαμπών 

που φαίνονται είναι ο μέγιστος δυνατός. Το πείραμα αυτό δοκιμάστηκε σε μαθητές 
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Εικόνα 12 Διαδοχικές διορθώσεις στη μέθοδο Αλ Χαϊθάμ 
 

 

Εικόνα 13 Πειραματική Εφαρμογή 
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Πέμπτης Δημοτικού. Προφανώς μια επέκταση του πειράματος είναι η χρήση αισθητήρα 

φωτός που μπορεί να καταγράφει σε κάθε οπή την ένταση του φωτός στον Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή. 

Εφαρμογή σε Λογισμικό 

Αναπτύχθηκε λογισμικό που εφαρμόζει τις ιδέες του Αλ Χαϊθάμ και τις διορθώσεις. Το 

λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει είτε μία είτε δύο φωτεινές πηγές. Οι 

φωτεινές πηγές μπορούν να είναι είτε λευκές είτε η μία πράσινη και η άλλη κόκκινη. Στο 

λογισμικό μπορεί να φανεί ότι αν εφαρμοστεί η μέθοδος Αλ Χαϊθάμ το ολικό φως είναι 

πάντα λευκό μέγιστης έντασης ανεξάρτητα με την απόσταση, ενώ αν ληφθεί υπ' όψιν ο 

παράγοντας απόσταση, η ένταση ελαττώνεται. Αν ληφθεί υπ' όψιν και η κλίση σύμφωνα με 

το νόμο του Lambert, τότε η ένταση ελαττώνεται ακόμη περισσότερο. Αν οι πηγές είναι 

έγχρωμες, τότε με τη μέθοδο Αλ Χαϊθάμ το χρώμα είναι κίτρινο άσχετα με την απόσταση. 

Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη να μετακινεί τις πηγές και να μεταβάλει το μέγεθος 

τους.  

Ο Αλ Χαϊθάμ παρουσιάζει διάφορα πειράματα για τη διάδοση του φωτός από οπές, τα 

οποία έχουν μεγάλη ιστορική σημασία.  

Δ. Πειράματα του Αλ Χαϊθάμ για τα «περιστασιακά (διάχυτα)» φώτα 

Το πείραμα του σκοτεινού θαλάμου. 

Στο πρώτο πείραμα ένα τελείως σκοτεινό δωμάτιο ΑΒΓΔ, 

έχει ένα άνοιγμα στην πλευρά ΓΔ. Ένας παρατηρητής 

βρίσκεται σ' αυτό το δωμάτιο και παρατηρεί τον τοίχο ΖΕ. Ο 

παρατηρητής ξεκινά τις παρατηρήσεις του πολύ πριν από 

την ανατολή του Ηλίου. Ο τοίχος ΖΕ είναι αδιαφανής και 

λάμπει στην αρχή με το (διάχυτο) φως της αυγής και μετά με 

το απευθείας φως του Ηλίου που έρχεται από την ανατολή 

από το άνοιγμα του τοίχου ΔΗ.  

Πειράματα με το φως του Φεγγαριού  

Ο Αλ Χαϊθάμ προσπάθησε να δείξει πειραματικά ότι, όταν 

φωτίζεται το σώμα του Φεγγαριού με το ηλιακό φως, 

καθίσταται μια δευτερογενής πηγή φωτός που εκπέμπει 

προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Η συσκευή αποτελείται από ένα κανόνα με δύο μικρούς «στόχους» από τους οποίους ο 

ένας έχει μια σχισμή (Β) και ο άλλος μία οπή (Α). Η οπή Α βρίσκεται στο κέντρο μιας 

ημισφαιρικής κοιλότητας.  

Το εργαλείο βρίσκεται στερεωμένο πάνω σε ένα 

περιστρεφόμενο φορέα για να μπορεί να επιτυγχάνεται 

η σκόπευση της Σελήνης. Αν παρατηρηθούν τα άκρα της 

Σελήνης, τότε ο παρατηρητής φεύγει από το Α και 

τοποθετεί μια «οθόνη» πάνω στην οποία προβάλλεται 

το φως της Σελήνης. Αν καλυφθεί βαθμιαία η σχισμή Β, 

ελαττώνεται το φως πάνω στην οθόνη. Εάν καλυφθεί 

σχεδόν τελείως, μέχρις ότου να μη μείνει παρά μόνο μία 

οπή, τότε στην οθόνη προβάλλεται ένα σημείο που 

βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τα Α και Β. Αν κινηθεί το 

 
Εικόνα 14 Μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ 
για την ευθύγραμμη διάδοση των 
"περιστασιακών" φώτων 
 

 

Εικόνα 15 Συσκευή του Αλ Χαϊθάμ 
για τη μελέτη του φωτός της Σελήνης 
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κάλυμμα έτσι που να αποκαλύπτονται διαφορετικά σημεία της Σελήνης, έχουμε 

διαφορετικές εμφανίσεις του φωτός πάνω στην οθόνη.  

Από αυτό το πείραμα εξήγαγε ο Αλ Χαϊθάμ το συμπέρασμα ότι το φως που εκπέμπεται από 

το σώμα της Σελήνης με την ακτινοβολία του Ηλίου πάνω του, έχει τις ίδιες ιδιότητες με το 

φως που εκπέμπουν τα αυτόφωτα σώματα και από κάθε σημείο της επιφάνειας της 

Σελήνης ακτινοβολεί προς κάθε σημείο που είναι απέναντι της και δεν ακτινοβολεί όπως 

συμβαίνει με την ανάκλαση.  

Πείραμα του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την απόδειξη 

ότι το φως της αυγής διαδίδεται σε ευθείες 

γραμμές:  

Στο πείραμα αυτό χρησιμοποίησε δύο 

δωμάτια, το ανατολικό και το δυτικό, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 16. 

Ο ανατολικός τοίχος έχει ένα άνοιγμα προς 
τον ουρανό στο σημείο Α. Ο Αλ Χαϊθάμ 
γράφει ότι η διάμετρός του δε θα είναι 
μικρότερη από έναν πόδα και ότι θα έχει 
κωνικό άνοιγμα προς το εσωτερικό. Στη μεσοτοιχία υπάρχουν δύο κυλινδρικές οπές 
έτσι που το κέντρο της πρώτης οπής Α να είναι πάνω στην προέκταση του άξονα της 
καθεμιάς από αυτές τις οπές. Από καθεμιά από αυτές τις οπές μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τον ουρανό μέσα από την οπή Α. 

Η μέθοδος του πειράματος: Εκτείνεται ένα νήμα από την οπή Α έτσι που να περνά μέσα 

από μια από τις δύο οπές του Δυτικού δωματίου. Το νήμα καταλήγει είτε στο δάπεδο είτε 

στον τοίχο όπου σημειώνεται το σημείο Γ. Έτσι ορίζεται η ευθεία ΑΓ.  

Ο πειραματιστής μπαίνει στο Δυτικό δωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς κοντεύει να 

ξημερώσει, αρχίζει να παρατηρεί ένα ασθενικό φως στο σημείο Γ από την οπή Β και σε ένα 

ανάλογο σημείο για την άλλη οπή. Αν καλύψει τη μια οπή, αποκόπτεται το φως της από τη θέση 

που ήταν απέναντι της. Παρόμοια αποκόπτεται το φως, αν διακοπεί η ευθεία μεταξύ αυτής της 

οπής και της οπής Α. 

Αν ο πειραματιστής κάνει πολλές οπές στη μεσοτοιχία, ανακαλύπτει ότι το φως από κάθε 

οπή πέφτει σε ένα ορισμένο σημείο. 

Το πείραμα του Αλ Χαϊθάμ στο Δημοτικό σχολείο 

Το πείραμα αυτό έχει εκτελεστεί σε Δημοτικό σχολείο 
(Π. Ανδρεάδης 2002). Η κατασκευή αυτή είναι 
ουσιαστικά πείραμα σκοτεινού θαλάμου. Αποτελείται 
από τρία μέρη-θαλάμους. Στον πρώτο θάλαμο (Α) 
υπάρχει μια λάμπα 60W που στο καλώδιο 
τροφοδοσίας της παρεμβάλλεται ένας διακόπτης. Το 
δεύτερο δωμάτιο (Β) έχει ως σκοπό το 
«φιλτράρισμα» των ακτίνων που εκπέμπει η λάμπα 
του δωματίου Α μέσω των δύο μικρών οπών πάχους 
3mm που βρίσκονται αντιδιαμετρικά των δύο τοίχων και στο ύψος της λάμπας. Έτσι 
στο δωμάτιο  

 

Εικόνα 17 Σχολική έκδοση του 
πειράματος του Αλ Χαϊθάμ 

Εικόνα 16 Μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ για 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός της αυγής 
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C παραμένει μία και μοναδική ακτίνα φωτός που διατρέχει όλο το μήκος του δωματίου 
και «χτυπάει» πάνω στον τελευταίο τοίχο. Στον τοίχο αυτό παρατηρούμε τη δημιουργία 
μιας φωτεινής κηλίδας.  

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί ότι η πλαϊνή πλευρά των δωματίων A και Β μπορεί να 

ανοιγοκλείνει ώστε να εξασφαλίζονται: πρώτον η παρατήρηση του εσωτερικού  χώρου των 

δωματίων Α και Β (όταν ο τοίχος είναι ανοικτός) και δεύτερον η παρατήρηση της φωτεινής 

κηλίδας (όταν ο τοίχος είναι κλειστός, το φως από την λάμπα δεν μπορεί να ξεφύγει από το 

δωμάτιο Α και έτσι η φωτεινή κηλίδα στο δωμάτιο Γ γίνεται ορατή από τους παρατηρητές.) 

 

Ε. Εκλείψεις 

Μέσα από τη μελέτη της σκιάς ο Αλ Χαϊθάμ ασχολείται με τις εκλείψεις του Ηλίου και της 

Σελήνης. Για να εξηγήσει τα φαινόμενα αυτά δίνει ένα παράδειγμα μιας φωτεινής πηγής σε 

σχήμα ράβδου και ενός εμποδίου.  

Η εικόνα 18 μας δείχνει την εφαρμογή αυτή. ΑΒ 

είναι το αδιαφανές σώμα που αποκόπτει τις 

ακτίνες του Ηλίου. Έχουμε την αναλογία: 
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AB
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Ο Αλ Χαϊθάμ προσπάθησε να βρει την τιμή αυτού 

του λόγου με βάση τις πληροφορίες που πήρε 

από τη «Μεγίστη Σύνταξη» του Πτολεμαίου και 

από τους άλλους αρχαίους αστρονόμους. Γράφει: 

«όπως μας εξήγησε ο Πτολεμαίος, η απόσταση 

του Ηλίου από το κέντρο της γης είναι 1215 φορές την ακτίνα της Γης». Μια άλλη σχέση 

όπου βασίστηκε ήταν ο λόγος των αποστάσεων Γης -Ηλίου προς την απόσταση Γης - 

Σελήνης που ήταν 18 4/5:1. Οι τιμές αυτές είναι περίπου 20 φορές μικρότερες από τις τιμές 

που γνωρίζουμε σήμερα. 

Ο λόγος της διαμέτρου της Σελήνης προς τη διάμετρο της γης ήταν γνωστός από τον 

Ίππαρχο και ήταν περίπου 30/11. Ήταν γνωστό επίσης ότι η γωνία με την οποία φαίνεται ο 

Ήλιος και η Σελήνη από τη Γη είναι ίδιες. Αν υπολογίσουμε το λόγο της απόστασης του 

Ηλίου από το κέντρο της γης προς τη διάμετρο του Ηλίου έχουμε ΓΔ/ΓΕ115. 

Για το λόγο αυτό έβγαλε το εξής συμπέρασμα: ο λόγος ΕΓ/ΓΔ θα πρέπει να είναι λιγότερος 

από 115, ενώ ο λόγος ΑΕ/ΑΒ θα πρέπει να είναι λιγότερος από 115:1.  

Για την έκλειψη Σελήνης ο Αλ Χαϊθάμ παρατήρησε ότι δε γίνεται μόνο από την κωνική σκιά, 

αλλά και από την παρασκιά που είναι μια σκιά που διευρύνεται. 

Ο σκοτεινός θάλαμος 

 

Εικόνα 18: ΑΒ αδιαφανές, ΓΔ: εκτεταμένη 
πηγή 



 56

Συνήθως ο σκοτεινός θάλαμος συνδέεται με το όνομα του Dela Porta που το 1589 έδωσε 

περιγραφές θεμάτων σχετικών μ' αυτόν στο βιβλίο του «Magia Naturalis».  Στην αρχαιότητα 

ο Αριστοτέλης ανέφερε θέματα που σχετίζονται με το σκοτεινό θάλαμο στο βιβλίο του 

"Προβλήματα".(334-5). Εκεί γράφει: "Γιατί όταν ο ήλιος περνά μέσα από ορθογώνια 

πλέγματα, όπως για παράδειγμα ένα καλάθι, γιατί δεν 

παράγει ένα σχήμα τετραγωνικό αλλά ένα κυκλικό; Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι ακτίνες του πέφτουν σε σχήμα κώνου και 

η βάση του κώνου είναι ένας κύκλος, έτσι που άσχετα με το 

σώμα στο οποίο προσπίπτουν οι ακτίνες του Ηλίου φαίνονται 

πάντα κυκλικές; Γιατί αν οι ακτίνες ήταν ευθείες η εικόνα που 

θα σχηματιζόταν από τον ήλιο κατ' ανάγκη θα είχε ως όρια 

ευθείες γραμμές. Γιατί όταν οι ακτίνες προσπίπτουν σε μια 

ευθεία γραμμή παράγουν ευθύγραμμα σχήματα". Σ' αυτό το 

θέμα ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην περίπτωση που έχουμε 

μια σημειακή, πηγή οπότε παράγει σχήματα όμοια με το 

σχήμα της οπής (εικόνα 19). 

Ο Αριστοτέλης ασχολείται και με τις εκλείψεις (Προβλήματα 341): 

"Γιατί σε μια έκλειψη ηλίου, αν παρατηρήσουμε μέσα από ένα κόσκινο ή μέσα από τα 

φύλλα ενός πλατύφυλλου δέντρου ή μέσα από ένα πλέγμα των δαχτύλων, οι ακτίνες έχουν 

σχήμα μηνίσκου όταν φτάνουν στη γη; Μήπως είναι για τον ίδιο λόγο που όταν οι ακτίνες 

του φωτός φέγγουν μέσα από μια τετραγωνική οπή πάντοτε φαίνονται ως κυκλικές και 

κωνικές;"  

Ο Αλ Χαϊθάμ στο έργο του «Εικόνες των εκλείψεων (σούρατ αλ κουσούφ)» δε δίνει μόνο 

την περιγραφή για το πώς πέτυχε την εμφάνιση ειδώλων με τη χρήση στενών σχισμών, 

αλλά περιγράφει και διάφορα θέματα που διορθώνουν την εμφάνιση αυτών των 

φαινομένων.  

Η εμφάνιση καθαρής εικόνας εξαρτάται από τη στενότητα της οπής. Όσο ελαττώνεται το 

εύρος της σχισμής τόσο αυξάνει η ομοιότητα της εικόνας με το σώμα. Τότε όμως το φως 

είναι πολύ λιγοστό και το είδωλο εξαφανίζεται. Από την άλλη η πολύ φαρδιά σχισμή, 

διαλύει την εικόνα. Στο έργο του «εικόνες των εκλείψεων» προσπαθεί να δώσει λύση σ' 

αυτά τα προβλήματα. 

Όρος για να είναι καθαρό το είδωλο. 

Ο Αλ Χαϊθάμ στο έργο του «Εικόνες των Εκλείψεων» 

παρουσιάζει βαθμιαία τις έννοιες που αφορούν το 

σκοτεινό θάλαμο. 

Για να εξηγήσει τις απόψεις του θεωρεί δύο σημεία του 

σώματος από τα οποία διαδίδεται φως μέσα από τη 

σχισμή και πέφτει πάνω στο εμπόδιο (οθόνη). Αν η 

περιοχή στην οποία προσπίπτει φως από το ένα σημείο 

(«είδωλο» του πρώτου σημείου) είναι μακριά από την περιοχή όπου προσπίπτει φως από 

το άλλο σημείο («είδωλο» του δεύτερου σημείου), τότε θα ξεχωρίζουν οι δύο περιοχές. Αν 

όμως οι δύο περιοχές πλησιάσουν και φτάσουν στο να εφάπτονται, τότε αναμειγνύεται ένα 

μέρος από το φως του πρώτου με το φως του δεύτερου, οπότε τα «είδωλα» συγχέονται. 

 

Εικόνα 20 Αρχή του σκοτεινού 

 

Εικόνα 19: Πρόβλημα του 
Αριστοτέλη 
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Στο σχήμα της εικόνας 20 έχουμε την οριακή περίπτωση κατά την οποία εφάπτονται τα 

είδωλα από τα Α και Β. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουμε: 







 

Από αυτά βγάζει το συμπέρασμα ότι για να έχουμε καθαρότητα στο είδωλο θα πρέπει: 








 

που είναι το κριτήριο που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Εφαρμογή στο είδωλο της έκλειψης του Ηλίου 

Ο σκοτεινός θάλαμος χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των εκλείψεων του Ηλίου.  

Στις μερικές εκλείψεις παραμένει ορατό ένα τμήμα σχήματος ημισελήνου. Το ερώτημα ήταν 

αν το σχήμα που παρατηρείται στην οθόνη θα είναι ημισέληνος ή όχι. Υπήρχε επίσης το ίδιο 

ερώτημα και για τη Σελήνη. 

Αυτό είναι το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε στο έργο του «Εικόνες των Εκλείψεων». O Αλ 

Χαϊθάμ αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το ακόλουθο σχήμα. Στην εικόνα 21  είναι 

σχεδιασμένο το τμήμα του Ηλίου που παραμένει ακάλυπτο και έχουμε: 

Ξ το κέντρο της σκιάς της Σελήνης, Σ το κέντρο του δίσκου του Ηλίου. 

Τ το 

κέντρο 

της οπής, 

Β το 

ακραίο 

σημείο 

του 

ορατού 

τμήματος 

του Ηλίου 

στο κυρτό 

τμήμα, Δ 

το 

αντίστοιχο στο κοίλο. 

Τα αντίστοιχα σημεία στο είδωλο είναι στο Β το Λ, στο Δ το Ν, στο Α το Κ, στο Γ το Μ 

Ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποίησε το ακόλουθο στρατήγημα, για να απλοποιήσει τις κατασκευές: 

Θεώρησε ότι οι διαστάσεις του σκοτεινού θαλάμου είναι τέτοιες ώστε ο λόγος της 

απόστασης της οθόνης από την οπή προς την απόσταση της από τον Ήλιο ισούται με το 

λόγο της διαμέτρου της οπής προς τη διάμετρο του Ηλίου. 

Ο Αλ Χαϊθάμ έκανε μια μελέτη για την ευρεία οπή. Σ' αυτήν την περίπτωση θεώρησε τρία 

σημεία της οπής: τα Ε, Τ και Η (εικόνες 21, 22). Έχουμε τις εξής ευθείες:  

 

Εικόνα 21 Γεωμετρία της παρατήρησης μιας έκλειψης 
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Κέντρο της σκιάς της Σελήνης Ξ -άνω άκρο της οπής Ε τέμνει την οθόνη στο Ν (εικ. 
21)ή Ν1 (εικ.22) 

Κέντρο της σκιάς της Σελήνης Ξ -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Φ (εικ. 21, 
22) 

Κέντρο της σκιάς της Σελήνης Ξ -κάτω άκρο της οπής Η τέμνει την οθόνη στο Θ (εικ. 
21,22) 

Κέντρο του Ηλίου Σ -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Υ και μάλιστα κάθετα 
στην ειδική περίπτωση που μελέτησε ο Αλ Χαϊθάμ, στην εικόνα 22 τέμνει στο σημείο 
Υ1. 

Κέντρο του Ηλίου Σ - κάτω άκρο της οπής Η τέμνει την οθόνη στο Ω. 

Κατώτερο σημείο κοίλου Δ -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Ν 

Κατώτερο σημείου κυρτού Β κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Λ 

Άκρο Α -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Κ (εικ. 21) 

Άκρο Γ-κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Μ (εικ. 21) 

Από την εικόνα 22 έχουμε ότι το σημείο Β προβάλλεται από το σημείο Ε στο Χ και το σημείο 

Δ στο Ζ. Αυτό μας δείχνει τη θέση μιας άλλης ημισελήνου. Αυτή την ονόμασε ανώτερη. Η 

άλλη ημισέληνος ορίζεται από τα σημεία ΦΥ και την ονόμασε κατώτερη. 

Με βάση αυτές τις τρεις ημισελήνους ο Αλ Χαϊθάμ προχωρά στο να δομήσει την ολική 

εικόνα που παράγεται από μία οπή. Στην πιο γενική περίπτωση η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ 

δίνει ως σχήμα που εμφανίζεται μία καμπύλη που αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

1) Ένα τόξο κύκλου με κέντρο το σημείο Υ1 (εικ. 22) στο οποίο προβάλλεται το κέντρο του 

Ηλίου στην οθόνη μέσα από το σημείο Τ. Η ακτίνα αυτού του τόξου είναι ίση με την 

απόσταση του σημείου Φ (προβολή του Ξ από το Τ) από το Λ (προβολή Β από Τ). Η 

απόσταση αυτή είναι ίση με την προβολή ΛΥ1 της ακτίνας του Ηλίου ΣΒ συν την απόσταση 

του κέντρου του ενός κύκλου της μεσαίας ημισελήνου από τον αντίστοιχο κύκλο της 

κατώτερης (π.χ. ΩΥ1). 
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2) Δύο τόξα με κέντρα τα άκρα της κεντρικής ημισελήνου και με ακτίνες ίσες με την 

προβολή της ακτίνας του Ηλίου Υ1Λ. 

3) Αν αυτά τα τόξα δεν τέμνονται, ένα τόξο με κέντρο το σημείο προβολής του κέντρου της 

Σελήνης από το Τ (σημείο Θ1) και με ακτίνα την απόσταση του κυρτού μέρους της κάτω 

ημισελήνου από το κοίλο της μεσαίας ημισελήνου (μήκος ΝΝ1). 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε και αριθμητικά παραδείγματα με τα οποία προσπάθησε να εξηγήσει 

την ιδέα του.  

Σύγκριση της έκλειψης του Ηλίου με την έκλειψη της Σελήνης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ με βάση τις γνώσεις της εποχής του προσπάθησε να μελετήσει τη διάταξη του 

σκοτεινού θαλάμου για την περίπτωση της μερικής έκλειψης τη Σελήνης.  

Η Σελήνη σύμφωνα με τις γνώσεις της εποχής του Αλ Χαϊθάμ καταλαμβάνει την ίδια γωνία 

με τον Ήλιο και η διάμετρός της είναι 18,8 φορές μικρότερη από τη διάμετρο του Ηλίου. 

Ο Αλ Χαϊθάμ ερεύνησε την περίπτωση που ελάττωνε ταυτόχρονα την απόσταση οπής – 

οθόνης και τη διάμετρο της οθόνης κατά 18,8.Βρήκε ότι χονδρικά (αν παραλειφθεί το 

δεκαδικό τμήμα) η επιφάνεια που θα φωτιστεί είναι 324 φορές μικρότερη, άρα θα είναι 

ανεπαίσθητη στην αίσθηση. 

Για τη μελέτη της έκλειψης του Ηλίου ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποίησε μια τριχοειδή οπή με 

διάμετρο μια shaira που ισούται με 0,35 εκατοστά.  

Η μελέτη του Αλ Χαϊθάμ ήταν πρωτοποριακή. Μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις του 

με τις απόψεις που παρουσίασαν αργότερα ο Roger Bacon ή ο Pecham (Lindberg 1992). Οι 

δύο αυτοί μεταγενέστεροι ερευνητές είχαν επηρεαστεί από πολλές μυστικιστικές ιδέες για 

την πρωτεύουσα θέση που παίζει το σφαιρικό ή το κυκλικό σχήμα στη διάδοση του φωτός.  

Ο Αλ Χαϊθάμ προηγήθηκε στη μελέτη του σκοτεινού θαλάμου κατά πέντε αιώνες από τους 

θεωρούμενους ως πρωτοπόρους της μελέτης του, Dela Porta, Λεονάρδου Ντα Βίντσι. Το 

πρόβλημα του Αριστοτέλη, λύθηκε αργότερα από τον Μαυρόλυκο (1494 – 1577) που 
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Εικόνα 22 Περίπτωση που ο λόγος των αποστάσεων είναι μικρότερος από το λόγο των 
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χρησιμοποίησε για την λύση του τους κώνους που έχουν ως βάση τους την επιφάνεια του 

Ηλίου και κορυφές τα διάφορα σημεία της οπής. Ο Μαυρόλυκος χρησιμοποιώντας αυτήν 

την κατασκευή απέδειξε ότι το σχήμα που θα εμφανίζεται θα είναι κυκλικό (υπό ορισμένες 

συνθήκες).  

Ο Αλ Χαϊθάμ προηγήθηκε του Μαυρόλυκου γιατί και αυτός χρησιμοποίησε κωνικές 

κατασκευές για να δείξει αυτά που ήθελε. 

Διδακτικές εφαρμογές του προγράμματος 

eklipsi 

Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στον χρήστη να 

μελετήσει τους διάφορους παράγοντες που 

παρεμβαίνουν στο σχηματισμό της εικόνας 

(ειδώλου) κατά την έκλειψη του Ηλίου. Οι 

μαθητές μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν οι 

εξής παράγοντες: Απόσταση της φωτεινής 

πηγής από την οθόνη, μέγεθος της οπής, 

απόσταση της οθόνης από την οπή.  

 

 

 

 

Κεφάλαιο 3: Ανάκλαση 

A)Γενικά για την ανάκλαση 

Η διδασκαλία της ανάκλασης μπορεί να βοηθηθεί από τα ιστορικά δεδομένα. Έχουμε 
σημαντικές διαφορές στον τρόπο της προσέγγισης των νόμων της ανάκλασης καθώς 
και των ιδιοτήτων των καμπύλων κατόπτρων. 

Υπάρχει σύγχυση ως προς το "σπάσιμο" των ακτίνων. Π.χ. ο Πτολεμαίος 
παρουσιάζει τα φαινόμενα της ανάκλασης μαζί με τα φαινόμενα της διάθλασης, ενώ 
νωρίτερα ο Ευκλείδης στα "Κατοπτρικά" του είχε παρουσιάσει το πείραμα της 
φαινομενικής ανύψωσης ενός νομίσματος μέσα σε κύπελλο. Επίσης έχουμε να 
παρατηρήσουμε ότι οι αρχαίοι γεωμέτρες οπτικοί (Ευκλείδης, Ήρωνας, Πτολεμαίος) 
αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα μέσα στο πλαίσιο των ακτίνων όρασης. 

Αργότερα ο Αλ Χαϊθάμ θέτει τα σωστά θεμέλια της σύγχρονης οπτικής καθώς 
διατυπώνει την άποψη ότι από κάθε σημείο ενός σώματος εκπέμπονται ακτίνες προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Μελετά και επαναδιατυπώνει το νόμο της ανάκλασης και 
εφαρμόζει νέες πειραματικές τεχνικές με τις οποίες προσπαθεί να επιβεβαιώσει το 
νόμο για όλες τις μορφές των κατόπτρων. Πολλά από τα προβλήματα που 
διατυπώνει, δε μας ενδιαφέρουν σήμερα και μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι είναι 
απλώς "περίεργα" αλλά ανεφάρμοστα θέματα. Μπορούν όμως και αυτά τα θέματα να 
βοηθήσουν διδακτικά καθώς ο μαθητής μπορεί να δει την αλλαγή ενδιαφερόντων και 
προσεγγίσεων στην οπτική.  Μπορούμε να δούμε ότι η ερμηνεία των φαινομένων 
εξαρτάται από τη θεωρία που πιστεύει κανείς.  Οι νόμοι της ανάκλασης σε 
συνδυασμό με τις προσεγγίσεις για "παραξόνιες" ακτίνες δίνουν τους γνωστούς από 
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την εκπαίδευση νόμους των κατόπτρων.  Η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ δεν είναι 
άχρηστη αλλά μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να εκτιμήσει την αξία των 
προσεγγίσεων και να αναρωτηθεί γιατί μπορούμε να βλέπουμε ένα "είδωλο" όταν ο 
Αλ Χαϊθάμ απέδειξε ότι δεν έχουμε στην πραγματικότητα τομή όλων των ακτίνων 
παρά μόνο ενός μικρού αριθμού των.  

Β) Νόμος της Ανάκλασης 

Μέθοδος Ευκλείδη:  

Ο νόμος της ανάκλασης διατυπώθηκε από τον 

Ευκλείδη με τη χρήση αναλογιών. Το τρίτο αξίωμα 

περιέχει το νόμο της ανάκλασης:  

τεθέντος   καί θεωρουμένου τινός 

  provV o;rqavV e[sti tw/: ejpipevdw/, 

givgnontai ajnavlogon, wJV hJ metaxuv tou: 

ejnovptrou kaiv tou: qewrou:ntoV eujqeiva provV 

thvn metaxuv tou: ejnovptrou kaiv tou: provV 

ojrqavV u{youV, ou{tw tov tou: qewrouvntoV 

u{youV tov provV ojrqavV tw:/ ejpipevdw/ u{youV. 

Κατά μετάφραση Σπανδάγου (2000): "Ο λόγος ενός 

ύψους που είναι κάθετο σε επίπεδο κάτοπτρο προς το ύψος (παρατηρητή που βρίσκεται 

πάνω σ' αυτό) είναι ίσος με το λόγο της αποστάσεως του ίχνους του ύψους, από το σημείο 

της ανακλάσεως της ακτίνας όρασης, προς την απόσταση του σημείου αυτού από τον 

παρατηρητή". Δηλαδή ΑΒ/ΔΓ=ΜΒ/ΜΓ (εικ. 1). Η αναλογία μας δίνει όμοια τρίγωνα.  Άρα η 

γωνία Μ1 = γωνία Μ2, δηλαδή οι συμπληρωματικές των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης 

είναι ίσες. 

Ο νόμος της ανάκλασης μελετήθηκε πειραματικά από τον Πτολεμαίο και από τον Αλ 

Χαϊθάμ. Η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ είναι ενδιαφέρουσα καθώς δίνει μια πραγματικά 

προσεγμένη προσέγγιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης 

των μαθητών για το ότι οι επιστήμονες του μεσαίωνα δεν έδιναν απλώς θεωρίες αλλά 

έκαναν πολλές φορές εξαιρετικά προσεχτικές μελέτες, πράγμα που ανατρέπει την πολύ 

εξαπλωμένη αντίληψη ότι "δεν αξίζει να μελετηθούν οι παλιοί επιστήμονες γιατί οι μελέτες 

τους δε στηριζόντουσαν σε πειραματικά δεδομένα".  

Α

ΒΓ

Δ: θέση
παρατηρητή

Μ

ΑΒ       ΔΓ
ΜΒ      ΜΓ

=

Μ1 Μ2

 

Εικόνα 5 
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Ανάκλαση και αρχή του ελάχιστου δρόμου 

Το άλλο θέμα που παρουσιάστηκε από ιστορικής 

πλευράς ήταν η αναφορά του Δαμιανού για τον 

Ήρωνα όπως παρατίθεται στο έργο HERON 

ALEXANDRIΝVS OPERA II (εκδόσεις TEUBNER): 

αjpevdeixe gavr oJ mhcanikovV {Hrwn ejn toi:V aujtou: 

Katoptrikoi:V, o{ti aiJ pro;V i[saV gwnivaV klw;menai 

eujqei:ai ejlaacistai eijsi; pasw:n tw:n ajpo; th:V aujth:/ 

kai; oJmoiomerou:V grammh:V  pro;V ta; aujta; 

klwmevnwn pro;V ajnivsouV gwnivaV. Tou:to de; 

ajpodeivxaV fhsi;n o{ti eij mh; mevlloi hJ fuvsiV 

mavthn peri;agein th;n hJmetevran o[yin , pro;V i[san 

aujth;n ajnaklavsei gwnivaV h|/ (κλώμεναι = 
ανακλώμενες, ίν= λέει ή ισχυρίζεται, 
oJmoiomerh;V grammhv =συνεχής 
γραμμή, eij mevlloi=εκτός εάν σκοπεύει, 
o[yin= ακτίνα όρασης). (εικόνα 2).  Η 
απόδειξη του Ήρωνα παρόλο που 
σχεδιάζει το φανταστικό είδωλο δε 
στηρίζεται στις προεκτάσεις των 
ακτίνων με τη σημερινή έννοια. Δίνει την 
απόδειξη του ελάχιστου δρόμου για τα 
επίπεδα κάτοπτρα.  Στην εικόνα 2 το 
κάτοπτρο είναι το τμήμα ΑΒ. Η ακτίνα 
όρασης ΓΑ προσπίπτει στο κάτοπτρο 
και από εκεί συνδέει το μάτι Γ με το 
σημείο Δ έτσι που ΕΑΓ = ΒΑΔ. Η 
αρχή του Ήρωνα είναι ότι: 

ΓΑ+ΓΔ<ΓΒ+ΒΔ.   

Θεωρεί το Ζ συμμετρικό του  Γ ως προς 
την ΑΒ. Επειδή ΒΑΔ=ΖΑΕ (κατά 
κορυφή) συνεπάγεται ότι ΖΑΕ=ΕΑΓ. 
άρα τα τρίγωνα ΖΑΒ και ΒΑΓ είναι ίσα , άρα ΖΑ=ΑΓ, ΖΒ =ΒΓ και από το τρίγωνο ΖΒΔ 
η βάση ΖΑ+ΑΔ<ΖΒ+ΒΔ οπότε ΓΑ+ΑΔ<ΑΒ+ΒΔ 

Την ίδια αρχή την αποδεικνύει και για ένα κυρτό  κάτοπτρο (εικ. 3). 

Μέθοδος Αλ Χαϊθάμ:  

Για τον Αλ Χαϊθάμ «όλα ανακλώνται με ένα τρόπο ειδικό» και με τα λόγια αυτά εννοεί το 

νόμο της ανάκλασης. Ο κανόνας του διατυπώνεται ως εξής: 
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«Κάθε φως ανακλάται από την κατοπτρική επιφάνεια 

και κάθε σημείο της ανακλαστικής επιφάνειας, ανακλά 

το φως σε μια ευθεία γραμμή που η διεύθυνση της 

προσπίπτουσας, η διεύθυνση της ανακλώμενης και η 

κάθετος στην επιφάνεια βρίσκονται σε ένα επίπεδο. 

Αν μετρήσουμε τη γωνία της ανακλώμενης με την 

κάθετη είναι η ίδια με τη γωνία της προσπίπτουσας με 

την κάθετη. Εννοώ με αυτό ότι κάθε ευθεία που 

αντιστοιχεί σε μια ανακλώμενη από το κάτοπτρο σε 

ένα σημείο, κάνει με την κάθετο σ’ αυτό το σημείο ίδια 

γωνία με τη γωνία που κάνει η πρώτη ευθεία με την 

κάθετο (Ναζίφ σελ. 343)». 

Απαιτήσεις του κανόνα:  

Λέει ο Αλ Χαϊθάμ: «Οι τρεις ευθείες βρίσκονται σε ένα επίπεδο που είναι κάθετο πάνω στο 

εφαπτόμενο επίπεδο στο σημείο της πρόσπτωσης». Ο κανόνας αναλύεται στις λεγόμενες 

δύο απαιτήσεις. Η πρώτη απαίτηση αφορά την ισότητα των δύο γωνιών και η δεύτερη 

απαίτηση αφορά το επίπεδο των τριών ευθειών. 

Ο Αλ Χαϊθάμ κατασκεύασε μια συσκευή που ονόμασε «συσκευή της ανάκλασης» (άλατ αλ 

ινιικάς ). Έδωσε λεπτομερή περιγραφή για την κατασκευή της και για 

την πειραματική πορεία. Έδωσε τα μήκη κάθε τμήματος ή εξαρτήματος της συσκευής η 

οποία μοιάζει με τους γωνιομετρικούς κύκλους που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία. 

Η βασική μονάδα που χρησιμοποίησε ήταν το πλάτος ενός δακτύλου.  

α) Περιγραφή και συναρμολόγηση:  

Η συσκευή αποτελείται από το βασικό της τμήμα και τα επιπρόσθετα (εικ. 4). Το βασικό 

αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι ένα χάλκινο επίπεδο φύλλο (έλασμα), που  το 

σχήμα του είναι τμήμα κύκλου. Στο μέσο της χορδής υπάρχει ένα τρίγωνο που στην κορυφή 

του είναι το κέντρο του κύκλου. Το φύλλο υποδιαιρείται σε ίσα μέρη. Πάνω στο φύλλο 

σχεδιάζει ένα άλλο τόξο με το ίδιο κέντρο με 

τον κύκλο του φύλλου. Το τμήμα αυτό το 

ονόμασε «έλασμα» (Αλ σαφίχα ). 

Το δεύτερο εξάρτημα είναι ένα τμήμα από ένα 

ξύλινο κυλινδρικό δακτύλιο. Η εσωτερική 

ακτίνα του δακτυλίου είναι ίση με την ακτίνα 

του τόξου που είναι σχεδιασμένο στο φύλλο. 

Η προέκταση των άκρων του δακτυλίου 

πρέπει να περνά από τον άξονα. Στο εξής θα 

ονομάζεται από «ξύλινος δακτύλιος», ενώ ο 

Αλ Χαϊθάμ τον ονόμασε «ο δακτύλιος».Σε 

απόσταση ίση με το ένα τρίτο (1/3) του ύψους 

βρίσκονται στενές κυλινδρικές οπές με 

διάμετρο μια «shαΐρα (0,35 εκ. )» με αριθμό ίσο με τα τμήματα του φύλλου με 

άξονα παράλληλο με τις γραμμές του φύλλου.  

Στις εσωτερικές και εξωτερικές πλευρές του ξύλινου δακτυλίου είναι σχεδιασμένες ευθείες 

που είναι παράλληλες προς τους άξονες των οπών. Στην εικόνα 5 έχουμε μια πλευρική τομή 

χάλκινος σωλήνας με μήκος τόσο ώστε η άκρη 
του να φθάνει στη βάση του τριγώνου

Ο
 χ
άλ
κι
νο
ς σ

ω
λή
να
ς

το
πο

θε
τη
μέ
νο
ς σ

ε

μί
α 
απ

ό 
τις

 ο
πέ
ς

Το
μή

 το
υ ξύ

λινο
υ δακτ

ύλιου κατά το επίπεδο των μεσαίων οπώ
ν

Εικόνα 5 

12 δάκτυλοι  

Εικόνα 4 
 



 64

της διάταξης με σημειωμένες τις διαστάσεις. Το φύλλο είναι στερεώνεται πάνω στον ξύλινο 

δακτύλιο.  

β) Άλλα επιπρόσθετα εξαρτήματα: 

(1)Ένας κυλινδρικός χάλκινος σωλήνας με εξωτερική διάμετρο ίση με τη διάμετρο της οπής 

του οποίου η μία άκρη περιβάλλεται από ένα χάλκινο δακτύλιο για να μπορεί να 

τοποθετείται ο σωλήνας στις οπές. Το μήκος του σωλήνα είναι μεγαλύτερο από το μήκος 

των οπών. 

(2) Εφτά ατσαλένια κάτοπτρα με ορισμένο πάχος. Ένα επίπεδο, δύο κυλινδρικά, δύο 

κωνικά, δύο σφαιρικά. Τα καμπύλα είναι το ένα κοίλο και το άλλο κυρτό.  Τα καμπύλα 

κάτοπτρα είναι τμήματα  των σχημάτων.Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε λεπτομερή περιγραφή για την 

τοποθέτηση των διαφόρων ειδών των κατόπτρων. 

Τρόπος χρήσης του οργάνου 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε ως παράδειγμα χρήσης της συσκευής το επίπεδο κάτοπτρο. Ο φορέας 

του κατόπτρου τοποθετείται έτσι που η κορυφή του τριγώνου να εγγίζει την επιφάνεια του 

κατόπτρου. Στη συνέχεια καλύπτονται με λευκό χαρτί όλες οι οπές, εκτός από μία (με κλίση 

προς την κεντρική οπή).  

Τοποθετεί τη συσκευή έτσι που το φως του Ήλιου να φτάνει στην ανοιχτή οπή. Πρέπει η 

συσκευή να είναι σε οίκημα μέσα στο οποίο μπαίνει το φως από στενή οπή. Ο 

πειραματιστής παρατηρεί την εσωτερική επιφάνεια του ξύλινου δακτυλίου και το 

ανακλώμενο φως γύρω από την οπή που αντιστοιχεί στην ανοιχτή οπή. Αν κλείσει την 

ανοιχτή οπή και ανοίξει την αντίστοιχη της και περιστρέψει τη συσκευή μέχρις ότου να 

περάσει φως από την δεύτερη οπή, θα το δει να ανακλάται στην πρώτη. Έτσι δείχνει το 

νόμο της ισότητας γωνίας πρόσπτωσης και γωνίας ανάκλασης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ όμως δεν είχε αρκεστεί σ’ αυτήν τη 

λειτουργία. Διερευνά τι συμβαίνει αν στενέψει η 

δέσμη του φωτός. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί 

τον χάλκινο σωλήνα. Στενεύει το σωλήνα με κερί και 

βρίσκει ότι το φως πέφτει στην περιφέρεια της 

αντίστοιχης οπής αλλά τώρα η φωτεινή περιοχή είναι 

στενότερη. Επαναλαμβάνει μέχρις ότου να μη 

φαίνεται φως στην επιφάνεια του δακτυλίου.  

Επαναλαμβάνει το πείραμα για τις οπές. 

γ) Πειραματική απόδειξη του επιπέδου ανάκλασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ ενδιαφέρεται επίσης για το τι θα συμβεί 

αν κλίνει το χάρακα του κατόπτρου έτσι που η πάνω 

του άκρη να απομακρυνθεί από την κεντρική οπή (εικόνα 6). Η επιφάνεια του κατόπτρου 

κλίνει λίγο, όμως η κλίση γίνεται έτσι που το υπόλοιπο του κατόπτρου παραμένει 

παράλληλο προς τη χορδή του ελάσματος. Το φως που προσπίπτει ανακλάται και το ίχνος 

του βρίσκεται  σε μια ευθεία σχεδιασμένη πάνω στο εσωτερικό του ξύλινου δακτυλίου. Η 

ευθεία αυτή είναι παράλληλη προς τον άξονα του δακτυλίου και κάθετη στο επίπεδο του 

ελάσματος. 
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την κεντρική οπή
ΒΓ: ανακλώμενη
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Ο τρόπος που ακολούθησε εξασφάλισε ταυτόχρονα την επιβεβαίωση του κανόνα της 

ανάκλασης ως προς τις δύο απαιτήσεις του. Οι άξονες των οπών βρίσκονται σε ένα επίπεδο 

που είναι παράλληλο προς το χάλκινο φύλλο. Στο επίπεδο αυτό βρίσκονται οι 

προσπίπτουσες και οι ανακλώμενες όταν τοποθετηθεί ο κανόνας του κατόπτρου στην 

τάφρο της βάσης χωρίς κλίση. Η κατασκευή της συσκευής και η συναρμολόγηση οδηγούν 

στο να βρίσκεται η κάθετος πάνω στην επιφάνεια στο επίπεδο που ορίζουν η 

προσπίπτουσα και η ανακλώμενη. Η κλίση του κατόπτρου με τον τρόπο που περιγράφηκε 

πιο πάνω και η εμφάνιση του ανακλώμενου φωτός στο σημείο που αναφέρθηκε, οδηγούν 

στη σκέψη ότι οι δύο ακτίνες, η προσπίπτουσα και η ανακλώμενη βρίσκονται σε ένα 

επίπεδο κάθετο προς το έλασμα. 

Χρήση της συσκευής σε μη επίπεδα κάτοπτρα 

Όλα αυτά αναφέρθηκαν για το επίπεδο κάτοπτρο. Ο Αλ Χαϊθάμ εξηγεί πώς μπορεί να 

εφαρμοστεί η μέθοδος του και σε άλλα κάτοπτρα .  

Γ) ΕΙΔΩΛΑ 

Ένα θέμα που παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες είναι η κατανόηση του μηχανισμού για το 

σχηματισμό ειδώλων.  

Ιδέες για το είδωλο κατά την ανάκλαση του φωτός 

O Goldberg κ.ά (1995) αναφέρουν ως μερικές ιδέες των μαθητών για την ανάκλαση τις εξής:  

· Για να δει ένας παρατηρητής το είδωλο ενός αντικειμένου, είτε το αντικείμενο 
πρέπει να είναι άμεσα μπροστά στο κάτοπτρο, ή αν δεν είναι ακριβώς μπροστά, τότε 
το αντικείμενο να είναι κατά μήκος της γραμμής όρασης του παρατηρητή προς το 
κάτοπτρο. Δεν έχει σημασία η θέση του παρατηρητή στο αν μπορεί ή όχι να δει το 
είδωλο. 

· Ο τρόπος που λειτουργεί το κάτοπτρο είναι ο εξής: Το είδωλο μεταβαίνει στην 
επιφάνεια του κατόπτρου. Μετά ο παρατηρητής βλέπει το είδωλο πάνω στην 
επιφάνεια του κατόπτρου ή το είδωλο ανακλάται και μεταβαίνει στο μάτι του 
παρατηρητή. Δηλαδή το είδωλο «κινείται» στο χώρο. 

Επίπεδα κάτοπτρα  

Ο Ευκλείδης βασιζόμενος στις ακτίνες όρασης έδωσε στα "Κατοπτρικά" την πρόταση 19 με 

βάση την οποία: "Στα επίπεδα κάτοπτρα τα αντικείμενα που βρίσκονται δεξιά εμφανίζονται 

αριστερά και τα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά εμφανίζονται δεξιά και το είδωλο 

είναι ίσο προς το παρατηρούμενο αντικείμενο και οι αποστάσεις του από το κάτοπτρο είναι 

ίσες". Η απόδειξη του  Ήρωνα (εικόνα 2) φαίνεται να δίνει τη σωστή θέση του ειδώλου. Ο 

Αλ Χαϊθάμ αν και είχε μια σωστή θεωρία για την εκπομπή του φωτός, δεν μπόρεσε να 

εξηγήσει το σχηματισμό των ειδώλων  στα κάτοπτρα  σύμφωνα με τους σημερινούς όρους 

(δες παρακάτω, η φυσική σημασία του σημείου ανάκλασης). Η εξήγηση του είναι 

λανθασμένη γιατί πιστεύει σε μια λανθασμένη θεωρία όρασης. Κατά κάποιο τρόπο του 

αρκεί η ακτίνα που έρχεται από το ένα σημείο, προσπίπτει στο κάτοπτρο και από εκεί 

προσπίπτει κάθετα προς τον κρυσταλλοειδή. Για κάθε σημείο ορίζεται μια μόνο ακτίνα και 

όχι μια δέσμη ακτίνων. Σύμφωνα με το Vasco Ronchi (1991)αυτός που έδωσε τη σύγχρονη 

άποψη για το σχηματισμό ειδώλου είναι ο Kepler. Ο Kepler έδωσε δέσμες ακτίνων που 

ξεικινούν από ένα σημείο και των οποίων οι ανακλώμενες φτάνουν στο μάτι του 

παρατηρητή. Τα σχήματα του δείχνουν ότι οι προεκτάσεις των ανακλωμένων περνούν από 
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τη θέση του ειδώλου. Με βάση τη μέθοδο του Kepler μπορεί να γίνει η διδασκαλία της 

θέσης των ειδώλων με τη μέθοδο "χάραξης ακτίνων". 

Επίπεδα κάτοπτρα και μέθοδος της παράλλαξης 

Για τον εντοπισμό του ειδώλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη 

μέθοδο της παράλλαξης που είναι χρήσιμη και για άλλα θέματα που 

αφορούν τα είδωλα που παρατηρούνται με διάθλαση και ιδιαίτερα 

τα είδωλα σε φακούς 

 Σύμφωνα με τη McDermott ο μαθητής χρησιμοποιεί ένα κάτοπτρο 

και δύο όμοια αντικείμενα πχ 2 καρφιά ή δύο μολύβια (εικ. 7). 

Τοποθετεί το ένα αντικείμενο  σε απόσταση περίπου 10 cm  μπροστά στο κάτοπτρο.  

Ο μαθητής  σημειώνει πάνω στο χαρτί τις θέσεις του κατόπτρου και του αντικειμένου. 

Ακολούθως τοποθετείται έτσι που να βλέπει το είδωλο του καρφιού μέσα στο κάτοπτρο. 

Ο μαθητής θα πρέπει να τοποθετήσει το δεύτερο αντικείμενο πίσω από το κάτοπτρο σε 

κάποια θέση. Η μέθοδο της παράλλαξης συνίσταται στο να προσπαθήσει να καταλάβει αν 

το αντικείμενο που βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο ή το είδωλο είναι πιο μακριά. Αν π.χ. 

κουνώντας το κεφάλι του δεξιά - αριστερά παρατηρεί ότι το αντικείμενο πίσω από το 

κάτοπτρο κουνιέται πιο πολύ  τότε το αντικείμενο είναι πιο μακριά από το είδωλο, οπότε το 

πλησιάζει. Όταν πετύχει, καθώς κουνά το κεφάλι του, το αντικείμενο και το είδωλο να 

κουνιούνται μαζί τότε βρίσκονται στην ίδια θέση. Τότε σημειώνει τη θέση του αντικειμένου  

στο χαρτί. Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα: Το είδωλο 

του καρφιού βρίσκεται στην επιφάνεια, μπρος, ή πίσω από το κάτοπτρο; Θα πρέπει στα 

πλαίσια μιας εποικοδομητικής διδασκαλίας να υπάρξει μια συζήτηση με τα άλλα άτομα 

που εκτελούν το ίδιο πείραμα.  

Επιβεβαίωση του νόμου της ανάκλασης και της θέσης του ειδώλου με χάραξη 
ακτίνων  

Με τη μέθοδο χάραξης ακτίνων μπορεί να επιβεβαιωθεί και ο νόμος της ανάκλασης 
(εικόνα  8). Ο μαθητής σχεδιάζει αρκετές γραμμές όρασης προς το είδωλο ενός 
καρφιού. 

 Για κάθε θέση του ματιού του  παρατηρητή, σχεδιάζεται η πορεία  του φωτός από το καρφί 

αντικείμενο μέχρι το κάτοπτρο, στο σημείο που η γραμμή όρασης συναντά το κάτοπτρο.  

Ακολούθως σχεδιάζεται ένα βέλος σε κάθε ευθύγραμμο τμήμα ()  για την 

κατεύθυνση κατά την οποία κινήθηκε το φως σ’ αυτό το τμήμα της διαδρομής του. Με 

βάση τις διάφορες διαδρομές του φωτός, ο μαθητής διατυπώνει έναν κανόνα, που θα 

μπορεί να χρησιμοποιήσει, σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθεί το φως μετά την 

ανάκλασή του από το κάτοπτρο. Μπορεί εδώ να μετρήσει τις γωνίες πρόσπτωσης και 

ανάκλασης και να παρατηρήσει ότι είναι ίσες. Επίσης ο άλλος κανόνας είναι ότι το είδωλο 

βρίσκεται σε ίση απόσταση από το κάτοπτρο με το αντικείμενο. Σ' αυτό το σημείο μπορεί 

να γίνει επιβεβαίωση αυτού του κανόνα με μια αναμμένη λάμπα και μία παρόμοια σβηστή 

τοποθετημένη πίσω από ένα τζάμι. Για τον εντοπισμό του ειδώλου μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της παράλλαξης που είναι χρήσιμη και για άλλα θέματα που 

αφορούν τα είδωλα που παρατηρούνται με διάθλαση και ιδιαίτερα τα είδωλα σε φακούς.  

Καρφί

Κάτοπτρο
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Αδυναμία να ξεχωριστεί η πορεία των ακτίνων πριν 
την ανάκλαση - Εξήγηση με τη χάραξη ακτίνων 

Αν τοποθετηθεί ένα καρφί  στη θέση του ειδώλου του καρφιού 

– αντικειμένου (χωρίς το κάτοπτρο) και σχεδιαστούν οι 

διαδρομές του φωτός από το καρφί στο μάτι του μαθητή  για 

τις ίδιες θέσεις του ματιού  όπως και πιο πάνω, τότε θα 

παρατηρηθεί ότι σ’ αυτήν την περίπτωση το διάγραμμα που 

έκανε (εικ. 9) μοιάζει με το διάγραμμα που σχεδίασε 

προηγουμένως (εικ.8). Μπορεί να διαπιστωθεί ότι για κάθε 

θέση του ματιού οι ακτίνες που φτάνουν στο μάτι έχουν την 

ίδια κατεύθυνση με τις ανακλώμενες ακτίνες. Τίθεται το 

ερώτημα: Μπορεί το μάτι να ξεχωρίσει αυτές τις δύο 

καταστάσεις; Η συζήτηση μπορεί να δείξει ότι το μάτι δεν 

μπορεί να ξεχωρίσει τις δύο καταστάσεις. Αυτό είναι ένα 

πολύτιμο συμπέρασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 

άλλες περιπτώσεις, όπως στη διάθλαση. 

 

Θέση του ειδώλου όπως την αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής 

Ο Vasco Ronchi στο βιβλίο του Optics the Science of Vision διατυπώνει ορισμένες 

αντιρρήσεις αναφορικά με τον εντοπισμό του ειδώλου. Αναφέρει ότι σε πείραμα που 

διεξήχθη με έμπειρους σε θέματα οπτικής, όπου οι αποστάσεις από το κάτοπτρο ήταν 

μεγάλες, παρόλο που γνώριζαν ότι το είδωλο σχηματίζεται σε ίση απόσταση από το 

αντικείμενο, εντούτοις απέδιδαν στο είδωλο μια θέση στην επιφάνεια του κατόπτρου. Ο 

Ronchi τονίζει ότι, όταν ζητούμε από κάποιον  παρατηρητή (μαθητή) να μας πει που 

βρίσκεται το είδωλο, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη σημασία των ψυχολογικών 

δεδομένων. Αυτή η δυσκολία επαναλαμβάνεται και για τα άλλα οπτικά συστήματα 

(καμπύλα κάτοπτρα, φακοί).  Είναι ενδιαφέρον ότι σε εκδόσεις του έργου του Ευκλείδη 

εμφανίζονται τα είδωλα  (σε καμπύλα κάτοπτρα) να σχηματίζονται στην επιφάνεια των 

κατόπτρων. Κατά τον Σπανδάγο αυτό πρέπει να οφείλεται σε λάθη που έκαναν οι 

αντιγραφείς, οι οποίοι πιθανόν να "διόρθωσαν" τον Ευκλείδη με βάση την πιο πάνω 

αντίληψη. 

 

Ανάκλαση και αντιστροφή της εικόνας 

Το θέμα της αντιστροφής της εικόνας έχει παιδαγωγική σημασία, και υπάρχουν σχετικά μ' 

αυτό αρκετά ιστορικά στοιχεία. 

Ως προς το θέμα της ανάκλασης υπάρχουν κείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη διδασκαλία.  

Στο Π.Τ.Δ.Ε. χρησιμοποιήθηκε η περικοπή από τον Τίμαιο του Πλάτωνα, που αφορά τα 

κάτοπτρα (σελίδα 105 εκδόσεις Κάκτος, μετάφραση Περδικίδη, 1993) για τα κάτοπτρα 

(Μίχας 1995):Σ' αυτήν αναφέρεται ότι το δεξί  μας φαίνεται αριστερό και το αριστερό δεξί, 

ενώ αν ανασηκωθεί η επιφάνεια του καθρέφτη από τη μια και από την άλλη μεριά τότε το 

είδωλο φαίνεται κανονικά. 

Αρχική θέση 
κατόπτρου

θέση 
καρφιού
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Κάτοπτρο
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Μελετήστε το ακόλουθο απόσπασμα από τον Τίμαιο του Πλάτωνα: 

«Μέσα από τα μάτια ρέει το καθαρό πυρ.  Εμποδίζεται το ισχυρότερο μέρος της φωτιάς να 

περνάει. Αυτό που περνάει είναι μόνο το τμήμα που μοιάζει με την ημέρα (τα όμοια 

έλκονται). Όταν υπάρχει το φως τα δύο όμοια ενώνονται και σχηματίζουν  κάτι το οικείο 

μπροστά στα μάτια. Αυτό αν κάποτε αγγίξει κάτι άλλο μεταδίδει τις κινήσεις του στο μάτι 

και από εκεί στην ψυχή.  Αυτό δίνει την όραση. Στη νύχτα δεν υπάρχει το εξωτερικό πυρ, 

οπότε αποκόπτεται από το όμοιο του το εσωτερικό.  Το εσωτερικό αφού δε συναντά το 

“οικείο” του, σβήνεται. 

«δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβουμε τώρα τα είδωλα που σχηματίζονται 
στους καθρέφτες και τις υπόλοιπες γυαλιστερές και λείες επιφάνειες. 
Επειδή υπάρχει ομοιότητα στην εσωτερική και την εξωτερική φωτιά, 
κάθε φορά που συναντιούνται πάνω σε λεία επιφάνεια 
αντανακλώνται μαζί και παρουσιάζουν αναγκαστικά αυτά τα είδωλα, 
επειδή η φωτιά του προσώπου ενώνεται με την εξωτερική φωτιά 
πάνω στην επιφάνεια αυτή αποτελώντας ένα είδος συμπαγούς 
ενότητας. Τότε το δεξιά μας φαίνεται αριστερό, γιατί γίνεται επαφή 
της εσωτερικής φωτιάς με το αντίθετο μέρος της εξωτερικής, κάτι 
δηλαδή διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο όρασης. Αντίθετα, 
το δεξί φαίνεται δεξί και το αριστερό - αριστερό, όταν η εσωτερική 
φωτιά αλλάξει θέση και ενωθεί κανονικά με το αντικείμενο που θέλει. 
Αυτό συμβαίνει όταν η λεία επιφάνεια του καθρέφτη ανασηκωθεί 
από τη μια και από την άλλη μεριά, ώστε να στείλει το δεξί μέρος της 
εξωτερικής φωτιάς στο αριστερό μάτι και αντίστροφα. Όταν ο ίδιος 
καθρέφτης περιστραφεί κατά μήκος του προσώπου, τότε τα κάνει 
όλα να φαίνονται ανάποδα, επειδή στέλνει το κάτω μέρος του στο 
φως του πάνω μέρους των ματιών και το πάνω στο κάτω.» 

Ζητήθηκε να σχολιαστεί το σχήμα του κατόπτρου και το νόημά του. Οι φοιτητές 

αναγνώρισαν ότι η θεωρία της όρασης που περιγράφει ο Πλάτων είναι διαφορετική από 

την παραδεκτή σήμερα θεωρία, όμως ως προς το σχήμα του κατόπτρου δεν μπόρεσαν να 

ξεκαθαρίσουν το νόημα. Ορισμένοι έδωσαν την ερμηνεία ότι το σχήμα θα είναι ένα 

«σπασμένο» κάτοπτρο με τις δύο άκρες ανασηκωμένες. 

Μία φιλόλογος που ρωτήθηκε για την παραπομπή είπε 

«θα πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο με τους καθρέφτες στα 

ντουλαπάκια πάνω από τους νιπτήρες που ανοίγουν προς 

τα έξω». Άλλοι είπαν ότι ίσως θα είναι καμπύλα 

κυλινδρικά κάτοπτρα. Αυτό έγινε αφορμή για μια 

παρουσίαση του προβλήματος και με παράλληλη 

αναφορά προς τον Ήρωνα ώστε να δουν ποιος είναι ο 

προβληματισμός.  

Το θέμα του ειδώλου στα επίπεδα κάτοπτρα 

αντιμετωπίζεται από τους Galili, Goldberg και Bendall στο 

άρθρο τους «Some Reflections on Plane Mirrors and 

Images (Physics Teacher, Οκτώβριος 1991). Οι συγγραφείς 

αναλύουν τη συμμετρία της εικόνας από ανάκλαση και 

παρατηρούν ότι υπάρχει μια πολύ εξαπλωμένη πεποίθηση 

ότι το κάτοπτρο κάνει μία αντιστροφή του δεξή με το 

αριστερό. Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος 

προτείνουν την εξής δραστηριότητα: 

 

Εικόνα 10 

Περιστρέφουμε κατά 180°

Αν απομακρύνουμε το 
χαρτί με τη λέξη 
“διαφάνεια”  τότε το 
είδωλο εμφανίζεται σαν 
να είναι ορθό γιατί 
σχηματίζεται πραγματικό 
είδωλο μπροστά από την 
επιφάνεια του κατόπτρου
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Πάνω σε μια διαφάνεια γράφεται μια λέξη π.χ. ΚΑΤΟΠΤΡΟ (εικόνα 10). Η διαφάνεια 

καρφιτσώνεται πάνω σε ένα χαρτί και τοποθετείται μπροστά σε ένα επίπεδο κάτοπτρο. 

Στην αρχή της επίδειξης δείχνεται η διαφάνεια με το χαρτί από πίσω της, οπότε οι μαθητές 

μπορούν να διαβάσουν τη λέξη. Μετά ρωτούνται οι μαθητές: «Αν κοιτάξετε την ανάκλαση 

αυτών των γραμμάτων στο κάτοπτρο τι θα δείτε;» Η διαφάνεια με το χαρτί από πίσω της 

περιστρέφεται και τα γράμματα στο κάτοπτρο φαίνονται σαν να έχουν αντιστραφεί. Αυτό 

βέβαια θα περιμένουν να δουν οι μαθητές. Μετά ο διδάσκων λέει στους μαθητές ότι θα 

επαναλάβει την επίδειξη αλλά με μια μικρή διαφορά. Περιστρέφεται το χαρτί με τη 

διαφάνεια και αφαιρείται το χαρτί. Παρατηρείται στο κάτοπτρο ότι τα γράμματα δεν έχουν 

αντιστραφεί. Ο διδάσκων λέει στους μαθητές ότι η ανάκλαση δεν έχει περιστρέψει την 

επιγραφή αλλά είναι ακριβώς όπως τα γράμματα που είναι μπροστά στο κάτοπτρο. Η 

διαφάνεια περιστρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα. Τώρα η επιγραφή φαίνεται 

αντεστραμμένη. Οι μαθητές θα έχουν καταλάβει ότι την αντιστροφή, δεν τη δημιουργεί το 

κάτοπτρο αλλά αυτός που κρατά την επιγραφή και τη φέρει μπροστά στο κάτοπτρο. Άρα η 

πεποίθηση ότι το κάτοπτρο αντιστρέφει το καθετί από δεξιά στα αριστερά είναι μια 

συνέπεια του ότι, όταν στεκόμαστε μπροστά στο κάτοπτρο στρέφουμε τα αντικείμενα έτσι 

που να μπορούμε να δούμε τα είδωλα τους. Μια δραστηριότητα που μπορούν να κάνουν οι 

φοιτητές είναι να χρησιμοποιήσουν την ανεστραμμένη επιγραφή και να δουν το είδωλο του 

ειδώλου σε ένα καθρέφτη κάθετα προς αυτόν που είναι απέναντι από το χαρτί (εικ. 10). Σ’ 

αυτή την περίπτωση απλά δείχνουν ότι η ερμηνεία που έδωσε η φιλόλογος στο κείμενο του 

Πλάτωνα είναι ορθή.  

Ο Ήρωνας στα "Κατοπτρικά" του, είχε παρατηρήσει ότι όταν έχουμε κοίλα κυλινδρικά 

κάτοπτρα τότε βλέπουμε τα πράγματα ορθά. Αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει γιατί το 

κάτοπτρο αντιστρέφει το είδωλο οπότε καθώς κρατάμε ανεστραμμένο το αντικείμενο το 

είδωλο του εμφανίζεται ορθό. Αυτή η δραστηριότητα προκαλεί το ενδιαφέρον αν γίνει ως 

εξής (εικ. 11): 

Μπροστά σε ένα κοίλο κυλινδρικό κάτοπτρο κρατάμε μια επιγραφή σε κοντινή απόσταση. 

Τότε το είδωλο είναι φανταστικό και σχηματίζεται «αντεστραμμένο». Αν το απομακρύνουμε 

από το κάτοπτρο θολώνει καθώς πλησιάζει την εστία του κατόπτρου και μετά το βλέπουμε 

«ορθό» (εικόνα 11). 

Δ) Καμπύλα κάτοπτρα 

1. Θέση του ειδώλου στα κυρτά κάτοπτρα 
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Η θέση του ειδώλου για τα κυρτά και καμπύλα 

κάτοπτρα καθορίστηκε από την εποχή του Kepler. Τότε 

έγιναν οι προσεγγίσεις με παραξόνιες ακτίνες που 

επέτρεψαν τον καθορισμό της θέσης του ειδώλου 

καθώς και τη διάκριση των ειδώλων σε πραγματικά και 

φανταστικά. Ο Αλ Χαϊθάμ με τη λανθασμένη θεωρία 

όρασης έδωσε κανόνες πολύ διαφορετικούς. 

Για μια πρώτη διδακτική προσέγγιση του ειδώλου η 

McDermott συνιστά στην αρχή τη χρήση κυλινδρικών 

κατόπτρων (εικ.12). Αν σχεδιάσουμε τις ανακλώμενες 

ακτίνες π.χ. για τις 1 και 2 μπορούμε να δούμε που θα 

βρίσκεται το είδωλο του καρφιού για τον παρατηρητή 

Α. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τις 

ακτίνες 3 και 4, οπότε βρίσκομε το είδωλο για τον 

παρατηρητή Β. Ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι 

δύο παρατηρητές δε βλέπουν το είδωλο στην ίδια θέση. 

Αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν και με τη μέθοδο 

της παράλλαξης. Ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει τις 

ανακλώμενες ακτίνες σε ένα τυχόν σημείο του κατόπτρου και να βρει που θα πρέπει να 

βρίσκεται το μάτι του παρατηρητή για να δει το είδωλο. Μπορεί να ζητηθεί από τους 

μαθητές να περιγράψουν εκτός από τη θέση του ειδώλου και χαρακτηριστικά του ειδώλου. 

Δίνονται μερικές προτάσεις από τα κατοπτρικά του Ευκλείδη (Σπανδάγος 2000) και ζητείται 

από τους μαθητές να πουν αν τις επιβεβαιώνουν πειραματικά: Πρόταση 21: "Στα κυρτά 

κάτοπτρα το είδωλο είναι μικρότερο από το παρατηρούμενο αντικείμενο". Πρόταση 22: 

"Στα κυρτά κάτοπτρα τα είδωλα εμφανίζονται μικρότερα στα μικρότερα κάτοπτρα." 

Πρόταση 23 :"Στα κυρτά κάτοπτρα τα είδωλα φαίνονται κυρτά".  

Ο Vasco Ronchi αναφορικά με τη θέση του ειδώλου  αναφέρει ότι γενικά οι παρατηρητές 

αποδίδουν μια θέση διαφορετική από αυτήν που δίνουν οι κανόνες των παραξόνιων 

ακτίνων. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν σε ασκήσεις με κυλινδρικά κάτοπτρα 

έδιναν περισσότερη προσοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις. Προφανώς τα επίπεδα 

κάτοπτρα φαινόντουσαν πολύ οικεία και γι' αυτό δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή. 

2. Κανόνες των καμπύλων κατόπτρων 

Στην εκπαίδευση παρουσιάζονται διάφοροι κανόνες που ισχύουν κατά προσέγγιση για τις 

παραξόνιες ακτίνες. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς μπορούμε να βρούμε τη θέση του 

ειδώλου χρησιμοποιώντας ειδικές ακτίνες. 

Ιστορικά, διάφορους κανόνες για τα κάτοπτρα έχουμε από το έργο του Ευκλείδη και το 

έργο του Ήρωνα. Οι κανόνες του Αλ 

Χαϊθάμ τον βοήθησαν να 

διατυπώσει τη θεωρία του για την 

ανάκλαση της Σελήνης. Αυτά 

αναφέρονται στα ιστορικά θέματα 

που αφορούν τον Αλ Χαϊθάμ και 

Καρφί

Παρατηρητής Α

Παρατηρητής Β

Ανακλώμενη της 2
Ανακλώμενη της 1

1
2

34 είδωλο
καρφιού
για Α
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παρατίθενται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. 

3. Κοίλα κάτοπτρα 

Μια δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει σε μια πρώτη εξερεύνηση των κοίλων 

κατόπτρων έχει προταθεί από τον Goldberg κά (1995) : 

"Ας υποθέσουμε ότι έχεις μια διάταξη που παράγει παράλληλες δέσμες φωτός. 
Χρησιμοποίησε κάτοπτρα για να κάνεις όλες αυτές τις δέσμες να περάσουν από ένα 
κοινό σημείο. Κάνε ένα σκίτσο της διάταξης σου και εξήγησε πως δουλεύει (εικ.13)." 

Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να 
βοηθήσει τους μαθητές να δώσουν ένα 
σχήμα όπου τα επίπεδα κάτοπτρα θα 
δώσουν ένα κατά προσέγγιση κοίλο 
κάτοπτρο.  Όμως σε πολλές 
περιπτώσεις οι μαθητές ενώ 
ακολουθούν το νόμο της ανάκλασης 
δίνουν διατάξεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σ' αυτήν την περίπτωση 
χρησιμοποιείται η ακόλουθη ερώτηση: 

"Υπόθεσε ότι έχεις μια ευρεία δέσμη αντί μερικές στενές. Να σχεδιάσεις μια διάταξη 
έτσι που μετά από την ανάκλαση το φως να περάσει από ένα σημείο. Σχεδίασε το 
σκίτσο για το πως μοιάζει η διάταξη (εικ.14)." 

 

4. Πειράματα για εύρεση της εστίας του κατόπτρου 

Μπορεί εύκολα να δειχτεί ότι η εστία του κατόπτρου σχηματίζεται σε απόσταση f=R/2 όπου 

R είναι η ακτίνα καμπυλότητας. Το πείραμα γίνεται εύκολα με ένα έλασμα που 

σταθεροποιείται και με μία  παράλληλη δέσμη. Για την εύρεση της ακτίνας καμπυλότητας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  είτε ένας διαβήτης με τον οποίο γράφουμε διαφόρους κύκλους 

που έχουν κέντρο πάνω στον άξονα του κατόπτρου, είτε απλούστερα μπορούμε να 

φέρουμε δύο εφαπτόμενες σε δύο παραξονικά σημεία και τις κάθετες πάνω σ' αυτές. Το 

σημείο τομής είναι το κέντρο καμπυλότητας του κατόπτρου. 

Το θέμα της εστίας του κατόπτρου, παρόλο που μοιάζει πολύ απλό  όμως έχει σημασία να 

φανεί ότι είναι μία προσεγγιστική έννοια, όπως θα φανεί  και από την ανάλυση που έκανε ο 

Αλ Χαϊθάμ για το θέμα αυτό. 

5. Ασκήσεις πάνω σε κοίλα κάτοπτρα 

Οι ασκήσεις για τα κοίλα κάτοπτρα προσπαθούν να τονίσουν ότι, αν βρούμε δύο ακτίνες 

που ξεκινούν από το αντικείμενο και περνάνε από ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε όλες οι 

άλλες  ανακλώμενες ακτίνες θα περνάνε από το δεύτερο σημείο. Αν σχεδιαστούν 

προσεχτικά οι ανακλώμενες ακτίνες, τότε μπορεί να φανεί ότι δεν ισχύει αυτό παρά μόνο 

για τις παραξόνιες ακτίνες. 

Μία άσκηση που μπορεί να δείξει ότι η έννοια της εστίας δεν ισχύει για όλες τις 

παράλληλες ακτίνες είναι η ακόλουθη: Φως εκπέμπεται από μια πολύ μακρινή λάμπα 

(παράλληλες ακτίνες). Να σχεδιάσετε τις ανακλώμενες. Μπορεί να ιδωθεί ότι για ένα 

Πηγή

φωτεινής

δέσμης

Ευρεία

δέσμη

φωτός
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ημισφαιρικό κάτοπτρο (εικ. 15) δεν υπάρχει μία εστία. Αυτή είναι μία ιδιότητα που 

επεσήμανε ο Αλ Χαϊθάμ . 

6) Ιδιότητες του κατόπτρου για τον Αλ 
Χαϊθάμ 

Η προηγούμενη άσκηση δείχνει - αν 

εκτελεστεί με προσοχή -  ότι, ενώ στην 

εκπαίδευση τονίζεται κατά ιδιαίτερο τρόπο 

το θέμα ότι τα κοίλα σφαιρικά κάτοπτρα 

έχουν μια εστία από την οποία διέρχονται 

όλες οι ανακλώμενες ακτίνες αν οι 

προσπίπτουσες είναι παράλληλες μεταξύ 

τους, (πράγμα που επιβεβαιώνεται 

χονδρικά από τα απλά πειράματα με 

ελάσματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω), 

στην πραγματικότητα δε συμβαίνει αυτό. 

Επίσης διδάσκεται ότι οι παραξόνιες 

ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο μετά 

την ανάκλασή τους είτε θα τέμνονται σε ένα σημείο οπότε δίνουν ένα πραγματικό είδωλο, 

είτε θα τέμνονται οι προεκτάσεις τους, οπότε δίνουν ένα φανταστικό είδωλο. Όμως αυτό 

σύμφωνα με τον Αλ Χαϊθάμ δεν είναι απόλυτα σωστό. Ο Αλ Χαϊθάμ πίστευε στην εστία που 

απέχει κατά το μισό της ακτίνας καμπυλότητας από την κορυφή του κατόπτρου, μόνο ως 

μία προσέγγιση. Στην πραγματικότητα ακόμη και αν έχουμε παραξόνιες ακτίνες οι 

ανακλώμενες δεν περνούν από την εστία του κατόπτρου. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για τον 

Αλ Χαϊθάμ που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί παρατηρούνται τα είδωλα. Έχουμε τα εξής 

θέματα τα οποία μπορούν να δώσουν μια εμβάθυνση στην κατανόηση των εννοιών και 

μπορούν να βοηθήσουν το  μαθητή να κατανοήσει ότι στη φυσική κάνουμε προσεγγίσεις: 

Εστία του κατόπτρου, κατασκευή του σύνθετου σφαιρικού κατόπτρου, αριθμός των 

σημείων της σφαιρικής επιφάνειας από τα οποία μπορούν να συνδέονται με ανάκλαση δύο 

σημεία. 
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α) Εστία του κατόπτρου:  

Μια απλή απόδειξη του Αλ Χαϊθάμ για την εστία του 

κατόπτρου:  

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τα σφαιρικά κάτοπτρα, σφαιρικά 

τμήματα ή δακτυλίους και προσπάθησε να εφαρμόσει 

τις έρευνές του για την εξήγηση του ουράνιου τόξου 

(κεφ. 6). 

Αν μια ακτίνα παράλληλη προς τον άξονα ανακλάται 
και περνά από ένα σημείο του οπτικού άξονα, τότε δε 
θα υπάρχει άλλη ακτίνα της οποίας η ανακλώμενη να 
διέρχεται από το ίδιο σημείο.  Αυτό σημαίνει ότι μόνο 
ένα τμήμα του σφαιρικού κατόπτρου που σχηματίζει 
ένα στενό δακτύλιο μπορεί να ανακλάσει τις ακτίνες 
σε ένα σημείο.  Είναι αδύνατο για δύο ακτίνες (ER, 
CF) να ανακλαστούν στο ίδιο σημείο H  του άξονα 
(εικόνα 16). Επειδή η DR είναι ακτίνα και RE 
παράλληλη προς τον οπτικό άξονα, η γωνία ERD = 
γωνία HDR, και επειδή η RH είναι ανακλώμενη, τότε γωνία DRH = γωνία DRE. Έτσι 
το τρίγωνο DHR είναι ισοσκελές  και RH=DH, αλλά το ίδιο ισχύει για τις CH=DH, που 
όμως είναι αδύνατο (εικόνα  16).  Το παραπάνω μπορεί να γενικευτεί ως μία ιδιότητα 
των ακτίνων που προσπίπτουν παράλληλα προς τον άξονα του κατόπτρου: 

Μία ακτίνα  ΕR παράλληλη προς τον άξονα DΒ του κατόπτρου, ανακλάται έτσι ώστε 
το μήκος RΗ (όπου Η το σημείο που η ανακλώμενη συναντά τον άξονα) είναι ίσο σε 
μήκος με το τμήμα DΗ (όπου D είναι το κέντρο του κατόπτρου) (Κανόνας Α). 

β) Σύνθετο σφαιρικό κάτοπτρο 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε πολλές γεωμετρικές αποδείξεις για την ανάκλαση των παράλληλων 

δεσμών του Ήλιου θέλοντας να τελειοποιήσει τα «καίοντα (καυστικά) κάτοπτρα».  Δίνει ως 

όριο του κατόπτρου ένα ημισφαίριο, σε ορισμένα θέματα όμως θεωρεί ολόκληρη την 

εσωτερική επιφάνεια μιας κοίλης σφαίρας 

ως κάτοπτρο. Θεωρεί την περίπτωση που 

ο οπτικός άξονας ή όπως τον ονομάζει 

«βέλος του κατόπτρου» (σαχμ αλ μαρά 

) κατευθύνεται προς τον 

Ήλιο. Δίνει πέντε θέματα (καντίια ). 

Το πρώτο θέμα για παράδειγμα είναι: «Αν 

κάθε κοίλο κάτοπτρο του οποίου η  

επιφάνεια είναι μικρότερη από ένα 

ημισφαίριο, κατευθυνθεί προς τον Ήλιο 

έτσι που ο άξονάς του  να καταλήγει στο 

σώμα του Ήλιου, οι ακτίνες που έρχονται 

από τον ήλιο παράλληλα, ανακλούνται και 

περνάνε από τον άξονά του». Με βάση την 

ιδιότητα των ακτίνων που αναφέρθηκε 

στην παράγραφο (α) ο Αλ Χαϊθάμ δίνει 

έναν αλγόριθμο για την κατασκευή ενός 
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σύνθετου σφαιρικού κατόπτρου, (Mε (E, EA) σημειώνεται ένας κύκλος κέντρου E  και ακτίνας 

EA.) Αν το σημείο A1 ανακλά την ακτίνα ZA1 (παράλληλη προς το DE) στο D τότε DA1=DX. 

Αν A1, A2  είναι 2 σημεία στον κύκλο 
(X,XA1) που ανακλούν τις παράλληλες 
ακτίνες στα D και E αντίστοιχα τότε για να 
ενισχυθεί το φως που ανακλώμενο 
προσπίπτει στην DE, έχουμε τα εξής δύο 
βήματα που επαναλαμβάνονται: 

Βήμα 1) Βρίσκεται το X1 στον οπτικό 
άξονα με την απαίτηση DA2 = DX1 

(Εικόνα 17α).  

Βήμα 2) Βρίσκουμε το σημείο τομής A3 

των κύκλων (E,EX1) και (X1, X1A2) (Εικ. 
17β).  Το σημείο A2 ως μέρος του A2A3 
αντανακλά προς το D. Το τόξο (X1, 
A2A3) αντανακλά τις παράλληλες 
ακτίνες προς το DE. Μια ακτίνα Z1A2 
που προσπίπτει στο A2 (όπου A2 
μπορεί να θεωρηθεί ως τμήμα του A2A3 ) και παράλληλα προς το DE αντανακλάται 
προς το D αφού DA2 = DX1. Παρόμοια 
μια ακτίνα Z2A3 παράλληλη προς το DE 
αντανακλάται προς το E από το A3 
αφού EA3=EX1. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί, οπότε 
προστίθενται και άλλα τόξα. Στην 
εικόνα το τόξο A2A3 προστίθεται προς 
τα δεξιά του αρχικού τόξου A1A2 οπότε 
και τα άλλα τόξα θα προστεθούν προς 
τα δεξιά.  
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Για το θέμα του σύνθετου σφαιρικού κατόπτρου έχει δημιουργηθεί ένα λογισμικό που 

επιτρέπει στο μαθητή να εξερευνήσει τις δυνατότητες μεταβολής του αριθμού των 

κατόπτρων καθώς και του γωνιακού ανοίγματος κάθε κατόπτρου. Στην εικόνα 18 

παρατίθεται μια περίπτωση. Οι κύκλοι είναι κύκλοι που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση 

σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Αλ Χαϊθάμ.  

γ) Αριθμός σημείων που μπορούν να 
συνδέουν δύο δεδομένα σημεία με ανάκλαση  

Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται «ανακλαστικό 

πρόβλημα του Αλ Χαϊθάμ». Σε λογισμικό που 

δημιουργήθηκε για τη μελέτη αυτού του 

προβλήματος παρουσιάζονται δύο τρόποι λύσης 

του. Στο λογισμικό αυτό δίνεται η ευκαιρία να 

μελετηθεί η συμπεριφορά των ακτίνων που 

εκπέμπονται από το πρώτο σημείο μέσα σε 

ορισμένα όρια που μπορεί να μεταβάλει ο 

χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να δει τη 

συμπεριφορά των ανακλώμενων και μπορεί να δει 

ότι στην περίπτωση που περιορίζει το εύρος της 

προσπίπτουσας δέσμης, η εστίαση γίνεται 

καλύτερη και μάλιστα φαίνεται σαν να περνούν 

όλες οι ανακλώμενες από ένα σημείο. Στην εικόνα 

19 ο μαθητής μπορεί να δει με χοντρές μαύρες 

γραμμές τις ανακλώμενες ακτίνες από το σημείο Α 

αριστερά που συναντιούνται στο σημείο Β δεξιά. 

Μπορεί να φανεί ότι δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 4, όπως απέδειξε ο Αλ Χαϊθάμ. Με 

λεπτές γραμμές παριστάνονται οι ακτίνες από μια μικρή περιοχή. Σε μια μεγέθυνση της 

περιοχής μπορεί να φανεί ότι οι λεπτές ακτίνες ΠΟΤΕ δεν τέμνονται σε ένα σημείο, ακόμη 

και για παραξόνιες ακτίνες. Όμως ένας παρατηρητής που θα βρισκόταν στην περιοχή των 

λεπτών ακτίνων θα έβλεπε ένα πραγματικό είδωλο. Σε μια γραφική παράσταση όπου 

παρουσιάζονται οι γωνίες που σχηματίζει ένα σημείο του κύκλου με το κάθε σημείο 

ανάκλασης και το κέντρο του κύκλου μπορεί να φανεί ότι δεν υπάρχουν πάνω από 4 σημεία 

τομής. Επίσης δίνεται η ευκαιρία στον χρήστη να δει τα όρια της θεωρίας που διδάσκεται 

στα σχολεία για την εύρεση του ειδώλου με τις λεγόμενες «κύριες ακτίνες». Ο μαθητής 

μπορεί από την τομή των καμπυλών να δει άμεσα πόσα σημεία λύσης υπάρχουν (εικ. 20).  

Εδώ μπορεί να φανεί η σημασία της προσεγγιστικής λύσης στα θέματα της Οπτικής. 

Πράγματι η απαίτηση του Αλ Χαϊθάμ για ακριβή μαθηματική λύση οδηγεί στην αντίληψη 

ότι δε θα δούμε κανένα είδωλο. Όπως γράφει ο Vasco Ronchi, μόνο με τον Κέπλερ έχουμε 

το ξεπέρασμα της δυσκολίας αυτής καθώς ο Κέπλερ σκέφτηκε ότι με τον περιορισμό των 

ακτίνων σε ένα πολύ μικρό άνοιγμα έχουμε εστίαση των ακτίνων σε ένα σημείο.  

ΓΩΝΙΑ= 150,66    ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ= 19,09
ΓΩΝΙΑ= 53,96    ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ=  62,42
ΓΩΝΙΑ= 17,72    ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ= 34,82
ΓΩΝΙΑ= -92,34   ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ= 53,93
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Ο Αλ Χαϊθάμ, επειδή πίστευε ότι το μάτι 

αντιλαμβάνεται τα είδωλα από μία και μόνο 

ακτίνα, δεν είχε πρόβλημα με το ότι δεν 

τέμνονται οι ακτίνες παρά μόνο σε 

πεπερασμένο αριθμό σημείων. Οι Galili και 

Hazan (2000) αναφέρουν ότι είναι 

αξιοσημείωτο ότι η θεωρία του Αλ Χαϊθάμ 

συμπίπτει με το σχήμα της προβολής της 

εικόνας (Galili 1995). Στο σχήμα αυτό ο 

μαθητής έχει προχωρήσει πιο πέρα από 

αρχικές αφελείς απόψεις και πιστεύει στην 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, πιστεύει ότι 

από κάθε σημείο του φωτιζόμενου 

αντικειμένου ξεκινούν αποκλίνουσες δέσμες 

φωτός, όμως πιστεύει ότι το φως αποτελείται 

από φωτεινές ακτίνες και ότι μία ακτίνα 

συνεισφέρει στην παρατήρηση του ειδώλου 

του σημείου.  

7. Διάχυτη ανάκλαση 

Η διάχυτη ανάκλαση έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
βλέπουμε τα αντικείμενα. Όπως αναφέρει ο Goldberg για τους μαθητές το φως 
ανακλάται από λείες επιφάνειες, αλλά όχι από μη ανακλαστικές. 

Συνήθως παρέχονται παραδείγματα και δραστηριότητες από την καθημερινή ζωή. Ένα πολύ 

σημαντικό παράδειγμα είναι αυτό που αφορά τη μελέτη του Αλ Χαϊθάμ για το φως της 

Σελήνης. Ο Αλ Χαϊθάμ αφού μελέτησε τις ιδιότητες των κυρτών κατόπτρων (αναφέρονται 

παρακάτω στα συμπληρωματικά ιστορικά θέματα), μελέτησε την περιοχή της Σελήνης που 

μπορεί να ανακλάσει το φως της προς ένα παρατηρητή που βρίσκεται στη Γη.  Και για την 

περίπτωση αυτή έδωσε αρκετά περίπλοκους κανόνες που είχαν ως στόχο να δείξουν ότι η 

Σελήνη για να είναι ορατή δεν ανακλά το φως του ήλιου κατοπτρικά. 

Έχει δημιουργηθεί ένα λογισμικό στο οποίο παρουσιάζεται ένα τρισδιάστατο μοντέλο της 

«Σελήνης». Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει: 

α) την ένταση της πηγής 

β) την στιλπνότητα της επιφάνειας 

γ) τη θέση της πηγής. 

 

Η στιλπνότητα (glossiness) κατά τον Harrington (1987) δίνει τον τρόπο που ανακλάται το 

φως. Η στιλπνότητα προσδιορίζεται από τον «συντελεστή στιλπνότητας». Αν ο συντελεστής 

στιλπνότητας είναι μηδέν τότε η επιφάνεια είναι πολύ λεία και το φως δε σκεδάζεται 

καθόλου μετά την ανάκλαση, αν αντίθετα ο συντελεστής είναι μεγάλος τότε η επιφάνεια 

σκεδάζει το φως προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο Harrington για την περιγραφή του 

φαινομένου με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή δίνει το ακόλουθο μοντέλο για 

την έκφραση της ικανότητας για διάχυση. Θεωρείται ότι η επιφάνεια αποτελείται από 

πολλές μικρές επιφάνειες που ονομάζει facets. Οι πιο πολλές από αυτές τις μικρές 

 

Εικόνα 20 Αριθμός τομών 
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επιφάνειες έχουν περίπου τη γενική κατεύθυνση της επιφάνειας, όμως μερικές έχουν μια 

κατεύθυνση λίγο διαφορετική και αντανακλούν το φως σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Κατά πόσο στιλπνή είναι μία επιφάνεια εξαρτάται από το πόση ποικιλία υπάρχει σ’ αυτές 

τις μικρές επιφάνειες. Αν έχουμε μια πολύ στιλπνή επιφάνεια όλες σχεδόν οι μικρές 

επιφάνειες είναι ευθυγραμμισμένες, έτσι το προσπίπτον φως ανακλάται σε μια ξεκάθαρη 

ακτίνα. Αν η επιφάνεια έχει μια ευρύτερη κατανομή των κατευθύνσεων των μικρών 

επιφανειών, θα εξαπλώσει περισσότερο το φως. Η επιφάνεια θα εμφανίζεται περισσότερο 

«ΜΑΤ». Μια συνάρτηση που περιγράφει αυτήν την κατανομή των μικρών επιφανειών 

δίνεται από τη σχέση: 

2
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Στο διπλανό σχήμα (εικ. 21) παρουσιάζονται οι ορισμοί των μεγεθών που εμπλέκονται σ’ 

αυτόν τον τύπο. 

Στο προαναφερθέν λογισμικό 

ο χρήστης καθώς μεταβάλει το 

συντελεστή k έχει την 

ευκαιρία να δει τη μεταβολή 

στη λαμπρότητα του ορατού 

μέρους της Σελήνης. Αν k=0 

δηλαδή έχουμε τελείως 

στιλπνή επιφάνεια και  τότε η 

Σελήνη σύμφωνα με τον Αλ 

Χαϊθάμ γίνεται σχεδόν τελείως 

αόρατη. Αντίθετα αν k είναι 0, τότε η Σελήνη καθίσταται ορατή. Αν 

μάλιστα k αρκετά μεγάλο τότε παρατηρούμε τις γνωστές φάσεις της Σελήνης για τις 

διάφορες θέσεις του Ήλιου. 

Μπορούμε να δούμε δύο περιπτώσεις:  α) k=0,1 β) k=0,4. 

α) k=0,1: Παρατηρούμε ότι μόνο ένα μέρος της Σελήνης είναι ορατό (εικ. 22,23). Η 

περίπτωση k=0,1 δεν είναι κατάλληλη για την επίδειξη των φάσεων της Σελήνης. Στην 

εικόνα 22 εμφανίζεται η κατανομή του διάχυτου φωτός. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το 

φως ανακλάται κυρίως προς μία κατεύθυνση. Αν ελαττωθεί περισσότερο ο k, η κατανομή 
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του φωτός περιορίζεται ακόμη περισσότερο. Στην περίπτωση k=0 το φως περιορίζεται στην 

κατεύθυνση της «κατοπτρικής» ανάκλασης.  

β) Στην περίπτωση k=0,4 έχουμε περισσότερο «ματ» εμφάνιση (εικόνα 25) και η αντίστοιχη 

κατανομή στην εικόνα 24. Στην 

περίπτωση αυτή καθώς και για 

μεγαλύτερους συντελεστές k, το 

πρόγραμμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την 

επίδειξη των φάσεων της 

Σελήνης.  

Η κατανομή της ανακλώμενης 

ακτινοβολίας είναι πολύ 

περισσότερο ομογενής στην 

εικόνα 24 από ότι στην εικόνα 22.  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να δώσει μια συνεχή μεταβολή της στιλπνότητας της 

επιφάνειας. Τα θέματα της διάχυτης ανάκλασης μπορούν όμως να εξεταστούν και με απλά 

πειράματα όπως αυτά που προτείνονται από τη McDermott (1998) όπου παρουσιάζονται 

απλά πειράματα με χρήση κουτιών μέσα στα οποία τοποθετούνται διάφοροι τύποι 

χαρτονιών. Καθώς φωτίζεται το εσωτερικό του κουτιού ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει από 

τους μαθητές να παρατηρήσουν τις μεταβολές στην «λαμπρότητα» της επιφάνειας. Ο 

Goldberg (1995) προτείνει παρόμοιες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρείται από το 

πλάι πως μεταβάλλεται η εμφάνιση μιας φωτεινής κηλίδας στην επιφάνεια ενός κατόπτρου 

που προέρχεται από μία φωτεινή δέσμη, καθώς προστίθεται ένα χαρτί. Η αξία της ιδέας 

του Αλ Χαϊθάμ βρίσκεται στο ότι ήταν ένα «κρίσιμο» πείραμα που διέψευδε τη θεωρία της 

κατοπτρικής ανάκλασης στο Φεγγάρι.  

Ε) Συμπληρωματικές Ιστορικές σημειώσεις 

1. Κατοπτρικά Ήρωνα 

Ο Ήρωνας διακρίνεται για την τάση του να προκαλεί το θαυμασμό στους αναγνώστες του. 

Για την κατοπτρική αναφέρει ότι μπορεί να μας δώσει την εικόνα του εαυτού  μας 

αντεστραμμένη «με το κεφάλι προς τα κάτω, με τρία μάτια και δύο μύτες.» Όμως δεν 

αναφέρει μόνο αξιοπερίεργα αλλά προσπαθεί να δώσει θέματα που έχουν πρακτική 

χρησιμότητα. Π.χ. μια χρησιμότητα είναι αν σταθεί κάποιος στο δρόμο να δει ποιοι είναι 

μέσα στο σπίτι.  

Για τα κατοπτρικά σώματα λέει ότι είναι συμπαγή. Τα κάτοπτρα πριν λειανθούν έχουν 

πόρους από τους οποίους δε μπορούν να ξαναεπιστρέψουν οι ακτίνες όρασης. Η θεωρία 

των πόρων στα υλικά αναπτύσσεται περισσότερα στα «Πνευματικά» όπου εξετάζει θέματα 

υδροδυναμικής.  

Για τα επίπεδα και τα κυρτά κάτοπτρα αποδεικνύει ότι οι ακτίνες δεν μπορούν να 

συγκλίνουν ούτε να είναι παράλληλες μετά την ανάκλαση.  

Για τα κοίλα κάτοπτρα αποδεικνύει αυτό που ήταν ήδη γνωστό από τον Ευκλείδη, ότι αν το 

μάτι είναι στο κέντρο του τότε οι ακτίνες επιστρέφουν σ' αυτό, επίσης ότι οι ακτίνες 

συγκλίνουν όταν το μάτι είναι στην περιφέρεια. 

2. Πτολεμαίος: Ανάκλαση  

Εικόνα 24 Εικόνα 25
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Την ανάκλαση την εξετάζει στο τρίτο και τέταρτο βιβλίο. Για την ανάκλαση έδωσε 3 κανόνες 

(Ναζίφ 1942) 

Κανόνας Ι: Το είδωλο που βλέπουμε με ανάκλαση στον καθρέφτη, το παρατηρούμε πάνω 

στην ευθεία της ακτίνας που εξέρχεται από το μάτι μέχρι το σημείο της επιφάνειας του 

καθρέφτη όπου συμβαίνει η ανάκλασή της. 

Κανόνας ΙΙ: Η θέση του ειδώλου ενός σημείου είναι το σημείο συνάντησης της ευθείας 

αυτής της ακτίνας με την προέκταση της καθέτου που φέρουμε από αυτό το σημείο πάνω 

στην επιφάνεια που ανακλά, αν αυτή είναι επίπεδη, ή πάνω στο εφαπτόμενο επίπεδο προς 

την ανακλαστική επιφάνεια στο σημείο ανάκλασης, αν η επιφάνεια είναι κυρτή ή κοίλη. 

Κανόνας ΙΙΙ: Η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης. Όσον αφορά τις δύο 

ακτίνες, εκ των οποίων η μία εξέρχεται από το μάτι και πάει στο σημείο ανάκλασης και η 

ανακλώμενη προς το σημείο που παρατηρούμε, βρίσκονται σε ένα επίπεδο κάθετο προς 

την ανακλαστική επιφάνεια. 

Για τη μελέτη της ανάκλασης ο Πτολεμαίος χρησιμοποίησε ειδική συσκευή. Μελέτησε και 

τα κοίλα κάτοπτρα. 

3. Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα ανακλώμενα και τα περιστασιακά (διάχυτα) 
φώτα 

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει ιδιαίτερη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ των περιστασιακών φώτων 

που προέρχονται από τα φωτιζόμενα αδιαφανή(συμπαγή) σώματα και του φωτός που 

προέρχεται από κατοπτρικές επιφάνειες. Τα «περιστασιακά (διάχυτα)» φώτα που λάμπουν 

προς όλες τις κατευθύνσεις από ένα «συμπαγές» σώμα, προχωρούν στο διαφανές. Δεν 

ακολουθούν κάποια ορισμένη διεύθυνση.  

α) Η θεωρία του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάκλαση του φωτός 

Ο Αλ Χαϊθάμ δεν περιορίζεται στο να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ανακλάται το φως 

αλλά τον αναλύει με τις μεθόδους που είναι γνωστές στη σημερινή εποχή. Προηγήθηκε του 

Νεύτωνα στην μηχανική περιγραφή της ανάκλασης αν και υπήρξαν παρόμοιες προσπάθειες 

από τον Ήρωνα και τον Πτολεμαίο. Μπορούμε να χωρίσουμε τη θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για 

το φως σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη μοντελοποίηση ενώ το δεύτερο αφορά τη 

μέτρηση των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης. 

β) Η μηχανική εξήγηση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάκλαση του φωτός. 

Ο Αλ Χαϊθάμ προετοιμάζει την εξήγησή του με δύο πειράματα. Το πρώτο αφορά την 

«φυσική κίνηση», (σήμερα μιλάμε για έλξη του πεδίου βαρύτητας της γης), και το δεύτερο 

αφορά την «περιστασιακή κίνηση», που οφείλεται στην ενέργεια κάποιου αίτιου που 

επενεργεί στο κινητό. Το πρώτο πείραμα για την ανάκλαση αφορά στην πτώση μικρής λείας 

σφαίρας από σίδηρο ή χαλκό προς μία πλάκα από σίδηρο. Η σφαίρα αυτή είχε βάρος που 

κατά τον Αλ Χαϊθάμ δεν πρέπει να ξεπερνά το βάρος ενός μιθκάλ (= 4,68 γρ.). Θα 

πρέπει το ύψος από το οποίο αφήνεται να μην είναι λιγότερο από είκοσι πήχεις (διράα 

). Παρατηρεί τις αναπηδήσεις της σφαίρας και σημειώνει ότι «η ανάκλασή της από το 

κάτοπτρο είναι πιο δυνατή όταν πέφτει από μεγαλύτερο ύψος, ενώ, όταν η απόσταση είναι 

μικρότερη, τότε η επιστροφή της είναι πιο σύντομη». 
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Στο δεύτερο πείραμα τοποθετεί ένα μεταλλικό κάτοπτρο σε έναν τοίχο έτσι που η 

επιφάνειά του να είναι κατακόρυφη. Μετά ρίχνει την μπάλα με ορμή προς το κάτοπτρο. Ο 

Αλ Χαϊθάμ κατασκεύασε μια διάταξη όπου τοποθετούσε την μπάλα σε ένα βέλος. Σε μία 

πρώτη ρίψη η μπάλα ακολουθεί μία τροχιά κάθετη προς τον τοίχο, ενώ σε μια δεύτερη 

περίπτωση της δίνει μια κλίση προς τον τοίχο και παράλληλη προς τον ορίζοντα (οριζόντια). 

Κατέγραψε τις παρατηρήσεις του και βρήκε ότι στην πρώτη περίπτωση η μπάλα αναπηδά 

κατά την κάθετο, ενώ στην άλλη περίπτωση αναπηδά προς την αντίθετη κατεύθυνση απ' ότι 

ρίχτηκε και συνεχίζει παράλληλα προς το έδαφος. Δεν παραμένει όμως σε μία παράλληλη 

προς το έδαφος κίνηση λόγω της «φυσικής δύναμης» που την κινεί προς τα κάτω.  

Ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποιεί τον όρο «δύναμη της κίνησης» για το κινητό. Λέει για το σώμα 

που πέφτει: «αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη τότε η κίνηση του είναι πιο δυνατή και πιο 

γρήγορη» και για την κίνηση που αποκτά η σφαίρα στο πρώτο πείραμα, λέει: «είναι 

ανάλογη (μπι αλ μικντάρ )προς την απόσταση και προς το βάρος». Για τη σφαίρα 

που χρησιμοποιεί στο δεύτερο πείραμα παρατηρεί ότι «όποτε είναι μεγαλύτερη η δύναμη 

της ρίψης, τότε και η επιστροφή της σφαίρας είναι πιο δυνατή». Ο όρος «δύναμη της 

κίνησης» θυμίζει αυτό που ονομάζουμε «ποσότητα κίνησης», μπορεί όμως να ερμηνευτεί 

και σαν «κινητική ενέργεια». Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ότι είναι δυνατή μια τέτοια 

εξήγηση, γιατί η «ποσότητα της κίνησης» είναι ανάλογη με το ύψος και με το βάρος.  

Κάτι άλλο που τον απασχολεί είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε «συντελεστή 

ανάκρουσης». Κάνει μια σύγκριση για πρόσκρουση σε διάφορα σώματα: σε σκληρά 

σώματα, όπως είναι ο βράχος ή ο σίδηρος, στα οποία η επιστροφή του κινητού είναι 

γρήγορη και σε μαλακά ή χαλαρά σώματα, όπως είναι η άμμος και το χώμα, που σ' αυτές 

τις περιπτώσεις η σφαίρα προσκολλάται και δεν αναπηδά.  

Για την περίπτωση επιστροφής του κινητού λέει ότι συνάντησε μια αντίσταση (μουμάναα 

) που το εμποδίζει να συνεχίσει: «δεν επιστρέφει το κινητό εξαιτίας της 

αντίστασης; Ναι, γιατί κερδίζει από την αντίσταση μια κίνηση προς τη διεύθυνση της 

επιστροφής. Αυτό δείχνει ότι η κίνηση της επιστροφής προήλθε από την αντίσταση και 

αυτή η κίνηση είναι ανάλογη προς την αντίσταση. Όταν η αντίσταση είναι ισχυρή και η 

επιστροφή θα είναι ισχυρή. Η δύναμη της αντίστασης είναι ανάλογη με τη δύναμη της 

πρώτης κίνησης και ανάλογη με την αντίσταση που προβάλλει και το κατά πόσο το 

ανθιστάμενο σώμα είναι δραστικό».  

γ) Διανυσματική θεώρηση της κίνησης: Το «γέρσιμο» ή «στήριξη» 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Αλ Χαϊθάμ σκεφτόταν τις κινήσεις διανυσματικά. Σε ότι 

ακολουθεί αναλύεται η διανυσματικότητα της κίνησης. Ιστορικά, προηγήθηκαν οι Ήρωνας 

και Πτολεμαίος (Rashed 1992), στη διανυσματική ανάλυση της κίνησης που αφορά την 

ανάκλαση. 

1)Ήρωνας και Πτολεμαίος 

Ο Ήρωνας παρομοιάζει την ανάκλαση με την περίπτωση που μια πέτρα πέφτει με ορμή 

πάνω σε ένα συμπαγές σώμα. Από τα λεγόμενά του φαίνεται να πιστεύει σε ένα είδος 

«εμφυτευμένης δύναμης (impetus)», όπως αργότερα εκφράστηκε από τον Buridan. Λέγει: 

«όταν μία πέτρα πέσει πάνω σε σκληρό σώμα όπως σε ένα ξύλο ή τοίχο ανακλάται, όταν 

όμως πέσει σε ένα μαλακό σώμα όπως σε μαλλί, τότε μένει εκεί γιατί η δύναμη της 

εκτόξευσης τη συνοδεύει και σε ένα σκληρό σώμα την επιστρέφει πίσω και δεν είναι σε 

θέση να την προχωρήσει μπροστά, ενώ όταν προσκρούσει σε κάτι μαλακό, σταματά και 
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αποχωρίζεται από την πέτρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ακτίνες όρασης, οι οποίες όπως 

δείχθηκε, φεύγουν από εμάς με μεγάλη ταχύτητα και ανακλώνται όταν πέφτουν πάνω σε 

συμπαγή στρώματα. Όμως στην επιφάνεια του νερού και στις γυάλινες πλάκες δεν 

ανακλώνται όλες οι ακτίνες, γιατί τα δύο υλικά έχουν πόρους και αποτελούνται από μικρά 

σωματίδια και στερεά υλικά που είναι συνενωμένα. Μέσα από το γυαλί και το νερό 

βλέπουμε αφενός τον εαυτό μας και τα αντικείμενα που είναι πίσω τους (Schmidt σελ. 

325)».  

Ο Πτολεμαίος (Lejeune 1948, Roshdi 1992) μελετά πιο λεπτομερειακά την αναλογία μεταξύ 

ανάκλασης και κίνησης και επικαλείται την ισότητα των γωνιών που κάνει η διεύθυνση της 

κίνησης ενός βλήματος που αναπηδά με την επιφάνεια, δεν υπάρχουν όμως οι αναγκαίες 

έννοιες της κίνησης και έτσι υπάρχει μια ανακρίβεια στους όρους που χρησιμοποιεί. Έτσι αν 

το σώμα συναντά κάθετα την επιφάνεια, δεν μπορεί να συνεχίσει καθόλου και επιστρέφει 

πίσω. Αν το βλήμα συναντήσει την επιφάνεια εφαπτόμενα, δεν έχει κανένα εμπόδιο και 

συνεχίζει χωρίς ανάκλαση. Σύμφωνα με τον Πτολεμαίο θα πρέπει να κατανοήσουμε την 

κίνηση κάθε σώματος σύμφωνα με αυτήν την κίνηση. Αν οι ακτίνες όρασης πέσουν κάθετα 

προς την επιφάνεια, ανακλώνται στην ίδια ευθεία, αν πέσουν σύμφωνα με την εφαπτομένη 

συνεχίζουν χωρίς σταμάτημα. Οι πλάγιες ακτίνες έχουν μία ενδιάμεση θέση και η πορεία 

της είναι η φυσική μετάβαση μεταξύ των δύο ακραίων περιπτώσεων. 

2) Ιμπν Αλ Χαϊθάμ 

Ο Αλ Χαϊθάμ επικαλείται τη σύνθεση των κινήσεων, για να εξηγήσει την ανάκλαση. Μια 

από τις έννοιες που χρησιμοποίησε είναι η έννοια του «γερσίματος» (ιιτιμάντ ) 

προς το σώμα που αντιστέκεται και αντιστοιχεί σ' αυτό που ονομάζουμε διανυσματική 

παράσταση ενός φαινομένου. Θεωρεί ότι η κίνηση αποτελείται από δύο συνιστώσες: μία 

κατακόρυφη και μία παράλληλη. Για τις συνιστώσες χρησιμοποιεί τον όρο «μερίδιο» 

(κουστ). Όπως λέει, «το γέρσιμο (διάνυσμα της κίνησης) του κινητού προς το σώμα που 

αντιστέκεται αποτελείται από μία κίνηση προς την κατεύθυνση στην οποία εκτείνεται η 

κάθετος πάνω στην επιφάνεια του σώματος που προβάλλει την αντίσταση και εμποδίζει τη 

διάδοση στο εσωτερικό του σώματος που αντιστέκεται και από μία κίνηση η οποία 

εκτείνεται πάνω στην κάθετο προς την πρώτη κάθετο και  βρίσκεται στην επιφάνεια αυτή» 

(Ναζίφ). Η πρώτη κίνηση (κάθετη) λόγω της αντίστασης που προβάλλεται αναστρέφεται 

ενώ η δεύτερη παραμένει σταθερή. Έτσι μετά την κρούση η νέα κίνηση θα «συναρμο-

λογείται» από δύο, μία κατά την κατακόρυφη και αντίθετη προς την αρχική κίνηση, ενώ η 

άλλη θα συνεχίζει την αρχική παράλληλη κίνηση.  

Οι σκέψεις του Αλ Χαϊθάμ δεν περιέχουν μόνο την ανάλυση της κίνησης σε δύο συνιστώσες 

αλλά περιέχουν και θέματα δυναμικής, δηλαδή τη σχέση της κίνησης και 

της δύναμης που επιδρά.  

Ένα παράδειγμα της χρήσης αυτών των εννοιών είναι το εξής: μία μικρή 

σφαίρα που κινείται κατά την ευθεία ΑΒ συναντά το σώμα που 

εμποδίζει την κίνηση στο Β. Φέρουμε στο Β την κάθετο ΒΔ στην 

επιφάνεια που εμποδίζει και επεκτείνουμε από την πλευρά του Β προς 

το Ε και μετά φέρουμε στο επίπεδο ΑΒΔ από το σημείο Β την 

εφαπτομένη ΩΡ.  

Η κίνηση της σφαίρας κατά τη συνάντηση με την επιφάνεια που 

εμποδίζει, αποτελείται από δύο συνιστώσες, μία κατά την κατεύθυνση ΒΕ και μία άλλη 

 

Εικόνα 26 
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κατά την κατεύθυνση ΒΡ. Η συνιστώσα κατά την ΒΕ θα μεταβληθεί λόγω της ύπαρξης του 

εμποδίου στην κατεύθυνση ΒΔ, και αν το εμπόδιο είναι το μέγιστο δυνατό, η κίνηση που 

αποκτά κατά την κατεύθυνση ΒΔ θα είναι όπως η αρχική κίνηση κατά τη ΒΕ, η κίνηση όμως 

κατά την κατεύθυνση ΒΡ θα παραμείνει η ίδια (εικ. 26).  

δ) Ο ρόλος της φύσης των επιφανειών ανάκλασης για τον Ιμπν Αλ Χαϊθάμ 

Ως αίτιο της ανάκλασης θεωρεί μια ιδιαίτερη ιδιότητα του ανακλώντος σώματος τη 

«λειότητα» (σικάλ ). Αντίθετη με την λειότητα θεωρεί την τραχύτητα. Στη λειότητα 

δίνει διαβαθμίσεις. Τα σώματα δεν έχουν τέλεια λειότητα αλλά υπάρχουν διάφορες 

ανωμαλίες. Στο λείο σώμα τα διάφορα μέρη είναι ενωμένα μεταξύ τους και κλείνουν τις 

διάφορες σχισμές. Αν οι διάφορες σχισμές ή τα χωρίσματα είναι στενά, τότε το σώμα 

μπορεί να θεωρηθεί κατοπτρικό, αλλιώς θα θεωρηθεί  τραχύ.  

Σ' αυτήν την ιδιότητα των σωμάτων ο Αλ Χαϊθάμ βλέπει να οφείλεται η διάκριση των 

φώτων σε «περιστασιακά (διάχυτα)» και σε «ανακλώμενα» φώτα.  

Για τον τρόπο της ανάκλασης έδωσε μια παρομοίωση με τη σφαίρα. Παρατηρεί όμως ότι 

υπάρχει μία διαφορά: η σφαίρα πέφτει ενώ το φως δεν πέφτει.  

Δεν αναζητά την πραγματική φύση του φωτός σ'αυτήν τη θεώρηση. Η πρόσκρουση της 

σφαίρας είναι μία παρομοίωση και όχι μία εξήγηση. Δεν έφτασε, όπως έκανε ο Νεύτωνας 

αργότερα, στο να θεωρήσει τις ακτίνες ως σωματίδια. Βέβαια η θεωρία του Νεύτωνα για τα 

σωματίδια προσέκρουσε σε δυσκολίες, καθώς προσπαθούσε να εξηγήσει τη μερική 

διάθλαση και ανάκλαση, πράγμα που τον οδήγησε να υποθέσει ότι τα σωματίδια του 

φωτός παρουσιάζουν διάφορες φάσεις και ανάλογα με τη φάση του σωματιδίου άλλοτε 

ανακλάται και άλλοτε διαθλάται. 

Τη δυσκολία για τα σωματίδια αντελήφθη πριν από το Νεύτωνα ο Αλ Φαρίσι. Λέει: 

«Υπάρχει η άποψη ότι η λειότητα εμποδίζει τη διάδοση του φωτός και το αναγκάζει να 

επιστρέφει, αλλά τότε πως διαθλάται στα σώματα που διαφέρουν ως προς τη διαφάνεια 

τους  κι αν δεν τα εμποδίζει τότε γιατί έχουμε ανάκλαση από τις επιφάνειες των νερών και 

ταυτόχρονα διάδοση (διείσδυση); Το φως είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, είτε 

διαδίδεται (διεισδύει) είτε ανακλάται. Και τα δύο είναι ένα». 

ε) Πειραματική απόδειξη της ανάκλασης των δευτερευόντων φώτων και χρωμάτων. 

Τα «ουσιαστικά» φώτα όταν προσπίπτουν σε ανακλαστικές επιφάνειες ανακλώνται προς 

μια ειδική κατεύθυνση. Ο Αλ Χαϊθάμ προσπάθησε να δείξει ότι και τα διάχυτα 

(«περιστασιακά») φώτα ανακλώνται σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. Ένα από τα πειράματά του 

ήταν να δημιουργήσει ο πειραματιστής στον τοίχο ενός σπιτιού μια τρύπα προς τον 

ουρανό, από όπου να μπορούσε να μπει το φως του πρωινού, όχι όμως απευθείας το φως 

του Ήλιου. Αν κλείσει τα παράθυρα μπορεί να δει στο έδαφος μια φωτεινή κηλίδα. Τότε 

βάζει στη θέση της ένα λευκό σώμα (χαρτί). Απέναντι από το χαρτί τοποθετεί έναν 

καθρέφτη. Αν πλησιάσει στον καθρέφτη ένα άλλο λευκό σώμα από διάφορες πλευρές και 

κλίνει τον καθρέφτη προς αυτό το σώμα παρατηρεί ότι το φως στο σώμα αυτό αυξάνει. Αν 

βγάλει τον καθρέφτη καταργείται αυτό το επιπλέον φως σ’ αυτό το σώμα. Αν επιστρέψει 

τον καθρέφτη, επιστρέφει το φως. Αν στερεώσει τον καθρέφτη στη θέση του και 

περιστρέψει το σώμα γύρω του, θα δει ότι στις άλλες θέσεις δεν θα υπάρχει φως όπως 

στην πρώτη περίπτωση. Αν τον επαναφέρει στην αρχική του θέση, επανέρχεται το φως. Αν 

θεωρήσει τη θέση του κατόπτρου σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο σώμα και 
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φανταστεί τις ευθείες από το φως στο έδαφος προς το κάτοπτρο και την ευθεία από το 

κάτοπτρο προς το δεύτερο σώμα, θα βρει ότι οι κλίσεις τους ως προς το κάτοπτρο είναι 

ίσες. 

Από αυτό το πείραμα εξηγείται η αύξηση του φωτός στο δεύτερο σώμα. Αυτή οφείλεται 

στην ανάκλαση. Λέγει: «Στηριζόμενοι πάνω σ’ αυτήν την παρατήρηση μπορούμε να πούμε 

ότι τα δευτερεύοντα φώτα ανακλώνται επίσης από τα ανακλαστικά σώματα (Ναζίφ σελ. 

340)». 

Η θεωρία του για το χρώμα είναι ότι τα χρώματα διαδίδονται ταυτόχρονα με τα φώτα γιατί 

και τα χρώματα ανακλώνται μαζί τους. Έστω ότι ο πειραματιστής επιτρέπει την είσοδο του 

φωτός του Ηλίου και στο σημείο όπου αυτό προσπίπτει βάζει ένα χρωματιστό ύφασμα, για 

παράδειγμα πορφυρό. Στη συνέχεια παίρνει ένα κοίλο σώμα όπως ένα κύπελλο, που στο 

εσωτερικό του έχει ένα λευκό ύφασμα, και το βάζει σε μια θέση που να μην έρχεται σ’ αυτό 

το δευτερεύον φως από το έδαφος ή το πορφυρό ύφασμα. Αν πλησιάσει τον καθρέφτη στο 

ύφασμα από τη μεριά που είναι το στόμιο του κοίλου σώματος και το σηκώσει σε μια 

κατάλληλη θέση, παρατηρεί το πορφυρό χρώμα πάνω στο λευκό ύφασμα που βρίσκεται 

στο εσωτερικό. 

στ) Πειραματική απόδειξη ότι η ανάκλαση στα ανακλαστικά σώματα δεν είναι πλήρης 

Αν στο προηγούμενο πείραμα ο πειραματιστής τοποθετήσει ένα κάτοπτρο ή άλλη 

ανακλαστική επιφάνεια στην περιοχή που φωτίζεται και τοποθετήσει ένα παρόμοιο λευκό 

σώμα στην περιοχή που φθάνει το ανακλώμενο φως και αν συγκρίνει την αίσθηση που 

προκαλεί το αρχικό φως με την αίσθηση που προκαλεί το ανακλώμενο, βρίσκει ότι το 

δεύτερο είναι ασθενέστερο. 

Παρόμοια ανακλώνται και τα χρώματα.  

Η εξασθένηση αυτή δεν οφείλεται στη μεγαλύτερη διανυθείσα απόσταση. Αν βάλει το 

κάτοπτρο δίπλα στο λευκό σώμα και το φως προσπίπτει κατά ένα μέρος στο κάτοπτρο και 

κατά ένα μέρος στο λευκό σώμα και στην πορεία του ανακλώμενου φωτός τοποθετήσει ένα 

παρόμοιο λευκό σώμα, θα δει ότι το φως στο δεύτερο είναι ασθενέστερο. Διαπιστώνει ότι 

οι ανακλαστικές επιφάνειες που ανακλούν προς μια ορισμένη κατεύθυνση ανακλούν 

επίσης και διάχυτα. Το διάχυτο φως που εκπέμπεται από το κάτοπτρο είναι ασθενέστερο 

από το ανακλώμενο «παρόλο που η πηγή τους είναι η ίδια και οι αποστάσεις τους από την 

πηγή ίδιες». 

ζ) Διαπίστωση των διαφόρων καταστάσεων ανάκλασης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ ενδιαφέρεται και για τα διάχυτα φώτα. Αν στην πόρτα ενός σπιτιού ο 

πειραματιστής κάνει μια τρύπα μεγέθους «μιας δραχμής» και η πόρτα είναι απέναντι από 

έναν εξωτερικό τοίχο που τον φωτίζει ο Ήλιος και ο πειραματιστής μπει στο σπίτι, κλείσει τα 

παράθυρα και παρατηρήσει το φως που εισέρχεται από την οπή (του δακτυλίου) και το 

οποίο προέρχεται από το φωτισμένο τοίχο, βρίσκει ότι υπάρχει η ίδια ακριβώς κατάσταση 

με την περίπτωση του φωτός του Ηλίου, μόνο που τώρα το φως είναι πιο ασθενικό..  

 η)Το σημείο της ανάκλασης και η φυσική του σημασία σύμφωνα με τον Ιμπν 
Αλ Χαϊθάμ 

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τη θέση του σημείου ανάκλασης ιδιαίτερα στα σφαιρικά κάτοπτρα 

για να μπορέσει να εξηγήσει το σχηματισμό ειδώλων. Η σκέψη του είναι απλή και είναι ο 
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άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι έρευνές του. Αν θέσουμε δύο σημεία, το Α 

και το Β, μπροστά σε μια ανακλαστική επιφάνεια και από το ένα περνά μια ακτίνα που 

προσπίπτει στο σημείο Χ στο κάτοπτρο, και μετά από την ανάκλαση της περνά από το άλλο 

σημείο, ο Αλ Χαϊθάμ ονομάζει αυτά τα Α και Β «τα δύο ανακλαστικά σημεία» (μουταακισάιν 

νοκτάιν )και το σημείο Χ στο οποίο γίνεται η ανάκλαση «σημείο 

ανάκλασης». Πολλές φορές αναφέρεται σ’ αυτό ως το σημείο που ανακλά το ένα σημείο 

στο άλλο. Με τη θεώρηση αυτού του σημείου αναλύει τα φανταστικά είδωλα και άλλα 

φαινόμενα που έχουμε στα κοίλα σφαιρικά κάτοπτρα. Θεωρεί τις διάφορες θέσεις από τις 

οποίες μπορεί να φτάσει φως στο μάτι. Η θεωρία του για το σχηματισμό των ειδώλων δε 

συμφωνεί με τις θεωρίες που ισχύουν σήμερα. Πάνω στη θεωρία του για την ανακλώμενη 

στηρίζει τις εξηγήσεις για τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των ειδώλων στην περίπτωση 

των κοίλων κατόπτρων. Αν το ένα από τα δύο ανακλαστικά σημεία είναι φωτεινό, και το 

κέντρο της όρασης βρίσκεται στο δεύτερο, τότε θεωρεί ότι το μάτι αντιλαμβάνεται πάνω 

στην ευθεία της ανακλώμενης ακτίνας το φανταστικό είδωλο του σημείου. Χωρίς 

αμφιβολία το μάτι νιώθει ένα μέρος από το φως που του έρχεται, όμως είναι προφανές ότι 

δεν επιτρέπεται να πούμε ότι το μάτι αντιλαμβάνεται το φωτεινό σημείο μόνο αν βρίσκεται 

σε μια ειδική θέση από την οποία περνά η ανακλώμενη ακτίνα.  

Ασχολείται με μία ακτίνα. Επειδή η θεωρία του για την όραση στηρίζεται στην ακτίνα που 

φτάνει στον «κρυσταλλοειδή», δεν μπορεί να σκεφτεί τη δημιουργία του ειδώλου στο μάτι.  

Αν τα δύο «ανακλαστικά σημεία» συνδέονται με ένα δεύτερο σημείο της επιφάνειας του 

καθρέφτη, σύμφωνα με τον Αλ Χαϊθάμ το μάτι αντιλαμβάνεται στην προέκταση της 

ανακλώμενης ακτίνας ένα δεύτερο είδωλο. Αν τα σημεία συνδέονται μεταξύ τους με ένα 

τρίτο σημείο, τότε το μάτι αντιλαμβάνεται ένα τρίτο είδωλο κοκ.  

Κεφάλαιο 4: Διάθλαση  

 

Α) Διδασκαλία της διάθλασης 

1)Πρώτοι προβληματισμοί 

Κατά τη διδασκαλία του φαινομένου αυτού παρατηρείται ότι οι μαθητές πολλές φορές δεν 

έχουν άποψη. Σε ερωτήματα που τίθενται, τόσο μαθητές όσο και φοιτητές σχεδιάζουν τη 

συνέχιση της ακτίνας του φωτός ως μη υποκείμενη σε καμία αλλαγή κατά τη μετάβαση από 

το ένα μέσο στο άλλο.  Αυτό επιβάλλει να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι συμβαίνει.  Προς το 

σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν πειράματα που δείχνουν την αλλαγή στην 

εμφάνιση, την παραμόρφωση ενός αντικειμένου όταν ανάμεσα στο αντικείμενο και στον 

παρατηρητή υπάρχει κάποιο διαφανές μέσο. Π.χ. αν υπάρχει ένα ποτήρι νερό 

παρατηρούμε ότι τα αντικείμενα είναι πολύ παραμορφωμένα, ή αν παρατηρήσουμε μέσα 

από ένα δοχείο με παράλληλα τοιχώματα, παρατηρούμε ότι κατακόρυφες βελόνες 

πλεξίματος εμφανίζουν ένα 'σπάσιμο'. Καθώς ο μαθητής έχει ήδη μάθει ότι από κάθε 

αντικείμενο εκπέμπονται ακτίνες μπορεί να καθοδηγηθεί στη σκέψη ότι οι ακτίνες αυτές 

έχουν υποστεί μια αλλαγή από τη συνηθισμένη ευθύγραμμη διάδοση τους. Φυσικά είναι 

ουσιαστικός ο ρόλος του δασκάλου στο να προβληματίσει το μαθητή, γιατί αλλιώς δεν 

μπορούμε να περιμένουμε να σκεφτεί ότι αυτό που βλέπει οφείλεται σε μια αλλαγή 

πορείας. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο των ακτίνων μπορούμε να του δώσουμε την 

ευκαιρία να εκφράσει τις ιδέες του για την πιθανή πορεία του φωτός που προκάλεσε αυτήν 

την αλλαγή στην εμφάνιση.  Φυσικά είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε με την απλούστερη 
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περίπτωση κατά την οποία έχουμε μόνο μία διάθλαση και αυτή είναι όταν το φως ξεκινά 

από κάποιο αντικείμενο βυθισμένο στο νερό. Μια κλασική περίπτωση είναι η φαινομενική 

ανύψωση ενός κέρματος βυθισμένου στο ποτήρι. Το πείραμα του Ευκλείδη από την 

αρχαιότητα ενδείκνυται σαν ένας καλός προβληματισμός (εφόσον βέβαια δεν έχει υποστεί 

ο μαθητής μια προηγούμενη φροντιστηριακή εξάσκηση και ως συνέπεια της, μας δώσει μια 

απάντηση που δεν οφείλεται σε προβληματισμό αλλά σε αποστήθιση).  

Ακολούθως ο μαθητής μπορεί να προβληματιστεί πάνω 

στην αντίστροφη πορεία του φωτός. Αν ένας δύτης είναι 

βυθισμένος στο νερό, θα δει τα αντικείμενα στο ίδιο 

ύψος; ή μήπως θα τα δει ανυψωμένα ή πιο χαμηλά από 

ότι είναι στην πραγματικότητα; 

Άλλοι προβληματισμοί αφορούν την εμφάνιση των 

βελονών που προαναφέρθηκαν πιο πάνω: Αν έχουμε 

παράλληλα τοιχώματα, να προβλεφτεί πως θα δούμε 

μια βελόνα. Εδώ θα πρέπει ο μαθητής να προσπαθήσει 

να προβλέψει τη θέση και στη συνέχεια να 

προσπαθήσει να κάνει μία πειραματική επιβεβαίωση 

των προβλέψεών του.  

2) Μια πρώτη προσέγγιση στο νόμο της διάθλασης 

Καθώς θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να μπορούν να 

προβλέπουν την εμφάνιση των αντικειμένων πίσω από 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης (ποτήρια γεμάτα νερό, 

μπουκάλια), θα πρέπει πρώτα να τους βοηθήσουμε να 

γενικεύσουν αυτά που παρατήρησαν με τις παράλληλες 

επιφάνειες. Αυτό σημαίνει ότι ποιοτικά θα πρέπει να μπορούν 

να προβλέψουν την πορεία των ακτίνων σε καμπύλες 

επιφάνειες. Μια πρώτη προσέγγιση είναι να κατανοήσουν ότι οι 

ακτίνες άλλοτε πλησιάζουν και άλλοτε απομακρύνονται από την 

κάθετο. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια δυσκολία με την έννοια 

της καθέτου καθώς ακόμη και φοιτητές ως κάθετο επιλέγουν 

ευθείες παράλληλες προς τις άκρες της σελίδας. Είναι πιο 

εύκολο να σκεφτούν την αλλαγή της πορείας σε σχέση με την επιφάνεια.  Με την ίδια 

πρακτική εισάγουμε και την αλλαγή της πορείας όταν το φως συναντά καμπύλες 

επιφάνειες. Η εισαγωγή των καθέτων προς τις επιφάνειες θα χρειαστεί να γίνει μετά την 

εισαγωγή του νόμου της διάθλασης σε μία πιο ποσοτική μορφή.  Στην εικόνα 2 δίνουμε 

σχηματικά  δύο περιπτώσεις. Θα πρέπει ο διδάσκων στην περίπτωση αυτή να βεβαιωθεί ότι 

οι μαθητές καταλαβαίνουν την έννοια της "εφαπτομένης".  Στην εικόνα 3 έχουμε ένα τεστ 

που οφείλεται στις ιδέες της McDermott. Παραθέτει διαθλάσεις από διάφορα είδη 

επιφανειών και ζητά από το μαθητή να ελέγξει ως προς την ορθότητά τους διάφορα 

σχήματα πορειών ακτίνων. Σε άλλες περιπτώσεις ζητά να βρεθούν κατάλληλα αντικείμενα 

που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις παρατηρούμενες πορείες των ακτίνων. 

 

Εικόνα 7Κάτοψη του πειράματος με τη 
βελόνα 
 

 

 

Εικόνα 8 Περιπτώσεις διάθλασης 
σε καμπύλη επιφάνεια 
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3) Νόμος της διάθλασης 

Ο νόμος της διάθλασης μπορεί να 

μελετηθεί με τη συσκευή του 

ημικυκλίου. Θα πρέπει να διδαχθεί 

σε συνδυασμό με την έννοια της 

καθέτου. Παρατηρείται ότι 

υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην 

κατανόηση του ποια είναι η γωνία 

πρόσπτωσης και ποια η γωνία 

διάθλασης. Αν τοποθετηθεί τέλεια 

το ημικύκλιο πάνω στο 

"γωνιομετρικό" κύκλο και η δέσμη 

πέφτει ακριβώς στο κέντρο τότε 

μπορούμε να έχουμε το νόμο της 

διάθλασης. Στην πραγματικότητα 

ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μια 

τέλεια τοποθέτηση, ούτε η ακτίνα 

περνά από το κέντρο. Αυτό εισάγει 

"συστηματικά" σφάλματα. Άλλοτε ο 

δείκτης διάθλασης αυξάνει καθώς η 

γωνία μεγαλώνει και άλλοτε ο 

δείκτης διάθλασης ελαττώνεται. 

Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά και 

απογοήτευση στους μαθητές. Έχει 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο 

λογισμικό για την αντιμετώπιση 

αυτών των δυσκολιών (δες λογισμικό diathlasi).  

Η μέτρηση των γωνιών μπορεί να δώσει ένα προσεγγιστικό νόμο που ισχύει για μικρές 

γωνίες (<40°). Για πρόσπτωση από οπτικά αραιό σε οπτικά πυκνό έχουμε:  

γωνία διάθλασης =2/3 γωνίας πρόσπτωσης 

4

γυαλί

αέρας

3
γυαλί αέρας

1αέρας
γυαλί

αέρας
γυαλί

6

7

γυαλί

αέρας

γυαλί

αέρας

2

Γυαλί

Αέρας 5

 

Εικόνα 9 Τεστ για τις ιδέες των μαθητών 

h=y(0)για
προσπίπτουσα

Κέντρο της διαμέτρου του
ημικυκλίου (μετακινημένο
κατά xc, yc)

Γωνιομετρικός κύκλος

Γωνία μεταξύ της
διαμέτρου του
ημικυκλίου και
του άξονα  y

Γωνία διάθλασης
όπως μετρείται
πάνω στο γωνιο-
μετρικό κύκλο

Γωνία πρόσπτωσης
όπως μετρείται
πάνω στο γωνιο-
μετρικό κύκλο

 

Εικόνα 10 Σφάλματα κατά τη χρήση του ημικυκλίου 
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4) Διάθλαση και  είδωλα. 

Όπως είδαμε μια εισαγωγή των φαινομένων της διάθλασης γίνεται με τη βοήθεια ενός 

κέρματος βυθισμένου στο νερό. Αυτό είναι μια περίπτωση φανταστικού ειδώλου. 

Μπορούμε να συστηματοποιήσουμε τη μελέτη των ειδώλων με μια μεθοδική πορεία 

πρόβλεψης και επιβεβαίωσης.  Μπορεί να βοηθήσει και η μέθοδος της παράλλαξης.  

Η McDermott (2000) έδωσε για τη διδασκαλία διάλογους που εμφανίζουν την αντίθεση 

μεταξύ των ιδεών των διδασκόμενων και της επιστημονικής άποψης. Πρώτα δίνει μία 

άσκηση όπως η ακόλουθη:  Να υποθέσεις ότι ένα μολύβι τοποθετείται κατακόρυφα στο πίσω 

μέρος ενός κυκλικού ποτηριού που έχει νερό, 

όπως φαίνεται στο σχήμα. (Δε δείχνεται στο 

σχήμα το τμήμα του μολυβιού που είναι κάτω 

από την επιφάνεια του νερού.). O μαθητής 

ερωτάται: Το είδωλο του κατώτερου μέρους 

του μολυβιού είναι πιο κοντά, πιο μακριά ή 

στην ίδια απόσταση με το πάνω μέρος του 

μολυβιού σε σχέση με τον παρατηρητή; Ο 

μαθητής θα πρέπει να σχεδιάσει ένα ποιοτικά 

σωστό διάγραμμα ακτίνων. Ο μαθητής μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της παράλλαξης 

για να τοποθετήσει ένα δεύτερο μολύβι στη 

θέση του ειδώλου του κατώτερου τμήματος 

του μολυβιού  κι έτσι να ελέγξει τις προβλέψεις του.  

Β) Φακοί 

1. Ιδέες για τους φακούς  

Οι Goldberg και McDermott (1987) διερεύνησαν τις παρανοήσεις των φοιτητών για το 

σχηματισμό ειδώλων σε φακούς. Παρατήρησαν ότι δε γινόταν κατανοητή η λειτουργία του 

φακού για το σχηματισμό αντίστροφου ειδώλου, αφού πολλοί περίμεναν ότι με την 

αφαίρεση του φακού θα είχαμε ορθό είδωλο στην οθόνη. Επίσης, πολλοί δεν είχαν 

κατανοήσει ότι το είδωλο σχηματίζεται από άπειρες ακτίνες που ξεκινούν από κάθε σημείο 

του αντικειμένου. Συσχέτισαν το σχηματισμό ειδώλου με ένα είδος προβολής του 

αντικειμένου. Σαν συνέπεια αυτών των παρανοήσεων όσον αφορά στην κάλυψη μέρους 

της επιφάνειας του φακού, πολλοί περίμεναν ότι το μισό είδωλο θα εξαφανιζόταν. 

Οι Ronen και Eylon (1993) παρατηρούν ότι ενώ δίδαξαν το θέμα α) με διαγράμματα 

ακτίνων β) με την επίδειξη ότι δε σβήνει το μισό είδωλο, η δραστηριότητα δεν ήταν 

αποτελεσματική αν ο φοιτητής δεν είχε κατανοήσει την πηγή του σφάλματός του μετά την 

τυπική εξήγηση. Πιθανόν μερικοί μετά την επίδειξη να μπερδεύτηκαν ή να έμειναν 

αβέβαιοι για την ερμηνεία του τι είχαν δει με τα μάτια τους.  

Οι Galili, Bendall και Goldberg (1993) ερεύνησαν τα αποτελέσματα της πρότερης γνώσης 

στην κατανόηση του σχηματισμού των ειδώλων. Αυτό που συμπέραναν είναι ότι χρειάζεται 

μία ισχυρή «αναδόμηση» των νοητικών δομών. Μια αρχική γνώση που παρατήρησαν ότι 

είχαν οι φοιτητές ήταν μια «ολιστική» αναπαράσταση της πορείας του φωτός για το 

σχηματισμό των ειδώλων. Οι κεντρικές ιδέες αυτής της αναπαράστασης ήταν: 

Το είδωλο σχηματίζεται από μια μετακίνηση της εικόνας του αντικειμένου μέσα από το 
φακό που το αντιστρέφει. 

Κορυφή του
μολυβιού

Ποτήρι με
νερό που
έχει
κυκλική
διατομή

Μάτι

Κάτοψη σε διατομή

Βελόνα

Πλευρική όψη
 

Εικόνα 11 Εξήγηση του ειδώλου κατά τη 



 88

Ο φακός χρησιμεύει μόνο στο να αντιστρέφει το είδωλο. Ο σχηματισμός του ειδώλου 
δε συνδέεται με τις ακτίνες. 

2. Διδασκαλία των φακών 

Η διδασκαλία των φακών θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διδασκαλία της διάθλασης, γιατί 

υπάρχει άγνοια της αρχής λειτουργίας των φακών. Ακόμη και δάσκαλοι, όταν ρωτώνται για 

το "πως λειτουργούν οι φακοί" αναφέρονται σε ιδιότητες των υλικών.  Υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της λειτουργίας των φακών. 

Οι Goldberg κά (1995) προτείνουν κατ' αρχάς να γίνει ένα πείραμα επίδειξης στο οποίο 
παρατηρείται το πραγματικό είδωλο μιας λάμπας πάνω στην οθόνη. Το είδωλο 
σχηματίζεται με δύο τρόπους: α) Με τη βοήθεια σκοτεινού θαλάμου και β) με φακό. 
Ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τους δύο τρόπους και να σχεδιάσουν τις 
πορείες των ακτίνων που δικαιολογούν την εμφάνιση αντεστραμμένου ειδώλου. Θα 
πρέπει να έχει παρατηρηθεί ότι ενώ με τον φακό έχουμε μόνο σε μια ορισμένη θέση 
ένα ξεκάθαρο είδωλο, με την τρύπα έχουμε σε διάφορες αποστάσεις της οθόνης 
καθαρό είδωλο. 

Ζητείται από τους μαθητές να πετύχουν το μέγεθος του ειδώλου να είναι μισό από το 
μέγεθος της λάμπας. Ζητείται να 
κάνουν πρόβλεψη: Αν θα 
αντικατασταθεί ο φακός με την οπή 
θα είναι ίσο το μέγεθος της 
«αναπαραγωγής» πάνω στην 
οθόνη; Ακολούθως ζητείται από τους 
μαθητές να εκτελέσουν το πείραμα, 
να καταγράψουν αυτά που βλέπουν 
και να απαντήσουν στο αν συμ-
φωνούν με τις προβλέψεις τους. 

 Οι μαθητές θα δουν ότι το μέγεθος του ειδώλου παραμένει το ίδιο, μόνο η λαμπρότητα 
του μεταβάλλεται σημαντικά. 

 Στο σημείο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να διαχωριστεί η μέθοδος σχηματισμού του 
ειδώλου του φακού από το είδωλο που δίνει η οπή του σκοτεινού θαλάμου. Ο μαθητής 
αφαιρεί την οθόνη και παρατηρεί (με αρκετή έκπληξη) το ανεστραμμένο είδωλο της 
λάμπας. Στην αρχή για ψυχολογικούς λόγους το παρατηρεί στην επιφάνεια του φακού, 
ακολούθως καθώς εξοικειώνεται ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι το είδωλο σχηματίζεται 
στον αέρα. Αυτό προσπαθεί να το επαναλάβει με το σκοτεινό θάλαμο. Παρατηρεί ότι 
δεν μπορεί να παρατηρήσει τώρα το "αέρινο" είδωλο.  

3. Αντιμετώπιση της ιδέας ότι το είδωλο μεταφέρεται ολόκληρο στην οθόνη 

Ζητείται από τους μαθητές να τοποθετήσουν το φακό έτσι ώστε να υπάρχει μία 
ξεκάθαρη αναπαραγωγή (πραγματικό είδωλο) της λάμπας που να έχει το ίδιο μέγεθος 
με την λάμπα. Τους ζητείται μία πρόβλεψη: Αν χρησιμοποιήσει ο μαθητής ένα κομμάτι 
χαρτόνι για να καλύψει το πάνω μισό του φακού, αφήνοντας το κάτω μισό ακάλυπτο, 
θα άλλαζε κάτι στην οθόνη;  

Ο μαθητής εκτελεί το πείραμα και λέει αν συμφωνεί ή όχι με τις προβλέψεις του. Οι 
μαθητές  συνήθως εκπλήσσονται από το αποτέλεσμα.  Ενώ καλύπτεται το μισό του 
φακού έχουμε ολόκληρο το είδωλο, μόνο που τώρα είναι λιγότερο λαμπρό. Καθώς 

Συγκλίνων
φακός Οθόνη και

είδωλο

λάμπα
Εσύ
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καλύπτεται όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του φακού το είδωλο γίνεται όλο 
και λιγότερο λαμπρό. 

Μια παρόμοια ιδέα είναι να κάνει ένα πείραμα με ένα χαρτόνι που καλύπτει το κέντρο  
του φακού και άφηνε τα εξωτερικά μονοπάτια ελεύθερα. 

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις με το να καλύψουμε το κέντρο του φακού 
αλλά όχι τα πλάγια, φωτεινές δέσμες περνούν από τα περιφερειακά σημεία του φακού 
και σχηματίζουν ολόκληρο το είδωλο. 

4. Πραγματικά είδωλα 

Στη διάταξη (εικ. 6), ο μαθητής κανονίζει  να εμφανίζεται είδωλο ίσο σε μέγεθος με το 
αντικείμενο. Ο μαθητής ερωτάται αν η απόσταση μεταξύ φακού και λάμπας είναι η ίδια  
με την απόσταση φακού οθόνης δηλ. αν για ίσο είδωλο με το αντικείμενο ισχύει:  

απόσταση  φακού οθόνης = απόσταση λάμπας οθόνης 

Ο μαθητής καλείται να συγκρίνει διάφορες αποστάσεις (φακός - λάμπα, φακός - οθόνη)  
καθώς παράγει είδωλο  μικρότερο  από το αντικείμενο,  πολύ μικρότερο  από το 
αντικείμενο,  πολύ μεγαλύτερο  από το αντικείμενο. 

Οι μαθητές  θα πρέπει  να καθορίσουν τι είναι αυτό που κάνει τα είδωλα μικρότερα: η 
απόσταση φακός - οθόνη θα πρέπει να γίνει μικρότερη από την απόσταση  φακού - 
λάμπας. Επίσης για να γίνει το είδωλο μεγαλύτερο θα πρέπει η απόσταση  φακού - 
οθόνης να γίνει μεγαλύτερη από την απόσταση φακού - λάμπας. 

Με τις διάφορες δραστηριότητες θα πρέπει οι μαθητές να έχουν καταλήξει στην εξής 
ιδέα: 

Ένα πραγματικό είδωλο σχηματίζεται όταν το φως: (1) αποκλίνει από ένα σημειακό 
αντικείμενο και (2) επανακατευθύνεται από μια συσκευή έτσι ώστε να συγκλίνει σε ένα 
άλλο σημείο στο χώρο. Το είδωλο ενός 
αντικειμένου είναι μια συλλογή τέτοιων 
σημείων - ειδώλων. 

Ένα διάγραμμα ακτίνων δίνει την ιδέα. 
Αντί για λάμπα έχουμε ένα βέλος που 
την συμβολίζει (εικ. 7). 

 

Μπορούμε να δούμε ότι μεταξύ του σκοτεινού θαλάμου (οπής) και του φακού έχουμε  
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της αναπαραγωγής της πηγής στο σκοτεινό θάλαμο 
και του πραγματικού ειδώλου στο φακό. 

 Σύμφωνα με τα κριτήρια που μας δίνει η ιδέα του πραγματικού ειδώλου η ανα-
παραγωγή που δίνει  ο 
φακός είναι ένα  «είδωλο» 
(μια "εικόνα"),  ενώ η 
αναπαραγωγή που μας 
δίνει ο σκοτεινός θάλαμος 
δεν είναι είδωλο. 

Με αυτές τις παρατηρήσεις 
οι μαθητές μπορούν να 

είδωλο

θολό είδωλο θολό είδωλο

 

Εικόνα 14  Εξήγηση γιατί το είδωλο είναι καθαρό σε μία μόνο 

είδωλο
οθόνη

Εικόνα 13  Διάγραμμα ακτίνων 
 



 90

αρχίσουν να εκτιμούν την  αξία των διαγραμμάτων ακτινών. Τα διαγράμματα εξηγούν 
γιατί το είδωλο είναι καθαρό μόνο σε μία ορισμένη θέση της οθόνης. 

Αν η οθόνη τοποθετηθεί  στη θέση του ειδώλου, τότε σχηματίζεται το αντεστραμμένο 
είδωλο. Αν η οθόνη μετακινηθεί πιο κοντά ή πιο μακριά από το φακό, τότε το φως δε 
συγκλίνει  στην οθόνη αλλά σχηματίζει ένα θολό είδωλο (εικ. 8) . 

Χρησιμότητα της  οθόνης. Ένα ερώτημα που εμφανίζεται είναι: αν μπορούμε να 
δούμε το είδωλο στον αέρα, σε τι χρησιμεύει η οθόνη; Οι μαθητές μπορούν να το 
συζητήσουν. Μια 
αντιμετώπιση είναι 
η ακόλουθη. 

Αν η οθόνη είναι 
τοποθετημένη στην 
κατάλληλη θέση, το 
φως από κάθε ση-
μείο του ειδώλου θα 
ανακλαστεί διάχυτα  
ή θα μεταδοθεί 
διάχυτα προς τα πί-
σω, έτσι διάφοροι 
παρατηρητές μπορούν να δουν το είδωλο από διάφορες θέσεις.  Αν όμως αφαιρεθεί  
η οθόνη, τότε κάθε σημείο του ειδώλου δε θα στέλνει το φως προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Η δέσμη που ξεκινά από ένα σημείο του αντικειμένου επανακα-
τευθύνεται προς το αντί-
στοιχο σημείο του ειδώλου. 
Από εκεί το φως θα 
αποκλίνει. Αν τοποθετηθεί 
παρατηρητής έτσι ώστε τα 
μάτια του να δέχονται αυτήν 
την αποκλίνουσα δέσμη θα 
δει το σημείο  του ειδώλου 
(εικ.10). 

5. Ειδικές ακτίνες 

Συνήθως στη διδασκαλία των φακών δίνεται μεγάλη σημασία στις ειδικές ακτίνες. Αυτή η 

έμφαση γίνεται αιτία να ενισχύεται η 

ιδέα ότι αν καλυφθεί ο μισός φακός 

χάνεται το μισό είδωλο. Θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η χρήση των ειδικών 

ακτίνων είναι στην πραγματικότητα 

ένας μαθηματικός μηχανισμός που 

επιτρέπει τον καθορισμό του ειδώλου 

και ότι μπορούμε να τις σχεδιάσουμε 

ακόμη και σε περίπτωση που αυτές 

δεν περνούν από τον φακό, όπως στην 

περίπτωση φακού μικρής διαμέτρου, 

όταν η ακτίνα από την κορυφή του 

αντικειμένου και παράλληλη προς τον 

οπτικό άξονα δε διέρχεται από το 

μάτι
παρατηρητή

Είδωλο
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φακό. Στην εικόνα 11 παρουσιάζονται οι ειδικές ακτίνες. Περιληπτικά οι ειδικές ακτίνες 

είναι: α) η ακτίνα 1 που προσπίπτει παράλληλα διαθλάται έτσι που η εξερχόμενη περνά 

από ένα σημείο, την εστία. (Ισχύει κατά προσέγγιση διότι για μεγάλου εύρους δέσμες οι 

ακραίες ακτίνες θα διέρχονται από άλλο σημείο.) Η απόσταση της εστίας από το φακό 

ονομάζεται εστιακή απόσταση και συμβολίζεται με το γράμμα f (focal length).β) Η ακτίνα 2 

που διέρχεται από το κέντρο συνεχίζει χωρίς αλλαγή πορείας (προσέγγιση λεπτών φακών). 

γ) Η ακτίνα 3 που περνά από την εστία εξέρχεται παράλληλα προς τον οπτικό άξονα. 

6. Αποκεντρωτικοί φακοί  

Οι φακοί αυτοί 

παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες 

δυσκολίες στη 

χρήση ειδικών 

ακτίνων 

(εικ.12). 

 Ζητείται να 
προσδιοριστεί η 
θέση όπου 
σχηματίζεται το 
είδωλο της 
κορυφής του 
αντικειμένου. Οι 
μαθητές θα πρέπει να 
εξηγήσουν το συλλογισμό 
τους. 
7. Φανταστικό είδωλο με 

συγκεντρωτικούς φακούς 

Όπως παρατηρήθηκε από 

εξετάσεις και τεστ οι 
φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. 

δυσκολεύονται να 

κατασκευάσουν το 

φανταστικό είδωλο, ενώ 

είναι σχετικά εύκολο να 

κατασκευάσουν το 

πραγματικό είδωλο.  Η 

κατασκευή του φανταστικού ειδώλου απαιτεί 

την προέκταση των ακτίνων, πράγμα που 

φέρνει το φοιτητή σε αμηχανία. Αναρωτιέται 
πως θα το χειριστεί. Έχει παρατηρηθεί ότι δια-

γράμματα, όπως αυτά που συνοδεύουν το 

κείμενο, πολλές φορές δε βοηθούν το φοιτητή, 

που θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να τα 

κατασκευάσει, για να μπορέσει να εκτιμήσει την 

εργασία. 

8. Εργαστηριακές ασκήσεις για τους νόμους 

των φακών 

Γραφική αναπαράσταση των ευθειών
χ/α+ψ/β=1

β
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α: απόσταση αντικειμένου
 

Εικόνα 14 
 

Εστιακή απόσταση

Εστιακή απόσταση

Κύρια
εστία Κύρια εστίαΑντικείμενο

Είδωλο

 

Εικόνα 12  
 

Εστιακή
απόσταση f

Κύρια εστία

Κέντρο του
φακού

Αντικείμενο

Είδωλο
(φανταστικό)
μεγαλύτερο

από το
αντικείμενο

Παρατήρηση φανταστικού
ειδώλου με συγκεντρωτικό
φακό:  οι ακτίνες φαίνονται

να  προέρχονται από το
σημείο όπου τέμνονται οι

προεκτάσεις τους

 

Εικόνα 13 
 



 92

Ο νόμος των φακών συνδέει την εστιακή απόσταση f, με την απόσταση του αντικειμένου α 

και του ειδώλου β: 

f

111



 

Ο νόμος αυτός μπορεί 

να επιβεβαιωθεί με 

διάφορους τρόπους: 

α) Μετρώντας 

διάφορες αποστάσεις 

α και β και 

χρησιμοποιώντας 

κομπιουτεράκι που 

έχει συναρτήσεις 

(scientific calculator) 

χρησιμοποιούμε τη 

συνάρτηση 1/χ ως 

εξής: Εισάγουμε το α, 

πατάμε το 1/χ, μετά 

πατάμε +, εισάγουμε 

το β, πατάμε το 1/χ και το =. Αυτό μας δίνει το άθροισμα  1/α + 1/β με μεγάλη ακρίβεια.  Αν 

οι μαθητές κάνουν τις πράξεις 1/α και 1/β χωριστά, συνήθως κρατούν μόνο δύο δεκαδικά 

ψηφία, οπότε δεν επιβεβαιώνεται ο νόμος των φακών. Αν οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν 

για μερικά ζεύγη τιμών α και β, παρατηρούμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε σωστά το 

κομπιουτεράκι το άθροισμα είναι περίπου σταθερό. 

β) Γραφική μέθοδος: αν σχεδιάσουμε το 1/β ως συνάρτηση του 1/α θα έχουμε κανονικά μια 

ευθεία που τέμνει τους άξονες με γωνία 45°. Τα μήκη των τομών δίνουν το 1/f. 

γ) Γραφική μέθοδος τομής ευθειών: βρίσκουμε διάφορα ζεύγη των α και β. Τότε αφού: 

f

111

11




          (1) 

οι ευθείες που συνδέουν τα σημεία (αi,0) και (0,βi) έχουν εξισώσεις: 1
ii

yx


όπου 

i=1,2. Με την (1) γράφονται: 1
11











ii f
y

x


. Αυτές δίνουν: 1

f

y
x i

i


  άρα 

 2121  
f

y
  άρα : y = f,  x = f. Δηλ. οι τομές των ευθειών (αj, βj) είναι ένα σημείο 

(f,f). Στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει λόγω  αναπόφευκτων σφαλμάτων. Έχει 

κατασκευαστεί ειδικό φύλλο Excel που επιτρέπει να βρίσκεται ο μέσος όρος και η διασπορά 

των τομών. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να δει "οπτικά" αυτές τις στατιστικές 

έννοιες. Το φύλλο είναι διαθέσιμο στη θέση http://utopia.duth.gr/~pmichas. Ο διδάσκων 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμη και για να ελέγξει την ειλικρίνεια των μαθητών ή 

φοιτητών που πολλές φορές εξαλείφουν τα πειραματικά σφάλματα (λένε τα δεδομένα μας 

Μέσος όρος και απόκλιση των συνετεταγμένων 
των τομών των ευθειών: x/α+y/β=1

Συντετατμένες του μέσου όρου

Μέσος όρος των τομών

Απόκλιση των α

Απόκλιση των β

Τομές των ευθειών

β
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α:απόσταση αντικειμένου
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είναι "τζάμι"). Το ίδιο φύλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους αντίστοιχους νόμους 

των κοίλων κατόπτρων. 

Γ)  Ιστορικά στοιχεία για το νόμο της διάθλασης και τους φακούς 
Ο νόμος της διάθλασης στην Αρχαιότητα.  
Οι αρχαίοι Έλληνες που ασχολήθηκαν με την Οπτική, έδωσαν το νόμο της ανάκλασης και 

μάλιστα με τη μορφή του «ελάχιστου δρόμου» από τον Ήρωνα. Εκτός όμως από την 

ανάκλαση ασχολήθηκαν και με τη διάθλαση.  

Το γνωστό πείραμα επίδειξης όπου ένα νόμισμα που δεν μπορεί να ιδωθεί από έξω καθώς 

βρίσκεται στον πυθμένα ενός κυπέλλου γίνεται ορατό αν ρίξουμε λίγο νερό, αναφέρεται 

από τον Ευκλείδη. (Ευκλείδου Κατοπτρικά πρόταση στ: =Ea;n eijV ajggei:on ejmblhqh: ti kai; 

lavbh/ ajpovsthma vJV mhkevti oJra:sqai tou: aujtou: ajposthvmatoV o’ntoV eja;n u{dwr 

ejgcuqh:/, oJfqhvsetai to; ejmblhqe;n”  ). Από τον Αριστοφάνη είναι γνωστό (Νεφέλαι 424 

π.Χ.) ότι ένας συγκεντρωτικός φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λιώσουμε κερί. Ο 

Κλεομήδης (50 μ.Χ.) μελέτησε την κάμψη των ακτίνων και τη φαινομενική ανύψωση των 

ουρανίων σωμάτων. 

Πτολεμαίος 

Στο πέμπτο του βιβλίο δίνει πειράματα για τη διάθλαση τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω και  περιλαμβάνονται στο λογισμικό diathlasi. 

Στο πέμπτο βιβλίο περιλαμβάνεται μια εφαρμογή της διάθλασης στην παρατήρηση των 

ουρανίων σωμάτων έτσι που να μη φαίνονται στις σωστές τους θέσεις. Ο Πτολεμαίος 

θεώρησε την διάθλαση των ακτίνων όρασης που βγαίνουν από το μάτι στον αέρα και μετά 

στον «αιθέρα» δηλαδή στο χώρο πάνω από τη Σελήνη. Έβγαλε το συμπέρασμα ότι τα 

σώματα φαίνονται πιο κοντά από την πραγματική τους θέση και βλέπουμε την ανύψωση 

τους από τον ορίζοντα μεγαλύτερη από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτή η διαφορά 

αυξάνει καθώς τα σώματα αυτά πλησιάζουν τον ορίζοντα. Όμως δεν ήξερε ούτε το ύψος 

του αέρα ούτε το ύψος του «ουράνιου θόλου». 

Ο Πτολεμαίος έκανε συστηματικά πειράματα για τη σχέση μεταξύ της γωνίας πρόσπτωσης 

και της γωνίας διάθλασης. 

Αναλυτικότερα εξέτασε τη διάθλαση των ακτίνων που 

βγαίνουν από το μάτι. Στις έρευνές του έδωσε τρεις κανόνες 

όπως έκανε και με την ανάκλαση (Ναζίφ 1942). 

Κανόνας Ι: Το είδωλο που βλέπουμε με διάθλαση, το 

παρατηρούμε στην ευθεία που ακολουθεί η ακτίνα που 

εξέρχεται από το μάτι μέχρι το σημείο που διαθλάται. 

Κανόνας ΙΙ: Η θέση του ειδώλου του σημείου (εικ. 16 σημείο 

Η) είναι το σημείο όπου συναντιούνται η ευθεία αυτής της 

ακτίνας με την προέκταση της καθέτου από το σημείο 

(αντικείμενο) που παρατηρείται, πάνω στην επιφάνεια του 

διαθλώντος σώματος αν είναι επίπεδο. 

Κανόνας ΙΙΙ: H γωνία πρόσπτωσης και η γωνία διάθλασης 

εξετάζονται και δίνονται πίνακες. 
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Μελέτησε επίσης τη διάθλαση από τον αέρα στο νερό και στο γυαλί κι έδωσε πίνακες με 

μεταβολές των γωνιών κατά 10°.  

O Πτολεμαίος μελέτησε 

πειραματικά το νόμο της 

διάθλασης με την εξής συσκευή: 

ένας χάλκινος δίσκος ABΓΔ 

μοιράζεται σε 4 τεταρτημόρια και 

εφοδιάζεται με ένα 

βαθμολογημένο κύκλο 

(μοιρογνωμόνιο). Κάθε 

τεταρτημόριο είναι χωρισμένο σε 

90°. Ένας στόχος - ένα μικρό 

σώμα - τοποθετείται στο κέντρο 

του δίσκου E, και δύο άλλοι 

μικροί στόχοι, Z και H είναι 

τοποθετημένοι στα τόξα ΔA, BΓ 

έτσι που τα Z και H να μπορούν 

να κινηθούν κατά μήκος τους. Ο 

δίσκος τοποθετείται μέσα σε νερό έτσι που η επιφάνεια του να είναι κάθετη προς τη 

διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του νερού και του αέρα κατά τη διάμετρο BΔ. 

Χρησιμοποιώντας το αρχικό σημείο Z μετρείται μια γωνία πρόσπτωσης ZEA. Ο παρατηρητής 

βλέπει κατά την κατεύθυνση ZE, ενώ κινεί το σώμα Η, μέχρις ότου το καλύψει πλήρως. Ο 

Πτολεμαίος θεωρεί ότι τα ZE, EH είναι οι πραγματικές ακτίνες όρασης. Τότε μετρά τη γωνία 

διάθλασης ΓEH. H μέθοδος παρουσιάζεται στο λογισμικό diathlasi. 

Το πείραμα του Πτολεμαίου, το οποίο είναι το αρχαιότερο ποσοτικό πείραμα, μπορούμε να το 

κάνουμε χρησιμοποιώντας ημικύκλια και βελόνες. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέθοδος 

του Πτολεμαίου παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα καθώς η γωνία πρόσπτωσης αυξάνει και το 

σφάλμα γίνεται μεγαλύτερο καθώς ο παρατηρητής βλέπει ένα μεγεθυσμένο φανταστικό είδωλο  

(εικ. 17) 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Πτολεμαίου. 

Από τους πίνακές του (εμφανίζονται στο λογισμικό diathlasi), φαίνεται ότι μόνο για γωνία 

60° έχουμε τη σωστή γωνία διάθλασης που 

δίνει για το νερό δείκτη διάθλασης 1,333. Σε 

μερικές περιπτώσεις οι διαφορές είναι 

μεγάλες. Έγινε η υπόθεση ότι οι γωνίες του 

Πτολεμαίου είναι διορθωμένες για να 

δίνουν μια σχέση, κατά την οποία για ίσες 

μεταβολές γωνίας πρόσπτωσης οι 

μεταβολές της γωνίας διάθλασης έχουν ίσες 

διαφορές.  

Παρατηρούμε ότι οι δεύτερες διαφορές 

είναι οι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις. 

Μήπως ο Πτολεμαίος προσπαθούσε να 

δώσει ένα γενικό κανόνα;  

Μεγέθυνση στη μέθοδο του Πτολεμαίου

Γωνία πρόσπτωσης στο νερό
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Εικόνα 17 Σφάλμα λόγω μεγέθυνσης στη μέθοδο 
Πτολεμαίου 
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10° 8 30’
7°30’

20° 15°30’ 30’
7°0’

30° 22°30’ 30’
6°30’

40° 29°0’ 30’
6°0’

50° 35°0’ 30’
5°30’

60° 40°30’ 39’
5°0’

70° 45°30’ 30’
4°30’

80° 50°0’ 30’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΠΌ ΑΕΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ
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Πάντως αν έδωσε ένα κανόνα ότι οι γωνίες είναι ανάλογες όπως υποστηρίζεται σε διάφορα 

βιβλία ιστορίας της Οπτικής, ο νόμος αυτός ήταν προσεγγιστικός και ο ίδιος ο Πτολεμαίος 

δε θα πρέπει να ήταν ικανοποιημένος από το νόμο αυτό. 

Ο Άραβας μελετητής Μουστάφα Ναζίφ γράφει ως προς το ότι οι αυξήσεις των γωνιών 

διάθλασης διαφέρουν με το ίδιο ποσό σε όλες τις περιστάσεις, ότι θα πρέπει να είχε 

παρατηρηθεί αρνητικά από τους Ισλαμιστές. Ο Σάλεχ Ομπάντα `Ομαρ αναφέρει τις απόψεις 

του Lejeune που θεωρεί ότι ο 

Πτολεμαίος προσπάθησε να 

δώσει έναν κανόνα βαθύτερο 

από μία αναλογία. Αν 

σχεδιάσουμε τα δεδομένα 

του Πτολεμαίου, μπορούμε 

να δούμε ότι αυτά δε 

συμφωνούν με τον όρο της 

αναλογίας. Σύμφωνα με 

αυτές τις απόψεις ο 
Πτολεμαίος προσάρμοσε τις 

πειραματικές τιμές έτσι που 

οι δεύτερες διαφορές των 

γωνιών διάθλασης, δηλ. οι 

διαφορές των διαφορών δύο 

διαδοχικών γωνιών 

διάθλασης, να είναι 30'. Με 

τον τρόπο αυτό πλησίασε 

αρκετά κοντά στις 

πειραματικές τιμές. Η μέθοδός του συνίσταται στο να λάβει την διαφορά της πρώτης 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ (για πρόσπτωση 10°) και της δεύτερης ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ(για 

πρόσπτωση 20°) που είναι 7,5° (από αέρα σε νερό) με την απαίτηση η διαφορά της τρίτης 

τιμής από τη δεύτερη να είναι 7°, δηλαδή να είναι μικρότερη κατά 30' (0,5°) από την πρώτη 

διαφορά. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση κάποιο άλλο ζεύγος γωνιών και όχι μόνο με το 

πρώτο. Η μέθοδος αυτή του Πτολεμαίου παρουσιάζεται στο λογισμικό diathlasi. 

Ο David Lindberg στην εργασία του «The Cause of Refraction in Medieval Optics» γράφει ότι 

«ο Πτολεμαίος δεν εξέφρασε ένα ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την αιτία της διάθλασης». Στις 

μελέτες του όμως πρόσεξε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της σχετικής πυκνότητας των δύο 

μέσων και της ποσότητας της διάθλασης. Ο Lindberg παραθέτει το εξής απόσπασμα από 

την Οπτική του Πτολεμαίου: «θα παρατηρηθούν όμως μικρότερες διαθλάσεις, όταν το 

γυαλί τοποθετηθεί δίπλα σε νερό [απ’ ότι αν το γυαλί ή το νερό είναι δίπλα σε αέρα]. Η 

διαφορά στην πυκνότητα (ή λεπτότητα) μεταξύ του νερού και του γυαλιού είναι μικρότερη 

απ’ ότι η διαφορά μεταξύ της πυκνότητας του αέρα και οποιουδήποτε από αυτά τα δύο 

υλικά». 

Πιστεύει ότι στο όριο αέρα - αιθέρα θα υπάρχει διαφορά στην πυκνότητα. 

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διάθλαση. 

Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ότι η ταχύτητα του φωτός στο οπτικά αραιότερο μέσο είναι 

μεγαλύτερη απ' ότι στο οπτικά πυκνότερο. Για τη διαφορά των μέσων χρησιμοποιεί τον όρο 

 

Εικόνα 18 Προσαρμογή του Πτολεμαίου στο 
πρόγραμμα diathlasi 
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«παχύτητα» (γιλάδ ). Αν το σώμα έχει περισσότερη περιεκτικότητα σε «παχύτητα» 

είναι οπτικά πυκνότερο. Η παχύτητα και η διαφάνεια είναι αντίθετες ιδιότητες. Αν το 

διαφανές είναι αυτό που επιτρέπει στο φως να κινείται, η παχύτητα εμποδίζει το φως.  

Στη διάθλαση αναλύει το φως που προσπίπτει στην επιφάνεια του δεύτερου μέσου σε δύο 

συνιστώσες όπως στην ανάκλαση. Αυτό που βλέπει είναι ότι η δεύτερη συνιστώσα 

(οριζόντια) δε διαφυλάσσει την αρχική της ποσότητα αν το φως εισχωρήσει στο δεύτερο 

μέσο. Αν το δεύτερο μέσο είναι πιο «παχύ», τότε η ταχύτητα γίνεται μικρότερη. Ο 

συνδυασμός (συνισταμένη) των δύο συνιστωσών στο δεύτερο μέσο δεν είναι στην ίδια 

ευθεία με την κίνηση του φωτός στο πρώτο μέσο, αλλά η κλίση προς την κάθετο 

ελαττώνεται και η ταχύτητα είναι μικρότερη. Αντίθετα, αν το φως μεταβαίνει από το 

πυκνότερο προς το αραιότερο, τότε η ταχύτητα αυξάνει και αυξάνει η κλίση της προς την 

κάθετο. 

Δεν μας ξεκαθαρίζει αν η κατακόρυφη συνιστώσα μεταβάλλεται ή παραμένει σταθερή. Σε 

όλα τα λεγόμενά του δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για την εφαπτομενική συνιστώσα. Αυτή 

είναι μια αδυναμία της θεώρησης του Αλ Χαϊθάμ. 

Για να εξηγήσει τη διάθλαση έδωσε την παρομοίωση του σπαθιού. Αν ένας κόψει με το 

σπαθί του ένα σκοινί ή ένα ραβδί, βρίσκει ότι το κόβει εύκολα, αν η κίνηση του σπαθιού 

γίνει κατακόρυφα, ενώ δυσκολεύεται, αν η κίνηση γίνει πλάγια.  

Αυτό το πείραμα δείχνει ότι η κίνηση στην κάθετη διεύθυνση είναι πιο εύκολη απ' ότι στην 

πλάγια διεύθυνση. Αν το φως συναντήσει ένα πυκνότερο μέσο, τότε το εμποδίζει να 

διαδοθεί (διεισδύσει) στην κατεύθυνση που εκινείτο, αν  όμως κινείται στην κάθετη, δεν 

επιστρέφει στην διεύθυνση απ' την οποία ερχόταν. Αν είναι πλάγιο, δεν μπορεί να 

συνεχίσει στην ίδια ευθεία λόγω της εξασθένισης της κίνησής του. Η πιο εύκολη 

μετακίνηση είναι στην κάθετη και κοντά σ' αυτήν. 

Μια άλλη παρομοίωση που έδωσε, ήταν η διαφορά στην κίνηση της πέτρας στον αέρα και 

στο νερό.  

Κατά τον Ναζίφ ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε εκφράσεις που θυμίζουν την αρχή του Fermat καθώς 

μίλησε για την πιο εύκολη και γρήγορη κίνηση.  

Ο Lindberg στην εργασία του «The Cause of Refraction in Medieval Optics» γράφει ότι το 

επιχείρημα για την κατεύθυνση της διάθλασης περιέχει μια σημαντική ανακολουθία. Από 

το γεγονός ότι το πλάγιο φως δεν μπορεί να συνεχίσει στην ίδια ευθεία όταν συναντά ένα 

πυκνότερο μέσο, δε συνεπάγεται ότι το φως θα αποκλίνει προς την κατεύθυνση της πιο 

εύκολης διέλευσης (την κάθετη), κατά το πέρασμά του στο πυκνότερο μέσο. Προφανώς 

υπάρχει κάποιο κενό στο επιχείρημα. Ο Lindberg συμφωνεί ότι πιθανόν ο Αλ Χαϊθάμ να 

υπονοεί μια αρχή ελάχιστης αντίστασης (αρχή Fermat). Σχολιάζοντας το Λατινικό κείμενο 

του Αλ Χαϊθάμ αναφέρει ότι, όπως φαίνεται, η μία συνιστώσα της κίνησης μεταβάλλεται, 

ενώ η άλλη παραμένει σταθερή. Ο Αλ Χαϊθάμ στη συζήτησή του για την αιτία της 

διάθλασης θεωρεί την αντίστροφη περίπτωση του φωτός που περνά από το πυκνότερο στο 

αραιότερο μέσο. Αφού το πυκνότερο μέσο προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση στη διέλευση 

του φωτός, το φως κινείται ταχύτερα στο άλλο μέσο. Ο Αλ Χαϊθάμ διατυπώνει την άποψη 

ότι η αντίσταση και στα δύο μέσα είναι παράλληλη προς τη διαχωριστική επιφάνεια και με 

αυτό εννοεί ότι η αντίσταση σ' αυτή την κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη από την αντίσταση 

σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Αυτό φαίνεται να είναι μία συνέπεια της άποψης ότι το 

φως κινείται πιο εύκολα κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση. Καθώς όμως το φως εξέρχεται 
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από το πυκνό στο αραιό ενισχύεται η συνιστώσα στην οποία παρουσίαζε μεγαλύτερη 

αντίσταση στην κίνηση. Κατά τον Lindberg τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν κια από 

άλλους μεσαιωνικούς μελετητές της Δύσης όπως οι Bacon, Pecham και Witelo. Το 

πρόβλημα όμως παρέμεινε: γιατί η κίνηση κατά την κατακόρυφη είναι πιο εύκολη και γιατί 

το φως αποκλίνει προς αυτήν την κατεύθυνση από αραιό σε πυκνό και το αντίστροφο από 

πυκνό σε αραιό; 

Η συσκευή του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη μελέτη της διάθλασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ σχεδίασε πολύ προσεχτικά τη συσκευή με την οποία μελέτησε τις γωνίες 

πρόσπτωσης και απόκλισης (Saleh Beshara Omar: Ibn al Haytham’s Optics, a study of the 

origins of experimental science).  

Περιγραφή της 

συσκευής:  
Τα μέρη της 

συσκευής είναι: 

1)Ένας χάλκινος 

δίσκος με 

διαμέτρους ΑΒ, ΓΔ 

με διάσταση 2/3 

του πήχεως (διράα 

). 2)Ένα πλαί-

σιο από το ίδιο 

μέταλλο που έχει 

πάχος 2 

δαχτύλους, το 

οποίο 

τοποθετείται 

κάθετα προς το 

δίσκο ΑΔΒΓ και στα 

3/4 του έτσι που η 

μία άκρη του 

πλαισίου να 

ξεπερνάει το 

σημείο Α κατά δύο «shaira»() (1shaira =0,35 εκατοστά) και να υπολείπεται από το Γ 

κατά το ίδιο ποσό. 3) Ένα μεταλλικό έλασμα κάθετο προς το χάλκινο δίσκο με διάμετρο ΑΒ. 

Από το σημείο Α φέρεται η ΑΘ και στο Β η ΒΛ κάθετοι προς το δίσκο και πάνω τους 

λαμβάνονται επί της ΑΘ τα σημεία Στ, Η, Θ και τα αντίστοιχα τους επί της ΒΛ Ι, Κ, Λ σε 

αποστάσεις ½ shaira, 1 shaira, 1½ shaira από το Α και το Β αντίστοιχα. Σχεδιάζονται τρία 

τόξα στο εσωτερικό του πλαισίου έτσι που το πρώτο να διέρχεται από τα σημεία Στ και Ι, το 

δεύτερο από τα Η και Κ και το τρίτο από τα Θ και Λ. Τα τρία τόξα ορίζουν τρία επίπεδα 

παράλληλα μεταξύ τους και προς το δίσκο. Ο Αλ Χαϊθάμ διαμοιράζει το δίσκο  σε 360 ίσες 

μοίρες. Η οπή διανοίγεται με κέντρο το Η με ακτίνα ΣτΘ. Για τον περιορισμό της δέσμης 

ανοίγεται μια οπή Ρ με ακτίνα ίση με ΣτΘ στο κέντρο ενός τετραγωνικού κομματιού χαλκού 

ΜΝΠΞ, που έχει μήκος δύο «δακτύλους (ίσμπαα )». Το διάφραγμα ΜΝΠΞ θα 

τοποθετηθεί κάθετα στην επιφάνεια του δίσκου, περίπου στο μέσο μεταξύ των σημείων Α 

και Ο. Από το κέντρο Ο φέρουμε ακτίνες στο τεταρτημόριο ΟΑΔ σε διαστήματα 10°.Ένα 

άλλο εργαλείο για τη συσκευή του Αλ Χαϊθάμ είναι ο «κανόνας». Είναι μια χάλκινη ράβδος 
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προερχόμενη από διαθλώμενη

Επιφάνεια του νερού

Προσπίπτουσα
ακτίναΓωνία πρόσπτωσης = 30°
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Κανόνας

Εικόνα 19 
 



 98

που το μήκος της είναι μεγαλύτερο από την ακτίνα του δίσκου αλλά μικρότερο από τα 3/4 

της διαμέτρου του δίσκου και έχει φάρδος 2 shaira και πάχος 1 shaira. Το φάρδος του 

κανόνα διχοτομείται από τη γραμμή ΣΤ και αφαιρείται ένα τριγωνικό τεμάχιο έτσι που το 

τεμάχιο που παραμένει να είναι οξύ. Αν ο κανόνας τοποθετηθεί με το πλατύ του μέρος 

πάνω στην επιφάνεια του δίσκου ή όρθιος πάνω στην πλευρά του, η γραμμή ΣΤ θα 

βρίσκεται στο επίπεδο του μεσαίου κύκλου. 

Μέθοδος του πειράματος 

Η διαφορά στη μέθοδο του Αλ Χαϊθάμ και του Πτολεμαίου φαίνεται από την αυστηρότητα 

με την οποία έλεγξε ο πρώτος όλες τις υποθέσεις που ο 

Πτολεμαίος τις θεωρούσε ως δεδομένες.  

Το εργαλείο τοποθετείται σε μια λεκάνη με τέτοιο τρόπο 

ώστε η διάμετρος ΓΔ να συμπίπτει με την επιφάνεια του 

νερού. Η λεκάνη θα πρέπει να είναι αρκετά βαθιά, ώστε 

να επιτρέπει την περιστροφή του δίσκου. Το άνοιγμα 

ΣτΘ στρέφεται προς μια ισχυρή πηγή φωτός έτσι που 

μια φωτεινή δέσμη να περάσει από τα ανοίγματα ΣτΘ 

και Ρ. Μέσα από το ανοιχτό τεταρτημόριο ο Αλ Χαϊθάμ 

κάνει τις εξής παρατηρήσεις: η φωτεινή κηλίδα που 

εμφανίζεται στον πυθμένα του πλαισίου είναι 

μεγαλύτερη από το άνοιγμα ΣτΘ, διότι η δέσμη 

αποκλίνει. Το κέντρο της κηλίδας, αν και εμφανίζεται 

στον κεντρικό κύκλο, είναι απομακρυσμένο από το 

σημείο Κ που αντιστοιχεί στο Η προς την κάθετο που 

φέρεται από το σημείο πρόσπτωσης. Αυτό είναι μια 

ένδειξη για τον Αλ Χαϊθάμ ότι το φως έχει διαθλαστεί 

καθώς περνά από τον αέρα στο νερό.  

Για να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα περισσότερο, όταν το φως μπαίνει από την οπή ΣτΘ, τότε 

εμφανίζεται μία κηλίδα στον πυθμένα του πλαισίου, η οποία ανήκει στην ίδια φωτεινή 

δέσμη. Για να το δείξει αυτό, τοποθετεί οριζόντια ένα μικρό μολύβι στην οπή ΣτΘ έτσι που 

να συμπίπτει με τη διάμετρό της. Η σκιά του μολυβιού παρατηρείται στη θέση της 

διαμέτρου του φωτεινού σημείου που εμφανίζεται στην επιφάνεια του νερού και στον 

πυθμένα. Όμοια, αν το λεπτό μολύβι έχει μισή διάμετρο, τότε βρίσκουμε ότι η σκιά γίνεται 

μισή. 

Στη συνέχεια εξετάζονται τρεις άλλες απόψεις του φαινομένου της διάθλασης: 

1) Η διάθλαση συμβαίνει στο σημείο που το προσπίπτον φως συναντά την 
επιφάνεια, ούτε πριν ούτε μετά. 

2) Το φως, όταν διαθλαστεί μια φορά, διαδίδεται ευθύγραμμα μέχρις ότου να 
συναντήσει το πλαίσιο. 

3) Η γραμμή της πρόσπτωσης (προσπίπτουσα), η γραμμή της διάθλασης 
(διαθλώμενη) και η κάθετος στην επιφάνεια του νερού, βρίσκονται όλες στο ίδιο 
επίπεδο. 

Ο κανόνας τοποθετείται πλευρικά στην επιφάνεια του δίσκου, έτσι που η κορυφή του να 

είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του νερού και η γραμμή ΣΤ να είναι στο μεσαίο 

 

Εικόνα 20  Η διάταξη του Αλ Χαϊθάμ 
στο λογισμικό Diathlasi 
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κύκλο. Αν τώρα μία δέσμη φωτός περάσει από την οπή ΣτΘ, τότε εμφανίζεται μια φωτεινή 

κηλίδα στην επιφάνεια του κανόνα και το κέντρο της κηλίδας θα είναι στη γραμμή ΣΤ. Με 

το λεπτό μολύβι μπορεί να προσδιοριστεί ότι το φως προσπίπτει στην επιφάνεια του νερού 

κατά μήκος «της γραμμής των δύο οπών», μια γραμμή που περνά από το Η και το κέντρο 

της οπής Ρ. 

Μετά ο κανόνας τοποθετείται στην επιφάνεια του δίσκου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κάτω 

ακμή της μακριάς του πλευράς με το αιχμηρό άκρο να περνά από το κέντρο του δίσκου, 

ενώ η κορυφή της αιχμής να συμπίπτει με το κέντρο του φωτεινού σημείου που θα 

εμφανίζεται στον πυθμένα του πλαισίου. Έτσι η πάνω ακμή του κανόνα στην πλευρά του 

αιχμηρού άκρου θα συμπίπτει με το άκρο της διαμέτρου στο μεσαίο κύκλο.  

Αν τώρα ένα λεπτό και μακρύ μολύβι βυθιστεί στο νερό και τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 

μέρος της «σφήνας» κάτω από το νερό, η άκρη του μολυβιού διακόπτει το φως που φτάνει 

στον πυθμένα του πλαισίου έτσι, ώστε η κορυφή της προβαλλόμενης σκιάς να είναι 

πάντοτε στο άκρο του κανόνα.  

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε την ακόλουθη 

ιδιότητα της διάθλασης: το φως που 

προσπίπτει κατά την κάθετο σε ένα μέσο, 

διατηρεί αυτή τη διεύθυνση στο δεύτερο 

μέσο. Για να το δείξει αυτό, εκτέλεσε 

διάφορα πειράματα. Σε μια περίπτωση 

χρησιμοποίησε ένα σφαιρικό τεμάχιο 

γυαλιού.  

Ο Αλ Χαϊθάμ θεώρησε ότι αυτό που 

ελέγχεται είναι αν το φως που περνά μέσα 

από το γυαλί είναι συγγραμμικό με το φως 

που προσπίπτει. Το φως που αναδύεται, 

διακόπτεται με τη βοήθεια του κανόνα 

πάνω στο κέντρο του οποίου παρατηρείται 

μια φωτεινή κηλίδα. Το κέντρο του κανόνα, 

συμπίπτει με το κέντρο του μεσαίου 

κύκλου. Για να βεβαιωθεί γι’ αυτό βάζει το 

λεπτό μολύβι και παρατηρεί το 

αποτέλεσμα. Κάνει άλλα πειράματα που 

ελέγχουν την κάθετο από αέρα σε νερό, 

από νερό σε γυαλί.  

 

Έβγαλε ποιοτικά και ποσοτικά 

αποτελέσματα για την πλάγια πρόσπτωση. 

Π.χ. για διάθλαση από το γυαλί στον αέρα 

βρίσκει ότι η ακτίνα απομακρύνεται από 

την κάθετο. Στα ποσοτικά του πειράματα 

προσπάθησε να επιβεβαιώσει τις σχέσεις 

του Πτολεμαίου. Μέτρησε τη γωνία 

απόκλισης που ορίζεται από την προέκταση της προσπίπτουσας και τη διαθλώμενη. Αν 

αφαιρέσουμε την απόκλιση από τη γωνία πρόσπτωσης έχουμε τη γωνία διάθλασης του 

Πτολεμαίου. Αντίθετα με τον Πτολεμαίο ο Αλ Χαϊθάμ χρειαζόταν να περιστρέψει το δίσκο 

 

Εικόνα 21 Έλεγχος των κανόνων στο 
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για να παίρνει τις διάφορες γωνίες πρόσπτωσης. Με την περιστροφή όμως κινεί και την 

κάθετο ΗΚ (εικ. 19).  Μέτρησε γωνίες απόκλισης για γωνίες πρόσπτωσης που είναι 

πολλαπλάσια των 10° μέχρι 80° όταν το φως περνά από αέρα σε νερό από αέρα σε γυαλί 

και αντίστροφα. Ο Αλ Χαϊθάμ περιορίστηκε στα υλικά που μελέτησε ο Πτολεμαίος.  

Νόμοι του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διάθλαση 

Αντί για μια σχέση έδωσε 8 νόμους: 

Αν πρ1 και πρ2 είναι δύο γωνίες πρόσπτωσης, απ1, απ2 οι γωνίες απόκλισης και 

δ1, δ2 οι γωνίες διάθλασης τότε αν πρ1>πρ2 έχουμε 

(1) απ2 > απ1 

(2) απ2 - απ1 < πρ2 - πρ1 

(3) απ2 /πρ2 > απ1 /πρ1 

(4) δ2 >δ1 

(5) για διάθλαση από αραιό σε πυκνό απ1 < πρ/2 

(6) για διάθλαση από πυκνό σε αραιό, απ < ½ (πρ+απ) 

(7) σε ένα πυκνότερο μέσο πλησιάζει το φως προς την κάθετο 

(8) σε ένα αραιότερο μέσο απομακρύνεται το φως από την κάθετο. 

Ο Ναζίφ έδειξε ότι η σχέση (2) ισχύει μόνο για πρόσπτωση από αραιό σε πυκνό, ενώ οι (5) 

και (6) ισχύουν μόνο για ορισμένες περιπτώσεις. Μέσα όμως στα πλαίσια των πειραμάτων 

του Αλ Χαϊθάμ ήταν σωστές. Οι εξαιρέσεις γι’ αυτούς τους κανόνες εμφανίζονται μόνο όταν 

οι γωνίες και τα υλικά είναι διαφορετικά απ’ αυτά που χρησιμοποίησε ο Αλ Χαϊθάμ. Στα 

διαγράμματα (εικ. 21) για ένα υλικό με δείκτη διάθλασης 1,73 δεν ισχύει ο κανόνας 5. Για 

το γυαλί με δείκτη διάθλασης 1,5 ο κανόνας ισχύει για τις γωνίες που είναι μικρότερες των 

83°, αλλά ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τις περιπτώσεις για γωνίες πρόσπτωσης μικρότερες ή ίσες 

των 80°.  Από τα διαγράμματα αυτά είναι προφανές ότι για μεγάλους δείκτες διάθλασης 

δεν ισχύουν ορισμένοι από τους κανόνες του Αλ Χαϊθάμ. Τα 

αποτελέσματα του Αλ Χαϊθάμ επαναλήφθηκαν από τον 

Witelo. `Οπως αναφέρει ο Emil Wilde (1793 -1859) στο έργο 

του «Geschichte der Optik vom Ursprunge dieser Vissenschaft 

bis auf die gegenwartige Zeit» (Ιστορία της Οπτικής από τις 

αρχές της μέχρι τη σύγχρονη εποχή) ο Witelo επανέλαβε τα 

αποτελέσματα και μάλιστα τα επέκτεινε άκριτα. Δίνει π.χ. για 

διάθλαση από το νερό στον αέρα γωνίες πρόσπτωσης που 

ξεπερνούν την οριακή γωνία πρόσπτωσης (περίπου 48,75°) 

και δίνει γωνία πρόσπτωσης 60° με γωνία διάθλασης 79,5°, 

γωνία πρόσπτωσης 70° με γωνία διάθλασης 94,5° και τέλος 

γωνία πρόσπτωσης 80° με γωνία διάθλασης 110°. Φαίνεται 

ότι ο Witelo εφάρμοσε άκριτα τον κανόνα του Αλ Χαϊθάμ που 

λέει ότι «το φως μπορεί να κάνει την αντίστροφη πορεία 

προς μία δεδομένη πορεία».  

Δ

Η
Ξ

ΓΖ Θ

Ε

Ι

θ1

θ2

Εικόνα 22   Νόμος της διάθλασης 
του Ιμπν Σαχλ 
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Ο νόμος του Snell από τον Ιμπν Σαχλ. 

Ο Ιμπν Σαχλ έζησε πριν από τον Αλ Χαϊθάμ και όπως φαίνεται σύμφωνα με τις έρευνες του 

Rashed Roshdi, είχε φτάσει σε ένα νόμο που είναι σύμφωνος με το νόμο του Snell. Ο Roshdi 

γράφει ότι υπήρξε μία παράδοση Αράβων μελετητών της Οπτικής πριν από τον Αλ Χαϊθάμ. 

Ο Roshdi ανακάλυψε ένα χειρόγραφο που γράφτηκε το 984 από ένα μαθηματικό που είχε 

σύνδεση με την αυλή της Βαγδάτης, τον Ιμπν Σαχλ. Το έργο του «καυστικά εργαλεία» είναι 

το πρώτο έργο μαθηματικού που μελέτησε τους φακούς. Στο έργο αυτό εξετάζει τα 

κάτοπτρα, παραβολικά και ελλειψοειδή και κατόπιν εξετάζει τους υπερβολικούς φακούς: 

υπερβολικό - επίπεδο και τομή δύο υπερβολών. 

Για το θέμα του υπερβολικού φακού ο Ιμπν Σαχλ πρώτα θεωρεί τη διάθλαση σε μία 

επίπεδη επιφάνεια. Αν ορίσουμε την ΖΘ ως μία επίπεδη επιφάνεια ενός τεμαχίου 

κρυστάλλου με ομογενή διαφάνεια (εικ. 22), δίνει μία σχέση που είναι το αντίστροφο του 

δείκτη διάθλασης n του κρυστάλλου σε σχέση με τον αέρα. 

Έστω ΔΓ μία φωτεινή ακτίνα 

μέσα στον κρύσταλλο που 

διαθλάται στον αέρα κατά μήκος 

της ΓΕ. Η κάθετος στην επίπεδη 

επιφάνεια ΖΘ στο σημείο Η 

τέμνει τη γραμμή ΓΔ στο σημείο 

Η και τη διαθλώμενη ακτίνα στο 

Ε (εικ. 22). 

Ο λόγος ΓΕ/ΓΗ<1 χρησιμοποιείται 

από τον Ιμπν Σαχλ 

επανειλημμένα στο έργο του και 

είναι το αντίστροφο του δείκτη 

διάθλασης n. 

Αν θ1 και θ2 είναι οι γωνίες που 

σχηματίζουν τα ευθύγραμμα 

τμήματα ΓΔ και ΓΕ με την 

κατακόρυφο, έχουμε: 

n

1

)(

)(

2

1 














 και βρίσκουμε ότι το ΓΙ=ΓΕ και το σημείο Ξ στη μέση 

μεταξύ του Ι και Η. Τα Γ, Ι,Ξ,Η χαρακτηρίζουν τον κρύσταλλο. 

Ο Ιμπν Σαχλ χρησιμοποίησε αυτόν το νόμο και το νόμο της αντίστροφης πορείας του φωτός 

για να μελετήσει τους φακούς 

Ο φακός του Ιμπν Σαχλ 

Ο Roshdi έδωσε το ακόλουθο απόσπασμα από τη μελέτη του Ιμπν Σαχλ: 

 Αν Α, Β, Κ και Λ είναι σημεία σε μία ευθεία που δίνουν μία υποδιαίρεσή της όμοια με τα Γ, 

Ξ, Ι, Η, έτσι ώστε (τα Γ, Κ, Ξ ανήκουν στο προηγούμενο σχήμα) 

Α
Μ ΒΚ Λ

Χθ1

θ2 Προσπίπτουσα

Η διχοτόμος ΤΖ της γωνίας ΑΤΛ είναι εφαπτομένη στην υπερβολή

ΧΤ η προσπίπτουσα, ΧΤ//ΑΛ, οι γραμμές ΧΤ, ΤΛ, ΤΖ και ΤΑ βρίσκονται στο
επίπεδο που είνα  προς εφαπτόμενο επίπεδο, η διαθλώμενη θα βρίσκεται 
κι αυτή σ' αυτό το επίπεδο.



ΤΨ/ΤΒ  = ΑΨ/ΑΛ=ΑΚ/ΑΛ αλλά λόγω κατασκευήςAK/ΑΚ/ΑΛ=ΓΕ/ΓΗ άρα
ΤΨ/ΤΒ =ΓΕ/ΓΗ, το σχήμα ΤΖΒ2Ψ είναι όμοιο προς το ΓΖΗΕ, άρα η ΤΨΑ
 είναι η διαθλώμενη ακτίνα που ατιστοιχεί προς την προσπίπτουσα ακτίνα ΧΤ

2

2

`Εχομε: ΑΤ-ΛΤ=ΒΜ. Αν Ψ πάνω στην ΤΑ, έτσι ώστε ΑΨ=ΒΜ, τότε ΤΨ=ΤΛ,
άρα ΤΖ είναι η διάμεσος της ΒΨ. ΛΨ είναι προς την εφαπτομένη ΤΖ,

Διαθ
λώμενη

Ψ

ΤΒ2

z
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 άρα έχουμε: 
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Έστω ότι το Μ είναι επί της ΑΒ έτσι που ΑΜ = ΒΚ. Κατασκευάζουμε την υπερβολή με 

κορυφή το σημείο Β, άξονα την ΒΜ και το τμήμα ΒΝ. Περιστρέφοντας το τόξο ΠΣ της 

υπερβολής γύρω από την ευθεία ΑΒ παράγεται μια υπερβολική επιφάνεια. Το σημείο Σ 

διαγράφει έναν κύκλο με κέντρο Ο και αποκτούμε ένα στερεό από περιστροφή που 

περιορίζεται από την υπερβολική επιφάνεια και τον κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΣ. 

Υποθέτουμε ότι το στερεό αποτελείται από ένα κρύσταλλο με δείκτη διάθλασης n. 

Αυτή η υπερβολή έχει κορυφές τα σημεία Β και Μ και εστίες τα Α και Λ και έχει 

εκκεντρότητα (εικ.23):  
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Για κάθε είδος κρυστάλλου θα πρέπει να επιλέγεται μια διαφορετική υπερβολή. 

Μπορούμε να κάνουμε την απόδειξη με αναλυτική 

γεωμετρία. 

Θεωρούμε την εξίσωση της υπερβολής: 

1
²

²

²
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a

x
 . Στο σημείο Τ, η εφαπτομένη έχει τιμή: 
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²

²
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a

x
a

dx

d 
 

Από αυτή την τιμή μπορούμε να βρούμε την τιμή του 

ημίτονου γωνίας πρόσπτωσης: 

41
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Αν φέρουμε ΑΤ και υπολογίσουμε την κλίση της θ3 μπορούμε από αυτήν και την θ1 να 

υπολογίσουμε το ημθ2 της γωνίας θ2 που κάνει η ΑΤ με την κάθετο στο σημείο Τ. 

42
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²
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c

c
 άρα έχουμε: n

c





1

2  

Ο Ιμπν Σαχλ έδωσε και ένα φακό με δύο εστίες θεωρώντας την αντίστροφη πορεία του 

φωτός. Μια εικόνα του φακού αυτού φαίνεται στο πρόγραμμα Fakoi (εικ. 24). 

Δέσμη με γωνία πρόσπτωσης 0° :
 τέλεια εστίαση
Δέσμη με γωνία πρόσπτωσης# 0° : 
Μη τέλεια εστίαση  

Εικόνα 24 Φακός Ιμπν Σαχλ: σε 
περίπτωση μη κάθετης 
πρόσπτωσης έχουμε μία καυστική 
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Μπορούμε να δούμε ότι οι ακτίνες εστιάζονται τέλεια, όταν η πηγή βρίσκεται στην εστία, 

δεν εστιάζονται όμως τέλεια σε άλλα σημεία. 

D) Λογισμικό diathlasi 
Το λογισμικό αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως. Τονίζονται εδώ μερικές λειτουργίες 
του. Η πρώτη λειτουργία αναφέρεται στην ιστορία του νόμου της διάθλασης. Στο 
λογισμικό δίνονται στοιχεία για τους: Πτολεμαίο, Αλ Χαϊθάμ, Καρτέσιο, Κέπλερ, 
Νεύτωνα και Fresnel. 

Νόμος του Κέπλερ. 

Ο Κέπλερ τον 17ο αιώνα έφθασε και αυτός στον ίδιο νόμο με το νόμο αναλογίας μεταξύ 

γωνίας πρόσπτωσης και διάθλασης του Πτολεμαίου. Ο Κέπλερ γνώριζε ότι ο νόμος του 

είναι προσεγγιστικός και ότι ίσχυε μόνο για μικρές γωνίες. Μιλώντας λοιπόν για «νόμο του 

Κέπλερ» θα μιλάμε για ένα νόμο που ισχύει για γωνίες μικρότερες από 45 μοίρες. O Κέπλερ 

έδωσε ως συντελεστή αναλογίας μεταξύ γωνίας πρόσπτωσης και γωνίας διάθλασης το 2/3 

για τη διάθλαση σε γυαλί και 3 / 4 για διάθλαση σε νερό. Είναι ενδιαφέρον ότι πρόσφατα οι 

Galili και Goldberg (1996) πρότειναν για διδακτικούς λόγους να δίνεται μια εμπειρική 

αναλογία για διάθλαση από αραιό σε πυκνό μέσο όπου ο νόμος θα είναι:  

γωνία διάθλασης = 2/3 *γωνία πρόσπτωσης.  

Αντίστροφα από πυκνά σε αραιά μέσα θα ισχύει: 

 γωνία διάθλασης = 3/2 γωνία πρόσπτωσης.  

Οι σχέσεις αυτές δίνουν καλά ποιοτικά αποτελέσματα και θεωρούνται ότι βοηθούν το 

μαθητή να κάνει προβλέψεις και εξηγήσεις για τα οπτικά φαινόμενα, όπως π.χ. τη 

λειτουργία των φακών. 

Νόμος του Snell - Επίδραση της γνώσης του νόμου  

Λίγο μετά τον Κέπλερ ο Snell, άγνωστο πως, κατέληξε στον ομώνυμό του νόμο που δίνει τη 

σωστή σχέση ανάμεσα στις δύο γωνίες. Ο Καρτέσιος χρησιμοποιώντας μια μηχανική 

αναλογία απέδειξε το νόμο της διάθλασης ως: 
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αλλά διαφορετικού περιεχομένου: 
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. Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση η ταχύτητα 

είναι μεγαλύτερη στο οπτικά αραιότερο μέσο. Η αρχή του ελάχιστου χρόνου θεωρήθηκε 

από τους οπαδούς του Καρτεσίου ως μεταφυσική, όμως αργότερα η ορθότητα της 

αποδείχτηκε από τον Huygens (Sabra 1981)  

Στην ιστορία της οπτικής εξέχουσα θέση έχει και ο Νεύτωνας που πίστευε στην 

σωματιδιακή φύση του φωτός. Ο Νεύτωνας δεχόταν και αυτός το νόμο του Snell και για να 

τον εξηγήσει δεχόταν και αυτός, όπως ο Καρτέσιος, ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 

μεγαλύτερη μέσα στο οπτικά πυκνότερο μέσο. Για την εξήγηση της διάθλασης χρησιμο-
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ποίησε ένα μοντέλο βαρύτητας. Πίστευε δηλαδή ότι τα σωματίδια του φωτός κάτω από την 

επίδραση ενός πεδίου δυνάμεων μεταβάλλουν την πορεία τους καθώς εισέρχονται σε ένα 

νέο μέσο.  

Στο λογισμικό diathlasi χρησιμοποιούμε μετρήσεις του Νεύτωνα που δείχνουν ότι αυτός 

πίστευε στην αξία του νόμου του Snell. Αυτό φαίνεται από το ότι δίνει περισσότερες 

μετρήσεις στις μεγαλύτερες γωνίες πρόσπτωσης, όπου γίνεται εμφανής η διαφορά μεταξύ 

των προσεγγιστικών νόμων και του σωστού νόμου του Snell. Αντίθετα οι Πτολεμαίος και Αλ 

Χαϊθάμ καθώς δε γνώριζαν το νόμο του Snell έδιναν την ίδια βαρύτητα σε όλη την περιοχή 

των δεδομένων.  

Χρήση του Λογισμικού για τη μελέτη των δεδομένων του μαθητή και των ιστορικών 
αναφορών 

Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Μελέτη των δεδομένων-ιστορικά αποτελέσματα», τότε 

μπορεί να εισάγει τα δεδομένα του στον παρουσιαζόμενο πίνακα. Πατώντας το κουμπί 

«ανάλυση δεδομένων» μπορεί να δει δύο γραφικές παραστάσεις: Α) το ημίτονο γωνίας 

διάθλασης ως συνάρτηση του ημίτονου γωνίας πρόσπτωσης. Στην γραφική αυτή 

παράσταση δίνεται ο δείκτης διάθλασης σύμφωνα με τα δεδομένα. Β) Τη γωνία διάθλασης 

ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης.  

Με το κουμπί «μοντέλα» ο χρήστης μπορεί να δει τι καμπύλη δίνουν τα μοντέλα Κέπλερ και 

του νόμου Snell.  

Εμπειρικός νόμος: Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο εμπειρικός αυτός νόμος δίνει μια 

προσέγγιση του νόμου του Κέπλερ για το γυαλί και το νερό με συντελεστή αναλογίας 2/3 

για μετάβαση από αραιό σε πυκνό και 3/2 για την αντίστροφη περίπτωση. 

Πατώντας το κουμπί «αναμενόμενα αποτελέσματα» ο χρήστης καλείται να δώσει την τιμή 

του δείκτη διάθλασης που επιθυμεί και μετά ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως και 

προηγουμένως μόνο που τα δεδομένα οφείλονται στον υπολογιστή. 

Μπορεί ο χρήστης να δει διάφορες «ιστορικές μετρήσεις» (Πτολεμαίου, Αλ Χαϊθάμ, Witello 

και Νεύτωνα). Οι τιμές αφορούν διάθλαση από αέρα σε γυαλί ή σε νερό. 

Ιστορικές σημειώσεις - Ιστορικές μετρήσεις 

Οι ιστορικές σημειώσεις δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία να μελετήσει τη συμβολή 

διαφόρων μελετητών αναφορικά με τη μελέτη της διάθλασης. Ιδιαίτερα εξετάζονται η 

συμβολή του Πτολεμαίου και του Αλ Χαϊθάμ. Για τη συμβολή του Πτολεμαίου, εκτός από τις 

μετρήσεις του, παρουσιάζεται μια εξομοίωση του πειράματος του Πτολεμαίου με τη 

διάθλαση από νερό στον αέρα και τέλος η μελέτη της σχέσης μεταξύ γωνίας πρόσπτωσης 

και γωνίας διάθλασης. 
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Ερμηνεία του νόμου: Σωματίδια ή κύματα 

Πατώντας το κουμπί «Ερμηνεία του Νόμου» 

εμφανίζεται μια οθόνη με διαδιδόμενα κύματα, μια 

οθόνη για τη σωματιδιακή φύση του φωτός και μία 

οθόνη με διάφορους επιλογείς που επιτρέπουν στο 

χρήστη να μεταβάλλει: το λόγο των δεικτών 

διάθλασης, τη γωνία πρόσπτωσης και τη δύναμη 

που επιδρά στα σωματίδια σύμφωνα με το 

σωματιδιακό μοντέλο του Νεύτωνα. Αν ο χρήστης 

επιλέξει το νόμο του Fermat, τότε εμφανίζονται και 

άλλες επιλογές.  

Με την επιλογή ΑΡΧΗ ο χρήστης παρατηρεί 
κύματα που προσπίπτουν και διαθλώνται. Μπορεί 

να μεταβάλλει τη γωνία πρόσπτωσης καθώς και το 

λόγο των δεικτών διάθλασης. Με την επιλογή 

ΑΚΤΙΝΑ (εικ. 25) εμφανίζεται η ακτίνα που αντιστοιχεί στα μέτωπα κύματος. Υπάρχουν 

διάφορες επιλογές: α) μεταβολή του δείκτη διάθλασης, β) ταχύτητα στο δεύτερο μέσο σε 

σχέση με την ταχύτητα στο πρώτο μέσο γ)γωνία πρόσπτωσης. Μπορεί τότε να διαπιστώσει 

ότι η ερμηνεία του Fermat για το νόμο του Snell 

είναι η ορθή, καθώς συγκρίνει τις τιμές του δείκτη 

διάθλασης με τους λόγους των ταχυτήτων c1/c2 

και c2/c1. Ένα άλλο θέμα που μπορεί να μελετήσει 

είναι η σωματιδιακή θεωρία του Νεύτωνα (εικ. 

26). Ο Νεύτωνας, για να εξηγήσει τη διάθλαση, 

έδωσε ένα μοντέλο βαρυτικής δύναμης που 

επιδρά μέσα σε μια πεπερασμένη περιοχή με 

σταθερή «βαρυτική» δύναμη. Τότε η τροχιά ενός 

σωματιδίου – που έξω από αυτήν την περιοχή 

είναι ευθύγραμμη – κάμπτεται προς την κάθετο αν 

η δύναμη είναι ελκτική, ή μακριά από την κάθετο 

αν η δύναμη είναι απωστική. Ο Νεύτωνας, για να 

εξηγήσει το φαινόμενο της μερικής ανάκλασης, 

υπέθεσε ότι τα σωματίδια καθώς διέρχονται από 

την επιφάνεια δημιουργούν διαταραχές στην 

πυκνότητα που έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται αραιώματα που δίνουν απωστική 

δύναμη. 

 Μερική ανάκλαση 

Η μερική ανάκλαση του φωτός σε μια διαφανή επιφάνεια, που δεν ήταν δυνατό να 

εξηγηθεί με τις διάφορες σωματιδιακές θεωρίες, εξηγήθηκε από τον Fresnel με βάση την 

κυματική θεωρία του φωτός, στο πρώτο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα. Ο μαθητής 

μπορεί να μελετήσει το ποσοστό της μερικής ανάκλασης ως συνάρτηση του δείκτη 

διάθλασης και της γωνίας παρατηρώντας τον αριθμό των ανακλωμένων και διαθλωμένων 

ακτίνων (εικ. 26). Μπορεί να δει ότι για διάθλαση από πυκνό σε αραιό υπάρχει η κρίσιμη 

γωνία πάνω από την οποία το ποσοστό της διαθλώμενης είναι μηδέν.  

Μελέτη των πειραματικών σφαλμάτων 

 

Εικόνα 26   Σωματίδια του Newton 
 

 

Εικόνα 25 Μερική ανάκλαση 
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Η ανάλυση των πειραματικών σφαλμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις 

επιστημονικές δεξιότητες στην οποία μπορεί να μυηθεί ο μαθητής. Κάνοντας ανάλυση των 

σφαλμάτων του, μπορεί να κατανοήσει γιατί πολλές φορές τα αποτελέσματά του δε 

συμφωνούν με τα αναμενόμενα. Αν ένας στόχος της διδασκαλίας μέσα στα εργαστήρια 

είναι και ο σχεδιασμός των πειραμάτων και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ο μαθητής θα 

πρέπει να μάθει να λαμβάνει υπόψη του τη δυνατότητα για πειραματικά σφάλματα και να 

σχεδιάζει το πείραμά του έτσι που να ελαχιστοποιεί τα σφάλματα αυτά. Η ελαχιστοποίηση 

των σφαλμάτων μπορεί να συνδυαστεί με μια διεύρυνση στην κατανόηση των εννοιών. 

Συστηματικά σφάλματα 

Στο λογισμικό αυτό δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να μελετήσει μερικά συστηματικά 

πειραματικά σφάλματα που αφορούν την τοποθέτηση του ημικυκλίου. Ταυτόχρονα μπορεί 

να παρατηρήσει και τα τυχαία σφάλματα. 

Μελέτη της επίδρασης του μεγέθους 
του ημικυκλίου στο σφάλμα 

Αν θέλει μπορεί να μελετήσει το μέγεθος 

του ημικυκλίου ως παράγοντα που 

καθορίζει το μέγεθος του σφάλματος. 

Αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να 

κατανοήσει την επίδραση της διάθλασης 

στα σφάλματα: Αν το ημικύκλιο είναι 

πολύ μεγάλο είτε πολύ μικρό, τότε ένα 

μικρό αρχικό σφάλμα θα δώσει μεγάλο 

σφάλμα στη γωνία διάθλασης. Παίζοντας 

με τις διαστάσεις του ημικυκλίου μπορεί 

να διαπιστώσει ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις υπάρχει μία «άριστη» τιμή 

για την ακτίνα που ελαχιστοποιεί τα 

σφάλματα. Αυτό μπορεί να το 

διαπιστώσει κάνοντας την επιλογή 

«συγκρίσεις» και επιλέγοντας «Άριστο ημικύκλιο» οπότε εμφανίζεται μία γραφική 

παράσταση του μέσου σφάλματος ως συνάρτηση της ακτίνας του ημικυκλίου (εικ. 27).  

Άλλες επιλογές 

Μέσα στο λογισμικό έχουν ενσωματωθεί και άλλες επιλογές που επιτρέπουν τη σύνδεση με 

άλλα φαινόμενα τα οποία έχουν σχέση με το δείκτη διάθλασης: Μέσα από την επιλογή 

πειράματα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει την πορεία μιας παράλληλης 

δέσμης μέσα από το ημικύκλιο. Η επιλογή αυτή δίνει ενδιαφέροντα αποτελέσματα αν 

μεταβάλλει το δείκτη διάθλασης. Αν ο δείκτης διάθλασης γίνει μικρότερος από 1, τότε το 

ημικύκλιο δρα ως αποκεντρωτικός φακός και όχι ως συγκεντρωτικός οπότε έχει την 

προσομοίωση για ένα πείραμα που δύσκολα πραγματοποιείται στα σχολικά δεδομένα.  

Πατώντας το κουμπί CTRL και το αριστερό πλήκτρο του ποντικού παράγεται μια δέσμη 

ακτίνων. Εδώ έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού οπουδήποτε 

μέσα στην οθόνη. Αυτό δίνει δυνατότητες που όμως δεν είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθούν σε ένα πραγματικό πείραμα: φωτεινή πηγή μέσα στο ημικύκλιο, όπως 

να υπάρχει μια πηγή φωτός μέσα στο  γυάλινο ημικύκλιο. Η δυνατότητα να μεταβάλλεται ο 

   

 

Εικόνα 27 Εύρεση του αρίστου ημικυκλίου 
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δείκτης διάθλασης μπορεί να δώσει προσομοίωση πειραμάτων που παλαιότερα 

ονομάζονταν «πειράματα έκπληξης» (Knoll 1970), σύμφωνα με το οποίο ένας "φακός αέρα" 

(2 διαφανή πιατάκια κολλημένα στα χείλη τους μέσα σε νερό) τοποθετείται μέσα σε νερό. 

Τότε ένας αμφίκυρτος φακός δρα ως αποκεντρωτικός, πράγμα που προκαλεί έκπληξη στους 

μαθητές γιατί συνδυάζουν το συγκεντρωτικό φακό με το σχήμα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

το νόμο της διάθλασης (Amarjit Singh & Philip Butler1990).  

Ε) Φακοί  και λογισμικό FAKOI 

Η διδασκαλία των φακών μπορεί να βοηθηθεί από μερικά ιστορικά θέματα.  

Μια δυσκολία που αντιμετώπισε ο Αλ Χαϊθάμ αναφορικά με το σχηματισμό των ειδώλων 

ήταν: ότι οι ακτίνες από ένα σημείο που προσπίπτουν σε μία οπτική συσκευή δε συγκλίνουν 

σε ένα άλλο σημείο. Όπως είδαμε στα κάτοπτρα (κεφ. 3) οι ακτίνες μόνο κατά προσέγγιση 

περνούν από το σημείο του ειδώλου. Το ίδιο μπορούμε να δούμε ότι συμβαίνει και με τους 

φακούς. Σε εικόνες που οφείλονται στον Dela Porta (Ronchi 1956) με σχήματα ακτίνων αυτή 

η δυσκολία είναι εμφανής καθώς δείχνει τις ακτίνες να μη συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. 

Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε από τον Κέπλερ που σκέφτηκε να περιορίσει τις ακτίνες με 

ένα διάφραγμα. Αργότερα εμφανίστηκε η προσεγγιστική θεωρία που ανέπτυξε ο Gauss και 

αφορά λεπτούς φακούς. Όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως υπάρχει μία δυσκολία για 

την κατανόηση της χρήσης των διαφραγμάτων μπροστά σε φακούς, δηλαδή οι μαθητές 

περιμένουν ότι αν καλυφθεί ένα μέρος του φακού θα εξαφανιστεί ένα μέρος του ειδώλου. 

Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών έχει αναπτυχθεί το λογισμικό "Fakoi" σε περιβάλλον 

Visual Basic 5. Το λογισμικό επιτρέπει με τη βοήθεια διαφραγμάτων να καλύπτεται ένα 

τμήμα του φακού οπότε μπορεί να ιδωθεί ότι ένα μέρος των ακτίνων εστιάζεται σε ένα 

σημείο. Τα διαφράγματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της εστίασης των 

δεσμών που έχουν ένα περιορισμένο γωνιακό άνοιγμα.  

Στο λογισμικό έχουν ενσωματωθεί δυνατότητες που επιτρέπουν στο μαθητή να 

παρατηρήσει το φαινόμενο της μη πλήρους εστίασης, καθώς και το σημείο που εστιάζεται 

μία δέσμη σύμφωνα με την προσεγγιστική θεωρία του Gauss. Το σημείο αυτό εμφανίζεται 

με ένα σταυρό. Με τη χρήση του ποντικιού του υπολογιστή ο μαθητής μπορεί να 

παρατηρήσει ότι η θέση του ειδώλου συμπίπτει με την τομή των ακτίνων μόνο όταν έχουμε 

λεπτό φακό.  

Το πρόγραμμα επιτρέπει και τη μελέτη της πορείας παράλληλων δεσμών. Μπορεί να 

ιδωθεί ότι μόνο κατά προσέγγιση περνούν όλες οι ακτίνες από την εστία. Το πρόγραμμα 

επιτρέπει και μεταβολές του δείκτη διάθλασης που δεν είναι εύκολο να μελετηθούν στην 

πράξη.  

Μια άλλη προτεινόμενη δραστηριότητα είναι το “πείραμα έκπληξης” (Knoll 1970), που 

αναφέρθηκε στο "άλλες επιλογές" του λογισμικού "diathlasi". Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει 

δείκτη διάθλασης<1 οπότε παρατηρεί την αποκλίνουσα δέσμη με αμφίκυρτο φακό.  
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Μέσα στο λογισμικό "Fakoi" δίνεται η δυνατότητα να μελετηθούν οι φακοί του Ιμπν Σαχλ. Ο 

μαθητής μπορεί και εδώ να παρεμβάλλει διαφράγματα και να παρατηρήσει μία σχετική 

βελτίωση της εστίασης για στενές δέσμες. Επίσης μπορεί να παρατηρήσει την τέλεια 

εστίαση που προέβλεψε ο Ιμπν Σαχλ για τις 

περιπτώσεις των ακτίνων που ξεκινούν από ορισμένα 

σημεία στον αμφίκυρτο και την τέλεια εστίαση της 

παράλληλης δέσμης με μηδέν γωνία κλίσης στον 

επιπεδόκυρτο φακό (εικ. 24). 

Αν η δέσμη σχηματίζει μια γωνία με τον άξονα του 

φακού, τότε παρατηρούμε ότι η εστίαση δεν είναι 

τέλεια (εικ. 24). 

Το ίδιο παρατηρούμε και για την περίπτωση του 

αμφίκυρτου φακού (εικ. 28). Έχουμε τέλεια εστίαση 

στην ειδική περίπτωση που η πηγή του φωτός 

βρίσκεται στην εστία της μίας υπερβολής, ενώ σε κάθε 

άλλη περίπτωση η εστίαση είναι προσεγγιστική. 

Μπορούμε να δούμε και εδώ την επίδραση των 

διαφραγμάτων. Η αξία των φακών του Ιμπν Σαχλ 

έγκειται στο ότι στηρίχτηκαν στη σωστή σχέση του νόμου του Snell.  

Φακοί και  κυματική θεωρία 

 Η λειτουργία των φακών μπορεί να μελετηθεί και σύμφωνα με την κυματική θεωρία. 
Το μοντέλο της κυματικής θεωρίας μπορεί να συνδυαστεί με το μοντέλο των ακτίνων 
όπως και στην περίπτωση της ανάκλασης.  

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση των φακών είναι ότι μπορούμε μέσα από το 
λογισμικό FAKOI να παρατηρήσουμε τη μεταβολή στο σχήμα των μετώπων κύματος. 

Το λογισμικό επιτρέπει να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των κυμάτων στην 
περίπτωση που προσπίπτει το φως από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο 
φακό και το αντίστροφο.  

Συμπεράσματα 

Ο Πτολεμαίος έδωσε το αρχαιότερο γνωστό ποσοτικό πείραμα. Η μελέτη των δεδομένων του 

δίνει την ευκαιρία να δούμε μια περίπτωση πιθανής προσαρμογής δεδομένων που να 

ταιριάζουν με τη θεωρία. Η μελέτη αυτής της προσαρμογής των δεδομένων μπορεί να 

συνδυαστεί με συζήτηση θεμάτων ηθικής που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα (Allchin 

1998). Η συσκευή του στηρίχτηκε στη θεωρία εκπομπής από το μάτι. Αντίθετα η συσκευή του 

Αλ Χαϊθάμ στηρίχτηκε στην άποψη ότι το φως εκπέμπεται από τα σώματα. Οι δύο μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται στη σχολική πράξη. Τα γνωστά πειράματα με καρφίτσες ή χάρακες   (π.χ. 

Walker 1973) επαναλαμβάνουν τη μέθοδο του Πτολεμαίου με τα γνωστά μειονεκτήματα της 

μεγέθυνσης του ειδώλου. Η χρήση προβολέων είναι κατ’ ουσία η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ. Οι 

κανόνες του Αλ Χαϊθάμ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δειχτεί η προσωρινότητα των 

θεωριών της φυσικής αρκεί να γίνει μια προσεκτική προσέγγιση και να μη θεωρηθεί από τους 

διδασκόμενους ότι η ενασχόληση με τη φυσική είναι κάτι το μάταιο.  

Όπως τονίζει ο Οικονόμου (1990) η φυσική δεν μπορεί να οριστεί από ένα εκ των προτέρων 

δοσμένο αντικείμενο μελέτης όσο από τη μεθοδολογία της. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να 
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φανεί μέσα από απλά πειράματα, όπως αυτά που αφορούν οπτικά φαινόμενα. Τα 

πειράματα  που δίνουν ποσοτικές παρατηρήσεις (όπως αυτά που αφορούν το νόμο της 

διάθλασης) με την επίδραση του εποικοδομισμού έχουν κάπως παραμεληθεί. Όμως για την 

πραγματική κατανόηση της φύσης της φυσικής θα πρέπει να  επανέλθουν πιο ενεργά στη 

διδασκαλία.  Τέλος η «τέλεια εστίαση» του Ιμπν Σαχλ μπορεί να δείξει και πάλι την 

προσεγγιστική φύση των θεωριών της φυσικής καθώς παύει να υπάρχει αυτή η τέλεια 

εστίαση μόλις η πηγή πάψει να βρίσκεται στην εστία, ή οι παράλληλες ακτίνες αποκτήσουν 

κάποια κλίση.   

 

Κεφάλαιο 5, Οραση 

Η διδασκαλία της όρασης περιλαμβάνει: α) Τη λειτουργία του ματιού ως οπτικού οργάνου,  

β) τη μεταβίβαση της πληροφορίας στον εγκέφαλο,  γ) τη διόφθαλμη όραση,  δ)Τα 

σφάλματα και τις οπτικές απάτες. 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν εξετάζεται η αντίληψη των χρωμάτων καθώς το θέμα αναλύεται σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Α) Λειτουργία του ματιού ως οπτικού οργάνου 

Θεωρείται πρωταρχικής σημασίας να αντιληφθούν οι μαθητές ότι για να δούμε κάτι, θα 

πρέπει μια αποκλίνουσα δέσμη φωτός να έρθει από κάθε σημείο του αντικειμένου και να 

προσπέσει στο μάτι. Το εύρος της φωτεινής αυτής δέσμης καθορίζεται από το μέγεθος της 

κόρης. Αυτή η βασική γνώση είχε κατά κάποιο τρόπο εμποδιστεί με την άποψη των 

αρχαίων Ελλήνων: Ευκλείδη, Ήρωνα, Πτολεμαίου Θέωνα και του Άραβα Αλ Κίντι, ότι το μάτι 

εκπέμπει ακτίνες όρασης (όψεις). Σε μελέτες για τις απόψεις των μαθητών βρίσκεται ότι 

λίγοι μαθητές έχουν την άποψη ότι το μάτι εκπέμπει ακτίνες. Όμως πιθανόν η απάντηση να 

εξαρτάται από το πλαίσιο της ερώτησης. Αρκετοί φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. που τους ζητήθηκε 

να σχεδιάσουν  ακτίνες και να εξηγήσουν τη λειτουργία του  μικροσκοπίου έδωσαν 

εξηγήσεις με φράσεις όπως "μια ακτίνα φεύγει από το μάτι μας". Κατά κάποιο τρόπο το 

ίδιο παρατηρούμε και στον Αριστοτέλη που ενώ ανέπτυξε τη θεωρία της επίδρασης του 

μέσου και της απόρριψης των ακτίνων όρασης, στην περίπτωση της εξήγησης της Άλως και 

του Ουράνιου τόξου χρησιμοποιεί τις "όψεις" για να εξηγήσει τα φαινόμενα. 

Ο πρώτος που δίνει μια ξεκάθαρη θεωρία για το μάτι ως όργανο που δέχεται το φως από το 

εξωτερικό είναι ο Αλ Χαϊθάμ. Είναι χρήσιμο διδακτικά να παρουσιαστεί η θεωρία του, γιατί 

μπορεί να έρθει σε αντιπαραβολή με τη σύγχρονη θεωρία του ματιού.  Ο Αλ Χαϊθάμ βασικά 

έδωσε την άποψη ότι το είδωλο σχηματίζεται ορθό στην επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς 

που είναι το ευαίσθητο σημείο του ματιού. Φαίνεται περίεργο ότι επέμενε στο ορθό 

είδωλο, και δε δέχτηκε το αντεστραμμένο μιας και είχε μελετήσει το σκοτεινό θάλαμο και 

θα μπορούσε να θεωρήσει το μάτι ως ένα είδος σκοτεινού θαλάμου. Το ότι το είδωλο 

σχηματίζεται αντεστραμμένο στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς προκαλεί δυσκολίες 

και στους μαθητές. 

1- Διδασκαλία του ματιού ως οπτικού οργάνου 

Για τη διδασκαλία της λειτουργίας του ματιού ο Goldberg κά (1995) προτείνουν 
δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές μελετούν  διάφορες ιδιότητες του ματιού και 
της όρασης. Αυτές καθοδηγούν την οικοδόμηση  ενός μοντέλου του ματιού. 
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Αναπτύσσονται οι ακόλουθες ιδέες: 

Το μάτι ως οπτικό όργανο,  βλέπω ένα αντικείμενο, ο αμφιβληστροειδής έχει περιοχές 
ευαίσθητες στο φως. 

Οι μαθητές εξερευνούν δύο  παθήσεις (πρεσβυωπία, μυωπία) και μπορούν να 
δώσουν τη διόρθωση. Στην τελευταία δραστηριότητα μελετούν την παραγωγή 
εικόνων στις εφημερίδες και εφαρμόζουν το μοντέλο της όρασης για να εξηγήσουν το 
φαινόμενο. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:  

α) Εξέταση του ματιού. Οι μαθητές κάνουν την εξέταση με τη βοήθεια ενός καθρέφτη, για 

να ανακαλύψουν γεωμετρικά χαρακτηριστικά καθώς και το μέγεθος της κόρης όταν 

υπάρχει λίγο ή πολύ φως.  

β) Τυφλό σημείο. Για να προβληματιστούν οι μαθητές για το εσωτερικό του ματιού κάνουν 

μια άσκηση παρατήρησης του τυφλού σημείου. Στη δραστηριότητα αυτή ο κάθε μαθητής 

θα πρέπει πάνω σε μια κάρτα να γράψει ένα Χ  (περίπου 1 cm από την άκρη της) και να 

κάνει έναν κύκλο του ιδίου ύψους όπως το Χ περίπου 5cm δεξιά από το Χ. Κρατά την κάρτα  

στο ύψος του ματιού του  με τεντωμένο το χέρι και ακολούθως κλείνει το αριστερό του 

μάτι. Το «Χ» θα πρέπει να είναι μπροστά στο δεξί του μάτι. Αν κινήσει αργά την κάρτα προς 

το πρόσωπο του ενώ παρατηρεί το «Χ» με το δεξί του μάτι, θα πρέπει να παρατηρήσει μια 

εξαφάνιση του Ο και μετά μια επανεμφάνιση του.  Η δραστηριότητα αυτή προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Αυτό δοκιμάστηκε με επιτυχία σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Ο 

διδάσκων μπορεί να εξηγήσει ότι η εξαφάνιση του Ο οφείλεται στο ότι το φως από το Ο 

πέφτει σε ένα σημείο του ματιού που είναι  η είσοδος του οπτικού νεύρου.  

Ιστορική σημείωση: Ο  Edme Mariotte το 1668 (Pauty Michel 2001) έχοντας κατανοήσει ότι 

το οπτικό νεύρο δεν είναι ακριβώς πίσω από την κόρη αλλά (στο δεξί μάτι) λίγο αριστερά 

προς τη μύτη, με υπολογισμό έβαλε δύο άσπρα χαρτιά σε ένα σκούρο τοίχο  σε απόσταση 

"δύο πόδια" μεταξύ τους. Καθώς απομακρύνθηκε  από τον τοίχο έχοντας το αριστερό του 

μάτι κλειστό προς έκπληξη του είδε να εξαφανίζεται το ένα χαρτάκι. Έτσι ανακαλύφθηκε το 

τυφλό σημείο. 

γ) Κοντινό και μακρινό σημείο. 

 Δραστηριότητες που αφορούν το πιο κοντινό σημείο για ανάγνωση χωρίς θόλωμα της 

εικόνας και το πιο μακρινό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να διαβάσει χωρίς βοήθεια 

γυαλιών. Μπορούν να δουν οι μαθητές ότι ο καθένας από αυτούς έχει το δικό του κοντινό 

και μακρινό σημείο. 

Διδασκαλία ενός απλού  μοντέλου της όρασης 

Με αυτήν τη 
συζήτηση/επίδειξη 
αναπτύσσεται ένα αρχικό 
μοντέλο της όρασης που 
στηρίζεται στις προηγούμενες 
παρατηρήσεις. Το μοντέλο 
είναι απλό, προσεγγιστικό και 
έχει να κάνει μόνο με την 
αχρωματική όραση 

Κερατοειδής
Κόρη

Ίρις

Φακός

Αμφιβληστροειδής

Οπτικό νεύρο
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1. Κατ' αρχήν με συζήτηση δημιουργείται ένα χονδροειδές διάγραμμα του μοντέλου 
του ματιού, όπως στην εικόνα 1. 

Τα ερωτήματα που μπορούν να συζητηθούν είναι: Ποια είναι η λειτουργία του 
κερατοειδούς, της κόρης, της ίριδας; Τι παρατηρήσαμε; Μήπως μπορούμε να 
σκεφτούμε ότι ο αμφιβληστροειδής συμπεριφέρεται σαν μία οθόνη; Έχουμε διάθλαση 
του φωτός που μπαίνει στο μάτι;  

Ένα συμπέρασμα που θα προκύψει είναι ότι το μάτι συμπεριφέρεται σαν ένα οπτικό 
όργανο: ο σκοπός του είναι να σχηματίζει καθαρά είδωλα εξωτερικών αντικειμένων 
πάνω στον αμφιβληστροειδή. Τα βασικά του συστατικά είναι: ίρις, φακός και 
αμφιβληστροειδής. 

Αν και ο κερατοειδής ευθύνεται για 
το 75% της διάθλασης, για 
απλότητα θα ονομάσουμε το 
σύστημα κερατοειδούς - φακού  ως 
φακό του ματιού και θα υποθέτουμε 
ότι όλη η κύρτωση συμβαίνει στο 
φακό. Κάνουμε το διάγραμμα της 
εικόνας 2. 

 

Εδώ εισάγεται η εξής βασική ιδέα:  

Για να δω ένα σημείο, το φως που εκπέμπεται πρέπει να δίνει μία  αποκλίνουσα 
δέσμη από το σημείο και να μπει στο μάτι του παρατηρητή. 

Για να δείξουμε  έναν παρατηρητή που βλέπει ένα σημείο θα πρέπει να έχουμε 
τουλάχιστο δύο ακτίνες που δημιουργούν μία αποκλίνουσα δέσμη από αυτό το 
σημείο και μπαίνουν στο μάτι 

Αντιπαραβολή του μοντέλου του ματιού με το μοντέλο του ματιού του Αλ 
Χαϊθάμ 

Η αντιπαραβολή του μοντέλου του ματιού είναι χρήσιμη, γιατί οι μαθητές μπορούν να δουν 

ότι δεν ήταν πάντα αποδεκτό το ότι σχηματίζεται το είδωλο ανάποδα στον 

αμφιβληστροειδή. Ταυτόχρονα μπορούν να δουν τον προσωρινό και δοκιμαστικό 

χαρακτήρα των επιστημονικών θεωριών. 

Το βιβλίο του Αλ Χαϊθάμ «Αλ Μαναζίρ» περιέχει μια πλήρη περιγραφή των βασικών 

τμημάτων του ματιού. Δε στοχεύει στην ανατομική περιγραφή και στην κατασκευή των 

στρωμάτων ή τις διάφορες αρτηρίες, αλλά θέλει να το περιγράψει ως όργανο της όρασης. 

Όπως φαίνεται, τα στοιχεία του για το μάτι τα πήρε από τις περιγραφές του Γαληνού.  

Ο Αλ Χαϊθάμ αναφέρει τα δύο νεύρα που ξεκινούν από το πίσω μέρος του εγκεφάλου και 

καταλήγουν στο εξωτερικό μέσο του εγκεφάλου, μετά ενώνονται και γίνονται ένα νεύρο, το 

οποίο στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο νεύρα και οι προεκτάσεις καταλήγουν στα δύο κοίλα 

τμήματα που περιέχουν τις οφθαλμικές κοιλότητες. Σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής 

του πιστεύει κι αυτός ότι τα νεύρα είναι κούφια. Τα διάφορα στρώματα του ματιού για τον 

Αλ Χαϊθάμ είναι:  

1. – Το λευκό λίπος που γεμίζει τη μεγάλη κοιλότητα και το ονομάζει «προσκολλημένη 

(επιπεφυκότα) (αλ μουλτάχιμα ). 

Είδωλο που
σχηματίζεται στον
αμφιβληστροειδή

 

Εικόνα 2 Αποκλίνουσα δέσμη, εστίαση στον 
αμφιβληστροειδή 
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2. – Το σταφυλοειδές (Αλ Αναμπέϊα ) γι' αυτόν είναι μια κούφια σφαίρα που 

δίνει το χρώμα του ματιού και είναι προσκολλημένο με τον επιπεφυκότα. Ο επιπεφυκώς 

καλύπτει την σφαίρα εκτός από το μπροστινό μέρος στο κέντρο του οποίου υπάρχει η «οπή 

του σταφυλοειδούς (θάκμπ αλ αναμπέϊα )» δηλ. η κόρη του ματιού. 

Θεωρεί ότι αυτή η οπή είναι απέναντι από την κοιλότητα του νεύρου (αντίθετα με αυτά 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω που αφορούν το τυφλό σημείο). 

3.– Ο κερατοειδής (κουρνέια 

 είναι το λευκό διαφανές 

στρώμα, το οποίο καλύπτει την 

κόρη και όλο το μπροστινό μέρος. 

4– Ο κρυσταλλοειδής (Αλ Τζαλιντία 

), (το κρυσταλλοειδές 

σύμφωνα με το Γαληνό), είναι μια 

μικρή λευκή σφαίρα μέσα στο 

σταφυλοειδές και βρίσκεται στο άκρο 

της κοιλότητας του νεύρου. Ο 

κρυσταλλοειδής χωρίζεται σε δύο 

τμήματα που έχουν διαφορετική 

διαφάνεια. Το πρώτο έχει διαφάνεια 

που μοιάζει με τη διαφάνεια του 

κρυστάλλου, ενώ το δεύτερο κομμάτι 

του έχει διαφάνεια που μοιάζει με τη 

διαφάνεια του γυαλιού και το 

ονομάζει υαλοειδές υγρό.  

Ο Αλ Χαϊθάμ μας δίνει και άλλα βασικά τμήματα του ματιού. Η «λευκή υγρότητα» γεμίζει 

την κοιλότητα του σταφυλοειδούς και το ονομάζει ωοειδή υγρότητα (μπαϊντέια , 
ωοειδές σύμφωνα με τον Γαληνό), γιατί μοιάζει με το άσπρο του αυγού.  

Οι απόψεις του Αλ Χαϊθάμ για τη σύνδεση του οπτικού νεύρου με τον κρυσταλλοειδή στο 

σημείο όπου προσκολλάται με το σταφυλοειδές είναι γενικά σωστές, γιατί ο 

αμφιβληστροειδής είναι η προέκταση του οπτικού νεύρου και εξαπλώνεται μέσα στην 

κοιλότητα του ματιού. 

Αν η όραση συμβαίνει με την ενέργεια των φώτων που εκπέμπονται από κάθε σημείο της 

επιφάνειας προς την επιφάνεια του ματιού, αυτό συμβαίνει από όλα τα αντικείμενα που 

βρίσκονται απέναντι από το μάτι την ίδια στιγμή, αλλά το μάτι ξεχωρίζει το κάθε 

αντικείμενο και το χρώμα του. Ως προς αυτό το σημείο συμφωνεί με τις σύγχρονες 

απόψεις. 

Υπάρχουν δύο βασικές σκέψεις στη θεωρία του: 

Πρώτη: Οι αισθήσεις γίνονται αντιληπτές μόνο στον κρυσταλλοειδή. Κατά την κρίση του ο 

κρυσταλλοειδής είναι το πρώτο ειδικό όργανο που συναντά το φως καθώς μπαίνει στο 

μάτι.  

Δεύτερη: Αναφέρεται στο ότι το μάτι αντιλαμβάνεται ως χωριστές τις εικόνες καθενός 

σημείου της επιφάνειας προς την οποία βλέπει. Το φως φτάνει από κάθε σημείο της 

επιφάνειας του ορατού αντικειμένου, σε όλα τα σημεία του κερατοειδούς που είναι 

 

 
Εικόνα 3 Το μοντέλο του ματιού του Αλ Χαϊθάμ 
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μπροστά στην κόρη, εισχωρεί μέσα από τον κερατοειδή μέχρις ότου να φτάσει ένα μέρος 

από το φως στο μπροστινό μέρος του κρυσταλλοειδή, όμως ο κρυσταλλοειδής δεν 

αισθάνεται το φως παρά μόνο αν η ακτίνα είναι κάθετη στην επιφάνεια του.  

 Αν θεωρήσουμε τον κώνο με κορυφή το σημείο Μ (εικ. 4) και βάση την κόρη, τότε οι 

ευθείες που ενώνουν τα σημεία από αυτό το αντικείμενο με το σημείο Μ δίνουν ακτίνες 

που εισχωρούν στο μάτι χωρίς να αλλάζει η πορεία τους λόγω διάθλασης. Ο 

κρυσταλλοειδής νιώθει αυτό το φως. Η διάταξη των σημείων που προβάλλονται πάνω στον 

κρυσταλλοειδή ονομάζεται από τον Αλ Χαϊθάμ εικόνα (είδωλο) του «ορώμενου» (Σούρατ αλ 

μαμπσούρ ) αλλά και «συναρμολογημένη» εικόνα (Μουρτάμπα ) 

της οποίας τα τμήματα αντιστοιχούν στα τμήματα του αντικειμένου. Αυτή η άποψη θα 

πρέπει να αντιπαραβληθεί με τις σύγχρονες απόψεις. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πώς 

αντιμετώπισε τις άλλες ακτίνες που 

προέρχονται από το σημείο και γιατί 

θεώρησε μόνο αυτές που κινούνται κατά 

την κάθετο; Πώς δικαιολόγησε ότι το μάτι 

τις αγνοεί;  

Το πρώτο του επιχείρημα ήταν, ότι στη 

φύση συμβαίνουν "φυσικές" κατακόρυφες 

κινήσεις. Το δεύτερο ήταν ότι η 

συνεισφορά της διάθλασης είναι πολύ 

μικρή. Για να το δείξει αυτό έκανε την εξής 

σύγκριση: όταν το μεσημέρι ένα κερί είναι 

αναμμένο δεν το αντιλαμβανόμαστε 

μπροστά στο φως του Ηλίου.  

Η συνέχιση της πορείας στο  μάτι 

Οι ακτίνες που γίνονται αισθητές στον κρυσταλλοειδή διαδίδονται μέχρι την επιφάνεια που 

τον διαχωρίζει από το υαλοειδές. Οι ακτίνες παθαίνουν διάθλαση στην ενδιάμεση 

επιφάνεια με την υαλοειδή υγρότητα (ρουτούμπατ αλ ζουγκαγκέΪα) Η 

υαλοειδής υγρότητα έχει διαφορετική "διαφάνεια" (δείκτη διάθλασης) από τη "διαφάνεια" 

του κρυσταλλοειδούς, το υαλοειδές είναι πιο διαφανές από το κρυσταλλοειδές (οπτικά πιο 

αραιό). Οι ακτίνες που διαθλώνται πάνω στη διαχωριστική επιφάνεια δεν τέμνονται μεταξύ 

τους μετά την είσοδο τους στο υαλοειδές.  

 Η εικόνα, όπως λέει, παραμένει μέσα στο υαλοειδές ως μία και καταλήγει στο κοίλωμα του 

νεύρου.  

Μια περίληψη της βασικής σκέψης του Αλ Χαϊθάμ φαίνεται στην εικόνα 4.  

Προσαρμογή της θεωρίας του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ αναφορικά με τις απαιτήσεις της 
διάθλασης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ επιστρέφει στο θέμα της διάθλασης και προσπαθεί να την κάνει πιο ταιριαστή 

με τα φαινόμενα της φύσης και της ζωής. Με αυτήν την προσαρμογή έκανε ένα βήμα στη 

θεωρία του, την οποία επικαλείται όποτε παρουσιάζεται ανάγκη.  

 

Εικόνα  4 Η πορεία των ακτίνων μετά τον 
κρυσταλλοειδή κατά τον Αλ Χαϊθάμ 
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Μπορούμε να θεωρήσουμε διάφορες ευθείες που ξεκινούν από το κέντρο του ματιού, 

διαπερνούν κάθετα την επιφάνεια του ματιού και σχηματίζουν ένα κώνο που ο Αλ Χαϊθάμ 

ονομάζει κώνο των ακτίνων. Ο Αλ Χαϊθάμ αναφέρει πειράματα και παρατηρήσεις που 

αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να παρατηρηθεί ένα αντικείμενο, ακόμη και αν είναι έξω 

από το ύψος του κώνου των ακτίνων.  

O Αλ Χαϊθάμ εξηγεί το θέμα: «Ο πειραματιστής στηρίζει μια λεπτή βελόνα ή κάποιο αιχμηρό 

αντικείμενο και το φέρνει σε μια θέση που είναι απέναντι από ένα λευκό τοίχο, καλύπτει το ένα 

μάτι και τοποθετεί τη βελόνα κοντά στο άλλο μάτι, την πλησιάζει στο μάτι μέχρις ότου αγγίξει 

τις βλεφαρίδες του, οπότε τη φέρνει κοντά στο μέσο του ματιού και παρατηρεί προς τον λευκό 

τοίχο που είναι απέναντι του, βλέποντας τη βελόνα ως ένα διαφανές αντικείμενο που έχει 

κάποια αδιαφάνεια. Βλέπει τον τοίχο πίσω από τη βελόνα».  

Ο Αλ Χαϊθάμ εξηγεί ότι το μάτι βλέπει τον τοίχο ενώ καλύπτεται η κόρη του ματιού από τη 

βελόνα, διότι δε βλέπει απ’ ευθείας αλλά με διάθλαση των ακτίνων που έρχονται από τις 

πλευρές της βελόνας. 

Εστίαση, ιδιότητες του φακού του ματιού 

Ακολούθως οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στο μάτι συμβαίνει μία 

εστίαση: Ζητείται από τους μαθητές να κρατήσουν το δείκτη τους σε απόσταση 30 cm από 

τα μάτια και μετά να κοιτάξουν εστιάζοντας την προσοχή τους σ' αυτό και ταυτόχρονα να 

προσπαθήσουν να δουν ένα μακρινό αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και το αντίστροφο. 

Θα παρατηρήσουν ότι ενώ βλέπουν καθαρά το δάχτυλο τους δεν μπορούν να δουν καθαρά 

και το μακρινό αντικείμενο, ενώ αντίστροφα θα βλέπουν καθαρά το μακρινό αντικείμενο 

και θολά το δείκτη τους.  

Όταν είχαν δουλέψει στους συγκλίνοντες φακούς, παρατήρησαν ότι όταν ελάττωσαν την 

απόσταση μεταξύ φακού και αντικειμένου, έπρεπε να αυξήσουν  την απόσταση οθόνης - 

ειδώλου. Με το μάτι όμως δεν συμβαίνει αυτό, αφού η απόσταση αυτή είναι σταθερή (του 

αμφιβληστροειδούς), άρα θα πρέπει να μεταβληθεί ο φακός το σχήμα του δηλαδή. 

Σ' αυτό το σημείο μπορούν να παρουσιαστούν φακοί με ίδια διάμετρο αλλά διαφορετικά 

πάχη. Μπορεί να φανεί ότι ο πιο παχύς φακός έχει μικρότερη εστίαση.  

Μπορούν να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι για μικρότερες αποστάσεις, για να γίνει 

εστίαση, θα πρέπει ο φακός να κάμπτεται έτσι που να αυξάνει η καμπυλότητα του. 

Ανάγκη για να ξεχωρίσει η εστίαση από την ικανότητα να ξεχωρίζουν οι λεπτομέρειες. 
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Οι μαθητές θα πρέπει αφού έχουν 

αντιληφθεί ότι υπάρχει μία μέγιστη 

απόσταση πέρα από την οποία δεν 

μπορούν να δουν λεπτομέρειες ενός 

αντικειμένου χωρίς βοηθητικά μέσα, να 

αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό. 

Εδώ θα πρέπει να εισαχθεί ένα απλό 

μοντέλο του αμφιβληστροειδούς, χωρίς 

να αναφέρονται κώνοι και ραβδία, στο 

οποίο να δείχνεται μία κατασκευή από 

φωτοευαίσθητα στοιχεία. Σε κοντινές 

αποστάσεις τα διάφορα τμήματα ενός 

αντικειμένου εστιάζονται σε 

διαφορετικές φωτοευαίσθητες περιοχές, αντίθετα σε μεγαλύτερες αποστάσεις όλες οι 

περιοχές ενός περίπλοκου αντικειμένου εστιάζονται μόνο σε μία φωτοευαίσθητη περιοχή, 

πράγμα που οδηγεί στην αδυναμία να ξεχωρίζουν τα διάφορα τμήματα του (εικ 5). 

Μυωπία, υπερμετρωπία, πρεσβυωπία  

Για το ερώτημα "πώς διορθώνεται η 

μυωπία και η πρεσβυωπία;"  ζητείται από 

τους μαθητές να δείξουν με σκίτσα το πώς 

αντιλαμβάνονται τα αντίστοιχα 

προβλήματα. Δίνεται η πληροφορία ότι 

στους πρεσβύωπες υπάρχει ευκρίνεια 

στην παρατήρηση των μακρινών 

αντικειμένων, όμως τα κοντινά 

αντικείμενα δε φαίνονται καθαρά. Με 

βάση το απλό μοντέλο του ματιού 

μπορούν οι μαθητές να σκεφτούν το 

σκίτσο του προβλήματος (εικ. 6). Καθώς 

τους ζητείται και μία λύση, μπορούν να δώσουν τη λύση με συγκλίνοντα φακό. Με τη 

βοήθεια ενός συγκλίνοντος φακού πετυχαίνουμε καλύτερη εστίαση. 

Η διδασκαλία του θέματος μπορεί να γίνει 

με τη βοήθεια μοντέλων ματιών που 

φτιάχνουμε με φακούς και οθόνη.  

Κατά παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζεται το 

θέμα της μυωπίας όπως φαίνεται στην 

εικόνα 7. Τίθεται το ερώτημα: "Τι είδους 

φακός θα ήταν χρήσιμος σε ένα μύωπα; 

Κάνε ένα σκίτσο για του τι συμβαίνει σ’ αυτή 

την περίπτωση". 

Για να διορθώσουμε το πρόβλημα θα πρέπει 

να κάνουμε τις δέσμες να αποκλίνουν. Με τη 

βοήθεια των μοντέλων των φακών 

μπορούμε να δείξουμε την κατάσταση. 

Μακρινό
αντικείμενο

Στον πρεσβύωπα ο φακός δεν κάμπτεται αρκετά.
Για κοντινά αντικείμενα δεν έχουμε συγκέντρωση
των ακτίνων στον αμφιβληστροειδή

Διόρθωση με συγκλίνοντα φακό

Εικόνα 6 Ένα σκίτσο για το πρόβλημα της πρεσβυωπίας 

Αντικείμενο κοντά
στο κοντινό σημείο
της όρασης

Μακρινό αντικείμενο

 

Εικόνα  7 Μυωπία 

Ξ
Σήματα από διάφορες περιοχές
του γράμματος φθάνουν μόνο
σε μία φωτοευαίσθητη περιοχή

Ξ
Λευκή περιοχή πάνω
από την ευθεία

Σκοτεινή περιοχή
(ευθεία)
Φωτεινή περιοχή κάτω
από την ευθεία

Το γράμμα κοντά στο μάτι

Ξ
Τα σήματα
ξεχωρίζουν

Εικόνα 5 
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Πλευρική όραση 

Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η πλευρική όραση. Ο Hewitt (1990) δίνει το θέμα της πλευρικής 

όρασης ως ένα θέμα που μπορεί να δείξει στο μαθητή μια διαφορά μεταξύ αυτών που 

παρατηρούμε στο κέντρο των ματιών και αυτών που βλέπουμε με τις πλευρές του ματιού. 

Είναι γνωστό ότι το μάτι πλευρικά είναι ευαίσθητο στις κινήσεις και δεν μπορεί να διακρίνει 

λεπτομέρειες. Ένας από τους πρώτους που προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για αυτό το 

θέμα  ήταν ο Άραβας Αλ Κίντι. 

Μεταβολές στην ευαισθησία μέσα στον κώνο όρασης για τον Αλ Κίντι. 

Ο Αλ Κίντι απορρίπτει την άποψη των οπαδών του Ευκλείδη ότι «η κεντρική ακτίνα όρασης 

είναι πιο ευαίσθητη ως συντομότερη και γι' αυτό αντιλαμβάνεται πιο δυνατά, δηλαδή ότι η 

ένταση της αντίληψης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος της ακτίνας». Ένα 

επιχείρημά του είναι: ένα σώμα είναι κοντά στο μάτι αλλά το μάτι αντιλαμβάνεται πιο 

καθαρά ένα άστρο που βρίσκεται σε τεράστια απόσταση. 

Για τον Αλ Κίντι η αξονική ακτίνα αντιλαμβάνεται πιο καθαρά το αντικείμενο, ενώ οι άλλες 

ακτίνες παράγουν πιο αδύνατες αισθήσεις αν η απόστασή τους είναι μεγάλη από τον 

κεντρικό άξονα. Με τις εξηγήσεις του ήγειρε νέα ερωτήματα: Γιατί οι περιφερειακές ακτίνες 

είναι λιγότερο δυνατές από ό,τι οι κεντρικές ακτίνες;  

Με μια νέα πρόταση ο Αλ Κίντι προσφέρει μια γεωμετρική εξήγηση για τις μεταβολές στην 

ένταση της ακτινοβολίας όρασης και ως εκ τούτου για την καθαρότητα της αντίληψης. 

Το όργανο της όρασης (εικ. 8), το μάτι δηλαδή είναι ο 

κύκλος ΑΒΓ με κέντρο το Δ. Το μέρος του ματιού που έχει τη 

δύναμη να αντιλαμβάνεται το ορατό αντικείμενο είναι το 

τόξο ΑΒΓ. Σχεδιάζονται: Η ΖΕ εφαπτομένη στο μέσο Β, η ΗΤ 

εφαπτομένη στο σημείο Α, που είναι ένα από τα δύο άκρα 

της εξωτερικής κυρτότητας του ματιού και η γραμμή ΙΚ 

εφαπτομένη στο σημείο Γ που είναι το άλλο άκρο της 

εξωτερικής κυρτότητας του ματιού.  

Ο Αλ Κίντι με βάση τη θεωρία της εκπομπής λέει ότι το τόξο ΗΤ 

«φωτίζεται» από τις ακτίνες από το σημείο Α, το τόξο ΙΚ από 

τις ακτίνες από το σημείο Γ και το τόξο ΖΕ φωτίζεται από το Β. 

Έτσι το τόξο ΙΛΤ φωτίζεται και από τα τρία σημεία, με 

αποτέλεσμα ο παρατηρητής να βλέπει καθαρότερα τα σημεία 

του απ' ότι τα άλλα σημεία.  

Έτσι ο Αλ Κίντι επιχειρηματολογεί υποστηρίζοντας ότι, ένα 

αντικείμενο που βρίσκεται στον άξονα του κώνου όρασης 

γίνεται αντιληπτό από την ακτινοβολία του κέντρου του 

ματιού, ενώ αντικείμενα που είναι στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου γίνονται αντιληπτά 

χάρη σε ακτινοβολία που εκπέμπεται από την περιφέρεια του ματιού.  

  

 2- Η Όραση από την ψυχολογική άποψη 

Η
Ε

Ι

Λ

Τ

Β

Α

Γ

Ζ

Κ

 

Εικόνα 8   Εξήγηση της πλευρικής 
όρασης από τον Αλ Κίντι 
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Η μελέτη της όρασης από ψυχολογική άποψη ξεκίνησε από τις μελέτες του Πτολεμαίου. Για 

τον Πτολεμαίο οι ακτίνες κινούνται στο διαφανή χώρο μέχρις ότου σταματήσουν από ένα 

αδιαφανές σώμα. Αυτό το σταμάτημα μεταφράζεται από μία αντίστοιχη αίσθηση της 

παρουσίας του έγχρωμου σώματος. Ο Πτολεμαίος διακρίνει δύο τρόπους εντοπισμού με 

την όραση. Ο ένας τρόπος έχει σχέση με το μήκος της ακτίνας όρασης και  η ακτίνα αυτή 

θεωρείται ως ενσυνείδητη. Ο άλλος τρόπος εξαρτάται από τη σχετική θέση των ακτίνων στο 

σύνολο του κώνου όρασης και κάθε ακτίνα θεωρείται ότι έχει τη συνείδηση μιας σχετικής 

αξίας της διεύθυνσης. 

Η αναπαράσταση του Πτολεμαίου συμπεριλαμβάνει αντικείμενα που φαίνονται στις 

πραγματικές τους κατευθύνσεις σε σχέση με την κορυφή του κώνου όρασης. Σε σύγχρονη 

γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική προβολή των ειδώλων του αμφιβληστροειδούς 

προς το εξωτερικό έχει θέση ακριβώς αντίστροφη από την προβολή των σημείων-

αντικειμένων πάνω στον αμφιβληστροειδή και με το ίδιο κέντρο: το μέσο κομβικό σημείο. 

Στην πραγματικότητα οι κατευθύνσεις πάνω στις οποίες εξωτερικεύουμε τις αισθήσεις του 

αμφιβληστροειδούς αναφέρονται σε μία εγωκεντρική αρχή: το κέντρο κυκλωπικής 

προβολής που βρίσκεται μεταξύ των δύο ματιών. Ως κυκλωπική προβολή θεωρείται από 

τον Nicholas Wade (1994) το σημείο ενός φανταστικού ματιού που βρίσκεται στο κέντρο 

του μετώπου και είναι η θέση στην οποία αναφέρεται η διόφθαλμη όραση.  

Ελάχιστα των αισθήσεων: Μια ενδιαφέρουσα έννοια που παρουσίασε ο Πτολεμαίος αφορά 

τα ελάχιστα των αισθήσεων. Η έννοια αυτή είναι πολύ χρήσιμη στη Διδακτική της όρασης.  

Ο Πτολεμαίος λέει ότι το όργανο όρασης δεν είναι τέλειο. Έχουμε περιορισμένη ικανότητα 

για διαχωρισμό των διαφόρων στοιχείων. Έχουμε ελάχιστα κάτω από τα οποία δεν 

μπορούμε να έχουμε αισθήσεις των διαφορών. Οι διαφορές κάθε είδους για να γίνονται 

αντιληπτές πρέπει να ξεπερνούν ένα ελάχιστο (κατώφλι). Όλες οι μεταβολές (χρώματος, 

μεγέθους, παραμόρφωσης, μετακίνησης) για να καταγραφούν πρέπει να είναι αισθητές. 

Αυτό είναι προφανές για τα μεγέθη. Όταν απομακρύνεται ένα αντικείμενο εξαφανίζεται. 

Ενώ η γωνία είναι διάφορος του μηδενός το σώμα γίνεται αόρατο. Δύο άνισες γωνίες 

δίνουν ίδιες πληροφορίες όταν η διαφορά τους δεν ξεπερνά μια ορισμένη τιμή. Αυτά μας 

θυμίζουν σύγχρονες έννοιες της Ψυχοφυσικής (Sekuler 1994). 

Για τις αποστάσεις λέει ότι δύο σημεία που βρίσκονται σε άνισες αποστάσεις, το μάτι 

μπορεί να τα βλέπει σε ίσες αποστάσεις. Αυτή η ελάχιστη διαφορά αποστάσεων εξαρτάται 

από τα υπό σύγκριση μεγέθη.  

Σε μεγάλες αποστάσεις αυξάνεται πολύ το ελάχιστο των διαφορών που απαιτούνται για να 

γίνουν αντιληπτές, π.χ. οι διαφορές στις γωνίες τείνουν να μηδενιστούν.  

Όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τα κοίλα ή τα κυρτά από τα επίπεδα σχήματα, αν οι 

διαφορές αποστάσεων δεν είναι μεγάλες, τότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το επίπεδο 

σχήμα από ένα κοίλο ή κυρτό. 

Κίνηση τοπική: Μπορεί να μη γίνεται αισθητή για πολύ απομακρυσμένα σώματα, όπως τα 

άστρα ή τα πλοία. Μια περιοδική κίνηση μπορεί να είναι τόσο γρήγορη που μια πλήρης 

περίοδος να γίνεται σε λιγότερο χρόνο από όσο είναι το ελάχιστο κατανοητό του χρόνου, 

π.χ. οι ακτίνες της ρόδας καθώς περιστρέφεται. 

Απόψεις του Αλ Χαϊθάμ 
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Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε τη δική του ψυχολογική θεώρηση της όρασης. Σε πολλά σημεία 

συνέχισε το έργο του Πτολεμαίου, ενώ σε άλλα έδωσε νέα θέματα που εγγίζουν θέματα της 

σύγχρονης Ψυχολογίας. Ο άνθρωπος από ένα ορώμενο αντιλαμβάνεται το φως και το 

χρώμα. Επιπρόσθετα αντιλαμβάνεται την απόσταση του, το σχήμα του, το μέγεθος του. Ο 

Αλ Χαϊθάμ έδωσε είκοσι δύο νοήματα που αντιλαμβανόμαστε ως μερικά νοήματα: 

Δίνει διάφορα παραδείγματα: Η ευθύτητα και η κυρτότητα ανήκουν στο σχήμα, αν έχουμε 

πολλά ή λίγα αντικείμενα στον αριθμό, η ισότητα ανήκει στην ομοιότητα και στη διαφορά, 

το γέλιο και το κατσούφιασμα ανήκουν στο σχήμα, η υγρότητα (αναφέρεται στα υγρά) και 

η ξηρότητα  ανήκουν στην κίνηση και ακινησία, καθώς όταν έχουμε υγρότητα παρατηρούμε 

ότι τα τμήματα του υγρού κινούνται το ένα ως προς το άλλο, ενώ στην ξηρότητα 

παραμένουν ακίνητα. Στα σύνθετα νοήματα αναφέρει την ανάγνωση, τη ζωγραφική που 

απαιτούν τα διάφορα επιμέρους νοήματα.  

Η γενική ιδέα στην οποία βάσισε ο Ιμπν Αλ Χαϊθάμ την έρευνα του για την αντίληψη. 

Η αντίληψη γίνεται με τρεις τρόπους: α)την απλή αίσθηση, β)τη γνώση γ) τη σύγκριση με τη 

διάκριση. 

Αντίληψη με απλή αίσθηση 

Η απλή αίσθηση αφορά το φως και το χρώμα. Αν κανείς αντιληφθεί δύο χρώματα που είναι 

ίσα στην ένταση ή διαφορετικά, ή αν αντιληφθεί δύο όμοια ή διαφορετικά χρώματα, τότε 

αντιλαμβάνεται την ομοιότητα ή τη διαφορά και αυτό δε γίνεται με την απλή αίσθηση 

μόνο, αλλά έχουμε και σύγκριση.  

Αντίληψη με γνώση και αντίληψη με σύγκριση και διάκριση 

Την αντίληψη που δεν προέρχεται από την απλή αίσθηση τη χωρίζει σε δύο τμήματα: 

α)«αντίληψη με τη γνώση (ιντράκ μπι αλ μααρίφα)» και β) «αντίληψη 

με τη σύγκριση και τη διάκριση (ιντράκ μπι αλ κιάς ουα αλ ταμιίζ 

)». Δίνει διάφορα παραδείγματα όπως: αν αντιληφθούμε 

ένα γνωστό ζώο είναι αντίληψη με τη γνώση. Σ’ αυτή την περίπτωση η αντίληψη 

συμπληρώνεται με τη σύγκριση της εικόνας του ορώμενου με την εικόνα που έχει δει από 

πριν. Όμως αυτή η σύγκριση δεν είναι πλήρης και δε γίνεται μια διαπίστωση όλων των 

χαρακτηριστικών που έχει η παρούσα εικόνα στο νου, αλλά αρκείται σε ένα χαρακτηριστικό 

που το ονομάζει ο Αλ Χαϊθάμ «σημείο» (αμάρα ) με βάση το οποίο μπορεί ο 

άνθρωπος να αντιληφθεί κάτι από μια εικόνα που είχε δει από πριν.  Αν έχουμε αντίληψη 

με σύγκριση και διάκριση, τότε απαιτείται η παρατήρηση και η κρίση, η επαγωγή από όλα 

τα νοήματα ή έστω από τα περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, αν ο άνθρωπος δει μια 

παράξενη λέξη που δεν την έχει ξαναδεί κι έτσι δε μπορεί να τη συνδέσει με κάτι 

προηγούμενο στο νου του, δεν την αντιλαμβάνεται παρά μόνο αφού διαπιστώσει ένα – ένα 

τα γράμματά της. Η αιτία του διαχωρισμού της αντίληψης με γνώση και της αντίληψης με 

«σύγκριση και διάκριση» είναι ότι στη δεύτερη απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές αυτήν τη διαφορά 

γιατί οι λειτουργίες τους γίνονται πολύ γρήγορα. 

Στην αντίληψη με βάση ένα σημείο ή μερικά σημεία, που είναι αντίληψη με γνώση, θεωρεί 

αυτό που ονομάζει «δύναμη διάκρισης (κούατ αλ μουμάιζα )» ότι μπορεί 

να διακρίνει τα νοήματα και τις διάφορες ιδιότητες από το αντιλαμβανόμενο αντικείμενο. Η 

όραση αντιλαμβάνεται με τη σύγκριση και τη διάκριση αν επαναλάβει την παρατήρηση και 
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κάνει μια τελική διαπίστωση, οπότε στο μέλλον μια επανάληψη της ίδιας αντίληψης γίνεται 

με τη γνώση. Με αυτή τη μέθοδο για καθεμιά από τις μερικές έννοιες σχηματίζεται «μία 

εικόνα ολοκληρωμένη και παγιωμένη στην ψυχή» και για τη διάκριση δεν απομένει παρά 

να ξεχωρίσει τις ατομικές περιπτώσεις. Ο Αλ Χαϊθάμ λέει ότι ο άνθρωπος κερδίζει με την 

ωρίμαση και την εμπειρία στο να αντιλαμβάνεται τις έννοιες κάθε σχήματος ή θέσης ή 

μεγέθους και των ομοίων με τη γνώση, αλλά επιπλέον χρειάζεται τη σύγκριση και τη 

διάκριση, όταν αντιλαμβάνεται ένα ορισμένο σχήμα ή μια ορισμένη θέση ή ένα ορισμένο 

μέγεθος. 

Ανάλυση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την αντίληψη των μερικών εννοιών  

Μετά από αυτά προχωρά στην ανάλυση των 22 εννοιών και εξηγεί τις «μεθόδους της 

σύγκρισης» που κερδίζει η δύναμη της διάκρισης από αυτά τα νοήματα. Πολλές από τις 

εξηγήσεις του και τις θεωρίες του αφορούν τα σφάλματα της όρασης και τις αιτίες τους και 

πολλές από τις θεωρίες του παρέμειναν σωστές στο πέρασμα των αιώνων. 

Τρόπος αντίληψη του φωτός και του χρώματος 

Ο Αλ Χαϊθάμ ασχολείται με τον καθορισμό των εννοιών τις οποίες αντιλαμβάνεται με την 

απλή αίσθηση της όρασης (Αλ χας αλ μούτζριντ ). Εφαρμόζει τη θεωρία του 

για την όραση και την κατασκευή του ματιού. Θεωρεί ότι η φυσική και η φυσιολογική πλευρά 

της όρασης τελειώνει με την άφιξη του αισθήματος στο κοινό νεύρο. Από εκεί και πέρα 

αρχίζει η ψυχολογική πλευρά της όρασης. Στο αισθητήριο όργανο φτάνει η αίσθηση του 

φωτός και του χρώματος, τα οποία θεωρεί ως ανεξάρτητες οντότητες. Η αντίληψη του φωτός 

και του χρώματος γίνεται με την απλή αίσθηση. Όμως η διάταξη των τμημάτων του 

αντικειμένου, το σχήμα της περιφέρειας της εικόνας του, η θέση των τμημάτων του, η 

ομοιότητα και η διαφορά του ενός από το άλλο, όλα αυτά δεν γίνονται αντιληπτά με την 

απλή αίσθηση και μόνο.  

Η παρατήρηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε το χρώμα και το φως διαρκεί για ένα 

χρονικό διάστημα που κατά την άποψή του συνίσταται από δύο χρόνους: α) Το χρόνο 

μεταφοράς της αίσθησης από τη μπροστινή επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς μέχρι την 

τελική αίσθηση και β) το χρόνο που χρειάζεται, για να επιδράσει το φως και το χρώμα στο 

αισθητήριο όργανο, καθώς απαιτείται ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού χρειάζεται ένας 

χρόνος για να υπάρξει η επίδραση και η αλλαγή. 

Ο τρόπος αντίληψης της απόστασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει δύο έννοιες που αφορούν τη λέξη «απόσταση (Αλ μπόοντ )».  

Η πρώτη είναι η απόσταση καθ’ εαυτή, σύμφωνα με την έκφρασή του «η απόσταση που 

είναι απόσταση» (μπίμα χούα μπόοντ ), για την οποία εννοεί ότι δεν υπάρχει 

επαφή ή ότι υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δύο σωμάτων. Αυτή η έννοια δεν 

υπάρχει με την απλή αίσθηση, αλλά αναπτύσσεται αρχικά με τη σύγκριση και τη διάκριση.  

Η δεύτερη έννοια αφορά τον προσδιορισμό της απόστασης ή το μέγεθος της και ανήκει στο 

είδος της ποσότητας, ενώ η πρώτη έννοια είναι τοπολογική. Η πρώτη έννοια γίνεται 

αντιληπτή για κάθε ορατό αντικείμενο και επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση, ενώ η 

δεύτερη έννοια δεν γίνεται πάντα αντιληπτή. Η βασική σκέψη του Αλ Χαϊθάμ είναι ότι ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί την ποσότητα της απόστασης αν δεν υπάρχουν μεταξύ 

του ματιού και του σώματος ενδιάμεσα σώματα που να υποδεικνύουν με τη θέση τους την 

ποσότητα της απόστασης.  
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Μέτριες και μη μέτριες αποστάσεις 

Η αντίληψη της απόστασης έχει δύο πλευρές. «Είτε τα σώματα είναι πολύ κοντά ή πολύ 

μακριά (μη μέτριες αποστάσεις) είτε σε μια μέτρια απόσταση». Έχουμε μέτρια απόσταση 

όταν ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται το αντικείμενο σωστά, ενώ μη μέτρια «όταν γίνεται 

αμφίβολη η εικόνα του αντικειμένου και κρύβονται τα μικρά του τμήματα και τα λεπτά 

χαρακτηριστικά που έχει, γίνεται θολό και όχι καλά διακριτό». Η μέτρια απόσταση δεν είναι 

ορισμένη, αλλά υπάρχουν όρια γι' αυτήν. Σήμερα, βέβαια, ξέρουμε ότι το μάτι δεν μπορεί 

να προσαρμοστεί πέρα από ένα όριο πλησιάσματος. Για τις μεγάλες αποστάσεις 

γνωρίζουμε ότι υπάρχει το όριο της διακριτικότητας (που είναι περίπου ένα λεπτό της 

μοίρας για δύο σημεία) και ονομάζεται οπτική οξύτητα.  

Τρόπος αντίληψης της θέσης 

Ο Αλ Χαϊθάμ χωρίζει το θέμα σε τρία μέρη.  

Α. Η θέση του ορώμενου στο σύνολο ή κατά τμήμα σε σχέση με το μάτι.  

Για το μέρος αυτό ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποιεί τον όρο το «απέναντι (Μουκάμπιλα 
)». Το κρυσταλλοειδές υγρό κατά την άποψή του είναι εξειδικευμένο στην 
αίσθηση του φωτός που κινείται σε καθέτους προς την επιφάνεια του διευθύνσεις. 
Γι’ αυτό το μάτι δεν αντιλαμβάνεται το ορατό παρά μόνο όταν είναι 
προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση που εκτείνονται οι ευθείες αυτές. Εκτός 
από την κατεύθυνση ως παράγοντα θεωρεί και την απόσταση. 

Β. Η θέση των τμημάτων του ορατού αντικειμένου το ένα προς το άλλο.  

Μ' αυτό εννοεί ότι αντιλαμβανόμαστε αν ένα σώμα είναι αριστερά ή δεξιά, πάνω ή 
κάτω από ένα άλλο. Μια άλλη πλευρά αφορά την αντίληψη βαθουλωμάτων και 
προεξοχών που έχει ένα αντικείμενο. 

Γ. Η θέση της επιφάνειας του αντικειμένου που είναι απέναντι από το μάτι σε σχέση 
με το μάτι.  

Λέει ο Αλ Χαϊθάμ: «Η επιφάνεια είναι απέναντι (παράλληλη προς τον παρατηρητή), 
όταν ο άξονας των ακτίνων συναντά ένα σημείο της επιφάνειας και είναι αρμονικά 
κάθετος στην επιφάνεια». 

Τρόπος αντίληψης του τρισδιάστατου σώματος (Αλ Ταγκάσουμ ) για τον 
Πτολεμαίο και τον Αλ Χαϊθάμ 

Ο Πτολεμαίος λέει: διακρίνουμε πολύ καλά τις διαφορές σε βάθος των διαφόρων 

επιπέδων. Δίνει την εξήγηση: έχουμε συνείδηση του μήκους των ακτίνων που συναντούν το 

αντικείμενο. 

Ο Αλ Χαϊθάμ βάσισε την αντίληψη του τρισδιάστατου αντικειμένου, στην αντίληψη των 

θέσεων των διαφόρων τμημάτων του ενός προς το άλλο. Η βάση αυτής της αντίληψη είναι 

η διαφορά των θέσεων των ειδώλων αυτών των τμημάτων στο μάτι. 

Τρόπος αντίληψης του μεγέθους για τον Πτολεμαίο και τον Αλ Χαϊθάμ 

Για τον Πτολεμαίο το μέγεθος που αντιλαμβανόμαστε με την όραση δεν είναι το ίδιο με 

αυτό που δίνει η αφή. Θεωρεί ότι αυτό που έχει σημασία είναι η φαινόμενη διάμετρος.  
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Δεν έχει σημασία πόσες ακτίνες κόβει το αντικείμενο, αλλά η γωνία με την οποία 

παρατηρείται και εξαρτάται από την απόσταση και από την κατεύθυνση (αν είναι κάθετο ή 

πλάγιο προς έναν άξονα), λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τα γωνιακά δεδομένα του κώνου δεν 

είναι ποτέ μεμονωμένα. Οι πληροφορίες από τις γωνίες δεν γίνονται δεκτές έτσι όπως 

είναι. Από τις γνώσεις που έχουμε υπολογίζουμε τα αποτελέσματα της απομάκρυνσης και 

της κλίσης στο φαινόμενο μέγεθος κι έτσι τελικά «αποκαθιστούμε» το πραγματικό του 

μέγεθος. Ο Πτολεμαίος συγκεκριμενοποίησε αυτήν τη διορθωτική κρίση με μια σειρά 

θεωρημάτων στα οποία εξετάζει ποιο αντικείμενο (ευθεία) φαίνεται πιο μεγάλο, όταν 

μεταβάλλονται οι 3 συνιστώσες της κρίσης του μεγέθους που είναι: γωνία, απόσταση, 

κατεύθυνση (Lejeune, 1948).  

Για τον Αλ Χαϊθάμ η αντίληψη του μεγέθους «είναι από τις περίπλοκες έννοιες (Αλ μαάνα 

αλ μουλτάμπισα )». Η αντιμετώπισή του γινόταν μέχρι τότε 

σύμφωνα με τον Ευκλείδη, το οποίο ακολουθούσαν οι οπαδοί της θεωρίας της εκπομπής. 

Σύμφωνα μ’ αυτήν, η αντίληψη του μεγέθους στηρίζεται στη γωνία την οποία διατέμνει 

προς το κέντρο της όρασης. Για τον Αλ Χαϊθάμ η γωνία μόνη δεν αρκεί για την αντίληψη του 

μεγέθους. Απαιτείται ταυτόχρονα η αντίληψη της απόστασης. 

Για να το εξηγήσει, δίνει παραδείγματα από την καθημερινή ζωή: Αν κάποιος κοιτάξει έναν 

τοίχο σε μια μέτρια απόσταση και σηκώσει το χέρι του και καλύψει ένα τμήμα του τοίχου, 

παρόλο που το καλυμμένο τμήμα και το χέρι του τέμνουν ίση γωνία, αντιλαμβάνεται το 

τμήμα του τοίχου ως μεγαλύτερο.  

Για την απόσταση υπάρχει και μια άλλη σύνδεση με το μέγεθος. Αν ο άνθρωπος παρατηρεί 

δύο αντικείμενα σε ίση απόσταση και αν η γωνία που διατέμνουν στο μάτι είναι ίση, τότε 

αν αντιληφθεί ότι το ένα σώμα έχει κλίση, αντιλαμβάνεται ότι είναι και μεγαλύτερο. Η 

αντίληψη της κλίσης ανήκει στην κατηγορία της αντίληψης της θέσης.  

3-Η διόφθαλμη όραση 

Σύγχρονη θέση του προβλήματος. 

Ο Lejeune (1948) στο έργο του για τον Πτολεμαίο αναφέρει τα εξής στοιχεία για τη 

γεωμετρία της διόφθαλμης όρασης: όταν παρατηρούμε ένα σημείο προς το οποίο 

εστιάζουμε την προσοχή μας και ταυτόχρονα πολλά άλλα μαζί, τότε το πρώτο σημείο 

φαίνεται μονό, τα πιο πολλά από τα άλλα σημεία φαίνονται και αυτά μονά (απλά) ενώ 

μερικά φαίνονται διπλά. Καταλήγουμε λοιπόν στην ακόλουθη υπόθεση: σε κάθε στοιχείο 

του κάθε αμφιβληστροειδούς αντιστοιχεί ένα στοιχείο του άλλου αμφιβληστροειδούς, όταν 

τα δύο αυτά στοιχεία συνδέονται στο ίδιο εγκεφαλικό κέντρο. Αν διεγερθούν δύο 

διαφορετικά κέντρα, τότε έχουμε την αίσθηση διαφορετικών σημείων.  
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Στην εικόνα 9 το σημείο στο οποίο εστιάζεται 

η προσοχή είναι το F. Αν το σημείο Α φαίνεται 

απλό (μονό), τότε τα είδωλα του Α: a, a' στους 

δύο αμφιβληστροειδείς ονομάζονται 

αντίστοιχα και οι ευθείες ΝΑ, Ν'Α 

ονομάζονται αντίστοιχες. 

Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων όπου τα 

σημεία φαίνονται ταυτόχρονα απλά 

ονομάζεται ορόπτερος και μεταβάλλεται με 

το σημείο που παρατηρούμε σταθερά. 

Σύμφωνα με τον Nicholas Wade ο όρος 

ορόπτερος εισήχθη από τον μελετητή 

Aguilinius το 1613 στο έργο του Opticorum 

Libri Sex. Philosphis juxta ac Mathematicis 

utiles. 

Το πρόβλημα στους αρχαίους 

Οι Αρχαίοι, είχαν αναπτύξει τις αστρονομικές και τις γεωδαιτικές μετρήσεις. Αν ένας 

παρατηρητής έχει δύο σημεία αναφοράς και ξεχάσει να κλείσει το ένα μάτι, βρίσκει τότε να 

έχει διπλωπία, που είναι το πρώτο πείραμα του Πτολεμαίου. Ο κανόνας με κυλίνδρους του 

Πτολεμαίου δεν είναι παρά μία διόπτρα που χρησιμοποίησε ο Αρχιμήδης, για να μετρήσει 

τη φαινόμενη διάμετρο του Ηλίου. Τέτοιου είδους εργαλεία είχαν εξαπλωθεί την εποχή του 

Πτολεμαίου. Υπάρχει το βιβλίο του Ήρωνα σχετικά με τη χρήση της διόπτρας με λεπτομερή 

περιγραφή της κατασκευής και χρήσης της. Ο Πτολεμαίος έδωσε αξιοσημείωτα πειράματα 

από τα οποία εξήγαγε «θεωρήματα».  

Το βασικό πείραμα 

α.Συνθήκες:  

Ένας βραχύς κανόνας έχει δύο 

κατακόρυφους και λεπτούς 

κυλίνδρους, οι οποίοι βρίσκονται σε 

μια όχι και πολύ μεγάλη απόσταση 

από τα άκρα του κανόνα. Τοποθετείται 

κατακόρυφα στο μέσο της γραμμής ΑΒ 

που συνδέει τα μάτια (Εικ. 10). 

β. Γεγονότα:  

1η περίπτωση: Κοιτάζουμε σταθερά 

τον πιο κοντινό κύλινδρο Η. Ενώ ο Η 

φαίνεται απλός, ο Δ φαίνεται διπλός (εικ. 11α). 

 

Εικόνα 10 

 

Εικόνα 9 Η γεωμετρία της διόφθαλμης όρασης 
κατά το Lejeune 
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Κλείνουμε το ένα μάτι και  εξαφανίζεται η 

εικόνα του διπλού κυλίνδρου που βρίσκεται 

από την ίδια πλευρά με αυτό το μάτι. 

2η περίπτωση: Παρατηρούμε σταθερά τον 

πιο απομακρυσμένο κύλινδρο Δ. Σ' αυτήν την 

περίπτωση ο Δ φαίνεται απλός, ενώ ο Η 

φαίνεται διπλός (εικ. 11β).  

Αυτό το πείραμα έμεινε κλασικό. Είναι η πιο 

εύκολη παρατήρηση διπλών ειδώλων.  

Ο Πτολεμαίος δεν αναφέρει σε ποιες αποστάσεις εμφανίζονται τα είδωλα που παρουσιάζει 

στο 3ο βιβλίο Οπτικής. 

Ο Πτολεμαίος παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές του προηγούμενου πειράματος. Με τα 

πειράματα αυτά προσπαθεί να βρει τη σχέση μεταξύ των σημείων στα οποία προσηλώνεται 

το βλέμμα και της εμφάνισης διπλού σημείου. 

Ο Πτολεμαίος έδωσε μια σύνθεση γι' αυτά τα πειράματα που σε περαιτέρω ανάλυση την 

ανέτρεψε: αν το αντικείμενο τέμνει αντίστοιχες ακτίνες, τότε το είδωλο είναι απλό, αν το 

αντικείμενο τέμνει μη αντίστοιχες ακτίνες τότε είναι διπλό. Ως αντίστοιχες ακτίνες, ορίζει τις 

ακτίνες που είναι «όμοιες» ως προς τη θέση των αξόνων τους. Δύο ακτίνες θα είναι μη 

αντίστοιχες αν η μία είναι περισσότερο δεξιά ή περισσότερο αριστερά από την άλλη σε 

σχέση με τον άξονα ή αν δεν είναι από την ίδια μεριά του άξονα.  

Στη διόφθαλμη όραση οι άξονες, που είναι η βάση για την αντιστοιχία των δύο κώνων 

όρασης, συνενώνουν τις αισθήσεις τους πάνω στη μεσοκάθετο προς τη γραμμή που 

συνδέει τα δύο μάτια. Οι άλλες ακτίνες προβάλλουν τα άλλα αντικείμενα που συναντούν 

δεξιά ή αριστερά από το αντικείμενο στο οποίο εστιάζεται η προσοχή. Όλα τα διπλά είδωλα 

φαίνονται σαν να αναφέρονται προς μία κοινή διεύθυνση των δύο κώνων, που έχει βάση το 

σημείο στο οποίο η μεσαία γραμμή συναντά την ευθεία των δύο ματιών. Το σημείο το 

οποίο προσέχουμε φαίνεται να βρίσκεται 

πάνω στη μεσαία γραμμή. Τα παραπάνω θα 

εξηγηθούν με βάση το βασικό πείραμα (εικ, 

10),  

Αν ο κύλινδρος Δ φαίνεται απλός, τότε ο 

κύλινδρος Η διακόπτει την "όψη" ΑΗ του 

αριστερού ματιού  Α και την "όψη" ΒΗ του 

δεξιού ματιού Β. Στη διόφθαλμη όραση, η 

συνένωση των ακτίνων στο Γ έχει σαν 

αποτέλεσμα οι άξονες ΑΔ και ΒΔ να 

συμπίπτουν με τη μεσοκάθετο ΓΔ.  Οι άλλες "όψεις" 

διατηρούν τις γωνίες που είχαν σε σχέση με τους οπτικούς 

άξονες ΑΔ και ΒΔ αντίστοιχα με τη μεσοκάθετο ΒΔ.  Τώρα η 

ΒΗ της εικόνας 10 που αποκλίνει προς τα αριστερά κατά τη 

γωνία α ως προς τον άξονα ΒΔ, θα αποκλίνει προς τα 

αριστερά από τον άξονα ΓΔ κατά την ίδια γωνία, ενώ η ΑΗ 

που αποκλίνει προς τα δεξιά από τον άξονα ΑΗ κατά τη γωνία 

β, θα αποκλίνει προς τα δεξιά από τον άξονα ΓΔ κατά τη 

α β

Εικόνα 11 Ανάλογα με τον κύλινδρο στον οποίο 

εστιάζουμε την προσοχή ο άλλος φαίνεται διπλός 

 

Εικόνα 12 
 

Εικόνα 13 Ορόπτερος 
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γωνία β (εικόνα 12). Μια πρακτική εφαρμογή των ιδεών του Πτολεμαίου είναι η ορόπτερος. 

Σύμφωνα με το Lejeune (1948) η ορόπτερος, που είναι ο γεωμετρικός τόπος όλων των 

σημείων που είναι αντίστοιχα, θα είναι κυκλική. Ο Nicholas Wade αναφέρει ότι η 

ανακάλυψη αυτή οφείλεται στους Bell (1803) και Prevost. Αργότερα επανανακαλύφθηκε 

από το Vieth και αργότερα από τον Müller (εικόνα 13). Μια απόδειξη είναι η εξής: Φ: 

σημείο εστίασης και Ο και Ο' τα δύο μάτια. Αν Α πάνω στην περιφέρεια ΟΡΟ', τότε οι ΟΑ 

και ΟΑ' είναι αντίστοιχες, διότι η γωνία ΦΟΑ είναι ίση με τη γωνία ΦΟ'Α και οι ακτίνες 

βρίσκονται στην ίδια πλευρά των αξόνων, άρα η περιφέρεια είναι "ορόπτερος". 

Τα άλλα σημεία του επιπέδου είτε θα τέμνουν ακτίνες που βρίσκονται σε αντίθετες 

πλευρές του άξονα (όπως τα Β και Γ) ή θα είναι στην ίδια πλευρά του άξονα αλλά θα 

κάνουν διαφορετικές γωνίες (όπως το Ε στην εικόνα 13). 

 Προσέγγιση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διόφθαλμη όραση 

Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ότι ο κρυσταλλοειδής είναι η βάση για την 

όραση. Το είδωλο σχηματίζεται ορθό (και όχι αντεστραμμένο) 

και έδωσε την εξής εξήγηση για τη διόφθαλμη όραση: 

Κατά τον Αλ Χαϊθάμ για να φαίνεται ένα αντικείμενο μονό θα 

πρέπει τα δύο είδωλα που σχηματίζονται στα δύο μάτια να 

είναι ακριβώς τα ίδια.  

Δίνει ένα πείραμα για τη διαπίστωσή του: Αν αγγίξουμε ελαφρά 

το ένα από τα μάτια, αφού έχουμε εστιάσει την προσοχή μας 

προς ένα αντικείμενο, τότε παρατηρούμε δύο αντικείμενα.  

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει περισσότερες εξηγήσεις για το θέμα της ομοιότητας της θέσης με βάση 

τη θεωρία του για τη δομή του ματιού και τη θεωρία του για την όραση. Ο άξονας 

συμμετρίας που περνά από το κέντρο της κοιλότητας του νεύρου και από το κέντρο της 

οπής που βρίσκεται στο οστό από το οποίο περνά το νεύρο, ονομάζεται από τον Αλ Χαϊθάμ 

ύψος του κώνου με κορυφή το κέντρο του ματιού Μ (εικ. 4) και βάση του την κόρη του 

ματιού. Αυτόν τον κώνο τον ονόμασε «κώνο των ακτίνων». Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί την 

ακόλουθη γεωμετρική διάταξη που αναπαριστάνει τα δύο μάτια: 

Έστω Α και Β τα σημεία των κέντρων των οπών των οστών. Αν το σημείο που συναντιούνται 

τα δύο νεύρα είναι το Ζ κι αν φέρουμε την ΑΒ και βρούμε το μέσο της Δ και φέρουμε τις ΑΖ 

και ΒΖ και φέρουμε την ΖΔ μέχρι το Ε, τότε οι τρεις ευθείες ΖΑ, ΖΒ και ΖΕ παραμένουν 

αναλλοίωτες. Την ευθεία ΖΕ την ονομάζει ο Αλ Χαϊθάμ «κοινό βέλος (άξονα)». Αν πάνω στο 

κοινό βέλος υπάρχει ένα μικρό αντικείμενο στο Ε και τα δύο μάτια παρατηρήσουν αυτό το 

σημείο, τότε κλίνουν προς αυτό με μια κλίση έτσι που να συναντηθούν οι άξονες των 

ματιών στο Ε (Εικ. 14). Στον κρυσταλλοειδή κάθε ματιού, σύμφωνα με τη θεωρία του, θα 

σχηματίζεται το είδωλο του αντικειμένου. Τα κέντρα των δύο ματιών, του αριστερού Θ και 

του δεξιού Η, θα βρίσκονται στις ευθείες ΕΒ και ΑΕ αντίστοιχα. Το είδωλο του Ε βρίσκεται 

στον πόλο της μπροστινής επιφάνειας του κρυσταλλοειδούς και οδηγείται σε μία ευθεία 

στο κέντρο της οπής του οστού. Αν θεωρήσουμε τα σημεία Ω και Ρ στις δύο πλευρές του Ε, 

τότε το είδωλο του Ω φθάνει στην επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς του κάθε ματιού σε μια 

θέση που η ευθεία από το κέντρο συναντιέται στο σημείο αυτό με τον κρυσταλλοειδή. Οι 

θέσεις των ειδώλων του Ω στα δύο μάτια θα είναι αντίστοιχες. Τότε θα έχουμε μία εικόνα 

για το σημείο Ω.  

 

Εικόνα 14 
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Πειραματική προσέγγιση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διόφθαλμη όραση 

Ο Αλ Χαϊθάμ προχώρησε σύμφωνα με την πορεία που χάραξε ο Πτολεμαίος. 

Χρησιμοποίησε μία σανίδα την οποία ονόμασε «σανίδα της θέασης (λάουχατ αλ 

αμπσάρ )», με μήκος έναν πήχη (περίπου 50 cm) και πλάτος εφτά 

δαχτύλων (περίπου 8 cm) και πάνω στην επιφάνειά της σχεδίασε τις ευθείες ΑΔ και 

ΒΖ με διαφορετικά χρώματα και στο σημείο που τέμνονταν έφερε τη ΘΗ παράλληλη 

προς τις μικρότερες πλευρές της σανίδας. Στο κέντρο της ΑΒ δημιούργησε μία εσοχή 

ΜΕΝ, για να μπορεί εκεί να τοποθετεί τη μύτη του (Εικόνα 15). 

Τοποθετεί τη σανίδα έτσι που να βρίσκεται στο επίπεδο των ματιών του παρατηρητή 

κι ακόμα τοποθετεί τρεις μικρούς κυλίνδρους χρωματισμένους με διάφορα χρώματα 

σε διάφορα σημεία.  

Α. Αν τοποθετήσει τους δύο κυλίνδρους στην ευθεία ΡΕ, τον ένα στο Λ και τον άλλο 

στο Φ κι εστίασε το βλέμμα στον κύλινδρο που βρίσκεται στο Κ, τότε τον βλέπει ως 

έναν ενώ τους άλλους δύο τους βλέπει διπλούς.  

Β. Αν μεταφέρει τους δύο κυλίνδρους και τους τοποθετήσει στα Η και Θ ή λίγο πιο 

κοντά στο Κ τον καθένα τους κι αν εστιάσει την προσοχή του στον Κ, βλέπει τον κάθε 

κύλινδρο μονό. Αν οι κύλινδροι βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον Κ, έτσι που 

η διαφορά των γωνιών ΗΑΚ και ΗΒΚ ή ΘΒΚ και ΘΑΚ να είναι αισθητή, τότε τους 

αντιλαμβάνεται διπλούς. 

Έβγαλε λοιπόν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Αν σε ένα αντικείμενο συναντιούνται οι άξονες των δύο ματιών, το βλέπουμε 
μονό. 

2. Αν έχουμε διάφορα αντικείμενα στα οποία συναντιούνται οι αντίστοιχες ακτίνες 
και δεν υπάρχει μεταξύ τους μεγάλη διαφορά στην απόσταση από τον άξονα, τότε το 
καθένα το βλέπουμε μονό. 

3. Αν οι αντίστοιχες ακτίνες που συναντιούνται στο αντικείμενο έχουν αισθητή 
διαφορά στην απόσταση τους από τους άξονες, τότε βλέπουμε το αντικείμενο διπλό. 

4. Αν βλέπουμε ένα αντικείμενο με ακτίνες διαφορετικής θέσης, τότε το 
βλέπουμε διπλό ακόμη και αν οι αποστάσεις των ακτίνων από τους δύο 
άξονες είναι ίσες. 

 

Διδακτικές εφαρμογές της Διόφθαλμης όρασης 

Οι ιδέες του Πτολεμαίου για τη διόφθαλμη όραση μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να 

γίνει περισσότερο κατανοητή από τους μαθητές η συνεργασία των δύο ματιών ώστε να 

δημιουργηθεί μια εικόνα στον εγκέφαλο. Τα θέματα που μελέτησε ο Πτολεμαίος αγγίζουν 

θέματα αντίληψης που μελετώνται από τη σύγχρονη ψυχολογία.  

Μια διδακτική προσέγγιση είναι αυτή που προσφέρει ο Curt Gabrielson (1996). Η προσέγγιση 

του Gabrielson είναι απλή και δε χρειάζεται πολύ ειδικά όργανα, εκτός από μία δραστηριότητα 

που απαιτεί τη χρήση φωτογραφικής μηχανής. Κατ' αρχήν προτείνει στους μαθητές ένα από τα 

πειράματα του Πτολεμαίου λέγοντας τους: "κρατείστε ένα δάχτυλο ψηλά λίγο μπροστά στο 

 

Εικόνα 15 
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πρόσωπό σας και κοιτάξετε το πιο μακρινό αντικείμενο μέσα στην τάξη. Πόσα δάχτυλα 

βλέπετε; "  Η απάντηση είναι "δύο, όχι ένα, όχι δύο".  

Αν ένας συγκεντρώσει την προσοχή του στο ένα από τα δύο εμφανιζόμενα δάχτυλα, τότε 

βλέπει δύο θολά αντικείμενα στο βάθος.  Το  πείραμα αυτό πετυχαίνει πάντα. Ο δάσκαλος 

τώρα  ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν μόνο το μακρινό αντικείμενο. Τους 

ρωτάει: "Πόσα αντικείμενα βλέπετε τώρα;" Τους ζητά να δώσουν εξήγηση. Ο Gabrielson 

συνιστά να μη δώσει  ο δάσκαλος την απάντηση ότι ο εγκέφαλος συνδυάζει τις δύο εικόνες.  

Αντί γι' αυτό να προχωρήσει με ένα πρόγραμμα εποικοδομητικής  διδασκαλίας. 

Προτείνει να χρησιμοποιηθεί μια διαφάνεια στην οποία σημειώνεται μία τελεία και ένα χαρτί 

που και σ' αυτό σημειώνεται μια τελεία και τοποθετείται στο θρανίο.  Ζητά  από τους μαθητές 

να πραγματώσουν τις διατάξεις Α,Β,Γ, 

Δ. Οι διατάξεις Α και Β είναι όμοιες με 

το αρχικό ερώτημα του δαχτύλου και 

του αντικειμένου. Οι διατάξεις Γ και Δ 

δεν έχουν προκαθορισμένη θέση για 

εστίαση της προσοχής και βοηθούν να 

δημιουργηθεί συζήτηση μεταξύ των 

μαθητών. Μπορούν οι μαθητές να 

αρχίσουν να σκέφτονται δικούς τους 

συνδυασμούς με  αριθμούς τελειών 

που επιλέγουν οι ίδιοι.  Μια άλλη 

δραστηριότητα που προτείνει είναι η 

χρήση όμοιων νομισμάτων που 

αντικαθιστούν τις τελείες. Με μια 

κατάλληλη παρατήρηση τα δύο 

νομίσματα μπορούν να φανούν ως 

τέσσερα, αν παρατηρηθεί η τελεία που 

είναι πιο πάνω απ' αυτά. Ο Gabrielson 

προτείνει τέλος τη φωτογράφηση 

κάποιου αντικειμένου από δύο κοντινές θέσεις. Η παρατήρηση των δύο φωτογραφιών δίνει 

μια στερεοσκοπική εικόνα. 

 4 - Σφάλματα της όρασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ έκανε μια εκτενή μελέτη για τα σφάλματα της όρασης. Έδωσε τρεις όρους, για 

να είναι σωστή η αντίληψη:  

Να βρίσκεται το αντικείμενο σε «μέτρια» απόσταση. 

Να βρίσκεται στον κοινό άξονα (κοινό βέλος) των δύο ματιών, αν η παρατήρηση γίνεται 
με τα δύο μάτια. 

Να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για συλλογισμό. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν έξη όροι, για να μπορεί κανείς να δει κάτι: 

Να είναι φωτισμένο το αντικείμενο. 

Να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το μάτι. 

Να είναι «απέναντι» από το μάτι. 

 

Εικόνα 16 
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Να έχει ένα δεδομένο όγκο. 

Να έχει κάποια αδιαφάνεια. 

Να βρίσκεται μεταξύ του ματιού και του αντικειμένου ένα διαφανές μέσο. 

Επιπλέον θεωρεί άλλους παράγοντες όπως την υγεία των ματιών. Τελικά καταλήγει σε οχτώ 

όρους που είναι περιληπτικά:1) ο φωτισμός, 2)η μέτρια απόσταση, 3)να είναι «απέναντι» 

από το μάτι, 4)να βρίσκεται στον κοινό άξονα, 5)να έχει όγκο, 6)να έχει μέτρια διαφάνεια 

και αδιαφάνεια, 7)να υπάρχει χρόνος και 8) να υπάρχει υγεία. 

Το «εύρος του μέτρου» 

Ο Αλ Χαϊθάμ μίλησε για την έννοια του «εύρους του μέτρου» (αρντ αλ ιιτιντάλ 

). Αυτός είναι ένας γενικός όρος που εξαρτάται από τις συνθήκες της 

παρατήρησης. Π.χ. για την απόσταση το «εύρος του μέτρου» εξαρτάται από το φως του 

αντικειμένου, το χρώμα του, το μέγεθός του και τη διαφάνειά του. 

Κατά τον Αλ Χαϊθάμ έχουμε σφάλματα όταν είμαστε έξω από την περιοχή του εύρους του 

μέτρου.  

Οι τρεις τρόποι της αντίληψης κατά τον Αλ Χαϊθάμ: α)με την απλή αίσθηση, β)με την 

προηγούμενη γνώση και γ)με τη μέτρηση δίνουν τις ίδιες κατηγορίες σφαλμάτων. 

Σφάλματα στην αίσθηση έχουμε, όταν είμαστε έξω από το «εύρος του μέτρου», δηλαδή οι 

αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές ή τα αντικείμενα είναι πολύ έξω από τον 

κοινό άξονα (κοινό βέλος) ή η αδιαφάνεια είναι έξω από το «εύρος του μέτρου», όπως όταν 

το σώμα είναι υπερβολικά διαφανές, ή είναι χρωματισμένο με τα ίδια χρώματα του φόντου 

ή υπάρχει καπνός μεταξύ των ματιών και του αντικειμένου.  

Σφάλματα στη γνώση σχετικά με την αντίληψη της φύσης του αντικειμένου έχουμε, όταν 

βγαίνουμε από το «εύρος του μέτρου». Δίνει για παράδειγμα την περίπτωση που βλέπει 

κάποιος ένα λύκο και τον αντιλαμβάνεται ως σκύλο. 

Τα σφάλματα σχετικά με τη φύση του αντικειμένου είναι σφάλματα γνώσης. Αν π.χ. ένας 

άνθρωπος παρατηρεί από μακριά μια δασωμένη πλαγιά, του φαίνεται ότι είναι απλώς χόρτα ή 

μπορεί να συμβεί το αντίστροφο.  

Σφάλματα της μετρήσεως (Αλ Αγλάδ φι αλ κιάς ). Κατά τον Αλ 

Χαϊθάμ υπάρχουν δύο όψεις αυτών των σφαλμάτων: είναι αυτά που προηγούνται από τη 

μέτρηση και αυτά που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της μέτρησης. 

Τα σφάλματα που προηγούνται των μετρήσεων χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.  

α) Όταν μία ψευδής πληροφορία γίνεται αποδεκτή ως αληθινή,  

β) όταν θεωρηθεί το μερικό ως ολικό και 

γ) όταν συνδυαστούν οι δύο προηγούμενες κατηγορίες. 

. Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε 155 περιπτώσεις σφαλμάτων.  

Το σφάλμα στην αντίληψη της απόστασης, όταν αυτή είναι έξω από το «εύρος του 
μέτρου» 
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Η απόσταση θεωρείται βασική για τον εντοπισμό της θέσης.  Οι απόψεις του Αλ Χαϊθάμ 

είναι ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις για σφάλμα: α)Αν υπάρχει διαφορά στις αποστάσεις 

των αντικειμένων που είτε είναι πολύ μεγάλες είτε πολύ μικρές και β) αν δεν υπάρχουν 

ενδιάμεσα σώματα.  

Αν τα σώματα βρίσκονται σε διάφορες μεγάλες αποστάσεις, το μάτι δεν αντιλαμβάνεται τις 

αποστάσεις των σωμάτων γιατί είναι έξω από το «εύρος του μέτρου» και αν τα αντικείμενα 

είναι σε μέτριες αποστάσεις αλλά δεν υπάρχει ενδιάμεσο σώμα, τότε υπάρχει σφάλμα στην 

εκτίμηση των αποστάσεων. Αν η επιφάνεια έχει κλίση και δεν υπάρχουν ενδιάμεσα 

σώματα, το μάτι δε διακρίνει τις αποστάσεις των άκρων και τα βλέπει όλα ίσα. Σε κλίση το 

τετράγωνο φαίνεται ως παραλληλόγραμμο και ο κύκλος ως έλλειψη ή ως ωοειδής. Η 

έλλειψη αντίληψης της διαφοράς των αποστάσεων των άκρων του σώματος οδηγεί και σε 

σφάλματα του σχήματος. Π.χ. η σφαίρα γίνεται αντιληπτή ως δίσκος, όπως στην περίπτωση 

του Ηλίου και της Σελήνης.  

Αίτια απόκρυψης του αντικειμένου από το μάτι.  

Δε διαφεύγει από τον Αλ Χαϊθάμ το ανακάτεμα του χρώματος που έχει το σώμα με τα 

χρώματα των σωμάτων που το περιβάλλουν και που μπορεί να οφείλεται στην εξασθένηση 

του φωτός με την απόσταση. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι η αίσθηση της όρασης 

επιτυγχάνεται, όταν η ένταση του φωτός ξεπερνά ένα «κατώφλι». Ξεχωρίζει τους 

παράγοντες: εξασθένηση του φωτός, λεπτότητα του χρώματος και σμίκρυνση του ειδώλου.  

Εξήγηση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την αντίληψη των πλανητών ως μεγαλύτερων κοντά 
στον Ορίζοντα από ό,τι όταν είναι στο κέντρο του ουρανού 

Η διαπραγμάτευσή του αφορά αφενός τη διάθλαση και αφετέρου τα σφάλματα στην 

αντίληψη του μεγέθους. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα στα οποία θα αναφερθούν 

ορισμένες λεπτομέρειες. Το πρώτο θέμα αφορά τη διάθλαση του φωτός καθώς το φως 

εισδύει στα στρώματα της ατμόσφαιρας: κατά πόσο η διάθλαση αυτή επηρεάζει την 

αντίληψη της απόστασης και του μεγέθους; Η διάθλαση δίνει ένα φαινόμενο μέγεθος 

μικρότερο από αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα. Το δεύτερο θέμα αφορά την 

επίδραση της διάθλασης που οφείλεται σε ένα στρώμα ατμών, αν αυτοί οι ατμοί είναι 

οπτικά πυκνότεροι από τον αέρα. Το αποτέλεσμα τούτου είναι μια αντίληψη μεγαλύτερου 

μεγέθους από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο 

αναφέρονται συνήθως τα μαθήματα Οπτικής ως μία εφαρμογή της διάθλασης (π.χ. Hewitt, 

δεύτερος τόμος). 
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Το τρίτο θέμα διαφέρει 

βασικά από τα άλλα 

δύο. Δεν αφορά τη 

διάθλαση. Για το θέμα 

αυτό γράφει ο Αλ 

Χαϊθάμ: «Αν ένας 

πλανήτης βρίσκεται 

στην κατακόρυφο 

πάνω από το κεφάλι, το 

μάτι τον 

αντιλαμβάνεται ως 

μικρότερο από ό,τι θα 

τον αντιληφθεί σε όλες 

τις άλλες πλευρές του 

ουρανού στις οποίες 

κινείται ο πλανήτης 

αυτός. Όσο 

απομακρύνεται από την κατακόρυφο, τόσο το μέγεθός του το αντιλαμβάνεται μεγαλύτερο, 

όσο πιο κοντά είναι στον ορίζοντα. Το ίδιο αφορά και τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών. 

Αυτό μπορεί να φανεί από την παρατήρησή του». Η διαφορά αυτή στο μέγεθος δεν 

εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη πυκνών ατμών στην ατμόσφαιρα. Τα άλλα φαινόμενα 

εξαρτώνται από την ύπαρξη πυκνών ατμών. 

Στηρίζει αυτήν την πλευρά του σφάλματος σε όσα αναπτύχθηκαν προηγουμένως, δηλαδή 

ότι η αντίληψη του μεγέθους από το μάτι γίνεται με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν γνωστά 

αντικείμενα με τα οποία το μάτι θα κάνει σύγκριση. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σώματα, τότε 

το μάτι κάνει εικασία, η οποία υπόκειται σε σφάλματα.  

Προσθέτει ότι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται από τον ουρανό παρά μόνο το γαλάζιο του 

και ότι το χρώμα αυτό εκτείνεται σε μήκος και πλάτος. Λέει: «αν το μάτι αντιλαμβάνεται 

ένα χρώμα που εκτείνεται σε μήκος και πλάτος, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ούτε σχήμα ούτε 

μορφή, τότε το αντιλαμβάνεται ως κάτι το επίπεδο γιατί το παρομοιάζει με τις γνωστές 

επίπεδες επιφάνειες στους τοίχους ή στην επιφάνεια της γης». Κάνει και μία παρομοίωση 

με την αντίληψη μιας μακρινής σφαίρας ως δίσκου. Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος δεν 

αντιλαμβάνεται τον ουρανό ως μια σφαίρα αλλά ως ένα επίπεδο έτσι που το σημείο που 

αντιστοιχεί στην κατακόρυφη το αντιλαμβάνεται ως πιο κοντινό από ότι τα όρια του στον 

ορίζοντα (εικ. 17). Ακόμα και αν ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον ουρανό ως επίπεδο, 

πάντως δεν τον αντιλαμβάνεται ως τμήμα σφαίρας. Μάλλον τον αντιλαμβάνεται ως μία 

πεπλατυσμένη επιφάνεια από περιστροφή, της οποίας το πεπλατυσμένο τμήμα βρίσκεται 

πάνω από το κεφάλι του παρατηρητή. Η εντύπωση που έχει ο παρατηρητής είναι ότι τα 

μακρινά τμήματα οδηγούν στην επιφάνεια της γης. Τα κεντρικά της τμήματα φαίνονται πιο 

κοντά στον παρατηρητή από αυτά που είναι κοντά στον ορίζοντα, γι' αυτό κι έναν πλανήτη 

κοντά στο κέντρο του ουρανού τον αντιλαμβάνεται πιο κοντινό από ό,τι όταν είναι κοντά 

στον ορίζοντα. 

Αν η γωνία της παρατήρησης ενός πλανήτη που είναι κοντά στον ορίζοντα ή κοντά στον 

παρατηρητή και η γωνία που τον παρατηρεί στο κέντρο του ουρανού είναι ίσες, τότε ο 

άνθρωπος αντιλαμβάνεται την απόσταση στον ορίζοντα μεγαλύτερη από ό,τι στο κέντρο 
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του ουρανού και αυτό τον κάνει να βλέπει τον πλανήτη μεγαλύτερο κοντά στον ορίζοντα 

από ό,τι στο κέντρο του ουρανού.  

Το σφάλμα αυτό αναφέρεται σε σύγχρονους συγγραφείς που ασχολούνται με το θέμα της 

αντίληψης. Οι Sekuler και Blake (1994) στο βιβλίο τους Perception αναφέρουν ότι η 

αντιλαμβανόμενη απόσταση της Σελήνης μεταβάλλεται με τη θέση της Σελήνης στον 

Ουρανό. Αναφέρουν ότι συνήθως μεταβάλλεται το μέγεθος του ειδώλου στον 

αμφιβληστροειδή, όμως στην περίπτωση της Σελήνης μεταβάλλεται η αντιλαμβανόμενη 

απόσταση, ενώ δε μεταβάλλεται το μέγεθος του ειδώλου. Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 

ζενίθ της, όπως ανέφερε και ο Αλ Χαϊθάμ, η αντιλαμβανόμενη απόσταση ελαττώνεται 

οπότε η Σελήνη γίνεται αντιληπτή ως μικρότερη. Όπως αναφέρουν οι Sekuler και Blake, οι 

Lloyd Kaufman και Irvin Rock έκαναν μερικά κλασικά πειράματα γι' αυτό το θέμα. Βρήκαν 

ότι το αντιλαμβανόμενο αυξημένο μέγεθος της Σελήνης στον ορίζοντα ελαττώνεται αν η 

παρατήρηση της Σελήνης γίνει μέσα από μία στενή οπή. Οι Sekuler και Blake λένε ότι 

εύκολα αναπαράγεται το πείραμα κοιτάζοντας με το ένα μάτι μέσα από μία οπή που 

δημιουργούμε με τα δάχτυλα μας. Οι Kaufman και Rock βρήκαν έναν τρόπο, για να κάνουν 

το μικρό Φεγγάρι στο ζενίθ να εμφανίζεται μεγαλύτερο: Αν ο παρατηρητής δει το φεγγάρι 

κατά μήκος ενός τεχνητού ορίζοντα, η ψευδαίσθηση χάνεται.  

 

Κεφάλαιο 6, Ουράνιο τόξο  

Η διδασκαλία του ουράνιου τόξου έχει δύο σκέλη: 

α) Διδασκαλία για κατανόηση του σχήματος, εξήγηση της δυνατότητας για ύπαρξη 
δύο ουράνιων τόξων. 

β) Κατανόηση των χρωμάτων του ουράνιου τόξου. 

 

Η εξήγηση του σχήματος του ουράνιου τόξου παρουσιάζεται μερικές φορές ως μία 
εφαρμογή της διάθλασης ή ότι "οι σταγόνες του νερού συμπεριφέρονται σαν μικρά 
πρίσματα". Τονίζεται η ανάλυση και διάθλαση του φωτός, χωρίς να δίνονται 
περισσότερες εξηγήσεις. Έτσι έχει κανείς την εντύπωση ότι το θέμα είναι πολύ 
εύκολο και ότι δε χρειάζεται και πολλή σκέψη για να το κατανοήσει. Αν δε συμβαίνει 
αυτό, τότε μάλλον το σφάλμα βρίσκεται στο μαθητή.  Η φράση "σαν μικρά πρίσματα" 
οδηγεί στην εικόνα του πρίσματος που αναλύει το φως μετά από διάθλαση, οπότε 
αμέσως εγείρεται το ερώτημα: γιατί ο ήλιος είναι πίσω από τον παρατηρητή; Γιατί θα 
πρέπει να σχηματίζεται γωνία περίπου 40° μεταξύ του Ηλίου, του σημείου του 
ουράνιου τόξου και του παρατηρητή; Δεν υπάρχουν διαθλώμενες ακτίνες σε άλλες 
γωνίες; Για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων έχουν προταθεί λύσεις από την 
αρχαιότητα. 
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Η ιστορική προσέγγιση στο θέμα περιλαμβάνει την προσέγγιση του Αριστοτέλη και 
του Αλ Χαϊθάμ που βασίζονται στην ανάκλαση και την προσέγγιση του Αλ Φαρίσι 
που είναι όμοια με την προσέγγιση του Καρτεσίου, η οποία βασίζεται 
στη διάθλαση και ανάκλαση σε κάθε σταγόνα χωριστά. Η διδασκαλία 
για το ουράνιο τόξο μπορεί να στηριχτεί στην προσέγγιση του Αλ 
Φαρίσι. 

Εξομοίωση του ουράνιου τόξου 

Για να σκεφτούμε το σχηματισμό του ουράνιου τόξου, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε την πορεία των ακτίνων μέσα σε μια σταγόνα. Στη 
σφαιρική σταγόνα (εικ. 1) η προσπίπτουσα οριζόντια ακτίνα στο 
σημείο Α (γωνία πρόσπτωσης = α) διαθλάται (γωνία διάθλασης = δ) 
και προσπίπτει στην απέναντι επιφάνεια της σφαίρας στο σημείο Β 
(γωνία πρόσπτωσης = δ). Εκεί ένα μέρος διαθλάται και εξέρχεται και ένα μέρος 
ανακλάται. Η ανακλώμενη πέφτει σε ένα άλλο σημείο Γ 
(γωνία πρόσπτωσης = δ, γωνία διάθλασης =α) της 
επιφάνειας, όπου επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Σε 
μία εξομοίωση του φαινομένου μπορούμε να 
παρατηρήσουμε, ότι η εξερχόμενη κάνει μία γωνία με την 
προσπίπτουσα την οποία θα ονομάσουμε γωνία 
απόκλισης. (Γωνία απόκλισης = π -φ, όπου φ=4δ-2α.) 
Αυτή έχει μία ελάχιστη τιμή που εξαρτάται από το χρώμα: 
Για το ερυθρό με δείκτη διάθλασης 1,33 έχει τιμή 180°-
42°=138°, για το κυανό με δείκτη διάθλασης 1.343 έχει 
τιμή 180°-40,6° = 139,4°.  

Στη γωνία αυτή έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση ακτίνων. 
Αυτό μπορεί να φανεί στην εξομοίωση. Ο υπολογισμός 
αυτών των τιμών γίνεται παρακάτω (προσέγγιση Αλ 
Φαρίσι). 

Προσέγγιση του Αριστοτέλη 

Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να εξηγήσει το ουράνιο τόξο 
με ανακλάσεις. Η προσπάθεια του Αριστοτέλη ήταν 
πρόωρη, καθώς εκείνη την εποχή δεν είχε ξεκαθαριστεί το 
θέμα του νόμου της ανάκλασης.  

Για το ουράνιο τόξο ο Αριστοτέλης έγραψε: «Η όραση (ακτίνες της όρασης) 
ανακλάται από όλες τις λείες επιφάνειες στις οποίες ανήκουν και ο αέρας και το νερό. 
Ο αέρας ανακλά, όταν είναι συμπυκνωμένος, αλλά και όταν δεν είναι 
συμπυκνωμένος μπορεί να παράγει μια ανάκλαση αρκεί η όραση να είναι ασθενής» 
(Μετεωρολογικά 373 b). Στην εικόνα 2 έχουμε μια αναπαράσταση της ιδέας του 
Αριστοτέλη. Το ουράνιο τόξο είναι μία ανάκλαση πάνω στα σταγονίδια του νερού 
(ψακάδες δηλ. σταγόνες βροχής). Κατά τον Αριστοτέλη οι ανακλαστικές επιφάνειες 
καμιά φορά ανακλούν το σχήμα, αλλά πολλές φορές (όπως στην περίπτωση του 
ουράνιου τόξου) μόνο το χρώμα. Πριν από τη βροχή και καθώς ο αέρας στα σύννεφα 
συμπυκνώνεται σε σταγόνες αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη να βρέχει, αν ο Ήλιος είναι 
απέναντι από το σύννεφο, τότε το σύννεφο αντανακλά. Τα σωματίδια που 
αντανακλούν είναι μικρά και εμείς βλέπουμε το συνδυασμό των ανακλάσεων από 
κάθε σωματίδιο.  
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Για τα χρώματα γράφει (Μετεωρολογικά 374 b): «Οι ακόλουθες θεωρήσεις θα κάνουν 
ξεκάθαρο το πώς φαίνονται τα χρώματα του τόξου». Θεωρεί ότι υπάρχουν οι 
ακόλουθες αρχές: (1) το λευκό φως όταν ανακλάται από μια σκοτεινή επιφάνεια ή 
όταν περνά από ένα σκοτεινό έγχρωμο μέσο, παράγει κόκκινο. (2) Η όρασή μας 
γίνεται πιο ασθενής και λιγότερο αποτελεσματική όσο η απόσταση αυξάνει. (3)Το 
σκοτεινό χρώμα είναι μια κατάργηση της όρασης, η εμφάνιση του σκοταδιού 
οφείλεται στην αδυναμία της όρασής μας κι έτσι τα αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση 
φαίνονται πιο σκοτεινά, γιατί το φως μας δεν μπορεί να τα φτάσει. Το ουράνιο τόξο 
έχει τρία χρώματα, αλλά τα χρώματα είναι αντίστροφα στα δύο τόξα. Στο πρωτεύον η 
εξωτερική λωρίδα είναι κόκκινη, γιατί η όραση ανακλάται πιο ισχυρά προς τον Ήλιο 
από τη μεγαλύτερη περιφέρεια και η εξωτερική περιφέρεια είναι η πιο μεγάλη. Το ίδιο 
ισχύει και για τη δεύτερη και τρίτη λωρίδα. Το κίτρινο χρώμα που εμφανίζεται στο 
ουράνιο τόξο οφείλεται στην αντίθεση του κόκκινου και του πράσινου. Λέει ότι το 
κίτρινο είναι πιο έντονο, όταν η αντίθεση είναι πιο έντονη κι αυτό συμβαίνει, όταν το 
σύννεφο είναι πιο σκούρο. Ο Αριστοτέλης δίνει όρια για το μέγεθος του ουράνιου 
τόξου: Όταν ο Ήλιος είναι στον ορίζοντα, τότε το τόξο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από ένα ημικύκλιο, ενώ, όταν είναι πάνω από τον ορίζοντα, το τόξο θα είναι 
μικρότερο από ένα ημικύκλιο. 

Θεωρία του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για το ουράνιο τόξο 

Επειδή η υπόθεση του Αριστοτέλη είχε παρουσιαστεί γεωμετρικά, είχε αποκτήσει 
«αξιοπρέπεια», πράγμα που έκανε και άλλους μελετητές, όπως τον Αλ Χαϊθάμ, να τη 
δεχτούνε. 

Ο ίδιος ο Αλ Χαϊθάμ, αφού είχε διατυπώσει την πρόθεση του να εφαρμόσει τις ιδέες 
του στη μελέτη του ουράνιου τόξου, παρέμεινε κοντά σε μια παράδοση ενάντια στην 
οποία ταυτόχρονα άσκησε και  κριτική.  

Ο Αλ Χαϊθάμ υποτάχθηκε στις ιδέες του Αριστοτέλη. Το τμήμα των Μετεωρολογικών 
του Αριστοτέλη που αναφέρεται στο ουράνιο τόξο έχει ένα χαρακτήρα που συνδυάζει 
τη γεωμετρική σκέψη με τη φυσική κατά ένα στοιχειώδη τρόπο. Πιθανόν ο Αλ Χαϊθάμ 
να πείσθηκε από την αυστηρότητα του ύφους να υποτάξει τις δικές του ιδέες στις 
ιδέες του Αριστοτέλη.  

Ο Αλ Χαϊθάμ, για να εξηγήσει την εμφάνιση του ουράνιου τόξου εφάρμοσε τη θεωρία 
του για τα κοίλα κάτοπτρα. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στο έργο του «για τα 
φαινόμενα» (αλ αθιράιν ) και όχι στο Αλ Μαναζίρ που είναι το βασικό του 
βιβλίο της Οπτικής. Σύμφωνα με την εικόνα 3, αν το φως που πηγάζει από την πηγή 
Ε ανακλάται προς ένα ορισμένο σημείο Δ από το κοίλο κάτοπτρο με κορυφή Ω, τότε 
η ανάκλαση αυτή μπορεί να γίνει από όλα τα σημεία ενός τόξου με κέντρο το σημείο 
Μ και ακτίνα ΜΑ. 

Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ότι η εμφάνιση του ουράνιου τόξου προϋποθέτει την ύπαρξη 
«πυκνού αέρα με υγρασία», όπως ο ίδιος τον αναφέρει. Θα πρέπει μαζί με αυτόν τον 
αέρα να υπάρξει ένα φωτεινό σώμα. Το μάτι πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο 
φωτεινό σώμα και τον πυκνό αέρα. Αν η διάταξη του αέρα δίνει μια κοίλη σφαίρα και 
αν η θέση του φωτεινού σώματος και του ματιού είναι όμοια με τη θέση των σημείων 
Ε και Δ, τότε εμφανίζεται το τόξο. Το ανακλαστικό σώμα είναι λείο ή αποτελείται από 
λεία τμήματα.  

O Αλ Χαϊθάμ θεωρεί τις αιτίες για την ύπαρξη υγρού αέρα σε σχήμα κοίλης σφαίρας: 
«Μπορούν να υπάρξουν διάφορα είδη κοιλότητας στα οποία να θεωρήσουμε τους 
κύκλους και τις τομές. (Αναφέρεται στη θεωρία του για τα κοίλα κάτοπτρα.) Αυτά που 
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έχουν περισσότερη τάξη και καλύτερο σχήμα οφείλονται στην ύπαρξη τέτοιων 
σχημάτων σε τμήματα του κόσμου και το πρώτο σώμα που μπορεί να έχει αυτό το 
σχήμα είναι η σφαίρα και αυτό είναι το σχήμα του αέρα και του νερού που 
περιβάλλουν τη γη (Ναζίφ σελ. 426)». 

Έστω ότι ο πυκνός- υγρός αέρας έχει σχήμα σφαίρας με κέντρο Χ (εικ. 3). Έστω ότι 
το κέντρο Χ βρίσκεται πάνω στην ευθεία που συνδέει την πηγή του φωτός Ε και το 
μάτι του παρατηρητή Δ με το κέντρο της σφαίρας σε ενδιάμεση θέση μεταξύ Ε και Δ. 
Φέρουμε την ΕΧΔ μέχρι το σημείο Ω. Αν συμβαίνει ΕΩ/ΩΔ > ΕΧ/ΧΔ, τότε μπορούν 
να συνδεθούν με ανάκλαση τα σημεία Ε και Δ από ένα σημείο, όπως το Α, από την 
επιφάνεια της σφαίρας. Αν μπορεί να συμβεί αυτή η ανάκλαση, τότε θα μπορεί να 
υπάρξει ανάκλαση και από τον κύκλο με κέντρο το Μ και ακτίνα ΜΑ. Τότε, το μάτι 
αντιλαμβάνεται τις θέσεις των ανακλάσεων σαν ένα φωτεινό τόξο. Αν ληφθεί υπόψη 
ότι η ανακλαστική επιφάνεια δεν είναι τελείως λεία και ότι έχει κάποια διαφάνεια, το 
ανακλώμενο φως δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το προσπίπτον και αφού το φωτεινό 
σώμα δεν είναι σημειακό, αλλά έχει κάποιο πλάτος, θα πρέπει και οι θέσεις της 
ανάκλασης να έχουν κάποιο πλάτος. Ο Αλ Χαϊθάμ δεν απαιτεί από το νέφος του 
ατμού να έχει τέλεια σφαιρικότητα, του αρκεί να είναι τμήμα σφαίρας.  

Ο Αλ Χαϊθάμ με βάση αυτήν τη θεωρία παρατηρεί ότι το τόξο μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να αντιληφθεί το μάτι ή μπορεί να είναι μικρότερο. 
Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές δε μπορούν να συμβούν στην πραγματικότητα, 
όμως «μπορούμε να τις φανταστούμε μαθηματικά (Ναζίφ σελ. 428)». «Ο πόλος 
(κουτμπ ) του τόξου (σημείο Ω) μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα ή ψηλότερα ή 
χαμηλότερα και το κέντρο του τόξου (σημείο Μ) να είναι μεταξύ του ματιού και του 
σύννεφου (ή μεταξύ του ματιού και του πόλου Δ) ή στο μάτι ή πίσω απ’ αυτό. Αυτό 
δίνει εννέα περιπτώσεις. Αν ο πόλος είναι στον ορίζοντα, τότε το τόξο είναι ημικύκλιο 
(θέση ματιού Δ), αν είναι πάνω από τον ορίζοντα και το κέντρο του τόξου πιο 
μπροστά, τότε το τόξο είναι μεγαλύτερο από ημικύκλιο (θέση ματιού Δ2), αν είναι στο 

μάτι, τότε είναι ημικύκλιο, αν είναι από πίσω από το μάτι, τότε είναι μικρότερο από 
ημικύκλιο. Αν ο πόλος είναι κάτω από τον ορίζοντα και το κέντρο μπροστά από το 
μάτι, τότε το τόξο είναι μικρότερο από ημικύκλιο. Αν είναι στο μάτι, τότε είναι 
ημικύκλιο, αν είναι μικρότερο, τότε είναι μεγαλύτερο (Ναζίφ σελ. 428)». Μπορούμε να 
δούμε τις εννέα θέσεις στην εικόνα 3, όμως έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δε 
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συμφωνούν με τα λεγόμενα του Αλ Χαϊθάμ σε όλες τις περιπτώσεις. Η κυκλική 
ανάκλαση μπορεί να συμβεί και σε μια δεύτερη σφαιρική επιφάνεια, οπότε έχουμε 
ένα δεύτερο ουράνιο τόξο.  

Κριτική της θεωρίας του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ από τον Αλ Φαρίσι 

Η θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για το ουράνιο τόξο δέχτηκε κριτική από τον Αλ Φαρίσι, ο 
οποίος πρότεινε μία θεωρία βασισμένη στη διάθλαση. 

Ο Αλ Φαρίσι χρησιμοποίησε τους πίνακες των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης 
και τους κανόνες που είχε δώσει ο Αλ Χαϊθάμ. 

Η ικανότητα του Καμάλ αλ Ντιν Αλ Φαρίσι ()να 
χρησιμοποιεί τις μεθόδους των πινάκων αριθμών έδωσε τη βάση για μια ποσοτική 
ανάλυση των φαινομένων την ίδια εποχή που οι δυτικοί όπως ο Θεοδώριχος 
περιοριζόντουσαν σε μια ποιοτική ανάλυση. Ο Καρτέσιος ισχυρίζεται ότι πρώτος 
αυτός έκανε μαθηματικούς υπολογισμούς όμως στην πραγματικότητα αυτούς τους 
υπολογισμούς τους είχε ήδη κάνει ο Αλ Φαρίσι. Ο Καρτέσιος επίσης θεωρεί τον 
εαυτό του ως τον πρώτο που ασχολείται με το ουράνιο τόξο με όρους διάθλασης, 
όμως ο Νεύτωνας θεωρεί ότι ήδη το 14ο αιώνα ο Antoine de Dominis το είχε 
εξηγήσει με όρους διάθλασης.  

Ο Αλ Φαρίσι ήταν μαθητής του Αλ Shirazi, οποίος του είχε αναθέσει τη μελέτη του 
ουράνιου τόξου. Όπως φαίνεται από τις μελέτες των ιστορικών, ο Αλ Φαρίσι και ο 
Θεοδώριχος έκαναν τις έρευνές τους σχεδόν ταυτόχρονα. Ο Αλ Φαρίσι όμως είχε τις 
μετρήσεις του Αλ Χαϊθάμ για τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης σε μια σφαιρική 
επιφάνεια και μάλιστα δίνει τους πίνακες.  

Ο Θεοδώριχος και ο Αλ Φαρίσι κατέφυγαν σε ένα κατασκεύασμα για να εξηγήσουν το 
ουράνιο τόξο: μια μεγάλη γυάλινη σφαίρα, γεμάτη νερό. Η εξήγηση έγινε με τη 
συστηματική εκμετάλλευση της αναλογίας της σφαίρας αυτής με τη σταγόνα του 
νερού. Δημιούργησαν έτσι ένα σύνολο από αναλογικές αντιστοιχίες μεταξύ των δύο 
αντικειμένων και με τον τρόπο αυτό, συστηματικά, με τη βοήθεια της γεωμετρίας, 
ανήγαγαν τη διάδοση του φωτός στο ένα μέσο (γυάλινη φιάλη) στη διάδοση του 
φωτός στο άλλο μέσο (σταγόνα). Η μοντελοποίηση αυτή δε θα ήταν δυνατή παρά 
μόνο με την επανάσταση των ιδεών του Αλ Χαϊθάμ.  

Απόψεις του Αβικέννα για το ουράνιο τόξο. 

Ο Αβικέννας είχε γράψει το βιβλίο Al - Shifa, στο οποίο χρησιμοποιεί την ιδέα του 
Αριστοτέλη για τα σταγονίδια που είναι σκορπισμένα στην ατμόσφαιρα, τη στιγμή 
που τα σύννεφα μετατρέπονται σε βροχή, τα οποία είναι η αιτία της δημιουργίας του 
ουράνιου τόξου. Ο Αβικέννας απορρίπτει την ιδέα του Αριστοτέλη ότι ο πυκνός και 
υγρός αέρας βοηθά στο σχηματισμό του τόξου. Γράφει γι’ αυτό: 
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«Μου φαίνεται ότι το σύννεφο μόνο του δε συμπεριφέρεται ως ένα κάτοπτρο που 
παράγει αυτό το είδωλο, αλλά ότι η ανάκλαση γίνεται για το μάτι από τον υγρό αέρα 
όπου είναι σκορπισμένα τα διαφανή σταγονίδια του νερού, όπως μια ελαφριά βροχή 
(rash ) και οι σταγόνες δεν περιορίζουν τη διαφάνεια, δεν μπορούν να ενεργούν 
σαν κάτοπτρο αφού δεν υπάρχει από πίσω τους κάποιο έγχρωμο σώμα. Είναι όπως 
ένα κρύσταλλο που αν έχει ένα κάλυμμα από τη μία πλευρά, γίνεται κάτοπτρο, ενώ, 
αν δεν έχει και από πίσω του υπάρχει κενό χωρίς όρια, τότε δεν είναι κάτοπτρο. Θα 
πρέπει να υπάρχει στις πιο πολλές περιπτώσεις ένα αδιαφανές σώμα πίσω από τον 
υγρό αέρα: ένα βουνό ή ένα μαύρο σύννεφο, για να πετυχαίνεται η αντανάκλαση από 
τις διαφανείς σταγόνες που είναι σκορπισμένες στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν είναι οι 
καθαροί ατμοί που τότε δεν θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο». 

Προσέγγιση του Αλ Φαρίσι 

Ο Αλ Φαρίσι θεωρεί τις σταγόνες όπως ο Αβικέννας, 
σε ένα όμως διαφορετικό πλαίσιο. Αντί να θεωρήσει το 
σύνολο των σταγόνων, παίρνει μόνο μία σταγόνα. 
Είναι το σημαντικό βήμα για να κάνει την αναλογία 
μεταξύ της σταγόνας του νερού και της σφαιρικής 
φιάλης.  

Αφού έκανε την αναλογία ο Αλ Φαρίσι, είχε την ιδέα, 
αντί να θεωρήσει την ανάκλαση, να θεωρήσει τις δύο 
διαθλάσεις που μεταξύ τους να μπορούν να συμβούν 
μία ή περισσότερες ανακλάσεις στην εσωτερική 
επιφάνεια της σταγόνας. Η μελέτη αυτή των δύο 
διαθλάσεων έχει ως συνέπεια ότι θα πρέπει να 
μελετηθεί η πορεία του φωτός μέσα στη σφαίρα και ο τρόπος που εξέρχεται το φως 
από τη σταγόνα. Ο Αλ Φαρίσι είχε το πλεονέκτημα να μελετήσει τα δεδομένα του Αλ 
Χαϊθάμ αναφορικά με την «καυστική σφαίρα». Ο Αλ Χαϊθάμ είχε μελετήσει την πορεία 
που διαδίδεται το φως μεταξύ των δύο διαθλάσεων ως μια συνάρτηση της αύξησης 
της γωνίας πρόσπτωσης και τη σχέση της αύξησης  της γωνίας απόκλισης από την 
αρχική διεύθυνση. Θεώρησε τις ακτίνες που προσπίπτουν παράλληλα προς έναν 
άξονα ΟΟ’. Αυτές οι ακτίνες συναντούν τη σφαίρα σε σημεία που απομακρύνονται 
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από το Ο’ μέχρι τη γωνία των 50° (εικ. 4). Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες των 
50° τα σημεία της δεύτερης διάθλασης πλησιάζουν το σημείο Ο’. 

Ο Αλ Χαϊθάμ είχε δώσει για τις εξερχόμενες ακτίνες αυτό που ονομάζεται αναφορικά 
με τους φακούς σφαιρική εκτροπή. Είχε δείξει την ακόλουθη πρόταση: Έστω μία 
παράλληλη ακτίνα προς τον άξονα ΟΟ’ που διαθλάται μια δεύτερη φορά σε ένα 
σημείο Γ και συναντά την προέκταση του ΟΟ’ στο σημείο Τ (εικ. 5). Είναι αδύνατο σε 
μια δεύτερη ακτίνα παράλληλη προς την πρώτη να συναντήσει μετά τη δεύτερή της 
διάθλαση την προέκταση του ΟΟ’ στο Τ, εκτός αν αυτή η ακτίνα διαθλαστεί σε ένα 
σημείο της περιφέρειας που διαγράφει το Γ στη σφαίρα. Αν η δεύτερη ακτίνα 
διαθλαστεί σε ένα σημείο πιο μακριά από το Ο’ σε σχέση με το Γ, τότε περνά μετά την 
έξοδό της από τη σφαίρα από ένα σημείο που απέχει λιγότερο από το Τ πάνω στην 
προέκταση της ΟΟ’.  

Μπορούμε να δούμε ότι για δύο γωνίες πρόσπτωσης θ1 και θ2 έχουμε αντίστοιχες 

γωνίες διάθλασης δ1 και δ2 και αποκλίσεις από αρχικές πορείες Α1 =θ1 - δ1 και Α2 = 

θ2 -δ2 για τις οποίες ισχύει: 

Αν οι διαθλώμενες ακτίνες βρίσκονται μέσα στη σφαίρα, ½(θ2 -θ1) (= επίκεντρη 

γωνία) < Α2 - Α1 ενώ αν το σημείο τομής των δύο ακτίνων είναι έξω από τη σφαίρα, 

½(θ2 -θ1) > Α2 - Α1. Υπάρχει μία «κρίσιμη» γωνία πρόσπτωσης (50° για 

πρόσπτωση από αέρα σε γυαλί) που τη διαθλώμενή της την τέμνουν στο εσωτερικό 
της σφαίρας οι διαθλώμενες των ακτίνων που προσπίπτουν με μεγαλύτερη γωνία 
πρόσπτωσης. Για πολύ μικρές διαφορές από την «κρίσιμη» αυτή γωνία θα έχουμε 
dΑ=½ dθ 

δηλ. 
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d
. Με βάση τους πίνακες του Αλ Χαϊθάμ ο Αλ Φαρίσι μπορούσε να βρει 

ότι η γωνία για την οποία ισχύει αυτή η σχέση είναι των 50° (για το γυαλί). Αν 
χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Snell, τότε έχομε για τη συγκεκριμένη αυτή γωνία:  
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Λύνοντας αυτή τη σχέση και σε συνδυασμό με το νόμο του Snell βρίσκουμε. 
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)sin(

2n
  

 Για διάθλαση από αέρα σε γυαλί (n =1,5) η γωνία είναι 49,73°. Για πρόσπτωση από 
αέρα σε νερό (n =1,33) η γωνία είναι 59°. 

Ο κανόνας αυτός μπορεί να γενικευθεί (Lock, McCollum (1994) Further thoughts on 
Newton’s zero-order rainbow, Am. J. Phys 62 (12)): 

Αν έχουμε k εσωτερικές ανακλάσεις (για την πιο  πάνω περίπτωση k=1),  τότε η 
γωνία απόκλισης είναι:  22  k  

Για να έχω ένα ουράνιο τόξο k τάξης, τότε η γωνία απόκλισης α θα έχει ένα σχετικό 
ελάχιστο δηλαδή: 
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Αν η ακτίνα δεν πάθει ανάκλαση, τότε η γωνία απόκλισης δίνεται από τη σχέση: 
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a
, όπου χ είναι η απόσταση της σημειακής πηγής 

από το κέντρο της σφαίρας. 

Η διδακτική προσέγγιση μπορεί να στηριχτεί πάνω σ’ αυτήν την ιδέα. Με βάση το 
λογισμικό που αναπτύχθηκε μπορεί να φανεί ότι στη γωνία αυτή αντιστοιχεί η 
μέγιστη πυκνότητα εξερχόμενων ακτίνων . Αυτό μας επιτρέπει να δείξουμε ότι 
υπάρχει μια ορισμένη γωνία μεταξύ φωτεινής πηγής και παρατηρητή κατά την οποία 
παρατηρούμε τις διαθλώμενες ακτίνες. 

Μοντέλο του Αλ Φαρίσι 

Ο Αλ Φαρίσι προσπάθησε να δείξει πως με βάση τις δύο διαθλάσεις στη σφαίρα, των 
ακτίνων που θεωρούνται κοντινές και αυτών που θεωρούνται μακρινές ως προς τον 
άξονα, εξηγείται ο σχηματισμός ενός ή περισσοτέρων ειδώλων ενός φωτεινού 
αντικειμένου και οι διάφορες μορφές του ουράνιου τόξου ή του δακτυλίου στην 
περίπτωση ενός κυκλικού αντικειμένου. 

Ο Αλ Φαρίσι εξετάζει το σχηματισμό του ειδώλου σε διάφορους κώνους 
διαθλώμενων ακτίνων (αυτό που ονομάζεται σήμερα "μηδενικής τάξεως ουράνιο 
τόξο"). Η εξέταση δεν είναι όμοια με τη σημερινή, καθώς φαίνεται να ακολουθεί τη 
θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για την όραση: μόνο οι κάθετες ακτίνες προς την επιφάνεια 
του κρυσταλλοειδούς έχουν σημασία, οπότε, αν από κάποιο σημείο του αντικειμένου 
φτάνει μία ακτίνα - κάθετη στον κρυσταλλοειδή - αρκεί για τη δημιουργία του 
'ειδώλου' αυτού του σημείου. Ο Αλ Φαρίσι φαίνεται να γνωρίζει ότι θα έπρεπε να 
λάβει υπόψη την επίδραση του γυαλιού, όμως θεωρεί ότι αυτό δε χρειάζεται επειδή: 
«Η διαφάνεια του καθαρού γυαλιού και του νερού είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη 
και η ακτίνα που διεισδύει μέσα στη φιάλη δε διαθλάται κατά τρόπο που θα πρέπει 
να τη λάβουμε υπόψη». 

Ο Αλ Φαρίσι 
θεωρεί τον κύκλο 
κέντρου γ και τις 
ακτίνες που 
σχηματίζουν 
γωνίες 
πρόσπτωσης 
10°,20°, 90° (εικ. 
6). Θεωρεί τις 
προσπίπτουσες 
(50°) ΣΞ και ΣΞ’ 
που οι 
διαθλώμενές τους 
(ΞΕ και Ξ'Ε’) 
ορίζουν τον 
«κεντρικό κώνο». Μετά τη δεύτερη διάθλαση οι ίδιες ακτίνες θα βρίσκονται στο 
εσωτερικό του κώνου που παράγεται από τις ακτίνες ΕΑ και ΔΑ. Ο Αλ Φαρίσι 
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ονομάζει αυτόν τον κώνο «κώνο καύσης». Οι ακτίνες που ανήκουν στη δεύτερη 
ομάδα με γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από 50° διαθλώνται αφενός μεταξύ ΞΕ 
και ΛΘ και συμμετρικά μεταξύ Ξ’Δ και Λ’Φ και παράγουν δύο κώνους που τους 
ονομάζει «κοίλους ή εξωτερικούς κώνους». Μετά τη δεύτερη φορά οι ακτίνες αυτές 
περνάνε αφενός ανάμεσα στα ΘΒ και ΕΑ και αφετέρου μεταξύ ΦΓ και ΔΑ και 
παράγουν αυτό που ονομάζει «αντίθετους κώνους». Οι ακτίνες τέμνονται πάνω στον 
άξονα ΟΟ’ μεταξύ των σημείων Η και Α.  

Ο Αλ Φαρίσι με βάση τη θεωρία του έβγαλε συμπεράσματα για το ότι ένα αντικείμενο 
που έχει τοποθετηθεί μπροστά στη σφαίρα κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να 
παράγει πολλαπλά είδωλα.  

α) Αν το αντικείμενο - π.χ. μια ευθεία - τοποθετηθεί πάνω στον άξονα και πολύ κοντά 
στη σφαίρα στο ΦΘΗ έτσι που να μην εγγίζει ούτε την ΦΗ ούτε την ΕΗ, τότε το μάτι 
στο Σ θα αντιληφθεί το είδωλο μιας μοναδικής ευθείας που σχηματίζεται από τις 
ακτίνες που προέρχονται από τον κεντρικό κώνο. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 
6, δεν είναι δυνατό να έχουμε εξερχόμενες ακτίνες προς το Σ που να σχηματίζουν 
γωνία μεγαλύτερη από 50°.  

β) Αν το ίδιο αντικείμενο τοποθετηθεί μέσα στην περιοχή ΦΗΒΔ, τότε το μάτι θα 
αντιληφθεί ένα αντεστραμμένο είδωλο, πιο μεγάλο, που θα σχηματιστεί μέσα στον 
κεντρικό κώνο και στο δεξιό εξωτερικό κώνο. 

γ) Αν το αντικείμενο βρίσκεται στο ΘΗΓΕ, το είδωλο 
θα σχηματιστεί ταυτόχρονα μέσα στον κεντρικό κώνο 
πιο μεγάλο και ορθό και στον εξωτερικό αριστερό 
κώνο αντεστραμμένο. 

δ) Αν το αντικείμενο βρίσκεται στην ΑΒΗΓ, το είδωλο 
σχηματίζεται στον κεντρικό κώνο, πιο μεγάλο και 
ορθό και σε όλες τις κατευθύνσεις των εξωτερικών 
κώνων αντεστραμμένο. Αν θεωρήσουμε μια 
περιστροφή της εικόνας γύρω από τον άξονα ΟΟ’, το 
είδωλο μιας ευθείας θα είναι ένας κύκλος στον 
κεντρικό κώνο, που θα περιβάλλεται από ένα 
δακτύλιο στον εξωτερικό κώνο. 

Διδασκαλία με το μοντέλο του Αλ Φαρίσι 

Χρησιμοποιώντας τις ιδέες του Αλ Φαρίσι μπορούμε 
να δώσουμε το σχηματισμό του ουράνιου τόξου. 
Μπορούμε να σκεφτούμε την ειδική ακτίνα "Ακτίνα Αλ 
Φαρίσι" για τα ουράνια τόξα τάξης 0, 1, 2.  

Το μηδενικό τόξο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ακτίνες 
που προέρχονται από 2 διαθλάσεις σε μία σφαιρική 
επιφάνεια (εικ. 6).  

Για 1 ανάκλαση έχουμε την εικόνα 7. Το σχήμα αυτό 
παράγεται με τη βοήθεια λογισμικού (Visual Basic ή 
Excel). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι ακτίνες 
του εξωτερικού "κώνου" είναι αυτές που συνεισφέρουν 
στη μεγάλη πυκνότητα γύρω από την ακτίνα του Αλ 
Φαρίσι. 
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Για 2 ανακλάσεις έχουμε την εικόνα 8 που παράχθηκε και αυτή με το ίδιο λογισμικό. 

Σκοτεινός θάλαμος 

Για να δοκιμάσει το μοντέλο, κάνει πείραμα, όπως πολύ αργότερα έκανε κι ο 
Καρτέσιος. Χρησιμοποιεί το σκοτεινό θάλαμο. Μέσα σ’ αυτόν τοποθετεί μία διαφανή 
σφαίρα που φωτίζεται από τις ακτίνες του Ηλίου. Σκεπάζει τη μισή σφαίρα με ένα 
άσπρο αδιαφανές σώμα και παρατηρεί την πλευρά που βρίσκεται προς τη σφαίρα. 
Παρατηρεί τότε ένα τόξο που το κέντρο του βρίσκεται στον άξονα που φέρεται από το 
κέντρο της σφαίρας προς τον Ήλιο. Το τόξο αυτό σχηματίζεται από τις φωτεινές 
ακτίνες που έχουν υποστεί μία διάθλαση, μία ανάκλαση και μία ακόμη διάθλαση. Στο 
εσωτερικό του παρατηρεί πιο λαμπρό γαλάζιο, γιατί περιέχει ταυτόχρονα τις ακτίνες 
του κεντρικού κώνου και του εξωτερικού κώνου. 

Μπροστά στη σφαίρα βάζει ένα ακόμη λευκό σώμα, λιγότερο αδιαφανές από το 
πρώτο και παρατηρεί και την πλευρά που είναι προς τη σφαίρα. Τώρα, παρατηρεί 
έναν πλήρη δακτύλιο ο οποίος σχηματίζεται από τις ίδιες ακτίνες που διαθλώνται για 
δεύτερη φορά, πριν να ανακλαστούν στη σφαίρα. Ο δακτύλιος έχει τα χρώματα του 
ουράνιου τόξου. Παρατηρεί τη μεταβολή των χρωμάτων 
σύμφωνα με τη θέση τους στη οθόνη. Συνεχίζοντας αυτήν τη 
διαδικασία ξανακάνει το πείραμα στο σκοτεινό θάλαμο, για 
να θεωρήσει τώρα τις δύο ανακλάσεις μεταξύ δύο 
διαθλάσεων.  

Στη συνέχεια συγκρίνει τα δύο πειράματα και παρατηρεί στην 
περίπτωση των δύο ανακλάσεων το ίδιο φαινόμενο - τόξο και 
δακτύλιο - όπως και στην περίπτωση της μίας ανάκλασης, 
τώρα όμως έχουμε εξασθενημένα τα φώτα και τα χρώματα 
είναι πιο ωχρά. 

Η επιτυχία του Αλ Φαρίσι οφείλεται στο ότι χρησιμοποίησε τη 
μέθοδο του Αλ Χαϊθάμ. Την υιοθέτησε και απαίτησε για το 
ουράνιο τόξο, καθώς και για κάθε άλλο φαινόμενο του φωτός 
μια συστηματική σύνθεση γεωμετρίας και οπτικής. Τα 
συμπεράσματα του γεωμέτρη μπορούν να έχουν μια φυσική 
σημασία, όμως οι φυσικές έννοιες θα πρέπει να μπορούν 
πάντα να δεχτούν μια γεωμετρική θεώρηση. Για να γίνει 
έστω και μία ελάχιστη πραγμάτωση αυτής της μεθόδου, θα 
έπρεπε να γίνουν πειράματα. Θα έπρεπε να δοκιμαστούν 
αυτές οι έννοιες, για να ελεγχθεί κατά πόσο μπορούν να 
εξηγήσουν το φαινόμενο που θέλουν να περιγράψουν ή τουλάχιστον να συλλάβουν 
ένα μέρος του.  

Η προσπάθεια της πειραματικής έρευνας του Αλ Φαρίσι έφερε την ανάγκη για χρήση 
αναλογιών. Για να μελετηθεί το φυσικό φαινόμενο, χρησιμοποιείται ένα 
κατασκευασμένο αντικείμενο και στην περίπτωση του ουράνιου τόξου μια σφαιρική 
φιάλη.  

Εξήγηση των χρωμάτων από τον Αλ Φαρίσι 

Το θέμα του χρώματος οι Άραβες το εξέταζαν με βάση τις ιδέες του Αριστοτέλη που 
αναφέρονται στα «Μετεωρολογικά» του. Φαίνεται ότι ο Αλ Φαρίσι ξεχνά να 
εφαρμόσει τη μέθοδό του όσον αφορά το θέμα αυτό. Τα χρώματα τα θεωρεί ως 
προϊόντα ενός μείγματος φωτός και σκότους, λευκού και μαύρου. Το κόκκινο περιέχει 

σφαιρική 
φιάλη

οθόνη

τόξο
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περισσότερο φως και λιγότερο σκότος από το ιώδες. Για το ουράνιο τόξο πρέπει να 
εξειδικεύσει το θέμα. Για το πείραμα του ο Αλ Φαρίσι δε χρειάζεται να εξηγήσει τα 
χρώματα γενικά, αλλά μόνο αυτά που σχηματίζονται πάνω στην οθόνη λόγω του 
συνδυασμού των ανακλάσεων και διαθλάσεων.  Έχουμε δύο είδωλα του ηλίου: το 
ένα που οφείλεται στις ακτίνες του κεντρικού κώνου και το άλλο που οφείλεται στον 
εξωτερικό κώνο. Αν τα δύο είδωλα πλησιάζουν, τότε ανάμεσά τους παράγεται ένα 
κυανό κι αν έλθουν σε επαφή το κυανό γίνεται πιο λαμπρό. Αν έχουμε πλήρη 
υπέρθεση, τότε έχουμε κίτρινο κι αν μετά τις ακτίνες έχουμε σκοτάδι, τότε έχουμε το 
σκούρο κόκκινο.  

Σύνθεση των δεδομένων για την εξήγηση του ουράνιου τόξου  

 Μετά την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων ο Αλ Φαρίσι επεχείρησε την 
εξήγηση του όλου φαινομένου του ουράνιου τόξου. Μελετά τη θέση διαφόρων 
σφαιρών σε σχέση με το μάτι και τον Ήλιο (Roshdi 1992). Στη μελέτη του 
χρησιμοποιεί τους δύο κώνους και εξηγεί τα χρώματα με βάση το πλησίασμα των 
δύο κώνων.  

"Ας πούμε ότι Β είναι το κέντρο του ματιού, Α είναι το κέντρο του Ηλίου και Γ το 
κέντρο μιας στιλπνής διαφανούς σφαίρας. Έστω η ευθεία ΑΒΓ. Ας φέρουμε από την 
Γ την κάθετο ΓΔ και ας υποθέσουμε ότι η σφαίρα απομακρύνεται από την ευθεία ΑΒΓ 
έτσι που το κέντρο της να παραμένει στην κατακόρυφο προς τον άξονα. Καθώς το 
κέντρο απομακρύνεται από την ΑΒΓ, ο κώνος των διαθλώμενων ακτίνων μετά από 
μία ανάκλαση κλίνει προς τον Ήλιο, ενώ κατ’ αναλογία προς την απομάκρυνση της 
σφαίρας από την ΑΒΓ συνεχίζει να πλησιάζει στο όριο του κώνου κατά τη διεύθυνση 

της κίνησης της 
σφαίρας και 
εμφανίζεται σε 
δύο είδωλα, σε 
δύο θέσεις της 
σφαίρας (εννοεί 
το είδωλο που 
οφείλεται στον 
κεντρικό κώνο 
και το είδωλο 
που οφείλεται 
στον εξωτερικό 
κώνο). Καθώς 
η σφαίρα 
απομακρύνεται, 
τα δύο είδωλα 
(δηλ. ο κώνος 
που προέρχεται 

από την ανάκλαση του 'εσωτερικού' κώνου και ο κώνος από ανάκλαση του 
εξωτερικού κώνου) πλησιάζουν μέχρι τη στιγμή που εφάπτονται και τότε το φως 
γίνεται πιο έντονο και παράγει ένα κυανό που έχει ιώδη απόχρωση, αν έχει 
αναμειχθεί με το σκοτάδι ή το πράσινο. Μετά, το ένα είδωλο διεισδύει στο άλλο και το 
φως γίνεται πιο έντονο και παράγει ένα λαμπρό κίτρινο. Κατόπιν, το είδωλο που 
προέρχεται από ανάμειξη ελαττώνεται και γίνεται ένα κόκκινο, το οποίο γίνεται 
ολοένα και πιο σκοτεινό μέχρις ότου εξαφανίζεται, όταν ο Ήλιος είναι στο εξωτερικό 
του κώνου που σχηματίζεται από τις ακτίνες που έχουν διαθλαστεί μετά από μία 
ανάκλαση. Αν η σφαίρα συνεχίζει να απομακρύνεται πάνω στην ευθεία ΑΒΓ, ο κώνος 

Α: Ήλιος
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των διαθλώμενων ακτίνων μετά από δύο διαθλάσεις και δύο ανακλάσεις πλησιάζει 
περισσότερο τον Ήλιο μέχρι που αυτός να βρίσκεται στο εσωτερικό του κώνου και 
μετά θα ξαναεμφανίζεται με μια αντίστροφη σειρά απ’ αυτή που είχε εξαφανιστεί στην 
αρχή. Αρχίζει με ένα κόκκινο πορφυρό, μετά ακολουθεί το λαμπρό κίτρινο, μετά το 
κυανό και μετά ένα φως που δεν το αντιλαμβανόμαστε πραγματικά με την εξαφάνιση 
ενός από τα είδωλα ή από το χωρισμό τους, καθώς απομακρύνεται το ένα από το 
άλλο. Αν στον αέρα υπάρχουν πολλές σταγόνες νερού, αυτές που διατάσσονται σε 
έναν κύκλο - καθεμιά δίνει ένα είδωλο που έχει αναφερθεί ανάλογα με το πλάτος της 
θέσης - παράγεται η εικόνα δύο τόξων που μπορούμε να δούμε: είναι το μικρό που 
είναι κόκκινο στην εξωτερική περιφέρεια, μετά κίτρινο, μετά κυανό. Το ίδιο συμβαίνει 
και με το ανώτερο τόξο κατά την αντίστροφη σειρά, καλύπτοντας αυτό που είναι 
πίσω του με τα χρώματα και τα φώτα που υπάρχουν σ’ αυτό. Ο αέρας μεταξύ των 
δύο τόξων είναι πιο σκοτεινός απ’ αυτόν που είναι από πάνω ή από κάτω τους, γιατί 
τα τμήματα μεταξύ των δύο τόξων έχουν αφαιρεθεί από το φως του Ηλίου".  

Με τη μέθοδο που χρησιμοποίησε ο Αλ Φαρίσι, προσπάθησε να μελετήσει το 
ουράνιο τόξο μέσα στα πλαίσια της νέας οπτικής. Με τη μέθοδο αυτή ξεπέρασε το 
πρόβλημα της πλήρους και άμεσης μελέτης. Με τη νέα οπτική, καθώς αυτή μετέβαλε 
την έννοια της ακτίνας και με την αρχή της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, αλλά 
και με τους πολλαπλούς κανόνες της διάθλασης δόθηκε μια γεωμετρική υπόσταση 
στη μελέτη του φωτός. Ο Αλ Φαρίσι μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της 
μοντελοποίησης.  

Σύνθεση των δεδομένων σε μια σύγχρονη θεώρηση 

Η σύγχρονη 
θεώρηση 
οφείλεται στο 
Νεύτωνα. Ο 
Νεύτωνας 
(Opticks σελ 168 - 
178) περιγράφει 
πως  κάθε 
σταγόνα δίνει 
ταυτόχρονα 
ακτίνες που 
αντιστοιχούν σε 
όλα τα χρώματα 
της ίριδας. Στην 
εικόνα 11 έχουμε 
την προσέγγιση 
του Νεύτωνα.  
Στην κόρη του  
ματιού του 

παρατηρητή,  καθώς παρατηρεί σε μια διεύθυνση, θα φθάνουν οι ακτίνες του Αλ 
Φαρίσι που αντιστοιχούν σε ένα ορισμένο χρώμα. Οι άλλες ακτίνες που έρχονται θα 
δίνουν ένα γενικό φωτισμό που μπορεί να εξηγήσει το γενικό χρώμα του ουρανού. Ο 
παρατηρητής θα βλέπει σε γωνία 42° το ερυθρό  και σε γωνία 40,6°το κυανό. Όπως 
και στην προσέγγιση του Αλ Φαρίσι, μπορούμε να βρούμε ότι ο γεωμετρικός τόπος 
των ακτίνων που δίνουν κόκκινο χρώμα, είναι μία κωνική επιφάνεια. Οι άλλες ακτίνες 
θα δίνουν μια διαφορετική κωνική επιφάνεια. 
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Κεφάλαιο 7: ΧΡΩΜΑΤΑ 

Ιστορικά θέματα 

Η ερώτηση για τη φύση του χρώματος έχει απασχολήσει τους ανθρώπους από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Έλαβε κατά τη διάρκεια του χρόνου ένα ευρύ φάσμα 
ποικίλων και διαφορετικών ερμηνειών και απαντήσεων. 

Ο Αλκμέων στον 6ο αιώνα π. Χ. θεωρείται ως ο  πρώτος φυσιολόγος. Δε δίδαξε 
τίποτε για την αντίληψη των διαφόρων χρωμάτων. αλλά τόνισε την αντίθεση μεταξύ 
λευκού και μαύρου. Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν την επιφάνεια του σώματος ως 
ταυτόσημη με το χρώμα. 

Ο Εμπεδοκλής (492 - 431 π.Χ.) δίδαξε ότι το χρώμα είναι κάτι που αντιλαμβάνεται 
το μάτι, η αντίληψη αυτή οφείλεται στην σύμπτωση των λεπτότατων μορίων που 
αποσπώνται από την ουσία με τους πόρους του ματιού.  Προσπάθησε να εξηγήσει 
τη διαφορά στη λαμπρότητα του λευκού και του μαύρου. Το λευκό γίνεται αντιληπτό 
από τους "πύρινους" πόρους του ματιού ενώ το μαύρο από τους πόρους του 
"νερού".  Τα χρώματα για τον Εμπεδοκλή ήταν μείγματα των τεσσάρων στοιχείων και 
διέκρινε, σε αναλογία με τα τέσσερα στοιχεία, τέσσερα κύρια χρώματα: λευκό (πυρ), 
μαύρο (ύδωρ), ερυθρό (αήρ) και πρασινοκίτρινο (γη).  Δεν αναφέρει το κυανό. 
Πιθανόν να οφείλεται σε κάποια φιλοσοφική του θέση.  

Ο Δημόκριτος (460 - 360 π.Χ.) δίδαξε ότι η υλική φύση των χρωμάτων  συνίσταται 
μόνο σε ορισμένες μορφές και διαστρωματώσεις των ατόμων. Η ποιότητα του 
χρώματος είναι ταυτόσημη με την κρίση που κάνει κάποιος για τα χρώματα. Αρνείται 
την αντικειμενικότητα των χρωμάτων:     .  Θεωρεί 
4 βασικά χρώματα: λευκό, μαύρο, ερυθρό και ανοιχτό κιτρινοπράσινο (χλωρό). Τα 
άλλα χρώματα είναι ανάμειξη των βασικών.  Το λευκό χρώμα οφείλεται στη λεία 
στρογγυλή μορφή των ατόμων και διαπερνά τελείως τους πόρους. Το μαύρο 
οφείλεται σε σκιές που προκαλούν τα άτομα με ανώμαλη επιφάνεια. Τα σώματα που 
είναι λεία και μαύρα: οφείλουν τη μαυρίλα τους στις κατακόρυφες τοποθετήσεις των 
ατόμων σε μορφή σκαλιών.  Το ερυθρό σχετίζεται με τη θερμότητα και είναι μία 
μορφή της.  Το χλωρό εξηγείται ως ένας συνδυασμός στερεότητας και κενού. 
δίνονται διάφορες εκφράσεις  , χλωρόν δέος (χλωρή καρποφορία) 

Ο Δημόκριτος διακρίνει 4 βασικά ανάμεικτα χρώματα:  

1. Μεταλλικά, που είναι κοντά στο λευκό και στο κόκκινο.  
2. Το κάλλιστο χρώμα από ανάμειξη του άσπρου και κόκκινου. 
3. Πορφυρό από μαύρο και κόκκινο, σκούρο κόκκινο, στο οποίο προστίθεται λευκό 

για να εξηγήσει τη λαμπρότητά του   
4.   (λουλάκι) περιέχει: βαθύ μαύρο και χλωρό. 
Δευτερεύοντα χρώματα ανάμειξης κατά το Δημόκρτιο: 

1. Πράσινο με δύο είδη α)σκούρο ( =   και ) β) ανοιχτό (=χλωρό 
και πορφυροειδές) όπως το θειάφι. 

2. Βαθύ κυανό από λουλάκι (), για να εξηγηθεί η λαμπρότητα θα πρέπει να 
υποτεθεί ότι προστίθεται και μια δόση από "πύρινο", που όπως όλα τα πύρινα 
πράγματα αποτελείται από στρογγυλά και βελονοειδή άτομα. 

3. Καρύινο: το χρώμα των καστάνων που περιέχουν χλωρό και κυανό. 
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4. "Φλογοειδές" (καφέ - κίτρινο) που αποτελείται από καρύινον και λευκό.  
Για τον Πλάτωνα (427-347 π. Χ.): Υπάρχουν 4  κύρια χρώματα: μαύρο, λευκό, 
ερυθρό, ξανθό. Στο "Μένονα" του Πλάτωνα, όταν ο Σωκράτης ρωτήθηκε από τον 
Μένονα  για το τι είναι σχήμα αυτός απάντησε ότι το σχήμα είναι το μοναδικό πράγμα 
που πάντα συνοδεύει το χρώμα. Όταν ο Μένονας ζήτησε επεξήγηση και για το 
χρώμα ο Σωκράτης απάντησε «το χρώμα είναι μια εκροή από σχήματα ανάλογη με 
την όραση και αντιληπτή από αυτήν», (Kuehni, 1997). Στον Τίμαιο εκφράζει την 
άποψη του ότι τα μεικτά χρώματα πρώτης τάξεως είναι εφτά και ότι υπάρχουν πολλά 
δεύτερης τάξεως. Οι εκπομπές (μόρια ἐμπίπτοντά τε είς τήν ὄψιν) που δεν γίνονται 
αισθητές στο μάτι ως μια αίσθηση  (διότι είναι ίσα με τα μέρη του ματιού ή ἴσα τοῖς 

αὐτῆς ὄψεως) δίνουν το διαφανές. Αυτά που για το μάτι δεν είναι ίδια, έχουν ως 
αποτέλεσμα την σύγκριση ή συστολή και τη χαλάρωση ή διάκριση . Το λευκό 
αντιστοιχεί στην εξάπλωση, το μέλαν στη σύγκριση ή συστολή. Η λαμπρότητα και η 
λάμψη των χρωμάτων  και η ποικιλία  της χρωματικής κλίμακας προκαλούνται από 
μια αμοιβαία δράση που συμβαίνει μεταξύ του υγρού, που διεισδύει στο μάτι από 
έξω και το πύρινο και υγρό υλικό που υπάρχει στο μάτι. 

Ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.), πίστευε ότι χρώμα είναι αυτό που φαίνεται στο 
φως, τα όρια της διαφάνειας στα σώματα είναι το χρώμα. Αυτό που είναι διαφανές 
είναι ορατό εξαιτίας του χρώματος που ανήκει σ' ένα άλλο σώμα.  Το χρώμα 
βρίσκεται στα σώματα ως δυνατότητα και γίνεται πραγματικότητα με την επίδραση 
του φωτός. Υποθέτει δύο βασικά χρώματα: το ανοιχτό (λευκό) και το σκοτεινό 
(μέλαν). Ως αποτέλεσμα της ανάμειξης ή της παρουσίας των απλών χρωμάτων 
παράγονται τα άλλα χρώματα: κίτρινο (ξανθόν) , κόκκινο (φοινικοῦν), πορφυρό 
(ἀλουργόν), πράσινο, κυανό (κυανοῦν). Μπορεί κανείς να δει μερικά θέματα χρωμάτων 
στο έργο του «Μετεωρολογικά» 

Στο «περί αισθήσεων» προσπαθεί να αποδείξει ότι η ποικιλία των χρωμάτων 
οφείλεται σε διάφορες θέσεις του λευκού σε σχέση με το μαύρο και στα διάφορα 
μείγματα. Τα χρώματα που αναμειγνύονται σε απλούς λόγους ( ἐν ἀριθμοῖς 

εὐλογίστοις) είναι σαν τις συγχορδίες στη μουσική και είναι τα πιο ευχάριστα, όπως το 
πορφυρό και το ερυθρό. Ένας άλλος τρόπος από τον οποίον μπορεί να προέρχονται 
τα χρώματα είναι όταν το λευκό εμφανίζεται μέσα από το μαύρο ή αντίστροφα, όπως 
όταν ο Ήλιος που ο ίδιος είναι λευκός εμφανίζεται κόκκινος όταν τον βλέπουμε μέσα 
από ομίχλη και καπνό. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι τα «άτομα» των κυρίων 
χρωμάτων δεν βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο αλλά σχηματίζουν ένα στενό 
τελείως διαπεραστικό μείγμα. 

Τα χρώματα είναι η πραγματική αιτία που κάνει τα σώματα ορατά, αυτό που δεν έχει 
χρώμα όπως ένα διαφανές αντικείμενο δεν μπορεί να ιδωθεί. Ο Αριστοτέλης απέδιδε 
την αντίληψη των σχετικών αποστάσεων στην αίσθηση του χρώματος, η οποία 
θεωρείται ως το πιο βασικό στοιχείο της αίσθησης της όρασης. Η απόσταση γίνεται 
αντιληπτή απ' την εξασθένηση του χρώματος. Το χρώμα είναι μια εγγενής αρχή που 
ονομάζει κριτηκειόν  για το ενεργό διαφανές.  

Ο Αριστοτέλης δείχνει μια πρωτότυπη σκέψη που αρχικά είχε επηρεαστεί από τους 
Εμπεδοκλή και Δημόκριτο.  

Ο Πτολεμαίος μιλά για τα χρώματα ως "πάθος" των "όψεων". Κάθε χρώμα δημιουργεί 
μια αίσθηση στον κώνο των ακτινών όρασης (όψεων). Ο Πτολεμαίος θεωρεί τα 
χρώματα ότι υπάρχουν αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τη συνείδηση του παρατηρητή.  
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Θεωρεί ότι τα χρώματα είναι μια ιδιότητα της επιφάνειας των σωμάτων (Lejeune σελ 
26) και κάτι το συγγενικό με το φως. Για κάθε χρώμα υπάρχει μια αίσθηση η οποία 
διαφέρει από χρώμα σε χρώμα.  Η αντίληψη του χρώματος ενεργοποιείται από την 
ύπαρξη φωτός.  

Η άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα χρώματα στα αδιαφανή (συμπαγή) σώματα 

Ο Αλ Χαϊθάμ πιστεύει ότι το χρώμα είναι κάτι διαφορετικό από το φως. Έκανε πειράματα 

στα οποία πίστευε ότι απέδειξε για το χρώμα ότι είναι μια ξεχωριστή οντότητα: από μία 

λεπτή σχισμή του τοίχου περνά το Ηλιακό φως και προσπίπτει σε μια πορφυρή πλάκα. Αν 

φέρουμε κοντά της ένα λευκό ύφασμα παρατηρούμε πορφυρό χρώμα πάνω στο ύφασμα. 

Δηλαδή το πορφυρό ήλθε από την πλάκα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με ένα μπουκάλι 

που περιέχει ένα κόκκινο πιοτό. Το κόκκινο χρώμα μεταφέρεται από το υγρό στο ύφασμα. 

Ο Αλ Χαϊθάμ παρουσιάζει τα εξής επιχειρήμα: Όταν ένας άνθρωπος νιώσει ντροπή 

κοκκινίζει, και όταν νιώσει φόβο πρασινίζει, όμως το ίδιο φως πέφτει πάνω του πριν να 

έρθει στην κατάσταση της ντροπής ή του φόβου. Άρα το χρώμα δεν οφείλεται στο φως. Το 

χρώμα μεταδίδεται μαζί με το φως πάνω σε ευθύγραμμες τροχιές και ακολουθεί τους 

ίδιους νόμους ανάκλασης και διάθλασης. Το χρώμα όμως εισχωρεί στα διαφανή μέσα είτε 

έχει φως είτε σκοτάδι. Για να γίνει αντιληπτό από τον άνθρωπο θα πρέπει το σώμα να 

φωτιστεί.  

Χρησιμοποιεί τον όρο «ιριδισμός» (τακάζιχ ) που όπως λέει ο Αλ Φαρίσι «είναι 

έκφραση που πάρθηκε από το ουράνιο τόξο για τα διάφορα χρώματα που εμφανίζονται, 

όπως είναι το πράσινο, το κίτρινο, το κυανό και το κόκκινο». Εφαρμόζει αυτόν τον όρο σε 

φαινόμενα χρωμάτων που συμβαίνουν στο ουράνιο τόξο, αλλά και σε πτερώματα πουλιών 

όπως του παγωνιού, καθώς και σε διάφορα είδη υφασμάτων ιδιαίτερα σε ένα ρωμαϊκό 

ύφασμα που το ονομάζει Άμπου Καλμούν (), τα οποία έχουν διάφορα 

χρώματα που αλλάζουν ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή. Αν τα σώματα αυτά αν 

τεθούν σε ασθενικό φως χάνουν τον περιστασιακό τους ιριδισμό και δίνουν τα πραγματικά 

τους χρώματα.  Ο Αλ Φαρίσι αποδίδει αυτά τα φαινόμενα στη διάθλαση και στην 

ανάκλαση. Στην πραγματικότητα μερικά από τα φαινόμενα αυτά δεν οφείλονται στην 

ανάκλαση αλλά στην περίθλαση.  

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα χρώματα των αυτόφωτων σωμάτων 

Ο Αλ ΧαΪθάμ εκφράζει κάπως διαφορετικές απόψεις για τα χρώματα των αυτόφωτων 

σωμάτων σε σχέση με τις απόψεις που είχε για τα ετερόφωτα. Λέγει: «Τα αυτόφωτα 

σώματα έχουν φως που έχει τη μορφή των χρωμάτων (Ναζίφ 113)». Για τον Ήλιο και τη 

φωτιά λέγει: «Το φως του Ήλιου είναι η μορφή του που ρέει με τον ίδιο τρόπο που το 

χρώμα μοιάζει με τη μορφή του Ήλιου. Όμοια το φως της φωτιάς έχει ομοιότητα με τη 

μορφή της φωτιάς». Σ' αυτά βλέπουμε ότι για τα αυτόφωτα σώματα θεωρεί πως η 

υπόσταση του χρώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μορφή του ίδιου του φωτός. 

Σύμφωνα με τον Roshdi η λέξη «μορφή» αντιστοιχεί στη λέξη «είδος»(Roshdi: Optique 

Geometrique et Doctrine Optique chez Al Haytham). Η θέση αυτή έχει σχέση με τη 

φιλοσοφία, όπου το φως έχει μια ύπαρξη όπως όλα τα αισθητά και κατά συνέπεια 

αποτελείται από μια πρωτόγονη ύλη (χαϊλούλι ) και από μορφή. Αυτή η μορφή 

του φωτός που προέρχεται από αυτόφωτα σώματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε, είναι το 

χρώμα. 

Απόψεις του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάμειξη των χρωμάτων και τον ιριδισμό 
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Για το πρώτο θέμα δηλ. την ανάμειξη των χρωμάτων, αν τα διάφορα χρώματα αναμειχτούν 

τότε το μάτι αντιλαμβάνεται ένα χρώμα που προέρχεται από μια ανάμειξη. Έδωσε το 

παράδειγμα της σβούρας που είναι πολύχρωμη αλλά καθώς περιστρέφεται, δίνει ένα 

χρώμα που διαφέρει από τα χρώματα με τα οποία είναι βαμμένη. Θεωρεί ότι στο χρώμα 

που αντιλαμβάνεται το μάτι επιδρούν όχι μόνο τα χρώματα που υπάρχουν πάνω στο σώμα 

(στη σβούρα) αλλά και το χρώμα που έχει το διαφανές. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει 

κάτι τέτοιο, γιατί το χρώμα που θα αντιληφθεί το μάτι προέρχεται από την ανταπόκριση 

του υλικού του σώματος στα διάφορα χρώματα που έχει το φως που προσπίπτει στο σώμα. 

Ο Αλ Χαϊθάμ είδε ότι κάτι δεν είχε αντιληφθεί σωστά και προσπάθησε να το διερευνήσει. 

Παρατήρησε ότι τα χρώματα που έχει το σώμα καθώς φωτίζεται υπό ειδικές συνθήκες δεν 

είναι αυτά που είχε από την αρχή. Αναρωτιέται γιατί είναι έτσι τα πράγματα παρόλο που τα 

χρώματα κινούνται στο χώρο μαζί με τα φώτα. Ο λόγος για την αλλαγή του χρώματος είναι 

η «δύναμη του φωτός» (κούατ αλ ντού ) που περιέχει ή που το συνοδεύει 

στην κίνηση του καθώς σύμφωνα με την άποψη του το φως και το χρώμα είναι ανεξάρτητα.  

Για την αιτία του ιριδισμού ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε μια θεωρία που επεκράτησε για πολύ καιρό. 

Ο ιριδισμός οφείλεται στην ανάμειξη του σκοτεινού με το φωτεινό. Από το λευκό στο 

κόκκινο μέχρι το ιώδες. Θεωρεί τον ιριδισμό ως αποτέλεσμα της απορρόφησης (αλ ιμτισάς 

).  

Σύγχρονες αντιλήψεις 

Θα προσεγγίσουμε τη θεωρία των χρωμάτων από την άποψη της Φυσικής και θα 
προσπαθήσουμε ν’ αναλύσουμε τα φαινόμενα που σχετίζονται με τα χρώματα των 
σωμάτων, τις αναμείξεις τους, την ανάλυση του φωτός και τη δημιουργία του 
φάσματος. 

Ο μεγάλος αριθμός των χρωματικών φαινομένων που παρατηρούνται στο φυσικό 
κόσμο, καθιστούν την κατανόηση της φύσης του χρώματος αρκετά δύσκολη και 
πολύπλοκη. Το χρώμα γίνεται αντιληπτό από εμάς σαν το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του φωτός, των υλικών αντικειμένων και του ματιού.  

2. Αιτίες του χρώματος σύμφωνα με τη Φυσική  

Γιατί το ρουμπίνι είναι κόκκινο; Γιατί το σμαράγδι είναι πράσινο; Σε μια απλή ερμηνεία 
όταν το λευκό φως διαπερνά το ρουμπίνι, αναδύεται μ’ ένα δυσανάλογο μερίδιο των 
μεγαλύτερων μηκών κύματος, τα οποία αναγνωρίζονται από το μάτι ως κόκκινο. Κατά 
παρόμοιο τρόπο το φως περνώντας μέσα από το σμαράγδι αποκτά μια διαφορετική 
διανομή μηκών κύματος, που γίνονται αντιληπτά σαν πράσινο. Αυτή η επεξήγηση για 
τα χρώματα είναι σωστή αλλά υπεραπλουστευμένη και συνεπώς μη ικανοποιητική. 
Αυτό που στερείται είναι μια επιπλέον ερμηνεία για το πώς μεταβάλλεται η αναλογία 
του φωτός που απορροφάται ή ανακλάται. Τόσο το ρουμπίνι όσο και το σμαράγδι 
παράγουν το χρώμα τους από το ίδιο στοιχείο. Πώς γίνεται να διαφέρουν τόσο 
δραματικά στο χρώμα; 

Ο Kurt Nassau(1980) διακρίνει τις αιτίες του χρώματος σε 14 κατηγορίες, αν και όπως 
αναφέρει ορισμένες από αυτές περιέχουν και βασίζονται σε συγγενικά φαινόμενα. Με 
μόνο μια εξαίρεση, οι μηχανισμοί των 14 αυτών αιτιών του χρώματος έχουν ένα κοινό 
στοιχείο: τα χρώματα παράγονται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
φωτεινών κυμάτων και των ηλεκτρονίων.  

Πίνακας 1 
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Ηλεκτρονικές μεταβάσεις σε 
ελεύθερα άτομα και ιόντα 

Ηλεκτρονικές διεγέρσεις φωτοβολία, φλόγες, τόξα, 
σπινθήρες, αστραπές, 
εκκενώσεις αερίων κτλ.  

 Ταλαντώσεις μπλε-πράσινη απόχρωση, 
νερό, πάγος 

Χρώματα που οφείλονται στο 
ηλεκτρικό πεδίο του 
κρυστάλλου 

Μέταλλα που ανήκουν στα 
στοιχεία μετάπτωσης 

γαλάζιο, μπογιές, ορισμένα 
μέταλλα, ορισμένα υλικά 
φθορισμού κτλ.  

 Προσμείξεις από μέταλλα 
που ανήκουν στα στοιχεία 
μετάπτωσης 

ρουμπίνι, σμαράγδι κτλ. 

 Κέντρα χρωμάτων αμέθυστος, κάποια υλικά 
φθορισμού κτλ. 

Μεταβάσεις ηλεκτρονίων 
μεταξύ μοριακών τροχιακών 

Μεταφορά φορτίου από 
άτομο σε άτομο 

μπλε σάπφειρος, μαγνητίτης  

 Συζευγμένοι δεσμοί οργανικές βαφές, χρώματα 
περισσότερων ζώων και 
φυτών κτλ. 

Μεταβάσεις ηλεκτρονίων σε 
υλικά που έχουν 
ενεργειακούς δεσμούς 

Μεταλλικοί αγωγοί ασήμι, χαλκός, σίδηρος κτλ. 

 Καθαροί ημιαγωγοί πυρίτιο, διαμάντι κτλ. 

 μη καθαροί ημιαγωγοί μπλε διαμάντι κτλ. 

Γεωμετρική και φυσική 
οπτική  

Σκέδαση  μπλε ουρανού, κόκκινο 
ηλιοβασιλέματος κτλ. 

 Διάθλαση - Ανάκλαση ουράνιο τόξο 

 Συμβολή  πετρέλαιο, νερό κτλ. 

 Φράγμα κρύσταλλοι υγρών κτλ. 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 14 κατηγορίες των αιτίων του χρώματος όπως δίδονται 
από τον Kurt Nassau. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των μηχανισμών είναι το 
φως, η μελέτη του οποίου αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση του χρώματος. 

Μήκος κύματος και χρώμα 

Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο στη λεγόμενη ορατή περιοχή του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ανάμεσα στα 3.800 ως 7.800 Άγκστρεμ (1 Α0 =10-10 m).  

Το χρώμα του φωτός της οπτικής περιοχής εξαρτάται από την περιοχή του μήκους 
κύματος της ακτινοβολίας. Από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος 
διακρίνονται τα εξής εφτά χρώματα της ίριδας: ιώδες, βαθύ μπλε, μπλε, πράσινο, 
κίτρινο, πορτοκαλί, και κόκκινο.  
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Ανάλυση του φωτός  

Ο Νεύτωνας έδωσε την πρώτη του αναφορά για τη θεωρία των πρισματικών 
χρωμάτων (εικόνα 1) σε μια επιστολή του  προς το γραμματέα της Βασιλικής Εταιρείας 
Oldenburg, το 1671.  Σ' αυτήν αναφέρει ότι σε ένα δωμάτιο που ήταν σκοτεινό, έκανε 

μια μικρή 
κυκλική 

οπή στο 

παντζούρι του παραθύρου, από όπου έμπαινε το φως το ήλιου. Τοποθέτησε ένα 
πρίσμα κοντά στην οπή ώστε η διαθλώμενη δέσμη να πέσει στον απέναντι τοίχο. 
Όπως λέγει ο  ίδιος "ήταν πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό να βλέπω τα ζωηρά και 
έντονα χρώματα που εμφανίστηκαν" (Sabra σελ. 235). Αυτό βέβαια δεν ήταν το 
μοναδικό πείραμα που έδειξε την ανάλυση του φάσματος. Ένα ενδιαφέρον πείραμα 
που έκανε προηγουμένως ήταν το ακόλουθο: Αν έπαιρνε μια μπλε κλωστή και στη 
συνέχεια της μια κόκκινη κλωστή, παρατηρώντας μέσα από το πρίσμα, τα δύο 
κομμάτια φαινόντουσαν να διαχωρίζονται.  

Το κρίσιμο πείραμα του Νεύτωνα (experimentum crucis) 

Σ' αυτό χρησιμοποίησε δύο πρίσματα. Το πρώτο τοποθετήθηκε όπως και 
προηγουμένως κοντά στην οπή του παντζουριού, οι διαθλώμενες ακτίνες περνούσαν 
μέσα από ένα μικρό άνοιγμα σε ένα σανίδι κοντά στο πρίσμα. Σε απόσταση περίπου 
4 μέτρων στερέωσε ένα δεύτερο πρίσμα πίσω από ένα άλλο σανίδι με μια μικρή 
τρύπα η οποία επέτρεπε σε ένα μικρό μέρος από το προσπίπτων φως να φθάσει στο 
πρίσμα. Περιστρέφοντας το πρώτο πρίσμα γύρω από τον άξονα του τα χρώματα 

που 

 

Εικόνα  2  Αρχή του κρίσιμου πειράματος του Νεύτωνα 
 

 

Εικόνα 1 Ανάλυση του λευκού φωτός 
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έπεφταν στο δεύτερο σανίδι διαδοχικά περνούσαν από την τρύπα του (εικ.2). Με 
αυτό τον τρόπο μπορούσε να παρατηρήσει τα σημεία στον τοίχο όπου έπεφταν τα 
διάφορα χρώματα μετά τη διάθλαση στο δεύτερο πρίσμα. Παρατηρώντας ότι τα 
κατώτερα μέρη της έγχρωμης ταινίας που προβαλλόταν στο δεύτερο σανίδι 
πάθαιναν ισχυρότερη διάθλαση από ότι τα ανώτερα μέρη, έφθασε στο ακόλουθο 
συμπέρασμα: 

Η πραγματική αιτία του μήκους της ταινίας δεν είναι άλλη παρά το ότι το φως 
αποτελείται από ακτίνες που έχουν διαφορά στη διαθλαστικότητα τους (Rays 
differently refrangible), που χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορά στο σημείο πρόσπτωσης 
τους, ανάλογα με το βαθμό της διαθλαστικότητας τους μεταδιδόντουσαν σε 
διαφορετικά σημεία του τοίχου. 

Η άποψη του Νεύτωνα που εκθέτει στο βιβλίο του Opticks: or, a treatise of the 
reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, είναι ότι το λευκό φως είναι 
ένα μείγμα από σωματίδια. Το πρίσμα επιτρέπει το διαχωρισμό αυτού του μείγματος 
με βάση τη "διαθλαστικότητα (refrangibility)".  

Σύνθεση χρωμάτων 

Η 

εικόνα 3 παρουσιάζει το πείραμα της ανασύνθεσης του λευκού φωτός. Ο Νεύτωνας 
εκθέτει την ανασύνθεση και θεωρεί συνθέσεις όχι μόνο του λευκού χρώματος αλλά και 
άλλων χρωμάτων  στην πρόταση IV, θεώρημα ΙΙΙ στο Opticks. Γράφει "Τα χρώματα 
μπορούν να παραχθούν με σύνθεση, που θα δώσει κάτι που μοιάζει με τα χρώματα 
του ομογενούς φωτός ως προς την εμφάνιση του χρώματος, αλλά όχι ως προς το 
αναλλοίωτο τους όσον αφορά το χρώμα και τη σύσταση του φωτός. Από το πώς έχουν 
συντεθεί αυτά τα χρώματα έχει ως αποτέλεσμα να είναι λιγότερο πλήρη και έντονα, και 
το αποτέλεσμα μιας υπερβολικής σύνθεσης μπορεί να είναι η εξασθένηση και η 
αραίωση, μέχρις σημείου να πάψουν να υπάρχουν, οπότε το μείγμα γίνεται λευκό ή 
γκρίζο. Μπορεί επίσης να υπάρξουν χρώματα με σύνθεση που δεν μοιάζουν πλήρως 
με οποιοδήποτε από τα χρώματα του ομογενούς φωτός (σελίδα 132 Opticks). (Ως 
ομογενή χρώματα θεωρεί τα χρώματα του φάσματος.) 

 

Εικόνα 3 Ανασύνθεση του λευκού φωτός 



 149

 

Το αποτέλεσμα της ανασύνθεσης του 
λευκού, μπορούμε να το προκαλέσουμε 
(κατά προσέγγιση) και με τον ακόλουθο 
δίσκο που πρότεινε για πρώτη φορά ο 
Νεύτωνας στο  Opticks (σελ. 154). 
Αναφέρει: "με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΔ 
διαγράφεται ο κύκλος ΑΔΦ, και χωρίζεται η 
περιφέρεια σε εφτά μέρη ΔΕ, ΕΦ, ΦΗ, ΗΑ, 
ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ. Τα μέρη αυτά χωρίζονται 
ανάλογα με τα διαστήματα της κλίμακας 
σολ, λα, φα, σολ, λα, μι, φα σολ που 
περιέχονται σε μια ογδόη, δηλαδή ανάλογα 
με τους αριθμούς 1/9, 1/16, 1/10 , 1/9, 1/16, 
1/16, 1/9. Το πρώτο τμήμα ΔΕ είναι 
κόκκινο, το δεύτερο ΕΦ πορτοκαλί, το τρίτο 
ΦΗ κίτρινο, το τέταρτο ΓΑ πράσινο, το 

πέμπτο ΑΒ κυανό, το έκτο ΒΓ βαθύ κυανό και το έβδομο ΓΔ ιώδες". Ο δίσκος αυτός 
υπάρχει συνήθως στα σχολεία και με περιστροφή δίνει ένα ανοιχτό φαιό χρώμα (εικ. 
4).  

 

Εκλεκτική ανάκλαση και απορρόφηση. 

Στη σελίδα 179 του Opticks ο Νεύτωνας γράφει ότι τα χρώματα παράγονται από του 
ότι τα "φυσικά σώματα, ανακλούν μερικά είδη ακτινών, άλλα είδη πιο άφθονα από τα 
υπόλοιπα. Το μίνιο ανακλά τις ακτίνες που διαθλώνται λιγότερο ή που παράγουν πιο 
άφθονα ερυθρό, και έτσι είναι κόκκινο. Τα ιώδη σώματα ανακλούν πιο άφθονα τις 
ακτίνες που διαθλώνται περισσότερο ".  

Αναφέρει για τα χρωματιστά υγρά ότι το χρώμα τους μεταβάλλεται με το πάχος (σελ 
182). Ένα κόκκινο υγρό σε κωνικό ποτήρι φαίνεται σαν ωχρό και αραιό κίτρινο στον 
πάτο. Το υγρό απορροφά το ιώδες και το κυανό.  

 

Σχέση μεταξύ ερεθίσματος και χρώματος 

Θεμελιώδες πρόβλημα της θεωρίας των χρωμάτων αποτελεί ή εύρεση του τρόπου, 
κατά τον οποίο το χρώμα εξαρτάται από τη φασματική σύνθεση του ερεθίζοντος 
φωτός. Σύμφωνα με τον Αλεξόπουλο (1966) ένα ορισμένο ερέθισμα δημιουργεί 
πάντοτε το αίσθημα ορισμένου χρώματος. Ωστόσο το αντίθετο δεν ισχύει, αφού το 
αίσθημα ενός ορισμένου χρώματος δεν παράγεται μόνο από είδος ερέθισμα, αλλά 
μπορεί να παραχθεί με πολλά είδη ερεθισμάτων. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το 
κίτρινο χρώμα, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους: με 
τη χρήση μονοχρωματικής κίτρινης ακτινοβολίας ή με τη χρήση ακτινοβολίας, της 
οποίας το φάσμα αποτελείται από το φάσμα του λευκού φωτός με προσθήκη έντονου 
μονοχρωματικού κίτρινου φωτός. Τέλος, μπορεί το ερέθισμα του κίτρινου χρώματος 
να δημιουργηθεί με πρόσθεση κόκκινου και πράσινου στα οποία δεν υπάρχει το 
κίτρινο. Η δυνατότητα αυτή να παράγεται ένα ορισμένο χρωματικό αίσθημα με εντελώς 
διαφορετικά ερεθίσματα οφείλεται στην ανικανότητα του ματιού να αναλύει το φως. 
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Εικόνα 4  Δίσκος του Νεύτωνα 
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Προκειμένου να απαριθμήσουμε τους τρόπους, κατά τους οποίους είναι δυνατόν 
διάφορα ερεθίσματα να δημιουργήσουν το ίδιο χρωματικό αίσθημα, αρχίζουμε με τη 
μελέτη των καλούμενων απλών χρωμάτων τα οποία είναι τα αισθήματα που 
παράγονται μέσω αυστηρά  μονοχρωματικών ακτινοβολιών. Αυτά είναι τα χρώματα 
που βρίσκονται στο φάσμα του λευκού φωτός τα λεγόμενα χρώματα της ίριδας. Τα 
απλά χρώματα επειδή παράγονται μόνο από ένα είδος ερεθίσματος εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι υπάρχει σ’ αυτά πλήρης αντιστρεψιμότητα μεταξύ ερεθίσματος και 
χρώματος. 

 Στον αντίποδα των απλών χρωμάτων συναντούμε τα σύνθετα χρώματα τα 
οποία προέρχονται από ερέθισμα που περιέχει ακτινοβολίες διαφόρων μήκων 
κύματος. Το αίσθημα ενός σύνθετου χρώματος έχει πάντοτε μια καθορισμένη 
απόχρωση (δηλαδή το κυρίαρχο χρώμα) και μάλιστα μια εκ των αποχρώσεων των 
απλών χρωμάτων. 

Ανάμειξη των χρωμάτων: Προσθετικά και αφαιρετικά χρώματα 

Η ανάμειξη των 
ορατών ακτινοβολιών 
μας δίνει το λευκό φως. 
Όμως το λευκό φως 
παράγεται επίσης από 
την ανάμειξη μόνο του 
κόκκινου, του 
πράσινου και του μπλε. 
Αν προβληθούν σε ένα 
πέτασμα τα τρία αυτά 
χρώματα, έτσι ώστε να 
υπερκαλύπτονται θα 
προστεθούν και θα 
δώσουν λευκό φως. Αν 
τρεις προβολείς 
προβάλουν πράσινο, 

κυανό και κόκκινο μπορούμε να δούμε στις κοινές περιοχές τους εξής κανόνες 
πρόσθεσης χρωμάτων: Κόκκινο + πράσινο = κίτρινο, Κόκκινο + κυανό = μαγκέντα, 
πράσινο + κυανό = γαλάζιο και τελικά αν προστεθούν και τα τρία δίνουν λευκό (εικ. 5). 
Το κόκκινο, πράσινο και κυανό ονομάζονται προσθετικά βασικά χρώματα. Αν 
παρατηρήσουμε από πολύ κοντινή απόσταση την εικόνα στην οθόνη των 
περισσότερων έγχρωμων τηλεοράσεων, θα ανακαλύψουμε ότι αποτελείται από ένα 
σύνολο μικροσκοπικών κουκίδων. Καθεμιά έχει μέγεθος μικρότερο του ενός χιλιοστού. 
Όταν η οθόνη είναι φωτεινή, μερικές κουκίδες είναι κόκκινες, άλλες πράσινες και άλλες 
μπλε· το μίγμα αυτών των βασικών χρωμάτων δίνει, σε κάποια απόσταση, μια πλήρη 
σειρά χρωμάτων και επιπλέον το λευκό (Hewitt,1994). 

Όλοι οι ζωγράφοι γνωρίζουν πως εάν ανακατέψουν κόκκινη, πράσινη και μπλε βαφή 
δε θα πάρουν άσπρο χρώμα, αλλά ένα μουντό σκούρο καφέ. Το να αναμείξουμε βαφές 
είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία από την  ανάμειξη των χρωμάτων του φωτός. 
Η βαφή παράγει το χαρακτηριστικό της χρώμα μέσω της διαδικασίας της εκλεκτικής 
απορρόφησης των χρωμάτων. Όταν ανακατευτούν κόκκινη και πράσινη βαφή, το 
μίγμα τους απορροφά όλα τα χρώματα του λευκού φωτός που το φωτίζει και φαίνεται 

κόκκινο

πράσινο

μπλε
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μαύρο. (Στην πράξη 
το μίγμα φαίνεται 
καφέ και όχι μαύρο 
γιατί η απορρόφηση 
δεν είναι πλήρης.) 

Την ανάμειξη των πιο 
πάνω βαφών 
μπορούμε να την 

καταλάβουμε 
καλύτερα 

παρομοιάζοντας τα 
συστατικά τους με ένα μοντέλο που έδωσε ο Hewitt: Τα χρωστικά σωμάτια που 
περιέχονται στις βαφές και απορροφούν το κόκκινο το πράσινο ή το μπλε, τα 
αναπαριστάνουμε με ορθογώνια παραλληλεπίπεδα «τούβλα» και τα τοποθετούμε  το 
ένα πάνω στο άλλο. Εάν φωτιστεί με λευκό φως η κόκκινη βαφή θα απορροφήσει το 
πράσινο και το μπλε και θ’ αφήσει να περάσει μόνο το κόκκινο φως. Η πράσινη βαφή 
θα απορροφήσει το κόκκινο και το κυανό , αφήνοντας να περάσει το πράσινο. Έτσι το 
λευκό φως που προσπίπτει στις χρωματισμένες περιοχές απορροφάται σ’ όλο του το 
φάσμα και κανένα χρώμα δεν ανακλάται, (εικ. 6). 

 

Η αίσθηση του χρώματος 

Η αίσθηση 
του 

χρώματος 
οφείλεται 

στα τρία 

διαφορετικά είδη κώνων που υπάρχουν στο μάτι. Οι κώνοι του πρώτου είδους είναι 
ευαίσθητοι στα μεγάλα μήκη κύματα (κόκκινο φως) και θα τους ονομάσουμε "κώνους 
κόκκινου τύπου", το άλλο είδος είναι ευαίσθητο κυρίως στα μεσαία μήκη  κύματος 
(πράσινο φως) και θα τους ονομάσουμε "κώνους πράσινου τύπου", το άλλο είδος είναι 
κυρίως ευαίσθητο στα μικρά μήκη κύματος (κυανό) και θα τους ονομάσουμε "κώνους 
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μπλε τύπου" (εικ. 7). Το μοντέλο αυτό ονομάζεται μοντέλο Young - Helmholtz γιατί 
οφείλεται κατ' αρχήν στον Young και στην εκλέπτυνση και επιβεβαίωση της θεωρίας 
στον Helmholtz στα μέσα του 19ου αιώνα.  

 

Τι μας δείχνουν οι κανόνες της πρόσθεσης χρωμάτων για την όραση όσον 
αφορά τα χρώματα. 

Η θεωρία των Young - Helmholtz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των 
χρωμάτων (Goldberg κά 1995). 

Παρατίθενται οι καμπύλες σύμφωνα με τις οποίες ανταποκρίνονται τα διάφορα είδη 
κώνων στον αμφιβληστροειδή.  

 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της  όρασης χρωμάτων ζητείται από το μαθητή να 
δώσει σχηματικά την ανταπόκριση των κώνων (δηλ. ποιοι κώνοι διεγείρονται από 
κάθε χρώμα θα φανεί από ένα διάγραμμα ανταπόκρισης: οι κώνοι με υψηλή 
ανταπόκριση θα έχουν μια κορυφή ενώ οι κώνοι με χαμηλή ανταπόκριση θα έχουν 

μηδέν). 
Ζητείται από 
τους μαθητές  
για να 

αναπαραστήσουν τι συμβαίνει όταν βλέπουν τα ακόλουθα χρώματα: 

α) κίτρινο   

β) ροζ  

γ)πρασινοκίτρινο.  

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ανταπόκρισης των κώνων τους ζητείται να 
εξηγήσουν γιατί κόκκινο φως που έχει αναμειχθεί προσθετικά με πράσινο φως 
μοιάζει ακριβώς με κίτρινο φως. 

Μια άλλη πειραματική δραστηριότητα αφορά την έγχρωμη τηλεόραση. Μπορεί να 
δοθεί η εξής εργασία. 

Βλέπομε μια εικόνα βίντεο (ακίνητη) με πολλά χρώματα και εξετάζομε από κοντά την 
TV.  Πώς θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τα χρώματα της οθόνης; 

Μια μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγεθυντικό φακό. 

Χρησιμοποιώντας το φακό οι μαθητές μπορούν να εξετάσουν τις δομές που 
παρατηρούν στην οθόνη και να αναφέρουν τα χρώματα που παρατηρούν σε κάθε 
δομή. 

ανταπόκριση κόκκινου τύπου
κώνων σε κόκκινο φως. Οι
άλλοι  κώνοι δεν ανταποκρί-
νονται σχεδόν καθόλου .

 

Εικόνα 8 



 153

Μια άλλη εργασία μπορεί να αφορά την εξέταση διαφορετικών περιοχών στην οθόνη 
που έχουν τα χρώματα λευκό, κίτρινο και όποια άλλα δύο χρώματα επιθυμούν.  

Θα πρέπει να περιγράψουν προσεχτικά τι παρατηρούν χρησιμοποιώντας τους όρους 
: δομές  και σχετική  λαμπρότητα κάθε δομής. 

Με βάση τις δομές και τη σχετική τους λαμπρότητα μπορούν να βρουν πως 
παράγονται διάφορα χρώματα.  

Παλαιότερα υπήρχε η 
δυνατότητα να μελετήσουν τις 
έγχρωμες εικόνες σε κόμικς 
γιατί είχαν μικρή ανάλυση. 
Σήμερα είναι κάπως δύσκολο 
γιατί δεν είναι εύκολο να 
βρεθούν έγχρωμες εικόνες, 
που να μπορούν να 
αναλυθούν με ένα 
μεγεθυντικό φακό. Μια 
πρόταση είναι να μελετηθούν 
κομμάτια από 
"γιγαντοαφίσες".  

Χρήση του Overhead 
στη διδασκαλία 
χρωμάτων.  
Η δραστηριότητα αυτή δίνει την ευκαιρία να δείξουμε και τους κανόνες συνδυασμού 
των χρωμάτων.  

 

Μπορούμε να δείξουμε τον συνδυασμό των χρωμάτων με κατοπτρικό προβολέα 
(Overhead) (εικ. 9). 

Με τη βοήθεια των κατόπτρων επικαλύπτουμε την εμφανιζόμενη μπλε  λωρίδα με 
κόκκινο φως, οπότε εμφανίζεται ένα τμήμα μαγκέντα (μπλε και κόκκινο). Αν στην 
περιοχή που έχω μαγκέντα τοποθετήσω ένα εμπόδιο, τότε θα σχηματιστούν δύο σκιές. 
Μια κόκκινη, εκεί που εμποδίζεται να φτάσει το μπλε χρώμα και μια μπλε σκιά, εκεί 
που εμποδίζεται να φτάσει το κόκκινο χρώμα. 

Στην εικόνα 10 φαίνεται ο 
σχηματισμός έγχρωμων σκιών με 
τη βοήθεια δύο προβολέων. 

Στα σημεία που δε φθάνει φως 
από κανένα προβολέα έχουμε 
μαύρη σκιά. Στα σημεία που 
φτάνει φως από τον ένα μόνο 
προβολέα έχουμε το χρώμα του 
προβολέα και στα σημεία που 
φτάνει φως από τους δύο 
προβολείς έχουμε κίτρινο (πράσινο + κόκκινο = κίτρινο). 

Κάτοπτρο

Μπλε

Κόκκινο

μαγκέντα

Eμπόδιο

σκιά

Κόκκινη σκιά

Κόκκινο χαρτί σελοφάν

Ανακλώμενο κόκκινο φως από κάτοπτρο

Μπλε  χαρτί σελοφάν
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Κεφάλαιο 7: ΧΡΩΜΑΤΑ 

Ιστορικά θέματα 

Η ερώτηση για τη φύση του χρώματος, που  έχει απασχολήσει τους ανθρώπους από 
την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, έλαβε κατά τη διάρκεια του χρόνου ένα ευρύ 
φάσμα ποικίλων και διαφορετικών ερμηνειών και απαντήσεων. 

Ο Αλκμέων τον 6ος αιώνα π. Χ. θεωρείται ως ο  πρώτος φυσιολόγος. Δε δίδαξε για 
την αντίληψη, στη θεωρία του τόνισε το λευκό και το μαύρο. Οι Πυθαγόρειοι 
θεωρούσαν την επιφάνεια του σώματος ως ταυτόσημη με το χρώμα. 

Ο Εμπεδοκλής (492 - 431 π.Χ.) δίδαξε ότι το χρώμα είναι κάτι που αντιλαμβάνεται 
το μάτι κι η αντίληψη αυτή οφείλεται στη σύμπτωση των λεπτότατων μορίων που 
αποσπώνται από την ουσία με τους πόρους του ματιού.  Προσπάθησε να εξηγήσει 
τη διαφορά στη λαμπρότητα του λευκού και του μαύρου. Το λευκό γίνεται αντιληπτό 
από τους "πύρινους" πόρους του ματιού, ενώ το μαύρο από τους πόρους του 
"νερού".  Τα χρώματα για τον Εμπεδοκλή ήταν μείγματα των τεσσάρων στοιχείων και 
διέκρινε σε αναλογία με τα τέσσερα στοιχεία τέσσερα κύρια χρώματα: λευκό (πυρ), 
μαύρο (ύδωρ), ερυθρό (αήρ) και πρασινοκίτρινο (γη).  Δεν αναφέρει το κυανό. 
Πιθανό να οφείλεται σε κάποια φιλοσοφική θέση.  

Ο Δημόκριτος: (460 - 360 π.Χ.) Η υλική φύση των χρωμάτων  συνίσταται μόνο σε 
ορισμένες μορφές και διαστρωματώσεις των ατόμων. Η ποιότητα του χρώματος είναι 
ταυτόσημη με την κρίση που κάνει κάποιος για τα χρώματα. Αρνείται την 
αντικειμενικότητα των χρωμάτων:     .  Θεωρεί 4 
βασικά χρώματα: λευκό, μαύρο, ερυθρό και ανοιχτό κιτρινοπράσινο (χλωρό). Τα 
άλλα χρώματα είναι ανάμειξη των βασικών.  Το λευκό χρώμα οφείλεται στη λεία 
στρογγυλή μορφή των ατόμων και διαπερνά τελείως τους πόρους. Το μαύρο 
οφείλεται σε σκληρά, στρεβλά, ανώμαλα άτομα. Μία μικρή κίνηση προκαλεί την 
αίσθηση. Το λευκό συγκρίνεται με το λαμπρό και το διαυγές. Οι ομαλοί πόροι και οι 
λείες μορφές, όταν βρεθούν μαζί, δεν παράγουν σκιά. Η αίσθηση του μαύρου 
οφείλεται στις σκιές που δίνουν τα στρεβλά άτομα. Τα σώματα που είναι λεία και 
μαύρα: οφείλουν τη μαυρίλα τους στις κατακόρυφες τοποθετήσεις των ατόμων σε 
μορφή σκαλιών.  Το ερυθρό σχετίζεται με τη θερμότητα και είναι μία μορφή της.  Το 
χλωρό εξηγείται ως ένας συνδυασμός στερεότητας και κενού. Δίνονται διάφορες 
εκφράσεις όπως  , χλωρόν δέος (χλωρή καρποφορία) 

Ο Δημόκριτος διακρίνει 4 βασικά ανάμεικτα χρώματα:  

5. Μεταλλικά, που είναι κοντά στο λευκό γιατί είναι "λαμπρά".  
6. Το κάλλιστο χρώμα από ανάμειξη του χλωρού,   
7. Πορφυρό από μαύρο και κόκκινο, σκούρο κόκκινο. Το λευκό εξηγεί τη 

λαμπρότητα του.   
8.   (λουλάκι) περιέχει: βαθύ μαύρο και χλωρό. 
Δευτερεύοντα χρώματα ανάμειξης κατά το Δημόκρτιο: 

5. Πράσινο με δύο είδη α)σκούρο ( =   και ), β) ανοιχτό (=χλωρό 
και πορφυροειδές), όπως το θειάφι. 
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6. Βαθύ κυανό από λουλάκι (). Για να εξηγηθεί η λαμπρότητα θα πρέπει να 
υποτεθεί ότι προστίθεται και μια δόση από "πύρινο", που όπως όλα τα πύρινα 
πράγματα αποτελείται από στρογγυλά και βελονοειδή άτομα. 

7. Καρύινο: το χρώμα των κάστανων που περιέχουν χλωρό και κυανό. 
8. "Φλογοειδές" που αποτελείται από καρύινον και λευκό . Όπως η προσθήκη του 

λευκού μετριάζει το σκούρο στο καρύινο, ένα ελαφρό χρώμα σχεδόν ανοιχτό 
χλωρό παράγεται από το ερυθρό με την επίδραση μεγάλης ποσότητας λευκού.  

Για τον Πλάτωνα: Υπάρχουν 4  κύρια χρώματα: μαύρο, λευκό, ερυθρό, ξανθό. Στο 
Μένοντα του Πλάτωνα, όταν ο Σωκράτης ρωτήθηκε από το Μένοντα  για το τι είναι 
σχήμα, αυτός απάντησε ότι το σχήμα είναι το μοναδικό πράγμα που πάντα 
συνοδεύει το χρώμα. Όταν ο Μένοντας ζήτησε επεξήγηση και για το χρώμα, ο 
Σωκράτης απάντησε: «το χρώμα είναι μια εκροή από σχήματα ανάλογη με την όραση 
και αντιληπτή από αυτήν», (Kuehni, 1997). Στον Τίμαιο εκφράζει την άποψή του ότι 
τα μεικτά χρώματα πρώτης τάξεως είναι εφτά και ότι υπάρχουν πολλά δεύτερης 
τάξεως. Οι εκπομπές (μόρια ἐμπίπτοντά τε είς τήν ὄψιν όπως γράφει ο Πλάτων) που δεν 
γίνονται αισθητές στο μάτι ως μια αίσθηση  (διότι είναι ίσα με τα μέρη του ματιού ή 
ἴσα τοῖς αὐτῆς ὄψεως) δίνουν το διαφανές. Αυτά που δεν εμφανίζονται ως ίδια στο μάτι 
έχουν ως αποτέλεσμα τη σύγκριση ή συστολή και τη χαλάρωση ή διάκριση. Το λευκό 
αντιστοιχεί στην εξάπλωση, το μέλαν στη σύγκριση ή συστολή. Η λαμπρότητα και η 
λάμψη των χρωμάτων  και η ποικιλία  της χρωματικής κλίμακας προκαλούνται από 
μια αμοιβαία δράση που συμβαίνει μεταξύ του υγρού που διεισδύει στο μάτι από έξω 
και του πύρινου και υγρού υλικού που υπάρχει στο μάτι. 

Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι χρώμα είναι αυτό που φαίνεται στο φως και ότι τα όρια 
της διαφάνειας στα σώματα είναι το χρώμα. Αυτό που είναι διαφανές είναι ορατό 
εξαιτίας του χρώματος που ανήκει σ' ένα άλλο σώμα.  Το χρώμα βρίσκεται σε 
σώματα ως δυνατότητα και γίνεται πραγματικότητα με την επίδραση του φωτός. 
Υποθέτει δύο βασικά χρώματα: το ανοιχτό (λευκό) και το σκοτεινό (μέλαν). Ως 
αποτέλεσμα της ανάμειξης ή της παρουσίας των απλών χρωμάτων παράγονται τα 
άλλα χρώματα: κίτρινο (ξανθόν) , κόκκινο (φοινικοῦν), πορφυρό (ἀλουργόν), πράσινο, 
κυανό (κυανοῦν). Μπορεί κανείς να δει μερικά θέματα χρωμάτων στο έργο του 
«Μετεωρολογικά». 

Στο «περί αισθήσεων» προσπαθεί να αποδείξει ότι η ποικιλία των χρωμάτων 
οφείλεται σε διάφορες θέσεις του λευκού σε σχέση με το μαύρο και στα διάφορα 
μείγματα. Τα χρώματα που αναμειγνύονται σε απλούς λόγους ( ἐν ἀριθμοῖς 

εὐλογίστοις) είναι τα πιο ευχάριστα, όπως οι συγχορδίες στη μουσική, όπως το 
πορφυρό και το ερυθρό. Ένας άλλος τρόπος από τον οποίον μπορεί να προέρχονται 
τα χρώματα είναι όταν το λευκό εμφανίζεται μέσα από το μαύρο ή αντίστροφα, όπως 
όταν ο Ήλιος που ο ίδιος είναι λευκός εμφανίζεται κόκκινος, όταν τον βλέπουμε μέσα 
από ομίχλη και καπνό. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι τα «άτομα» των κυρίων 
χρωμάτων δε βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο αλλά σχηματίζουν ένα στενό τελείως 
διαπεραστικό μείγμα. 

Τα χρώματα είναι η πραγματική αιτία που κάνει τα σώματα ορατά κι έτσι  αυτό που 
δεν έχει χρώμα, όπως ένα διαφανές αντικείμενο, δεν μπορεί να ιδωθεί. Ο 
Αριστοτέλης απέδιδε την αντίληψη των σχετικών αποστάσεων στην αίσθηση του 
χρώματος, η οποία θεωρείται ως το πιο βασικό στοιχείο της αίσθησης της όρασης. Η 
απόσταση γίνεται αντιληπτή απ' την εξασθένηση του χρώματος. Το χρώμα είναι μια 
εγγενής αρχή που ονομάζει κριτηκειόν  για το εν δυνάμει διαφανές.  
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Ο Αριστοτέλης δείχνει μια πρωτότυπη σκέψη που αρχικά είχε επηρεαστεί από τους 
Εμπεδοκλή και Δημόκριτο.  

Ο Πτολεμαίος μιλά για τα χρώματα ως "πάθος" των "όψεων". Κάθε χρώμα δημιουργεί 
μια αίσθηση στον κώνο των ακτίνων όρασης (όψεων). Ο Πτολεμαίος θεωρεί τα 
χρώματα ότι υπάρχουν αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τη συνείδηση του παρατηρητή.  
Θεωρεί ότι τα χρώματα είναι μια ιδιότητα της επιφάνειας των σωμάτων (Lejeune σελ 
26) και κάτι το συγγενικό με το φως. Για κάθε χρώμα υπάρχει μια αίσθηση, η οποία 
διαφέρει από χρώμα σε χρώμα.  Η αντίληψη του χρώματος ενεργοποιείται από την 
ύπαρξη φωτός.  

Η άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα χρώματα στα αδιαφανή (συμπαγή) σώματα 

Ο Αλ Χαϊθάμ πιστεύει ότι το χρώμα είναι κάτι διαφορετικό από το φως. Έκανε πειράματα 

στα οποία πίστευε ότι απέδειξε για το χρώμα ότι είναι μια ξεχωριστή οντότητα: από μία 

λεπτή σχισμή του τοίχου περνά το Ηλιακό φως και προσπίπτει σε μια πορφυρή πλάκα. Αν 

φέρουμε κοντά της ένα λευκό ύφασμα παρατηρούμε πορφυρό χρώμα πάνω στο ύφασμα. 

Δηλαδή το πορφυρό ήλθε από την πλάκα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με ένα μπουκάλι 

που περιέχει ένα κόκκινο πιοτό. Το κόκκινο χρώμα μεταφέρεται από το υγρό στο ύφασμα. 

Ο Αλ Χαϊθάμ παρουσιάζει τα εξής επιχειρήματα: Όταν ένας άνθρωπος νιώσει ντροπή 

κοκκινίζει όταν νιώσει φόβο πρασινίζει, όμως το ίδιο φως πέφτει πάνω του πριν να έρθει 

στην κατάσταση της ντροπής ή του φόβου. Άρα το χρώμα δεν οφείλεται στο φως. Το χρώμα 

μεταδίδεται μαζί με το φως πάνω σε ευθύγραμμες τροχιές και ακολουθεί τους ίδιους 

νόμους ανάκλασης και διάθλασης. Το χρώμα όμως εισχωρεί στα διαφανή μέσα είτε έχει 

φως είτε σκοτάδι. Για να γίνει αντιληπτό από τον άνθρωπο, θα πρέπει το σώμα να φωτιστεί.  

Χρησιμοποιεί τον όρο «ιριδισμός» (τακάζιχ ) που, όπως λέει ο Αλ Φαρίσι «είναι 

έκφραση που πάρθηκε από το ουράνιο τόξο για τα διάφορα χρώματα που εμφανίζονται, 

όπως είναι το πράσινο, το κίτρινο, το κυανό και το κόκκινο». Εφαρμόζει αυτόν τον όρο σε 

φαινόμενα χρωμάτων που συμβαίνουν στο ουράνιο τόξο, αλλά και σε πτερώματα πουλιών 

όπως του παγωνιού, καθώς και σε διάφορα είδη υφασμάτων ιδιαίτερα σε ένα ρωμαϊκό 

ύφασμα που το ονομάζει Άμπου Καλμούν (), τα οποία έχουν διάφορα 

χρώματα που αλλάζουν ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή. Αν τα σώματα αυτά τεθούν 

σε ασθενικό φως, χάνουν τον περιστασιακό τους ιριδισμό και δίνουν τα πραγματικά τους 

χρώματα.  Ο Αλ Φαρίσι αποδίδει αυτά τα φαινόμενα στη διάθλαση και στην ανάκλαση. 

Στην πραγματικότητα μερικά από τα φαινόμενα αυτά δεν οφείλονται στην ανάκλαση, αλλά 

στην περίθλαση.  

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα χρώματα των αυτόφωτων σωμάτων 

Τι σχέση έχει για τον Αλ Χαϊθάμ το χρώμα με το φως στα αυτόφωτα; Παρόλες τις απόψεις 

του για το χρώμα των αδιαφανών (συμπαγών) σωμάτων, για τα αυτόφωτα εκφράζει κάπως 

διαφορετικές απόψεις. «Τα αυτόφωτα σώματα έχουν φως που έχει τη μορφή των 

χρωμάτων». Για τον Ήλιο και τη φωτιά λέει: «το φως του Ηλίου είναι η μορφή του που 

συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο  συμπεριφέρεται το χρώμα που μοιάζει με 

τη μορφή του Ηλίου. Όμοια το φως της φωτιάς έχει ομοιότητα μορφής και είναι η μορφή 

της φωτιάς». Σ' αυτά βλέπουμε ότι για τα αυτόφωτα σώματα θεωρεί πως η υπόσταση του 

χρώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μορφή του ίδιου του φωτός. Σύμφωνα με τον 
Roshdi η λέξη «μορφή» αντιστοιχεί στη λέξη «είδος»(Roshdi: Optique Geometrique et 

Doctrine Optique chez Al Haytham). Η θέση αυτή έχει σχέση με τη φιλοσοφία, όπου το φως 

έχει μια ύπαρξη όπως όλα τα αισθητά και κατά συνέπεια αποτελείται από μια πρωτόγονη 
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ύλη (χαϊλούλι ) και από μορφή. Αυτή η μορφή του φωτός που προέρχεται από 

αυτόφωτα σώματα έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε είναι το χρώμα. 

Απόψεις του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάμειξη των χρωμάτων και τον ιριδισμό 

Για το πρώτο θέμα δηλ. την ανάμειξη των χρωμάτων, αν τα διάφορα χρώματα αναμειχτούν, 

τότε το μάτι αντιλαμβάνεται ένα χρώμα που προέρχεται από μια ανάμειξη. Έδωσε το 

παράδειγμα της σβούρας που είναι πολύχρωμη, αλλά καθώς περιστρέφεται, δίνει ένα 

χρώμα που διαφέρει από τα χρώματα με τα οποία είναι βαμμένη. Θεωρεί ότι στο χρώμα 

που αντιλαμβάνεται το μάτι επιδρούν όχι μόνο τα χρώματα που υπάρχουν πάνω στο σώμα 

(στη σβούρα), αλλά και το χρώμα που έχει το διαφανές. Στην πραγματικότητα δεν ισχύει 

κάτι τέτοιο, γιατί το χρώμα που θα αντιληφθεί το μάτι προέρχεται από την ανταπόκριση 

του υλικού του σώματος στα διάφορα χρώματα που έχει το φως που προσπίπτει στο σώμα. 

Ο Αλ Χαϊθάμ είδε ότι κάτι δεν είχε αντιληφθεί σωστά και προσπάθησε να το διερευνήσει. 

Παρατήρησε ότι τα χρώματα που έχει το σώμα, καθώς φωτίζεται υπό ειδικές συνθήκες, δεν 

είναι αυτά που είχε από την αρχή. Αναρωτιέται γιατί είναι έτσι τα πράγματα παρόλο που τα 

χρώματα κινούνται στο χώρο μαζί με τα φώτα. Ο λόγος για την αλλαγή του χρώματος είναι 

η «δύναμη του φωτός» (κούατ αλ ντού ) που περιέχει ή που το συνοδεύει 

στην κίνησή του, καθώς σύμφωνα με την άποψή του το φως και το χρώμα είναι 

ανεξάρτητα.  Για την αιτία του ιριδισμού ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε μια θεωρία που επεκράτησε 

για πολύ καιρό. Ο ιριδισμός οφείλεται στην ανάμειξη του σκοτεινού με το φωτεινό. Από το 

λευκό στο κόκκινο μέχρι το ιώδες. Θεωρεί τον ιριδισμό ως αποτέλεσμα της απορρόφησης 

(αλ ιμτισάς ). 

Σύγχρονες αντιλήψεις 

Θα προσεγγίσουμε τη θεωρία των χρωμάτων από την άποψη της Φυσικής και θα 
προσπαθήσουμε ν’ αναλύσουμε τα φαινόμενα που σχετίζονται με τα χρώματα των 
σωμάτων, τις αναμείξεις τους, την ανάλυση του φωτός και τη δημιουργία του 
φάσματος. 

Ο μεγάλος αριθμός των χρωματικών φαινομένων που παρατηρούνται στο φυσικό 
κόσμο, καθιστούν την κατανόηση της φύσης του χρώματος αρκετά δύσκολη και 
πολύπλοκη. Το χρώμα γίνεται αντιληπτό από εμάς σαν το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του φωτός, των υλικών αντικειμένων και του ματιού.  

2. Αιτίες του χρώματος σύμφωνα με τη Φυσική  

Τι είναι αυτό που κάνει το ρουμπίνι κόκκινο; Γιατί το σμαράγδι είναι πράσινο; Σε μια 
απλή ερμηνεία, όταν το λευκό φως διαπερνά το ρουμπίνι, αναδύεται μ’ ένα 
δυσανάλογο μερίδιο των μεγαλύτερων μηκών κύματος, τα οποία αναγνωρίζονται από 
το μάτι ως κόκκινο. Κατά παρόμοιο τρόπο το φως περνώντας μέσα από το σμαράγδι 
αποκτά μια διαφορετική διανομή μηκών κύματος, που γίνονται αντιληπτά ως πράσινο. 
Αυτή η επεξήγηση για τα χρώματα είναι σωστή αλλά υπεραπλουστευμένη και 
συνεπώς μη ικανοποιητική. Αυτό που στερείται είναι μια επιπλέον ερμηνεία για το πώς 
μεταβάλλεται η αναλογία του φωτός που απορροφάται ή ανακλάται. Τόσο το ρουμπίνι 
όσο και το σμαράγδι παράγουν το χρώμα τους από το ίδιο στοιχείο. Πώς γίνεται να 
διαφέρουν τόσο δραματικά στο χρώμα; 

Ο Kurt Nassau(1980) διακρίνει τις αιτίες του χρώματος σε 14 κατηγορίες, αν και όπως 
αναφέρει ορισμένες από αυτές περιέχουν και βασίζονται σε συγγενικά φαινόμενα. Με 
μόνο μια εξαίρεση οι μηχανισμοί των 14 αυτών αιτιών του χρώματος έχουν ένα κοινό 
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στοιχείο: τα χρώματα παράγονται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
φωτεινών κυμάτων και των ηλεκτρονίων.  

Πίνακας 1 

Ηλεκτρονικές μεταβάσεις σε 
ελεύθερα άτομα και ιόντα 

Ηλεκτρονικές διεγέρσεις φωτοβολία, φλόγες, τόξα, 
σπινθήρες, αστραπές, 
εκκενώσεις αερίων κτλ.  

 Ταλαντώσεις μπλε-πράσινη απόχρωση, 
νερό, πάγος 

Χρώματα που οφείλονται στο 
ηλεκτρικό πεδίο του 
κρυστάλλου 

Μέταλλα που ανήκουν στα 
στοιχεία μετάπτωσης 

γαλάζιο, μπογιές, ορισμένα 
μέταλλα, ορισμένα υλικά 
φθορισμού κτλ.  

 Προσμείξεις από μέταλλα 
που ανήκουν στα στοιχεία 
μετάπτωσης 

ρουμπίνι, σμαράγδι κτλ. 

 Κέντρα χρωμάτων αμέθυστος, κάποια υλικά 
φθορισμού κτλ. 

Μεταβάσεις ηλεκτρονίων 
μεταξύ μοριακών τροχιακών 

Μεταφορά φορτίου από 
άτομο σε άτομο 

μπλε σάπφειρος, μαγνητίτης  

 Συζευγμένοι δεσμοί οργανικές βαφές, χρώματα 
περισσότερων ζώων και 
φυτών κτλ. 

Μεταβάσεις ηλεκτρονίων σε 
υλικά που έχουν 
ενεργειακούς δεσμούς 

Μεταλλικοί αγωγοί ασήμι, χαλκός, σίδηρος κτλ. 

 Καθαροί ημιαγωγοί πυρίτιο, διαμάντι κτλ. 

 μη καθαροί ημιαγωγοί μπλε διαμάντι κτλ. 

Γεωμετρική και φυσική 
οπτική  

Σκέδαση  μπλε ουρανού, κόκκινο 
ηλιοβασιλέματος κτλ. 

 Διάθλαση ουράνιο τόξο 

 Συμβολή  πετρέλαιο, νερό κτλ. 

 Φράγμα κρύσταλλοι υγρών κτλ. 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 14 κατηγορίες των αιτίων του χρώματος, όπως 
δίδονται από τον Kurt Nassau. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των μηχανισμών 
είναι το φως, η μελέτη του οποίου αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση του 
χρώματος. 

Μήκος κύματος και χρώμα 

Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο στη λεγόμενη ορατή περιοχή του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ανάμεσα στα 3.800 ως 7.800 Άγκστρεμ (1 Α0 =10-10 m).  
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Το χρώμα του φωτός της οπτικής περιοχής εξαρτάται από την περιοχή του μήκους 
κύματος της ακτινοβολίας. Από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος 
διακρίνονται τα εξής εφτά χρώματα της ίριδας: ιώδες, βαθύ μπλε, μπλε, πράσινο, 
κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο.  

 

Ανάλυση του φωτός  

Ο Νεύτωνας έδωσε την πρώτη του αναφορά για τη θεωρία των πρισματικών 
χρωμάτων (εικόνα 1) σε μια επιστολή προς το γραμματέα της Βασιλικής Εταιρείας 
Oldenburg, το 1671.  Σ' αυτήν ανέφερε ότι σε ένα δωμάτιο που ήταν σκοτεινό, έκανε 

μια μικρή 
κυκλική 

οπή στο 

παντζούρι του παραθύρου, από όπου έμπαινε το φως το Ηλίου. Τοποθέτησε ένα 
πρίσμα κοντά στην οπή, ώστε η διαθλώμενη δέσμη να πέσει στον απέναντι τοίχο. 
Όπως λέει ο  ίδιος "ήταν πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό να βλέπω τα ζωηρά και 
έντονα χρώματα που εμφανίστηκαν" (Sabra σελ. 235). Αυτό βέβαια δεν ήταν το 
μοναδικό πείραμα που έδειξε την ανάλυση του φάσματος. Ένα ενδιαφέρον πείραμα 
που έκανε προηγουμένως ήταν το ακόλουθο: Αν έπαιρνε μια μπλε κλωστή και στη 
συνέχεια της μια κόκκινη κλωστή, παρατηρώντας μέσα από το πρίσμα, τα δύο 
κομμάτια φαινόντουσαν να διαχωρίζονται.  

Το κρίσιμο πείραμα του Νεύτωνα (experimentum crucis) 

Σ' αυτό χρησιμοποίησε δύο πρίσματα. Το πρώτο τοποθετήθηκε, όπως και 
προηγουμένως, κοντά στην οπή του παντζουριού και οι διαθλώμενες ακτίνες 

 

Εικόνα  2  Αρχή του κρίσιμου πειράματος του Νεύτωνα 
 

 

Εικόνα 1 Ανάλυση του λευκού φωτός 
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περνούσαν μέσα από ένα μικρό άνοιγμα σε ένα σανίδι κοντά στο πρίσμα. Σε 
απόσταση περίπου 4 μέτρων στερέωσε ένα δεύτερο πρίσμα πίσω από ένα άλλο 
σανίδι με μια μικρή τρύπα, η οποία επέτρεπε σε ένα μικρό μέρος από το προσπίπτον 
φως να φθάσει στο πρίσμα. Περιστρέφοντας το πρώτο πρίσμα γύρω από τον άξονά 
του τα χρώματα που έπεφταν στο δεύτερο σανίδι περνούσαν διαδοχικά από την 
τρύπα του (εικ.2). Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να παρατηρήσει στον τοίχο τα 
σημεία όπου έπεφταν τα διάφορα χρώματα μετά τη διάθλαση ατο δεύτερο πρίσμα. 
Παρατηρώντας ότι τα κατώτερα μέρη της έγχρωμης ταινίας που προβαλλόταν στο 
δεύτερο σανίδι, πάθαιναν ισχυρότερη διάθλαση από ό,τι τα ανώτερα μέρη, έφθασε 
στο ακόλουθο συμπέρασμα: 

Η πραγματική αιτία του μήκους της ταινίας δεν είναι άλλη από το ότι το φως 
αποτελείται από ακτίνες που έχουν διαφορά στη διαθλαστικότητα του (Rays differently 
refrangible), που χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορά στο σημείο πρόσπτωσής τους, 
ανάλογα με το βαθμό της διαθλαστικότητας τους μεταδιδόντουσαν σε διαφορετικά 
σημεία του τοίχου. 

Η άποψη του Νεύτωνα που εκθέτει στο βιβλίο του Opticks: or, a treatise of the 
reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, είναι ότι το λευκό φως είναι 
ένα μείγμα από σωματίδια. Το πρίσμα επιτρέπει το διαχωρισμό αυτού του πρίσματος 
με βάση τη "διαθλαστικότητα (refrangibility)". Το φως, όπως έχουμε ήδη αναλύσει στην 
προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται ότι αποτελείται από κύματα διαφόρου μήκους και 
πάλλεται με διάφορες συχνότητες. Όταν αυτά τα κύματα του φωτός εισέρχονται στα 
μάτια, προκαλούν την αίσθηση της φωτεινότητας και του χρώματος. 

Σύνθεση χρωμάτων 

Η 

εικόνα 3 παρουσιάζει το πείραμα ανασύνθεσης του λευκού φωτός. Ο Νεύτωνας εκθέτει 
την ανασύνθεση και θεωρεί συνθέσεις όχι μόνο του λευκού χρώματος αλλά και άλλων 
χρωμάτων  στην πρόταση IV, θεώρημα ΙΙΙ στο Opticks. Γράφει: "Τα χρώματα μπορούν 
να παραχθούν με σύνθεση, που θα δώσει κάτι που μοιάζει με τα χρώματα του 
ομογενούς φωτός ως προς την εμφάνιση του χρώματος, αλλά όχι ως προς το 
αναλλοίωτο τους όσον αφορά το χρώμα και τη σύσταση του φωτός. Από το πώς έχουν 
συντεθεί αυτά τα χρώματα έχει ως αποτέλεσμα να είναι λιγότερο πλήρη και έντονα, και 
το αποτέλεσμα μιας υπερβολικής σύνθεσης μπορεί να είναι η εξασθένηση και η 
αραίωση, μέχρις σημείου να πάψουν να υπάρχουν, οπότε το μείγμα γίνεται λευκό ή 
γκρίζο. Μπορεί επίσης να υπάρξουν χρώματα με σύνθεση τέτοια ώστε να μη δεν 
μοιάζουν πλήρως με οποιοδήποτε από τα χρώματα του ομογενούς φωτός (σελίδα 132 
Opticks).  

 

Εικόνα 3 Ανασύνθεση του λευκού φωτός 
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Το αποτέλεσμα της ανασύνθεσης του 
λευκού μπορούμε να το προκαλέσουμε 
(κατά προσέγγιση) και με τον ακόλουθο 
δίσκο που πρότεινε για πρώτη φορά ο 
Νεύτωνας στο  Opticks (σελ. 154). 
Αναφέρει: "με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΔ 
διαγράφεται ο κύκλος ΑΔΦ και χωρίζεται η 
περιφέρεια σε εφτά μέρη ΔΕ, ΕΦ, ΦΗ, ΗΑ, 
ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ. Τα μέρη αυτά χωρίζονται 
ανάλογα με τα διαστήματα της κλίμακας 
σολ, λα, φα, σολ, λα, μι, φα σολ που 
περιέχονται σε μια ογδόη, δηλαδή ανάλογα 
με τους αριθμούς 1/9, 1/16, 1/10 , 1/9, 1/16, 
1/16, 1/9. Το πρώτο τμήμα ΔΕ είναι 
κόκκινο, το δεύτερο ΕΦ πορτοκαλί, το τρίτο 
ΦΗ κίτρινο, το τέταρτο ΓΑ πράσινο, το 

πέμπτο ΑΒ κυανό, το έκτο ΒΓ βαθύ κυανό και το έβδομο ΓΔ ιώδες". Ο δίσκος αυτός 
υπάρχει συνήθως στα σχολεία και με περιστροφή δίνει ένα ανοιχτό φαιό χρώμα.  

 

Εκλεκτική ανάκλαση και απορρόφηση. 

Στη σελίδα 179 του Opticks ο Νεύτωνας γράφει ότι τα χρώματα παράγονται από το ότι 
τα "φυσικά σώματα ανακλούν μερικά είδη ακτίνων, άλλα είδη πιο άφθονα από τα 
υπόλοιπα. Το μίνιο ανακλά τις ακτίνες που διαθλώνται λιγότερο ή που παράγουν 
ερυθρό πιο άφθονα έτσι είναι κόκκινο. Τα ιώδη σώματα ανακλούν τις ακτίνες που 
διαθλώνται περισσότερο πιο άφθονα".  

Αναφέρει για τα χρωματιστά υγρά ότι το χρώμα τους μεταβάλλεται με το πάχος (σελ 
182). Ένα κόκκινο υγρό σε κωνικό ποτήρι φαίνεται σαν ωχρό και αραιό κίτρινο στον 
πάτο. Το υγρό απορροφά το ιώδες και το κυανό.  

 

Σχέση μεταξύ ερεθίσματος και χρώματος 

 Θεμελιώδες πρόβλημα της θεωρίας των χρωμάτων αποτελεί η εύρεση του 
τρόπου, κατά τον οποίο το χρώμα εξαρτάται από τη φασματική σύνθεση του 
ερεθίζοντος φωτός. Σύμφωνα με τον Αλεξόπουλο (1966) ένα ορισμένο ερέθισμα 
δημιουργεί πάντοτε το αίσθημα ορισμένου χρώματος. Ωστόσο το αντίθετο δεν ισχύει, 
αφού το αίσθημα ενός ορισμένου χρώματος δεν παράγεται δι’ ενός αποκλειστικού 
ερεθίσματος, αλλά είναι δυνατό να παραχθεί μέσω ποικίλων ερεθισμάτων. 
Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το πράσινο χρώμα, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να 
προκύψει με διάφορους τρόπους: με τη χρήση μονοχρωματικής πράσινης 
ακτινοβολίας ή με τη χρήση ακτινοβολίας, της οποίας το φάσμα αποτελείται από το 
φάσμα του λευκού φωτός με προσθήκη έντονου μονοχρωματικού πράσινου φωτός. 
Τέλος είναι δυνατό το ερέθισμα του πράσινου χρώματος να μπορεί να δημιουργηθεί 
με επαλληλία άλλων ερεθισμάτων στα οποία, μάλιστα, είναι δυνατό να μη 
συμπεριλαμβάνεται καν το πράσινο. Η δυνατότητα της παραγωγής ενός ορισμένου 
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χρωματικού αισθήματος με εντελώς διαφορετικά ερεθίσματα οφείλεται στην 
ανικανότητα του οφθαλμού να αναλύει το φως  που προσπίπτει στο φάσμα του. 

Προκειμένου να απαριθμήσουμε τους τρόπους, κατά τους οποίους είναι δυνατόν 
διάφορα ερεθίσματα να δημιουργήσουν το ίδιο χρωματικό αίσθημα, αρχίζουμε με τη 
μελέτη των καλούμενων απλών χρωμάτων τα οποία είναι τα αισθήματα που 
παράγονται μέσω αυστηρά  μονοχρωματικών ακτινοβολιών. Αυτά είναι τα χρώματα 
που βρίσκονται στο φάσμα του λευκού φωτός, τα λεγόμενα χρώματα της ίριδας. 
Επειδή τα απλά χρώματα παράγονται μόνο από ένα είδος ερεθίσματος, εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι υπάρχει σ’ αυτά πλήρης αντιστρεψιμότητα μεταξύ ερεθίσματος και 
χρώματος. 

 Στον αντίποδα των απλών χρωμάτων συναντούμε τα σύνθετα χρώματα, τα 
οποία προέρχονται από ερέθισμα που περιέχει ακτινοβολίες διαφόρων μηκών 
κύματος. Το αίσθημα ενός σύνθετου χρώματος έχει πάντοτε μια καθορισμένη 
απόχρωση (δηλαδή το κυρίαρχο χρώμα) και μάλιστα μια εκ των αποχρώσεων των 
απλών χρωμάτων. 

Ανάμειξη των χρωμάτων: Προσθετικά και αφαιρετικά χρώματα 

Η ανάμειξη των 
ορατών ακτινοβολιών 
μας δίνει το λευκό φως. 
Όμως το λευκό φως 
παράγεται επίσης από 
την ανάμειξη μόνο του 
κόκκινου, του 
πράσινου και του μπλε. 
Αν προβληθούν σε ένα 
πέτασμα τα τρία αυτά 
χρώματα, έτσι ώστε να 
υπερκαλύπτονται, θα 
προστεθούν και θα 
δώσουν λευκό φως. Αν 
τρεις προβολείς 
προβάλλουν πράσινο, 

κυανό και κόκκινο, μπορούμε να δούμε στις κοινές περιοχές τους εξής κανόνες 
πρόσθεσης χρωμάτων: κόκκινο + πράσινο = κίτρινο, κόκκινο + κυανό = μαγκέντα, 
πράσινο + κυανό = γαλάζιο και τελικά αν προστεθούν και τα τρία δίνουν λευκό. Το 
κόκκινο, το πράσινο και το κυανό ονομάζονται προσθετικά βασικά χρώματα. Αν 
παρατηρήσουμε από πολύ κοντινή απόσταση την εικόνα στην οθόνη των 
περισσότερων έγχρωμων τηλεοράσεων, θα ανακαλύψουμε ότι αποτελείται από ένα 
σύνολο μικροσκοπικών κουκίδων, καθεμιά απ' τις οποίες είναι μικρότερη του ενός 
χιλιοστού. Όταν η οθόνη είναι φωτεινή, μερικές κουκίδες είναι κόκκινες, άλλες πράσινες 
και άλλες μπλε. το μίγμα αυτών των βασικών χρωμάτων δίνει, σε κάποια απόσταση, 
μια πλήρη σειρά χρωμάτων και επιπλέον το λευκό (Hewitt,1994). 

κόκκινο

πράσινο

μπλε
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Όλοι οι ζωγράφοι γνωρίζουν πως, εάν ανακατέψουν κόκκινη, πράσινη και μπλε βαφή,  
δε θα πάρουν άσπρο χρώμα, αλλά ένα μουντό σκούρο καφέ. Το να αναμείξουμε βαφές 
είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία από την  ανάμειξη των χρωμάτων του φωτός. 

Η βαφή παράγει το 
χαρακτηριστικό της 
χρώμα μέσω της 
διαδικασίας της 

εκλεκτικής 
απορρόφησης των 
χρωμάτων. Όταν 

ανακατευτούν 
κόκκινη και 
πράσινη βαφή, το 
μίγμα τους 

απορροφά όλα τα χρώματα του λευκού φωτός που το φωτίζει και φαίνεται μαύρο. 
(Στην πράξη το μίγμα φαίνεται καφέ και όχι μαύρο γιατί η απορρόφηση δεν είναι 
ολοκληρωμένη). 

Την ανάμειξη των πιο πάνω βαφών μπορούμε να την καταλάβουμε καλύτερα 
παρομοιάζοντας τα συστατικά τους με ένα μοντέλο που έδωσε ο Hewitt: Τα χρωστικά 
σωμάτια που περιέχονται στις βαφές και απορροφούν το κόκκινο, το πράσινο ή το 
μπλε, τα αναπαριστάνουμε με ορθογώνια παραλληλεπίπεδα «τούβλα» και τα 
τοποθετούμε  το ένα πάνω στο άλλο. Εάν φωτιστούν με λευκό φως η κόκκινη βαφή θα 
απορροφήσει το πράσινο και το μπλε και θ’ αφήσει να περάσει μόνο το κόκκινο φως. 
Η πράσινη βαφή θα απορροφήσει το κόκκινο και το κυανό , αφήνοντας να περάσει το 
πράσινο. Έτσι, το λευκό φως που προσπίπτει στις χρωματισμένες περιοχές 
απορροφάται σ’ όλο του το φάσμα και κανένα χρώμα δεν ανακλάται (σχ.5). 

 

Η αίσθηση του χρώματος 

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ
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Η αίσθηση 
του 

χρώματος 
οφείλεται 

στα τρία 

διαφορετικά είδη κώνων που υπάρχουν στο μάτι. Το ένα είδος είναι ευαίσθητο στα 
μεγάλα μήκη κύματος (κόκκινο φως), το άλλο κυρίως στα μεσαία μήκη  κύματος 
(πράσινο φως) και το άλλο είδος είναι κυρίως ευαίσθητο στα μικρά μήκη κύματος φως 
(μπλε φως). Το μοντέλο αυτό ονομάζεται μοντέλο Young - Helmholtz, γιατί οφείλεται 
κατ' αρχήν στον Young και στην εκλέπτυνση και επιβεβαίωση της θεωρίας στον 
Helmholtz στα μέσα του 19ου αιώνα.  

 

Τι μας δείχνουν οι κανόνες της πρόσθεσης χρωμάτων για την όραση όσον 
αφορά τα χρώματα. 

1. Εδώ παρατίθενται οι καμπύλες σύμφωνα με τις οποίες ανταποκρίνονται τα διάφορα 
είδη κώνων στον αμφιβληστροειδή. Η μία καμπύλη αναφέρεται στους «κόκκινου τύπου 
κώνους» δηλ. κώνους πιο πολύ ευαίσθητους στα μεγάλα μήκη κύματος, η άλλη ομοίως 
στους «πράσινου τύπου κώνους» δηλ. κώνους που είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε 
ενδιάμεσα μήκη κύματος και στους «μπλε τύπου κώνους» δηλ. κώνους περισσότερο 
ευαίσθητους σε μικρά μήκη κύματος: 

 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της  όρασης χρωμάτων ζητείται από το μαθητή να 
δώσει 
σχηματικά την 
ανταπόκριση 
των κώνων 
(δηλ. ποιοι 
κώνοι 
διεγείρονται 
από κάθε 

ανταπόκριση κόκκινου τύπου
κώνων σε κόκκινο φως. Οι
άλλοι  κώνοι δεν ανταποκρί-
νονται σχεδόν καθόλου .
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χρώμα θα φανεί από ένα διάγραμμα ανταπόκρισης: οι κώνοι με υψηλή ανταπόκριση 
θα έχουν μια κορυφή ενώ οι με χαμηλή ανταπόκριση θα έχουν μηδέν), για να 
αναπαραστήσει τι συμβαίνει, όταν κάποιος βλέπει τα ακόλουθα χρώματα: 

α) κίτρινο  αντικείμενο 

β) ροζ αντικείμενο 

γ)πρασινοκίτρινο αντικείμενο 

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ανταπόκρισης των κώνων να εξηγήσετε γιατί 
κόκκινο φως που έχει αναμειχθεί προσθετικά με το πράσινο φως μοιάζει ακριβώς με 
το κίτρινο φως. 

Μια άλλη πειραματική δραστηριότητα αφορά την έγχρωμη τηλεόραση. Μπορεί να 
τεθεί η εξής εργασία. 

Βλέπουμε μια εικόνα βίντεο με πολλά χρώματα και εξετάζουμε από κοντά την TV.  
Πώς θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τα χρώματα της οθόνης; 

Μια μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγεθυντικό φακό. 

Οι μαθητές μπορούν να εξετάσουν τις δομές που παρατηρούν στην οθόνη και να 
αναφέρουν τα χρώματα που παρατηρούν σε κάθε δομή. 

Μια εργασία μπορεί να αφορά να εξετάσουν διαφορετικές περιοχές στην οθόνη που 
έχουν τα χρώματα: 

λευκό, κίτρινο και όποια άλλα δύο χρώματα επιθυμούν. Θα πρέπει να περιγράψουν 
προσεχτικά τι παρατηρούν χρησιμοποιώντας τους όρους : δομές  και σχετική  
λαμπρότητα κάθε δομής. 

Με βάση τις δομές και τη σχετική τους λαμπρότητα μπορούν να βρουν πως 
παράγονται διάφορα χρώματα.  

Παλαιότερα υπήρχε η 
δυνατότητα να μελετήσουν τις 
έγχρωμες εικόνες σε κόμικς. 
Σήμερα είναι κάπως δύσκολο 
γιατί δεν είναι εύκολο να 
βρεθούν έγχρωμες εικόνες 
που να μπορούν να 
αναλυθούν με ένα 
μεγεθυντικό φακό. Μια 
πρόταση είναι να μελετηθούν 
κομμάτια από 
"γιγαντοαφίσες".  

Χρήση του Overhead 
στη διδασκαλία 
χρωμάτων.  
Η δραστηριότητα αυτή δίνει 
την ευκαιρία να δείξουμε και τους κανόνες συνδυασμού των χρωμάτων. 
Χρησιμοποιούνται έγχρωμοι προβολείς. 

Κάτοπτρο

Μπλε

Κόκκινο

μαγκέντα

Eμπόδιο

σκιά

Κόκκινη σκιά

Κόκκινο χαρτί σελοφάν

Ανακλώμενο κόκκινο φως από κάτοπτρο

Μπλε  χαρτί σελοφάν
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Μπορούμε να δείξουμε τον συνδυασμό των χρωμάτων με κατοπτρικό προβολέα 
(Overhead). 

Με τη βοήθεια των κατόπτρων επικαλύπτουμε την εμφανιζόμενη μπλε  λωρίδα με 
κόκκινο φως, οπότε εμφανίζεται ένα τμήμα μαγκέντα (μπλε και κόκκινο). Αν στην 
περιοχή που έχω μαγκέντα τοποθετήσω ένα εμπόδιο, τότε θα σχηματιστούν δύο σκιές. 
Μια κόκκινη θα σχηματιστεί εκεί που εμποδίζεται το μπλε χρώμα φθάσει και μια μπλε 
σκιά εκεί που εμποδίζεται το κόκκινο χρώμα. 

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ο 
σχηματισμός έγχρωμων σκιών με 
τη βοήθεια δύο προβολέων. 

Στα σημεία που δε φθάνει φως 
από κανένα προβολέα έχουμε 
μαύρη σκιά. Στα σημεία που 
φτάνει φως από τον ένα μόνο 
προβολέα έχουμε το χρώμα του 
προβολέα. 

Κεφάλαιο 8: ΚΥΜΑΤΙΚΗ 

Η διδασκαλία των κυμάτων μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των εννοιών της 
διάθλασης. Όπως παρατηρήθηκε  σε φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος, η 
διδασκαλία της έννοιας του μετώπου κύματος σε συνδυασμό με την έννοια της 
ακτίνας βοηθά τους φοιτητές να συνειδητοποιούν ότι η ακτίνα δεν είναι παρά μόνο 
ένα εργαλείο και όχι ένα πραγματικό αντικείμενο. Για να διδαχτούν οι κυματικές 
έννοιες θα πρέπει σύμφωνα με τις μεθόδους που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα 
PSSC και στις μεθόδους που ανέπτυξε η ομάδα της έρευνας της διδακτικής της 
Φυσικής του Πανεπιστημίου της Washington  (Arons, McDermott) να εισαχθεί  
πρώτα η έννοια του παλμού, της υπέρθεσης των παλμών, της ανάκλασης σε 
σταθερό άκρο κι ακολούθως της ανάκλασης σε ελεύθερο άκρο. Μπορεί κατόπιν να 
εισαχθεί η έννοια της διάδοσης ενός παλμού από ένα μέσο σε ένα άλλο μέσο. 

Παλμοί 

Μερικά κύματα είναι περιοδικά ή σχεδόν περιοδικά: η κίνηση του υλικού 
επαναλαμβάνεται συνεχώς. Δεν έχουν όμως όλα τα κύματα αυτήν την ιδιότητα. Για 
παράδειγμα, όταν ανοίγει ή κλείνει η πόρτα του δωματίου, ο αέρας συμπιέζεται ξαφνικά 
στο άνοιγμα της πόρτας και η σύντομη αυτή συμπίεση περνά ως διαταραχή μέσα από 
το δωμάτιο και δίνει μια απότομη ώθηση σε μια κουρτίνα που κρέμεται στο παράθυρο 
(Hewitt 1998). Ένα τέτοιο είδος διαταραχής ονομάζεται παλμός. 

Κύματα σε ελατήριο 

Η μορφή του παλμού δεν αλλάζει καθώς κινείται.  

Ο παλμός κινείται κατά την ίδια απόσταση σε κάθε χρονικό 
διάστημα μεταξύ δύο φωτογραφιών που λαμβάνονται σε ίσα 
χρονικά διαστήματα (1/24 s). Η ταχύτητα του είναι σταθερή. 

Κόκκινη σκιά

Μαύρη σκιά

Πράσινη σκιά
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Ένα κομμάτι του ελατηρίου (που μπορούμε να το σημαδέψουμε χρωματίζοντάς το π.χ. 
άσπρο) κινείται  κάθετα προς το ελατήριο, καθώς ο παλμός περνά από αυτό. 

Ποια άλλα μέρη κινούνται ταυτόχρονα με το "σημαδεμένο" σημείο; 

Στην εικόνα 1 τα βέλη δείχνουν τη μετακίνηση των τμημάτων του 
ελατηρίου, καθώς ο παλμός μετακινείται από τη στιγμή t1 στη 
στιγμή t2. Παρατηρούμε ότι όλες οι μετατοπίσεις γίνονται κάθετα 
προς την κατεύθυνση της κίνησης του παλμού. 

Ονομάζουμε τον παλμό εγκάρσιο. 

Αν η κίνηση παράχθηκε με το χέρι μας, τότε το μέρος του 
ελατηρίου που κινείται με το χέρι μας παίρνει κάποια κινητική 
ενέργεια. Κερδίζει δυναμική ενέργεια επειδή παραμορφώνεται. 

Επαλληλία: Παλμοί που διασταυρώνονται 

Τι συμβαίνει όταν ένας παλμός κινείται από δεξιά προς τα 
αριστερά και συγχρόνως ένας άλλος κινείται από αριστερά προς 
τα δεξιά; Τι συμβαίνει όταν οι δύο παλμοί συναντώνται; Περνά ο 
ένας μέσα από τον άλλο ή κατά κάποιο τρόπο εξουδετερώνουν 
ο ένας τον άλλο; 

Η εικόνα 2 μας λέει τι μπορεί να συμβεί: Στο στιγμιότυπο 1 
βλέπουμε τους  παλμούς να πλησιάζουν. Καθώς 
διασταυρώνονται, οι δύο παλμοί συνδυάζονται και σχηματίζουν 
περίπλοκα σχήματα. Μετά τη διασταύρωσή τους παίρνουν πάλι 
τα αρχικά τους σχήματα και ταξιδεύουν κατά μήκος του ελατηρίου 
σαν να μην είχε συμβεί τίποτε.  Έχουν σχεδιαστεί δύο γραμμές: 
μια πλήρης για τον παλμό που κινείται προς τα δεξιά και μια 
διακεκομμένη για τον παλμό που κινείται προς τα αριστερά. 
Μπορεί να φανεί ότι και οι δύο παλμοί κινούνται με σταθερή 
ταχύτητα (κάθε φωτογραφία διαφέρει κατά 1/24s). Τα βελάκια 
δείχνουν κατά πόσο μετατοπίστηκε ο παλμός κάθε Δt=1/24s.  Βλέπουμε ότι η ταχύτητα 
παραμένει σταθερή. 

Η ιδιότητα να περνούν οι δύο παλμοί ο ένας μέσα από τον άλλο χωρίς κανένας τους 
να αλλοιωθεί, είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα των κυμάτων.  

Τις στιγμές που διασταυρώνονται (στιγμιότυπα 4,5,6) το σχήμα του 
συνδυασμένου παλμού δε μοιάζει με το σχήμα κανενός απ' αυτούς. 
Μπορούμε να δούμε τη σχέση του ολικού σχήματος με τον κάθε παλμό. 
Φανταζόμαστε καθέναν από τους παλμούς στη θέση που θα είχε μόνος 
του. Κατόπιν προσθέτουμε τις μετατοπίσεις των μερών του ελατηρίου, που 
αντιστοιχούν στους αρχικούς παλμούς ώστε να έχουμε τον ολικό παλμό. 

Βρίσκουμε ότι η μετατόπιση οποιουδήποτε σημείου επάνω στο 
ελατήριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι ίση με το άθροισμα των 
μετατοπίσεων των 2 ανεξάρτητων παλμών. Η μέθοδος δείχνεται και 
στην εικόνα 3. 

Για να βρούμε τη μορφή ενός παλμού, που προκύπτει από τη 
διασταύρωση δύο άλλων παλμών, προσθέτουμε τις μετατοπίσεις  για 

 

Εικόνα 3 
 

Κίνηση του
παλμού από
αριστερά Κίνηση του

παλμού από
δεξιά

 

Εικόνα 2 
 



 168

καθένα από τους παλμούς. Ο συνδυασμός των παλμών κατά αυτόν τον τρόπο λέγεται αρχή 
της επαλληλίας 

Ανάκλαση: 

 Στην ανάκλαση σε σταθερό άκρο ο παλμός επιστρέφει 
αντεστραμμένος, ενώ σε ελεύθερο άκρο επιστρέφει κατά την ίδια 
πλευρά (εικ. 4).  

Αν έχουμε  2 ελατήρια, το ένα (Ι) με μικρή μάζα ανά μονάδα μήκους 
(που σημαίνει μεγάλη ταχύτητα) και ένα δεύτερο (ΙΙ) με μεγάλη μάζα 
ανά μονάδα μήκους, τότε στην περίπτωση που ο παλμός προσπίπτει 
από το (Ι) στο (ΙΙ)  (στιγμιότυπο 1 εικόνα 5) παρατηρούμε στο 
στιγμιότυπο 2, ότι κατά ένα μέρος θα ανακλάται και κατά ένα μέρος θα 
διαδίδεται. Ο ανακλώμενος παλμός στο ελατήριο Ι θα είναι από την 
αντίθετη μεριά ενώ ο διαδιδόμενος από την ίδια. Αυτό μας θυμίζει την 
ανάκλαση σε σταθερό άκρο. 

Στην περίπτωση που ο παλμός προσπίπτει από το ΙΙ στο Ι (στιγμιότυπο 
3), παρατηρούμε ότι τότε τόσο ο ανακλώμενος όσο και ο διαδιδόμενος 

παλμός θα είναι 
από την ίδια 

μεριά 
(στιγμιότυπο 

4). Αυτό μας 
θυμίζει την ανάκλαση σε 
ελεύθερο άκρο. 

Μπορούμε να δούμε ότι η 
ταχύτητα μπορεί να γίνει 
αντιληπτή από δύο 
χαρακτηριστικά: 

α) Την απόσταση από το 
σημείο που ενώνονται τα δύο 
ελατήρια.  

Στο στιγμιότυπο 2 βλέπουμε 
ότι ο παλμός στο ελατήριο Ι 
έχει διατρέξει μεγαλύτερη  
απόσταση από ότι ο παλμός 
στο ελατήριο ΙΙ. Το ίδιο 
παρατηρούμε και στο 
στιγμιότυπο 4. 

 β) Το εύρος του παλμού.  

Στο στιγμιότυπο 2 παρατηρούμε ότι το εύρος του παλμού είναι μεγαλύτερο στο 
ελατήριο Ι από ότι στο ελατήριο ΙΙ. Το ίδιο παρατηρούμε και στο στιγμιότυπο 4. 

Για τη διδασκαλία των φαινομένων αυτών έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογισμικά σε 
Visual Basic και σε Excel που είναι διαθέσιμα στη θέση: http://utopia.duth.gr/~pmichas. 

 

Εικόνα 4 
 

Στιγμιότυπο 1: πριν από την πρόσπτωση

Στιγμιότυπο 2: μετά την πρόσπτωση

Στιγμιότυπο 3: πριν από την πρόσπτωση

Στιγμιότυπο 4: μετά την πρόσπτωση

Ανακλώμενος παλμός

Ανακλώμενος παλμός

Διαδιδόμενος παλμός

Διαδιδόμενος παλμός

Προσπίπτων παλμός

Προσπίπτων παλμός

 

Εικόνα 5 



 169

Περιοδικά κύματα 

Οι έννοιες που αναπτύχθηκαν πιο πάνω εφαρμόζονται στα περιοδικά κύματα που 
μπορούμε να τα φανταστούμε ως περιοδικές επαναλήψεις παλμών. 

Η περίοδος μπορεί να οριστεί ως ο χρόνος μεταξύ δύο παλμών. Το μήκος κύματος 
μπορεί να οριστεί ως η απόσταση λ που διανύει ένας παλμός σε χρόνο ίσο με την 
περίοδο. 

Κύματα σε δύο διαστάσεις 

Για τη διδασκαλία τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή των κυμάτων καθώς και 
σε λογισμικά. Με τη βοήθεια της συσκευής μπορεί να φανεί ότι καθώς το κύμα 
μεταβαίνει από νερό βάθους 1 cm σε νερό βάθους 1 mm, το μήκος κύματος γίνεται 
μικρότερο και ταυτόχρονα τα μέτωπα κύματος αλλάζουν κατεύθυνση. 

Μέτωπα κύματος - ακτίνες κύματος 

Μια έννοια που είναι γνωστή από την παρατήρηση κυμάτων στη θάλασσα είναι τα 
μέτωπα κύματος. Αυτά μπορούν να φανούν εύκολα στη συσκευή κυμάτων καθώς και 
σε λογισμικά. Αφού ξεκαθαριστεί η έννοια του μετώπου κύματος, εισάγεται η έννοια 
της ακτίνας κύματος ως κάθετης στα μέτωπα.  

Οι μαθητές σχεδιάζουν μέτωπα 
κύματος που απέχουν το ένα από 
το άλλο ένα μήκος κύματος. 
Ακολούθως φέρουν την κάθετο 
πάνω στα μέτωπα. Αυτή ορίζει 
την ακτίνα. Με τη βοήθεια των 
μετώπων κύματος και με τη 
βοήθεια διαφανειών μπορούν να 
βρεθούν τα διαθλώμενα μέτωπα 
κύματος: Μοιράζονται στους 
μαθητές/ φοιτητές φύλλα με μια 
σειρά παραλλήλων ευθειών 
καθώς και λευκά φύλλα. Οι 
γραμμές παριστάνουν τα μέτωπα 
κύματος σε ένα μέσο Α. Αν το 
κύμα προσπίπτει πλάγια στη 
διαχωριστική επιφάνεια (γραμμή) 
που χωρίζει δύο μέσα, καλούνται 
να σχεδιάσουν τα διαθλώμενα 
μέτωπα.  

Για να παραστήσουν τα προσπίπτοντα κύματα, τοποθετούν το 
φύλλο με τις γραμμές κάτω από το λευκό φύλλο (εικ. 6). Για να βρουν 
τα διαθλώμενα κύματα, χρησιμοποιούν διαφανή φύλλα πάνω στα 
οποία είναι σχεδιασμένα τα μέτωπα κύματος στο δεύτερο μέσο (με 
διαφορετικό μήκος κύματος).  

Καθώς το διαφανές φύλλο περιστρέφεται, φτάνει σε ένα τέτοιο 
σημείο ώστε δύο διαδοχικά μέτωπα κύματος στο δεύτερο μέσο να 
περνούν από τα σημεία στα οποία δύο διαδοχικά μέτωπα κύματος 
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στο πρώτο μέσο συναντούν τη διαχωριστική γραμμή (εικ. 7). Οι μαθητές φέρουν την 
κάθετο στο πρώτο μέσο στα μέτωπα κύματος σε ένα από τα σημεία στα οποία 
συναντούνται τα μέτωπα κύματος του μέσου Α με τα μέτωπα κύματος του μέσου Β. 
Στο ίδιο σημείο φέρουν την κάθετο προς τα μέτωπα κύματος στο μέσο Β. Η πρώτη 
κάθετος παριστάνει την προσπίπτουσα ακτίνα, ενώ η δεύτερη κάθετος παριστάνει την 
διαθλώμενη ακτίνα. (εικ. 8) 

Η διδακτική αυτή ακολουθία μπορεί να γενικευτεί και για διδασκαλία κυμάτων στην 
περίπτωση στην οποία έχουμε πολλά μέσα.  

 

Διάθλαση μέσα από λογισμικό 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λογισμικού που δείχνουν φαινόμενα διάθλασης. 
Υπάρχουν κατάλληλα Java applets στο διαδίχτυο. Στο λογισμικό diathlasi.exe που 
αναπτύχθηκε από το συγγραφέα υπάρχει η δυνατότητα να παρατηρηθούν φαινόμενα 
διάθλασης τόσο από πυκνό σε αραιό όσο και από αραιό σε πυκνό. Ο χρήστης  μπορεί 
να παρατηρήσει γραφικά το ποσοστό της ανάκλασης και της διάθλασης. Μπορεί να 
παρατηρηθεί ότι για μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης το ποσοστό της ανάκλασης αυξάνει, 
ενώ για μετάβαση από πυκνό σε αραιό παρουσιάζεται το φαινόμενη της ολικής 
ανάκλασης. 

Μεταβλητός δείκτης διάθλασης 

Η περίπτωση αυτή ενδιαφέρει σε περιπτώσεις αντικατοπτρισμού όπου η πυκνότητα 
του αέρα ελαττώνεται βαθμιαία και κατά συνέπεια ο 
δείκτης διάθλασης. Τότε όσο πλησιάζουμε στο έδαφος η 
ταχύτητα γίνεται μεγαλύτερη. Η σχεδίαση των ακτίνων θα 
πρέπει να γίνεται με κατεύθυνση κάθετη προς τα μέτωπα 
κύματος. Μια παρόμοια εφαρμογή αφορά τα σεισμικά 
κύματα στο εσωτερικό της γης. Αν έχουμε υλικά των 
οποίων μεταβάλλεται η πυκνότητα με το βάθος, τότε ο 
δείκτης διάθλασης μεταβάλλεται βαθμιαία. Στην εικόνα 9 
παρουσιάζεται η περίπτωση που η ταχύτητα μεγαλώνει 
με το βάθος.  

Η εικόνα αυτή παράχθηκε από λογισμικό που 
δημιουργήθηκε για να δειχτεί η σχέση μεταξύ μετώπου 
κύματος και ακτίνας. Μια λανθασμένη ιδέα που μπορεί να 
φανεί είναι για την περίπτωση ακτίνας που ξεκινά 
οριζόντια. Καθώς μπορούμε να φανταστούμε το χώρο να 
υποδιαιρείται σε πολλά οριζόντια στρώματα, μπορεί 
κάποιος να θεωρήσει ότι η ακτίνα που ξεκινά με κλίση 0° 
θα συνεχίσει οριζόντια πράγμα που είναι λάθος, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 9. 

Μια άλλη εφαρμογή παρόμοιου λογισμικού (selini.exe) είναι η κατανόηση της 
φαινομενικής θέσης της Σελήνης και του Ηλίου όταν έχουν κατεβεί κάτω από τον 
ορίζοντα. Τα λογισμικά είναι διαθέσιμα στη θέση http://utopia.duth.gr/~pmichas 

Ακτίνα 0°

Ακτίνα -30°
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Κυματική θεωρία του Huygens 

O Huygens δεν ασχολήθηκε με περιοδικά φαινόμενα αλλά με παλμούς (όπως 
και ο Hooke).  Η θεωρία του Huygens έχει ως βάση της τα δευτερογενή κύματα. 
Με αυτά εξήγησε το νόμο της διάθλασης. Υπάρχουν στο διαδίχτυο διδακτικά 
applets που αφορούν τη διδασκαλία της αρχής του Huygens. Με αυτά τα 
προγράμματα μπορεί να φανεί ότι κάθε σημείο γίνεται μια πηγή νέων κυμάτων 
των οποίων η περιβάλλουσα δίνει ένα μέτωπο κύματος.  Κάθε δευτερεύον κύμα 
έχει ελάχιστο πλάτος, καθώς όμως προστίθενται πάρα πολλά δευτερεύοντα 
κύματα, μας δίνουν ένα κανονικό κύμα. Μια δυσκολία που εισάγει η θεώρηση 
του ενός παλμού είναι ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί η μη διάδοση κύματος προς 
τα πίσω καθώς και η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. O Huygens έδωσε την 
εξήγηση ότι έξω από τη δέσμη του φωτός τα δευτερεύοντα κύματα είναι πολύ 
ασθενικά (Frankfurt, Frenk  1976 σελ.283). Αυτή η δυσκολία ξεπεράστηκε τον 
19ο αιώνα από τους Fresnel, Poisson, Kirchhoff κ.ά. Αυτοί χρησιμοποίησαν 
περιοδικά (ημιτονοειδή) κύματα. Με τις ιδιότητες τους μπόρεσε ο Fresnel να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες. Εφαρμόζοντας τις ιδέες της συμβολής στα 
δευτερογενή κύματα έδωσε μια φυσική ερμηνεία στην περιβάλλουσα. Ο 
Kirrchoff (Hecht1987) έδειξε ότι η αρχή του  Huygens είναι μια άμεση συνέπεια 
της διαφορικής εξίσωσης των κυμάτων.  

Στην εικόνα 10 έχουμε μια διδακτική εφαρμογή της αρχής του Huygens για την 
περίπτωση της ανάκλασης (Hecht 1987). Κάθε μόριο της επιφάνειας στο οποίο φθάνει 
το κύμα διαταράσσεται και με τη σειρά του παράγει ένα δευτερεύον κύμα που 
εξαπλώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το σύνολο των διαταραχών δίνει μια 
περιβάλλουσα επιφάνεια που δίνει το ανακλώμενο μέτωπο κύματος. 

Αρχή του Huygens και νόμος της διάθλασης 

Ο Huygens με την κυματική του θεωρία 
έδωσε την εξήγηση του νόμου του Snell. 
Με βάση την κυματική θεωρία 
επιβεβαιώθηκε η αρχή του Fermat και η 
διατύπωση του νόμου του Snell από το 
Fermat. O Huygens έδωσε στο βιβλίο 
του Traitè de Lumiere την εξής 
κατασκευή (Frankfurt & Frenk, 1976): 
Έστω AC είναι μέτωπο κύματος που 
προσπίπτει πλάγια στην επιφάνεια ΑΒ 
που διαχωρίζει δύο μέσα. Έστω u1 είναι 
η ταχύτητα στο πάνω μέσο και u2 είναι η 
ταχύτητα στο κάτω μέσο. Έστω ότι η 
απόσταση u1t είναι η απόσταση CB και t 
ο χρόνος που χρειάζεται το C για να 
φθάσει στο B. Την ίδια στιγμή το 
δευτερεύον κύμα που παράχθηκε στο Α 
θα έχει κινηθεί στο κάτω μέσο μια 
απόσταση u2t. Ας υποθέσουμε ότι: 
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1
2

1  n
u

u
. Η περιφέρεια SNR με κέντρο το Α και ακτίνα CB/n θα δώσει τη θέση του 

δευτερεύοντος  κύματος τη στιγμή που μέρος του προσπίπτοντος μετώπου κύματος 
που ήταν στο C φθάνει στο Β. Τα άλλα τόξα στην εικόνα τα σχηματίζουμε με τον ίδιο 
τρόπο. 

Κυματική θεωρία για καμπύλα κάτοπτρα και φακούς 

Το φαινόμενο της ανάκλασης είναι καλό να μελετηθεί με το μοντέλο των κυμάτων.  

Έχει δημιουργηθεί κατάλληλο λογισμικό που δείχνει ταυτόχρονα το μοντέλο των ακτίνων 

και των κυμάτων. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να δει τη σχέση μεταξύ ακτίνων και μετώπων 

κύματος. Μια περίπτωση εκλαϊκευτικού βιβλίου που δίνει τα διάφορα οπτικά φαινόμενα 

με βάση την κυματική θεωρία, είναι το βιβλίο του Ronchi "The Science of Vision" στο  οποίο 

χρησιμοποιείται η κυματική θεωρία για να δοθεί η θεωρία της ανάκλασης 

σε επίπεδα και σε καμπύλα κάτοπτρα. Με τη βοήθεια των ανακλώμενων 

κυμάτων δίνεται η εξήγηση για το σχηματισμό των ειδώλων και για τη 

δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του ειδώλου. 

Για την περίπτωση του φανταστικού ειδώλου σε καμπύλο κάτοπτρο 

μπορεί να παρατηρηθεί ότι το σημείο από το οποίο φαίνονται να 

πηγάζουν τα ανακλώμενα κύματα, που προέρχονται από μια σημειακή 

πηγή, φαίνονται να είναι πίσω από την εστία του κατόπτρου. 

Με κατάλληλο λογισμικό μπορούν να παρατηρηθούν οι ανακλάσεις 
των κυμάτων σε κάτοπτρα (κοίλα, επίπεδα, εικόνα 12) καθώς και η 
διάθλαση σε φακό (εικ. 13). Η χρήση του λογισμικού επιτρέπει στο 
μαθητή/ φοιτητή να παρατηρήσει την περιγραφή του ίδιου φαινομένου 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ακτίνες και μέτωπα κύματος. Στην 
εικόνα φαίνεται η διάθλαση κυμάτων σε φακό του οποίου ο δείκτης 
διάθλασης είναι μικρότερος από το δείκτη διάθλασης του 
περιβάλλοντος μέσου κατά 70%. Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι 
μέσα στο φακό το μήκος κύματος είναι μεγαλύτερο, άρα η ταχύτητα είναι και αυτή 
μεγαλύτερη. Σε περίπτωση επιλογής μεγαλύτερου δείκτη διάθλασης στο εσωτερικό 
τότε μπορεί να παρατηρηθεί η ελάττωση του μήκους κύματος στο εσωτερικό του 
φακού.  Μπορεί να φανεί με κατάλληλη επιλογή ότι οι ακτίνες είναι κάθετες προς τα 
μέτωπα κύματος. Αυτό δε θα πρέπει να υπεργενικευθεί, γιατί στην περίπτωση διπλής 
διάθλασης δεν ισχύει αυτός ο κανόνας, όμως η περίπτωση αυτή είναι έξω από τα 
πλαίσια των θεμάτων που αντιμετωπίζονται σ' αυτό το βιβλίο. 
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Θέματα κυματικής πέρα από τη γεωμετρική 
οπτική 

Η κυματική θεωρία έδωσε εξηγήσεις των φαινομένων 
ανάκλασης και διάθλασης ήδη από την εποχή του 
Huygens, όμως εκεί που φάνηκε ιδιαίτερα η αξία της 
είναι στα φαινόμενα συμβολής, περίθλασης και 
πόλωσης. Για τα φαινόμενα αυτά έχουν αναπτυχθεί 
ιδιαίτερες μέθοδοι διδασκαλίας όπως παρουσιάζονται 
στα "Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής" της 
McDermott. Κατ' αρχή ζητείται από τους φοιτητές να 
εξετάσουν την πρόσθεση παλμών σε διάφορα σημεία 
και ακολούθως ζητείται να βρεθεί κατά πόσο το σημείο 
είναι στάσιμο ή 
κινείται. Ένα 
ενδιαφέρον σημείο 
είναι στις περιοχές 
μέγιστης θετικής 
συμβολής. Σ' αυτά τα 
σημεία έχουμε μέγιστη 
ταλάντωση, άρα σε 
χρονική εξέταση της 
κίνησης το σημείο δεν 
παρουσιάζει ένα 
στάσιμο μέγιστο αλλά 
μια ταλάντωση με 
πλάτος ίσο μ ε το 
άθροισμα των πλατών 
της κάθε περίπτωσης.  

Ο συγγραφέας 
κατασκεύασε 
λογισμικό (symvoli) 
στο οποίο ο χρήστης 
μπορεί να 
επιβεβαιώσει 
διάφορους κανόνες 
της πρόσθεσης των 
κυμάτων: 

Χρησιμοποιώντας το 
ποντίκι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, όταν η διαφορά των αποστάσεων από δύο σχισμές 
είναι λ/2, 3λ/2,… τότε έχουμε ελάχιστο, ενώ, όταν έχουμε διαφορές αποστάσεων: 0λ, 
λ,2λ, 3λ… τότε έχουμε ενισχυτική συμβολή.  Αυτά συμβαίνουν με την προϋπόθεση ότι 
μεταξύ των πηγών δεν υπάρχει διαφορά φάσης. Αν οι πηγές ταλαντώνονται με μια 
διαφορά φάσης 180° (όταν η μία πηγή έχει θετικό μέγιστο, η άλλη να έχει αρνητικό 
μέγιστο), τότε οι διαφορές των αποστάσεων για μέγιστο είναι τώρα λ/2, 3λ/2… ενώ για 
ελάχιστα οι διαφορές των αποστάσεων γίνονται: 0λ, λ, 2λ…  Αυτό επιτρέπει στο 
φοιτητή να κατανοήσει βαθύτερα το νόημα της συμβολής. 

 

Εικόνα 13 
 

Σχισμές
Δs=0 λ

Οι παλμικές κινήσεις στις σχισμές έχουν 
διαφορά φάσης 180°

Μετακινούμενη οθόνη
Γραφική παράσταση
της κατά μέσο όρο
έντασης στην οθόνηΕμφανιζόμενη ένδειξη

με πάτημα του ποντικιού
σε κάποιο σημείο (που 
φαίνεται από την τομή 
των ευθειών)  
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Μετά τις δύο σχισμές μπορεί το φαινόμενο να εξεταστεί και για πολλές σχισμές.  

Περίθλαση 

Συνήθως η διδασκαλία των σχισμών δεν λαμβάνει υπόψη το εύρος των σχισμών. Όταν 
ληφθεί και αυτό υπόψη έχουμε φαινόμενα περίθλασης. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της McDermott για τη διδασκαλία του 
φαινομένου της περίθλασης από σχισμή, σε μεγάλες αποστάσεις από τη σχισμή. Η 
McDermott παρουσιάζει ένα διαχωρισμό της σχισμής σε ένα μικρό αριθμό σχισμών με 
τον οποίο δημιουργείται ένα μοντέλο περίθλασης με βάση τη συμβολή σε πολλές 
σχισμές. 

Για τα παραπάνω φαινόμενα έχουν αναπτυχθεί φύλλα Excel που βοηθούν στη 
διερεύνηση των ελαχίστων και της περιβάλλουσας καμπύλης για τα φαινόμενα 
περίθλασης. 
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Κεφάλαιο 2: Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 
Για το θέμα της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός εξετάζουμε τις πηγές του φωτός και 

διάφορες διατάξεις παραγωγής σκιών. 

Α. Πηγές φωτός. 

Ένα θέμα που πρέπει οι μαθητές να κατανοήσουν σχετικά με τις πηγές του φωτός είναι ότι 

μια εκτεταμένη πηγή φωτός μπορεί να θεωρηθεί ως άθροισμα πολλών πηγών. Μια 

διδακτική προσέγγιση αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Π. Ανδρεάδη ως μέρος της 

πτυχιακής του εργασίας. Αυτή η προσέγγιση έχει ως διδακτικούς στόχους: 

 Να μπορούν οι μαθητές να ορίζουν, να διακρίνουν και να ταξινομούν τις φωτεινές 

πηγές σε σημειακές και εκτεταμένες. 

 Να μπορούν να αναλύουν τη δομή αλλά και τη συμπεριφορά μιας εκτεταμένης πηγής 

φωτός ως αποτέλεσμα πολλών σημειακών πηγών που βρίσκονται συγκεντρωμένες στην 

επιφάνειά της. 

Στη διδασκαλία που έγινε σε παιδιά της πέμπτης τάξης Δημοτικού Σχολείου, 
παρουσιάστηκαν διδακτικές εικόνες μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σ' αυτόν 
προβάλλονται οι εικόνες σε εξελικτική μορφή.  Στη διδακτική αυτή δραστηριότητα 
περιλαμβάνονται 21 εικόνες που περιγράφουν τη μετατροπή μιας συνάθροισης 
σημειακών πηγών φωτός σε μια εκτεταμένη φωτεινή πηγή και υπάρχουν 3 εικόνες που 

περιγράφουν τη μετατροπή μιας 

εκτεταμένης πηγής σε σημειακή και 1 εικόνα που ενισχύει την άποψη της αυτόνομης 
συμπεριφοράς των σημειακών πηγών που δομούν μια εκτεταμένη πηγή.  Ως 
παράδειγμα δείχνονται οι εικόνες 1, 2 ,3 και 4 .  Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει μία 
σημειακή πηγή φωτός που εκπέμπει φως προς όλες τις διευθύνσεις. Συγκεκριμένα 
γίνεται παρατήρηση της φωτεινής περιοχής που δημιουργείται γύρω από τη σημειακή 
πηγή φωτός στο μαύρο φόντο. 

 

Κάθε σημειακή πηγή φωτός στο μαύρο φόντο της οθόνης του υπολογιστή 
δημιουργεί τη δικιά της άλω. Ακόμη η φωτεινή άλως που περιβάλει τη 
σημειακή πηγή φωτός μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή με τη μεγέθυνση 
της εικόνας στον υπολογιστή. Σαν επιπλέον ενίσχυση του παρατηρούμενου 

 

Εικόνα 2     8 σημειακές πηγές 
 

 

Εικόνα 1    1 σημειακή πηγή 
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γεγονότος, χρησιμοποιείται μια εικόνα αστεριών που οι ακτίνες τους 
εκπέμπονται προς όλες τις 

διευθύνσεις. Σ’ αυτό το σημείο εισάγονται 
οι εικόνες (3,4) όπου δείχνεται ότι μια εκτεταμένη πηγή γίνεται αντιληπτή ως 
σημειακή αν απομακρυνθεί αρκετά και ως παράδειγμα δίνονται τα αστέρια 
που λόγω της μεγάλης τους απόστασης από τη γη μπορούν να θεωρηθούν 
σημειακές πηγές φωτός ως προς εμάς.  

Β. Πηγές φωτός και σχήματα που εμφανίζονται σε οθόνη - σκοτεινός θάλαμος 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις με διαφράγματα διαφόρων τύπων, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν «σημειακές» πηγές και εκτεταμένες πηγές φωτός. Ως εκτεταμένες πηγές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθύγραμμες λάμπες και γαλακτώδεις λάμπες. Για την 

παραγωγή χρωματιστού φωτός χρησιμοποιήθηκαν έγχρωμες ζελατίνες (Edge 1987, 

Jackobson, Bergman 1991). 

Ως προς τις σημειακές πηγές σε ασκήσεις που εκτελέστηκαν μεταξύ των φοιτητών του Π.Τ.Δ.Ε. 

του Δ.Π.Θ. δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε μερικές όμως περιπτώσεις ορισμένοι 

φοιτητές γενίκευαν τα φαινόμενα που παρατητούσαν σε εκτεταμένες πηγές και τα εφάρμοζαν 

και στην περίπτωση της σημειακής πηγής.  Ως σημειακές πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

λάμπες αλογόνου των 12V είτε λάμπες με νήμα των 6V είτε των 12V. Οι λάμπες συνδέονται με 

σχολικό μετασχηματιστή. 

Από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι φοιτητές προκύπτει ότι μόνο το 15% πιστεύει 

ότι μια δεύτερη σημειακή πηγή μπροστά από ένα διάφραγμα με οπή θα δώσει ένα δεύτερο 

φωτεινό σημείο. Η πλειοψηφία (65%) θεωρεί ότι η δεύτερη σημειακή πηγή απλά θα 

επηρεάσει το φωτεινό σημείο ως προς τη φωτεινότητα του και το μέγεθος του.  Αυτές οι 

δυσκολίες ξεπερνιούνται με τα απλά πειράματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν. 

 

Εικόνα 4 Λάμπα σε μακρινή απόσταση 
 

 
Εικόνα 3 Λάμπα από 512000 σημειακές 
πηγές 
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Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται σε 

ασκήσεις με εκτεταμένες πηγές. Πριν τη δι-

δασκαλία κανένας δεν μπόρεσε να προβλέψει 

ότι, όταν  έχουνε μια λάμπα με μακρύ νήμα 

μπροστά από ένα διάφραγμα με οπή, αυτό που  

θα φανεί στην οθόνη θα είναι το σχήμα της 

λάμπας και μάλιστα ανάποδα. Αυτό που 

βοηθάει αρκετούς σε αυτό το σημείο, για να 

εμπεδώσουν πλήρως την ευθύγραμμη διάδοση 

του φωτός είναι η χρήση έγχρωμων λαμπών. 

Μια άλλη δυσκολία παρουσιάζεται όταν έχουμε 

μία ή περισσότερες σημειακές πηγές με μη κυ-

κλική οπή στο διάφραγμα. Τότε προσπαθούν να 

πάρουν την κάθε λάμπα χωριστά, αλλά 

αποτυγχάνουν στη σύνθεση για το τελικό 

σχήμα.  

 Για παράδειγμα, στο πρόβλημα τι θα 

παρατηρηθεί με τη χρήση μιας σχισμής 

σχήματος V  ορισμένοι απαντούσαν ότι θα 

εμφανιστεί το V ως ένα Λ στην οθόνη 

μπερδεύοντας το πρόβλημα με την περίπτωση 

χρήσης εκτεταμένης πηγής με σχήμα V (εικόνα 

6) 

Αν ως εκτεταμένες πηγές χρησιμοποιηθούν 

ευθύγραμμες λάμπες, αυτές παρουσιάζουν το 

πλεονέκτημα ότι χωρίζονται σε πέντε τμήματα. Η 

χρήση τους βοηθά στην κατανόηση της 

εμφάνισης του σχήματος στην οθόνη γιατί η 

προβολή στην οθόνη εμφανιζόταν ως η 

επιπρόσθεση των αποτελεσμάτων των 5 

τμημάτων της λάμπας. Με τον τρόπο αυτό 

διευκολύνονται στο να κατανοήσουν τη σύνθεση 

της τελικής εικόνας. (Επειδή οι πηγές αυτές είναι 

πολύ έντονες και προκαλούν θάμβωμα στα 

μάτια, θα πρέπει να συνδέονται με συσκευή 

ρύθμισης της ισχύος του ρεύματος (dimmer). 

Μπορούν επίσης να δώσουν ικανοποιητικά 

αποτελέσματα και αν συνδεθούν με 

μετασχηματιστή των 110 V ή ακόμη και των 60 

V.) 

Μπορούν να γίνουν συνδυασμοί ευθύγραμμων 

πηγών (εικόνα 7). Σε περίπτωση μη προσεκτικής 

εργασίας η πηγή θεωρείται ως σημειακή και 

συνεπώς δίνει το σχήμα της οπής. Π.χ. στην 

περίπτωση της εικόνας 7 (πηγή σχήματος F), 

πολλοί δηλώνουν ότι θα δουν 3 τρίγωνα στην οθόνη, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν 

Κατ ά π ροσ έγγιση
σημε ιακές π ηγές φωτ ός

Δι άφραγμα με  οπ ή Οθό νη

Φωτει νές
π ηγές

 

Εικόνα 5Πείραμα με σημειακές 
 

Φωτεινή
πηγή

Εμπόδιο με σχισμή V

Κάθε σημείο της λάμπας προβάλει ένα V

Οθόνη

 

Εικόνα 6 Εκτεταμένη πηγή και σχισμή 
σχήματος V 

Ευθύγραμμες λάμπες που τοποθετούνται έτσι που
να δίνουν συνολικά ένα σχήμα F

Οθόνη

Α

Β

Γ
Δ

Ε
Β

Α

Γ
Δ

Ε

 

Εικόνα 7 Εκτεταμένη πηγή σχήματος F 
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τη θέση τους.  Καλό είναι να σημειώνονται –στο σχήμα – δύο ακραία σημεία στα άκρα κάθε 

ευθύγραμμης πηγής και να σχεδιάζεται η απεικόνιση τους. 

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες με τη διέλευση φωτός από στενές σχισμές, οι 

φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την περίπτωση πηγής σε σχήμα ημισελήνου 

που αναπτύσσεται πιο κάτω.  

Η McDermott προτείνει για τη διδασκαλία του Σκοτεινού θαλάμου μία τεχνική που μπορεί 

να αναχθεί στον Κέπλερ. Ο Κέπλερ (Ronchi 1953) χρησιμοποίησε για μοντέλο της φωτεινής 

ακτίνας ένα νήμα ή μία κλωστή. Περιέφερε το άκρο του νήματος στην περιφέρεια ενός 

βιβλίου. Το νήμα περνούσε μέσα από ένα διάφραγμα με οπή και κατέληγε στο έδαφος. Η 

άκρη του τεντωμένου νήματος διέγραφε το παρατηρούμενο σχήμα στο έδαφος. (Η 

McDermott αντί για κλωστή, προτείνει τη χρήση μιας ράβδου.) 

Γ. Σκιές: 

 α) Σχηματισμός σκιάς 

Οι Ραβάνης και Παπαμιχαήλ (1994) γράφουν ότι για το θέμα της κατανόησης της φυσικής 

αιτίας της σκιάς υπάρχουν τέσσερα είδη παράστασης στη σκέψη των παιδιών: 

Η σκιά ενός αντικειμένου θεωρείται ότι προέρχεται από το ίδιο το αντικείμενο, αλλά και 
από ένα εξωτερικό ως προς το αντικείμενο αίτιο, τη νύχτα, τη σκιά των δέντρων, κλπ. 

Η σκιά προέρχεται από το αντικείμενο χωρίς όμως σχέση με το φως και χωρίς 
πρόβλεψη για το πού θα σχηματιστεί. 

Η σκιά προέρχεται από το αντικείμενο, αλλά προσανατολίζεται προς την αντίθετη 
διεύθυνση από αυτήν του φωτός, σαν να αποπέμπεται από αυτό. Αρχίζει δηλαδή να 
αποδίδει κάποιο ρόλο στο φως, αλλά η αοριστία δεν επιτρέπει την παραδοχή της 
ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ φωτός και σκιάς. 

Η σκιά είναι «απουσία φωτός» οφειλόμενη στο ότι το αντικείμενο παρεμβάλλεται σαν 
ένα είδος οθόνης μεταξύ φωτός και επιπέδου προβολής. 

Η Lillian McDermott (1996) και Karen Wosilat (1998) παρουσιάζουν διάφορες 

δραστηριότητες που αφορούν το σχηματισμό σκιών: 

· Πετάσματα με οπές διαφόρων σχημάτων σε σχέση με πηγές. Ζητείται να 
προβλεφτεί το σχήμα της δημιουργούμενης φωτεινής περιοχής σε μία οθόνη πίσω από 
το πέτασμα. 

· Πειράματα παρατήρησης σκιών: Παρατήρηση του ύψους της σκιάς ενός καρφιού 
σε σχέση με τη θέση μιας λάμπας και μιας οθόνης. Παρατήρηση της σκιάς μέσα σε ένα 
κουτί. 

β) Πειραματική διδασκαλία της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός σε σχέση με το 

σχηματισμό σκιας. 

Για την ευθύγραμμη διάδοση του φωτός μπορεί να γίνει συστηματική εργαστηριακή 

διδασκαλία με εργαστήρια που αφορούν το σχηματισμό σκιάς, παρασκιάς, έγχρωμης σκιάς, 

σκοτεινό θάλαμο. 

Από τη διδασκαλία σκιών στο Π.Τ.Δ.Ε. έχουμε να εντοπίσουμε τα εξής: 
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Οι φοιτητές κατανοούν ότι το μέγεθος της σκιάς μεγαλώνει καθώς μια σημειακή πηγή 

πλησιάζει ένα εμπόδιο. Γενικεύουν την έννοια της αναλογίας. Μιλούν για το μέγεθος της 

σκιάς ως «αντιστρόφως ανάλογο» προς την απόσταση της σημειακής φωτεινής πηγής. 

Αρκετοί φοιτητές κατανοούν ότι το μέγεθος της σκιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 

αντικείμενο για σημειακή πηγή. Μια δυσκολία που παρατηρήθηκε και σε μαθητές, αφορά 

την κατασκευή ή την ερμηνεία διαγραμμάτων  κάτοψης, δηλαδή διαγραμμάτων που 

δείχνουν τις σχετικές θέσεις πηγής, εμποδίου, οθόνης. 

Διάκριση σκιάς - παρασκιάς: Το φαινόμενο της παρασκιάς 

παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Σε ερώτημα που αφορά τη 

θεωρία του Άραβα Αλ Κίντι για τη σκιά εκτεταμένης πηγής κανείς 

δεν μπόρεσε να εντοπίσει την απουσία της παρασκιάς (εικ. 8). 

Αυτό δεν είναι κάτι παράδοξο, γιατί όπως σημειώνει ο Lindberg 

(1983), τα σχήματα του Αλ Κίντι επαναλήφθηκαν από πολλούς 

μελετητές.  

Κατά τη διδασκαλία μπορούν αρχικά να χρησιμοποιηθούν δύο 

σημειακές πηγές. Η διδασκαλία γίνεται πιο ενδιαφέρουσα αν 

χρησιμοποιηθούν σημειακές πηγές καλυμμένες με έγχρωμες 

ζελατίνες, οπότε παρατηρούνται οι έγχρωμες παρασκιές. 

Παρόμοια πειράματα μπορούν να γίνουν και με προβολείς που 

έχουν καλυμμένους τους φακούς τους με έγχρωμες ζελατίνες, 

οπότε το θέμα των σκιών μπορεί να συνδυαστεί και με τη 

διδασκαλία της πρόσθεσης χρωμάτων. 

Σε ερώτημα που ετέθη στις εξετάσεις ζητήθηκε να σχεδιάσουν το σχήμα της σκιάς και το 

χρώμα που αναμένεται να υπάρξει στην οθόνη αν έχουμε μία κόκκινη και μία πράσινη 

σημειακή πηγή. Οι φοιτητές που συμμετείχαν σε μία συστηματική εργαστηριακή 

διδασκαλία απάντησαν αρκετά ικανοποιητικά σχεδιάζοντας με ακρίβεια τις περιοχές που 

θα παρατηρείται σκιά, και το χρώμα που θα εμφανίζεται σ’ αυτήν. 

γ) Εξήγηση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα φαινόμενα της σκιάς.  

 Η εκπομπή του φωτός από όλα τα σημεία του σώματος επέτρεψε 

στον Αλ Χαϊθάμ να διαχωρίσει διάφορα είδη σκιάς. Εκτός από το 

θεωρούμενο ως βασικό του έργο «Αλ Μαναζίρ» έγραψε και ένα 

έργο «Φι αλ Αδλάλ (Περί σκιών)», στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται πολλά θέματα που δεν περιέχονται στο «Αλ 

Μαναζίρ». Τα φαινόμενα των σκιών είχαν μεγάλο ενδιαφέρον 

στην αστρονομία για τη μελέτη των εκλείψεων. 

Ο Αλ Χαϊθάμ διόρθωσε τη θεωρία του Αλ Κίντι (εικόνα 9). 

Αν μια φωτεινή πηγή (κύκλος ΑΒΓ) τοποθετηθεί μπροστά σε μία 

οπή ΘΖ τότε το σχήμα του δείχνει ότι παράγεται μια ξεκάθαρη 

σκιά ΗΚ και ΛΤ. Μπορούμε να δούμε στο σχήμα τη διόρθωση του 

Αλ Χαϊθάμ με διακεκομμένες γραμμές για να ληφθεί υπ' όψιν η 

δημιουργία της παρασκιάς.  

Ο Αλ Χαϊθάμ ονομάζει την πλήρη σκιά «καθαρή σκιά» (αλ δαλ αλ 

μάχουντα). Τη σκιά αυτή την ονομάζει και «γεωμετρική σκιά» (αλ δαλ αλ μουχαντίσι). 

 

Εικόνα 8 : Λανθασμένες 
απόψεις του Αλ Κίντι για τις 
σκιές 

Κ

 

Εικόνα 9 Διορθώσεις του Αλ 
Χαϊθάμ στον Αλ Κίντι 
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δ) Έρευνες του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την κατανομή του φωτός στις σκιές 

Η μελέτη των φαινομένων της παρασκιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια πρώτη 

προσέγγιση σε θέματα φωτομετρίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του Αλ 

Χαϊθάμ για τη μελέτη της κατανομής του φωτός στην περιοχή της παρασκιάς . 

 Ενώ οι απόψεις του Αλ Χαϊθάμ συμφωνούν σε αρκετά σημεία με μια σύγχρονη 

προσέγγιση, παρέλειψε να εξετάσει δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η 

απόσταση από την πηγή ενώ ο δεύτερος είναι η κλίση. Ενώ τον πρώτο παράγοντα τον 

ανέφερε σε άλλες περιπτώσεις, δεν τον έλαβε υπ' όψιν του σ' αυτήν την περίπτωση.  

Μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ: Η φωτεινή πηγή ΑΒ είναι 

μεγαλύτερη από το εμπόδιο ΓΔ. Φέρουμε τις ακτίνες 

ΑΓ και ΒΔ που συναντιούνται στο Ε και τις 

προεκτείνουμε μέχρι να τμήσουν την ευθεία που είναι 

παράλληλη προς το εμπόδιο στα Η, Θ. Και ο Αλ Χαϊθάμ 

αφού έδειξε ότι η πλήρης σκιά λεπταίνει και καταλήγει 

στο σημείο Ε, έδωσε μια μέθοδο για τον προσδιορισμό 

της κατανομής του φωτός πάνω στην ευθεία ΗΘ που 

είναι πέρα από το σημείο Ε. Ας χωρίσουμε τα τμήματα 

ΑΦ και ΒΨ σε δέκα ίσα μέρη το καθένα. Μετά το 

σημείο Η, η μικρή περιοχή δέχεται φως από 9 τμήματα 

της περιοχής ΑΦ και από 1 περιοχή του ΒΨ. Η επόμενη 

περιοχή δέχεται φως από 8 τμήματα της περιοχής ΑΦ και 2 περιοχές του ΒΨ. Έτσι βγάζει το 

συμπέρασμα ότι η σκιά στο ΗΘ έχει ομογένεια. Ταυτόχρονα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

στην ευθεία ΜΝ φθάνει περισσότερο φως από ό,τι στην ευθεία ΗΘ.  

 

ε) Διδακτικές εφαρμογές της θεωρίας του Αλ Χαϊθάμ  

Η ιδέα του Αλ Χαϊθάμ για την κατανομή του φωτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια 

πρώτη εισαγωγή σε θέματα φωτομετρίας. Μια ποσοτικοποίηση της ιδέας του Αλ Χαϊθάμ 

για μια κυλινδρική πηγή είναι η εξής (Π. Μίχας, Π. 

Ανδρεάδης 2003): Μπορούμε να θεωρήσουμε το 

ποσοστό της  πηγής που είναι ορατό σε ένα σημείο 

ως το λόγο της γωνίας με την οποία φαίνεται η 

πηγή προς τη γωνία με την οποία θα φαινόταν 

ολόκληρη η πηγή στο δεδομένο σημείο. 
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Εικόνα 10: Θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για 
την κατανομή του φωτός στη σκιά 
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Εικόνα 11 Υπολογισμός της έντασης του 
φωτός σύμφωνα με τον Αλ Χαϊθάμ για 
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Στην Εικόνα 11 μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο σημείο Σ η ένταση του φωτός κατά τον Αλ 

Χαϊθάμ θα είναι ο λόγος της γωνίας ΑΣΓ προς τη γωνία ΑΣΒ. Ο λόγος αυτός έχει μέγιστη τιμή 

1, όταν είναι ορατή ολόκληρη η πηγή και γίνεται μηδέν, όταν το σημείο Σ είναι πίσω από το 

εμπόδιο. Έγινε ακριβής υπολογισμός της έντασης του φωτός με βάση δύο προσεγγίσεις οι 

οποίες ήταν α) να ληφθεί υπ' όψιν η απόσταση του κάθε σημείου της φωτεινής πηγής και 

β)να ληφθεί υπ' όψιν η γωνία πρόσπτωσης (νόμος Lambert). Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι η 

προσεγγιστική μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ είναι πολύ καλή για τις περισσότερες περιπτώσεις 

αν γίνει η αναγκαία διαίρεση δια 

της απόστασης και ο 

πολλαπλασιασμός επί το 

συνημίτονο της γωνίας 

πρόσπτωσης. Μπορεί να φανεί ότι 

η διόρθωση με τον παράγοντα της 

απόστασης δε διαφέρει σχεδόν 

καθόλου από τον ακριβή 

υπολογισμό (που απαιτεί 

ελλειπτικά ολοκληρώματα) και 

διαφέρει πολύ λίγο σε ορισμένες 

θέσεις για τον συνυπολογισμό της 

κλίσης όπως φαίνεται στην εικόνα 

12.  

Συμπερασματικά μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο Αλ Χαϊθάμ και να συζητήσουμε με 

τους μαθητές τις διορθώσεις που απαιτούνται για να γίνει πιο ακριβής. 

Πειραματική εφαρμογή 

Μια κατάλληλη διάταξη για τη διδασκαλία της παρασκιάς είναι η ακόλουθη (Π. Ανδρεάδης 

2002).  

Μια σειρά από λαμπάκια τοποθετείται σε μία βάση.   

Αρχικά επιλέγουμε ένα λαμπάκι και ρωτάμε τους μαθητές για τη θέση της σκιάς στην 

οθόνη. Ακολούθως ανάβουμε δύο λαμπάκια και ρωτάμε τι θα δούνε στην περίπτωση αυτή.  

Αυτό που βλέπουν είναι δύο σκιές. Αν κοιτάξουνε μέσα από τις οπές της οθόνης όπου 

υπάρχει η μία σκιά θα δούνε μόνο μία λάμπα. Αν 

υπάρχει  μία οπή στην οποία επικαλύπτονται οι δύο 

σκιές τότε διαπιστώνουν ότι δε βλέπουν καμία 

λάμπα. Το πείραμα επαναλαμβάνεται με πολλά 

λαμπάκια κι ακολούθως χρησιμοποιείται μια μεγάλη 

λάμπα. Μπορούν να δουν ότι στην οθόνη 

δημιουργούνται περιοχές πιο έντονης σκιάς και 

περιοχές περισσότερο φωτεινές. Μπορούν να 

διαπιστώσουν ότι στις πιο σκοτεινές περιοχές δε 

βλέπουμε κανένα σημείο της λάμπας, ενώ όσο 

περισσότερο φωτεινές είναι οι περιοχές τόσο 

μεγαλύτερο  τμήμα της λάμπας φαίνεται. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να διαπιστώσουν 

ότι η φωτεινότητα της περιοχής είναι ανάλογη με τον αριθμό των λαμπών που 

παρατηρούνται σε κάθε οπή. Το ποσοστό των λαμπών που φαίνονται κατ' ουσία δίνει τη 

μέθοδο του Αλ Χαϊθάμ. Η αδυναμία της μεθόδου μπορεί να φανεί σε μεγάλες αποστάσεις 

από τη σύνθετη πηγή καθότι ενώ μειώνεται η ένταση του φωτός ο αριθμός των λαμπών 

που φαίνονται είναι ο μέγιστος δυνατός. Το πείραμα αυτό δοκιμάστηκε σε μαθητές 
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Εικόνα 12 Διαδοχικές διορθώσεις στη μέθοδο Αλ Χαϊθάμ 
 

 

Εικόνα 13 Πειραματική Εφαρμογή 
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Πέμπτης Δημοτικού. Προφανώς μια επέκταση του πειράματος είναι η χρήση αισθητήρα 

φωτός που μπορεί να καταγράφει σε κάθε οπή την ένταση του φωτός στον Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή. 

Εφαρμογή σε Λογισμικό 

Αναπτύχθηκε λογισμικό που εφαρμόζει τις ιδέες του Αλ Χαϊθάμ και τις διορθώσεις. Το 

λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει είτε μία είτε δύο φωτεινές πηγές. Οι 

φωτεινές πηγές μπορούν να είναι είτε λευκές είτε η μία πράσινη και η άλλη κόκκινη. Στο 

λογισμικό μπορεί να φανεί ότι αν εφαρμοστεί η μέθοδος Αλ Χαϊθάμ το ολικό φως είναι 

πάντα λευκό μέγιστης έντασης ανεξάρτητα με την απόσταση, ενώ αν ληφθεί υπ' όψιν ο 

παράγοντας απόσταση, η ένταση ελαττώνεται. Αν ληφθεί υπ' όψιν και η κλίση σύμφωνα με 

το νόμο του Lambert, τότε η ένταση ελαττώνεται ακόμη περισσότερο. Αν οι πηγές είναι 

έγχρωμες, τότε με τη μέθοδο Αλ Χαϊθάμ το χρώμα είναι κίτρινο άσχετα με την απόσταση. 

Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη να μετακινεί τις πηγές και να μεταβάλει το μέγεθος 

τους.  

Ο Αλ Χαϊθάμ παρουσιάζει διάφορα πειράματα για τη διάδοση του φωτός από οπές, τα 

οποία έχουν μεγάλη ιστορική σημασία.  

Δ. Πειράματα του Αλ Χαϊθάμ για τα «περιστασιακά (διάχυτα)» φώτα 

Το πείραμα του σκοτεινού θαλάμου. 

Στο πρώτο πείραμα ένα τελείως σκοτεινό δωμάτιο ΑΒΓΔ, 

έχει ένα άνοιγμα στην πλευρά ΓΔ. Ένας παρατηρητής 

βρίσκεται σ' αυτό το δωμάτιο και παρατηρεί τον τοίχο ΖΕ. Ο 

παρατηρητής ξεκινά τις παρατηρήσεις του πολύ πριν από 

την ανατολή του Ηλίου. Ο τοίχος ΖΕ είναι αδιαφανής και 

λάμπει στην αρχή με το (διάχυτο) φως της αυγής και μετά με 

το απευθείας φως του Ηλίου που έρχεται από την ανατολή 

από το άνοιγμα του τοίχου ΔΗ.  

Πειράματα με το φως του Φεγγαριού  

Ο Αλ Χαϊθάμ προσπάθησε να δείξει πειραματικά ότι, όταν 

φωτίζεται το σώμα του Φεγγαριού με το ηλιακό φως, 

καθίσταται μια δευτερογενής πηγή φωτός που εκπέμπει 

προς όλες τις κατευθύνσεις.  

Η συσκευή αποτελείται από ένα κανόνα με δύο μικρούς «στόχους» από τους οποίους ο 

ένας έχει μια σχισμή (Β) και ο άλλος μία οπή (Α). Η οπή Α βρίσκεται στο κέντρο μιας 

ημισφαιρικής κοιλότητας.  

Το εργαλείο βρίσκεται στερεωμένο πάνω σε ένα 

περιστρεφόμενο φορέα για να μπορεί να επιτυγχάνεται 

η σκόπευση της Σελήνης. Αν παρατηρηθούν τα άκρα της 

Σελήνης, τότε ο παρατηρητής φεύγει από το Α και 

τοποθετεί μια «οθόνη» πάνω στην οποία προβάλλεται 

το φως της Σελήνης. Αν καλυφθεί βαθμιαία η σχισμή Β, 

ελαττώνεται το φως πάνω στην οθόνη. Εάν καλυφθεί 

σχεδόν τελείως, μέχρις ότου να μη μείνει παρά μόνο μία 

οπή, τότε στην οθόνη προβάλλεται ένα σημείο που 

βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τα Α και Β. Αν κινηθεί το 

 
Εικόνα 14 Μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ 
για την ευθύγραμμη διάδοση των 
"περιστασιακών" φώτων 
 

 

Εικόνα 15 Συσκευή του Αλ Χαϊθάμ 
για τη μελέτη του φωτός της Σελήνης 
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κάλυμμα έτσι που να αποκαλύπτονται διαφορετικά σημεία της Σελήνης, έχουμε 

διαφορετικές εμφανίσεις του φωτός πάνω στην οθόνη.  

Από αυτό το πείραμα εξήγαγε ο Αλ Χαϊθάμ το συμπέρασμα ότι το φως που εκπέμπεται από 

το σώμα της Σελήνης με την ακτινοβολία του Ηλίου πάνω του, έχει τις ίδιες ιδιότητες με το 

φως που εκπέμπουν τα αυτόφωτα σώματα και από κάθε σημείο της επιφάνειας της 

Σελήνης ακτινοβολεί προς κάθε σημείο που είναι απέναντι της και δεν ακτινοβολεί όπως 

συμβαίνει με την ανάκλαση.  

Πείραμα του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την απόδειξη 

ότι το φως της αυγής διαδίδεται σε ευθείες 

γραμμές:  

Στο πείραμα αυτό χρησιμοποίησε δύο 

δωμάτια, το ανατολικό και το δυτικό, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 16. 

Ο ανατολικός τοίχος έχει ένα άνοιγμα προς 
τον ουρανό στο σημείο Α. Ο Αλ Χαϊθάμ 
γράφει ότι η διάμετρός του δε θα είναι 
μικρότερη από έναν πόδα και ότι θα έχει 
κωνικό άνοιγμα προς το εσωτερικό. Στη μεσοτοιχία υπάρχουν δύο κυλινδρικές οπές 
έτσι που το κέντρο της πρώτης οπής Α να είναι πάνω στην προέκταση του άξονα της 
καθεμιάς από αυτές τις οπές. Από καθεμιά από αυτές τις οπές μπορούμε να 
παρατηρήσουμε τον ουρανό μέσα από την οπή Α. 

Η μέθοδος του πειράματος: Εκτείνεται ένα νήμα από την οπή Α έτσι που να περνά μέσα 

από μια από τις δύο οπές του Δυτικού δωματίου. Το νήμα καταλήγει είτε στο δάπεδο είτε 

στον τοίχο όπου σημειώνεται το σημείο Γ. Έτσι ορίζεται η ευθεία ΑΓ.  

Ο πειραματιστής μπαίνει στο Δυτικό δωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καθώς κοντεύει να 

ξημερώσει, αρχίζει να παρατηρεί ένα ασθενικό φως στο σημείο Γ από την οπή Β και σε ένα 

ανάλογο σημείο για την άλλη οπή. Αν καλύψει τη μια οπή, αποκόπτεται το φως της από τη θέση 

που ήταν απέναντι της. Παρόμοια αποκόπτεται το φως, αν διακοπεί η ευθεία μεταξύ αυτής της 

οπής και της οπής Α. 

Αν ο πειραματιστής κάνει πολλές οπές στη μεσοτοιχία, ανακαλύπτει ότι το φως από κάθε 

οπή πέφτει σε ένα ορισμένο σημείο. 

Το πείραμα του Αλ Χαϊθάμ στο Δημοτικό σχολείο 

Το πείραμα αυτό έχει εκτελεστεί σε Δημοτικό σχολείο 
(Π. Ανδρεάδης 2002). Η κατασκευή αυτή είναι 
ουσιαστικά πείραμα σκοτεινού θαλάμου. Αποτελείται 
από τρία μέρη-θαλάμους. Στον πρώτο θάλαμο (Α) 
υπάρχει μια λάμπα 60W που στο καλώδιο 
τροφοδοσίας της παρεμβάλλεται ένας διακόπτης. Το 
δεύτερο δωμάτιο (Β) έχει ως σκοπό το 
«φιλτράρισμα» των ακτίνων που εκπέμπει η λάμπα 
του δωματίου Α μέσω των δύο μικρών οπών πάχους 
3mm που βρίσκονται αντιδιαμετρικά των δύο τοίχων και στο ύψος της λάμπας. Έτσι 
στο δωμάτιο  

 

Εικόνα 17 Σχολική έκδοση του 
πειράματος του Αλ Χαϊθάμ 

Εικόνα 16 Μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ για 
ευθύγραμμη διάδοση του φωτός της αυγής 
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C παραμένει μία και μοναδική ακτίνα φωτός που διατρέχει όλο το μήκος του δωματίου 
και «χτυπάει» πάνω στον τελευταίο τοίχο. Στον τοίχο αυτό παρατηρούμε τη δημιουργία 
μιας φωτεινής κηλίδας.  

Επίσης θα πρέπει να προστεθεί ότι η πλαϊνή πλευρά των δωματίων A και Β μπορεί να 

ανοιγοκλείνει ώστε να εξασφαλίζονται: πρώτον η παρατήρηση του εσωτερικού  χώρου των 

δωματίων Α και Β (όταν ο τοίχος είναι ανοικτός) και δεύτερον η παρατήρηση της φωτεινής 

κηλίδας (όταν ο τοίχος είναι κλειστός, το φως από την λάμπα δεν μπορεί να ξεφύγει από το 

δωμάτιο Α και έτσι η φωτεινή κηλίδα στο δωμάτιο Γ γίνεται ορατή από τους παρατηρητές.) 

 

Ε. Εκλείψεις 

Μέσα από τη μελέτη της σκιάς ο Αλ Χαϊθάμ ασχολείται με τις εκλείψεις του Ηλίου και της 

Σελήνης. Για να εξηγήσει τα φαινόμενα αυτά δίνει ένα παράδειγμα μιας φωτεινής πηγής σε 

σχήμα ράβδου και ενός εμποδίου.  

Η εικόνα 18 μας δείχνει την εφαρμογή αυτή. ΑΒ 

είναι το αδιαφανές σώμα που αποκόπτει τις 

ακτίνες του Ηλίου. Έχουμε την αναλογία: 





E

AB

EA
 

Ο Αλ Χαϊθάμ προσπάθησε να βρει την τιμή αυτού 

του λόγου με βάση τις πληροφορίες που πήρε 

από τη «Μεγίστη Σύνταξη» του Πτολεμαίου και 

από τους άλλους αρχαίους αστρονόμους. Γράφει: 

«όπως μας εξήγησε ο Πτολεμαίος, η απόσταση 

του Ηλίου από το κέντρο της γης είναι 1215 φορές την ακτίνα της Γης». Μια άλλη σχέση 

όπου βασίστηκε ήταν ο λόγος των αποστάσεων Γης -Ηλίου προς την απόσταση Γης - 

Σελήνης που ήταν 18 4/5:1. Οι τιμές αυτές είναι περίπου 20 φορές μικρότερες από τις τιμές 

που γνωρίζουμε σήμερα. 

Ο λόγος της διαμέτρου της Σελήνης προς τη διάμετρο της γης ήταν γνωστός από τον 

Ίππαρχο και ήταν περίπου 30/11. Ήταν γνωστό επίσης ότι η γωνία με την οποία φαίνεται ο 

Ήλιος και η Σελήνη από τη Γη είναι ίδιες. Αν υπολογίσουμε το λόγο της απόστασης του 

Ηλίου από το κέντρο της γης προς τη διάμετρο του Ηλίου έχουμε ΓΔ/ΓΕ115. 

Για το λόγο αυτό έβγαλε το εξής συμπέρασμα: ο λόγος ΕΓ/ΓΔ θα πρέπει να είναι λιγότερος 

από 115, ενώ ο λόγος ΑΕ/ΑΒ θα πρέπει να είναι λιγότερος από 115:1.  

Για την έκλειψη Σελήνης ο Αλ Χαϊθάμ παρατήρησε ότι δε γίνεται μόνο από την κωνική σκιά, 

αλλά και από την παρασκιά που είναι μια σκιά που διευρύνεται. 

Ο σκοτεινός θάλαμος 

 

Εικόνα 18: ΑΒ αδιαφανές, ΓΔ: εκτεταμένη 
πηγή 
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Συνήθως ο σκοτεινός θάλαμος συνδέεται με το όνομα του Dela Porta που το 1589 έδωσε 

περιγραφές θεμάτων σχετικών μ' αυτόν στο βιβλίο του «Magia Naturalis».  Στην αρχαιότητα 

ο Αριστοτέλης ανέφερε θέματα που σχετίζονται με το σκοτεινό θάλαμο στο βιβλίο του 

"Προβλήματα".(334-5). Εκεί γράφει: "Γιατί όταν ο ήλιος περνά μέσα από ορθογώνια 

πλέγματα, όπως για παράδειγμα ένα καλάθι, γιατί δεν 

παράγει ένα σχήμα τετραγωνικό αλλά ένα κυκλικό; Αυτό 

οφείλεται στο ότι οι ακτίνες του πέφτουν σε σχήμα κώνου και 

η βάση του κώνου είναι ένας κύκλος, έτσι που άσχετα με το 

σώμα στο οποίο προσπίπτουν οι ακτίνες του Ηλίου φαίνονται 

πάντα κυκλικές; Γιατί αν οι ακτίνες ήταν ευθείες η εικόνα που 

θα σχηματιζόταν από τον ήλιο κατ' ανάγκη θα είχε ως όρια 

ευθείες γραμμές. Γιατί όταν οι ακτίνες προσπίπτουν σε μια 

ευθεία γραμμή παράγουν ευθύγραμμα σχήματα". Σ' αυτό το 

θέμα ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην περίπτωση που έχουμε 

μια σημειακή, πηγή οπότε παράγει σχήματα όμοια με το 

σχήμα της οπής (εικόνα 19). 

Ο Αριστοτέλης ασχολείται και με τις εκλείψεις (Προβλήματα 341): 

"Γιατί σε μια έκλειψη ηλίου, αν παρατηρήσουμε μέσα από ένα κόσκινο ή μέσα από τα 

φύλλα ενός πλατύφυλλου δέντρου ή μέσα από ένα πλέγμα των δαχτύλων, οι ακτίνες έχουν 

σχήμα μηνίσκου όταν φτάνουν στη γη; Μήπως είναι για τον ίδιο λόγο που όταν οι ακτίνες 

του φωτός φέγγουν μέσα από μια τετραγωνική οπή πάντοτε φαίνονται ως κυκλικές και 

κωνικές;"  

Ο Αλ Χαϊθάμ στο έργο του «Εικόνες των εκλείψεων (σούρατ αλ κουσούφ)» δε δίνει μόνο 

την περιγραφή για το πώς πέτυχε την εμφάνιση ειδώλων με τη χρήση στενών σχισμών, 

αλλά περιγράφει και διάφορα θέματα που διορθώνουν την εμφάνιση αυτών των 

φαινομένων.  

Η εμφάνιση καθαρής εικόνας εξαρτάται από τη στενότητα της οπής. Όσο ελαττώνεται το 

εύρος της σχισμής τόσο αυξάνει η ομοιότητα της εικόνας με το σώμα. Τότε όμως το φως 

είναι πολύ λιγοστό και το είδωλο εξαφανίζεται. Από την άλλη η πολύ φαρδιά σχισμή, 

διαλύει την εικόνα. Στο έργο του «εικόνες των εκλείψεων» προσπαθεί να δώσει λύση σ' 

αυτά τα προβλήματα. 

Όρος για να είναι καθαρό το είδωλο. 

Ο Αλ Χαϊθάμ στο έργο του «Εικόνες των Εκλείψεων» 

παρουσιάζει βαθμιαία τις έννοιες που αφορούν το 

σκοτεινό θάλαμο. 

Για να εξηγήσει τις απόψεις του θεωρεί δύο σημεία του 

σώματος από τα οποία διαδίδεται φως μέσα από τη 

σχισμή και πέφτει πάνω στο εμπόδιο (οθόνη). Αν η 

περιοχή στην οποία προσπίπτει φως από το ένα σημείο 

(«είδωλο» του πρώτου σημείου) είναι μακριά από την περιοχή όπου προσπίπτει φως από 

το άλλο σημείο («είδωλο» του δεύτερου σημείου), τότε θα ξεχωρίζουν οι δύο περιοχές. Αν 

όμως οι δύο περιοχές πλησιάσουν και φτάσουν στο να εφάπτονται, τότε αναμειγνύεται ένα 

μέρος από το φως του πρώτου με το φως του δεύτερου, οπότε τα «είδωλα» συγχέονται. 

 

Εικόνα 20 Αρχή του σκοτεινού 

 

Εικόνα 19: Πρόβλημα του 
Αριστοτέλη 
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Στο σχήμα της εικόνας 20 έχουμε την οριακή περίπτωση κατά την οποία εφάπτονται τα 

είδωλα από τα Α και Β. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουμε: 







 

Από αυτά βγάζει το συμπέρασμα ότι για να έχουμε καθαρότητα στο είδωλο θα πρέπει: 








 

που είναι το κριτήριο που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Εφαρμογή στο είδωλο της έκλειψης του Ηλίου 

Ο σκοτεινός θάλαμος χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη των εκλείψεων του Ηλίου.  

Στις μερικές εκλείψεις παραμένει ορατό ένα τμήμα σχήματος ημισελήνου. Το ερώτημα ήταν 

αν το σχήμα που παρατηρείται στην οθόνη θα είναι ημισέληνος ή όχι. Υπήρχε επίσης το ίδιο 

ερώτημα και για τη Σελήνη. 

Αυτό είναι το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε στο έργο του «Εικόνες των Εκλείψεων». O Αλ 

Χαϊθάμ αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το ακόλουθο σχήμα. Στην εικόνα 21  είναι 

σχεδιασμένο το τμήμα του Ηλίου που παραμένει ακάλυπτο και έχουμε: 

Ξ το κέντρο της σκιάς της Σελήνης, Σ το κέντρο του δίσκου του Ηλίου. 

Τ το 

κέντρο 

της οπής, 

Β το 

ακραίο 

σημείο 

του 

ορατού 

τμήματος 

του Ηλίου 

στο κυρτό 

τμήμα, Δ 

το 

αντίστοιχο στο κοίλο. 

Τα αντίστοιχα σημεία στο είδωλο είναι στο Β το Λ, στο Δ το Ν, στο Α το Κ, στο Γ το Μ 

Ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποίησε το ακόλουθο στρατήγημα, για να απλοποιήσει τις κατασκευές: 

Θεώρησε ότι οι διαστάσεις του σκοτεινού θαλάμου είναι τέτοιες ώστε ο λόγος της 

απόστασης της οθόνης από την οπή προς την απόσταση της από τον Ήλιο ισούται με το 

λόγο της διαμέτρου της οπής προς τη διάμετρο του Ηλίου. 

Ο Αλ Χαϊθάμ έκανε μια μελέτη για την ευρεία οπή. Σ' αυτήν την περίπτωση θεώρησε τρία 

σημεία της οπής: τα Ε, Τ και Η (εικόνες 21, 22). Έχουμε τις εξής ευθείες:  

 

Εικόνα 21 Γεωμετρία της παρατήρησης μιας έκλειψης 
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Κέντρο της σκιάς της Σελήνης Ξ -άνω άκρο της οπής Ε τέμνει την οθόνη στο Ν (εικ. 
21)ή Ν1 (εικ.22) 

Κέντρο της σκιάς της Σελήνης Ξ -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Φ (εικ. 21, 
22) 

Κέντρο της σκιάς της Σελήνης Ξ -κάτω άκρο της οπής Η τέμνει την οθόνη στο Θ (εικ. 
21,22) 

Κέντρο του Ηλίου Σ -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Υ και μάλιστα κάθετα 
στην ειδική περίπτωση που μελέτησε ο Αλ Χαϊθάμ, στην εικόνα 22 τέμνει στο σημείο 
Υ1. 

Κέντρο του Ηλίου Σ - κάτω άκρο της οπής Η τέμνει την οθόνη στο Ω. 

Κατώτερο σημείο κοίλου Δ -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Ν 

Κατώτερο σημείου κυρτού Β κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Λ 

Άκρο Α -κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Κ (εικ. 21) 

Άκρο Γ-κέντρο της οπής Τ τέμνει την οθόνη στο Μ (εικ. 21) 

Από την εικόνα 22 έχουμε ότι το σημείο Β προβάλλεται από το σημείο Ε στο Χ και το σημείο 

Δ στο Ζ. Αυτό μας δείχνει τη θέση μιας άλλης ημισελήνου. Αυτή την ονόμασε ανώτερη. Η 

άλλη ημισέληνος ορίζεται από τα σημεία ΦΥ και την ονόμασε κατώτερη. 

Με βάση αυτές τις τρεις ημισελήνους ο Αλ Χαϊθάμ προχωρά στο να δομήσει την ολική 

εικόνα που παράγεται από μία οπή. Στην πιο γενική περίπτωση η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ 

δίνει ως σχήμα που εμφανίζεται μία καμπύλη που αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

1) Ένα τόξο κύκλου με κέντρο το σημείο Υ1 (εικ. 22) στο οποίο προβάλλεται το κέντρο του 

Ηλίου στην οθόνη μέσα από το σημείο Τ. Η ακτίνα αυτού του τόξου είναι ίση με την 

απόσταση του σημείου Φ (προβολή του Ξ από το Τ) από το Λ (προβολή Β από Τ). Η 

απόσταση αυτή είναι ίση με την προβολή ΛΥ1 της ακτίνας του Ηλίου ΣΒ συν την απόσταση 

του κέντρου του ενός κύκλου της μεσαίας ημισελήνου από τον αντίστοιχο κύκλο της 

κατώτερης (π.χ. ΩΥ1). 
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2) Δύο τόξα με κέντρα τα άκρα της κεντρικής ημισελήνου και με ακτίνες ίσες με την 

προβολή της ακτίνας του Ηλίου Υ1Λ. 

3) Αν αυτά τα τόξα δεν τέμνονται, ένα τόξο με κέντρο το σημείο προβολής του κέντρου της 

Σελήνης από το Τ (σημείο Θ1) και με ακτίνα την απόσταση του κυρτού μέρους της κάτω 

ημισελήνου από το κοίλο της μεσαίας ημισελήνου (μήκος ΝΝ1). 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε και αριθμητικά παραδείγματα με τα οποία προσπάθησε να εξηγήσει 

την ιδέα του.  

Σύγκριση της έκλειψης του Ηλίου με την έκλειψη της Σελήνης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ με βάση τις γνώσεις της εποχής του προσπάθησε να μελετήσει τη διάταξη του 

σκοτεινού θαλάμου για την περίπτωση της μερικής έκλειψης τη Σελήνης.  

Η Σελήνη σύμφωνα με τις γνώσεις της εποχής του Αλ Χαϊθάμ καταλαμβάνει την ίδια γωνία 

με τον Ήλιο και η διάμετρός της είναι 18,8 φορές μικρότερη από τη διάμετρο του Ηλίου. 

Ο Αλ Χαϊθάμ ερεύνησε την περίπτωση που ελάττωνε ταυτόχρονα την απόσταση οπής – 

οθόνης και τη διάμετρο της οθόνης κατά 18,8.Βρήκε ότι χονδρικά (αν παραλειφθεί το 

δεκαδικό τμήμα) η επιφάνεια που θα φωτιστεί είναι 324 φορές μικρότερη, άρα θα είναι 

ανεπαίσθητη στην αίσθηση. 

Για τη μελέτη της έκλειψης του Ηλίου ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποίησε μια τριχοειδή οπή με 

διάμετρο μια shaira που ισούται με 0,35 εκατοστά.  

Η μελέτη του Αλ Χαϊθάμ ήταν πρωτοποριακή. Μπορούμε να συγκρίνουμε τις απόψεις του 

με τις απόψεις που παρουσίασαν αργότερα ο Roger Bacon ή ο Pecham (Lindberg 1992). Οι 

δύο αυτοί μεταγενέστεροι ερευνητές είχαν επηρεαστεί από πολλές μυστικιστικές ιδέες για 

την πρωτεύουσα θέση που παίζει το σφαιρικό ή το κυκλικό σχήμα στη διάδοση του φωτός.  

Ο Αλ Χαϊθάμ προηγήθηκε στη μελέτη του σκοτεινού θαλάμου κατά πέντε αιώνες από τους 

θεωρούμενους ως πρωτοπόρους της μελέτης του, Dela Porta, Λεονάρδου Ντα Βίντσι. Το 

πρόβλημα του Αριστοτέλη, λύθηκε αργότερα από τον Μαυρόλυκο (1494 – 1577) που 

Ξ
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Ω

Θ
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Ακτίνα περιβάλλουσας
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Ο Π

 

Εικόνα 22 Περίπτωση που ο λόγος των αποστάσεων είναι μικρότερος από το λόγο των 
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χρησιμοποίησε για την λύση του τους κώνους που έχουν ως βάση τους την επιφάνεια του 

Ηλίου και κορυφές τα διάφορα σημεία της οπής. Ο Μαυρόλυκος χρησιμοποιώντας αυτήν 

την κατασκευή απέδειξε ότι το σχήμα που θα εμφανίζεται θα είναι κυκλικό (υπό ορισμένες 

συνθήκες).  

Ο Αλ Χαϊθάμ προηγήθηκε του Μαυρόλυκου γιατί και αυτός χρησιμοποίησε κωνικές 

κατασκευές για να δείξει αυτά που ήθελε. 

Διδακτικές εφαρμογές του προγράμματος 

eklipsi 

Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στον χρήστη να 

μελετήσει τους διάφορους παράγοντες που 

παρεμβαίνουν στο σχηματισμό της εικόνας 

(ειδώλου) κατά την έκλειψη του Ηλίου. Οι 

μαθητές μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν οι 

εξής παράγοντες: Απόσταση της φωτεινής 

πηγής από την οθόνη, μέγεθος της οπής, 

απόσταση της οθόνης από την οπή.  
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Κεφάλαιο 3: Ανάκλαση 

A)Γενικά για την ανάκλαση 

Η διδασκαλία της ανάκλασης μπορεί να βοηθηθεί από τα ιστορικά δεδομένα. Έχουμε 
σημαντικές διαφορές στον τρόπο της προσέγγισης των νόμων της ανάκλασης καθώς 
και των ιδιοτήτων των καμπύλων κατόπτρων. 

Υπάρχει σύγχυση ως προς το "σπάσιμο" των ακτίνων. Π.χ. ο Πτολεμαίος 
παρουσιάζει τα φαινόμενα της ανάκλασης μαζί με τα φαινόμενα της διάθλασης, ενώ 
νωρίτερα ο Ευκλείδης στα "Κατοπτρικά" του είχε παρουσιάσει το πείραμα της 
φαινομενικής ανύψωσης ενός νομίσματος μέσα σε κύπελλο. Επίσης έχουμε να 
παρατηρήσουμε ότι οι αρχαίοι γεωμέτρες οπτικοί (Ευκλείδης, Ήρωνας, Πτολεμαίος) 
αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα μέσα στο πλαίσιο των ακτίνων όρασης. 

Αργότερα ο Αλ Χαϊθάμ θέτει τα σωστά θεμέλια της σύγχρονης οπτικής καθώς 
διατυπώνει την άποψη ότι από κάθε σημείο ενός σώματος εκπέμπονται ακτίνες προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Μελετά και επαναδιατυπώνει το νόμο της ανάκλασης και 
εφαρμόζει νέες πειραματικές τεχνικές με τις οποίες προσπαθεί να επιβεβαιώσει το 
νόμο για όλες τις μορφές των κατόπτρων. Πολλά από τα προβλήματα που 
διατυπώνει, δε μας ενδιαφέρουν σήμερα και μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι είναι 
απλώς "περίεργα" αλλά ανεφάρμοστα θέματα. Μπορούν όμως και αυτά τα θέματα να 
βοηθήσουν διδακτικά καθώς ο μαθητής μπορεί να δει την αλλαγή ενδιαφερόντων και 
προσεγγίσεων στην οπτική.  Μπορούμε να δούμε ότι η ερμηνεία των φαινομένων 
εξαρτάται από τη θεωρία που πιστεύει κανείς.  Οι νόμοι της ανάκλασης σε 
συνδυασμό με τις προσεγγίσεις για "παραξόνιες" ακτίνες δίνουν τους γνωστούς από 
την εκπαίδευση νόμους των κατόπτρων.  Η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ δεν είναι 
άχρηστη αλλά μπορεί να βοηθήσει το μαθητή να εκτιμήσει την αξία των 
προσεγγίσεων και να αναρωτηθεί γιατί μπορούμε να βλέπουμε ένα "είδωλο" όταν ο 
Αλ Χαϊθάμ απέδειξε ότι δεν έχουμε στην πραγματικότητα τομή όλων των ακτίνων 
παρά μόνο ενός μικρού αριθμού των.  

Β) Νόμος της Ανάκλασης 

Μέθοδος Ευκλείδη:  

Ο νόμος της ανάκλασης διατυπώθηκε από τον 

Ευκλείδη με τη χρήση αναλογιών. Το τρίτο αξίωμα 

περιέχει το νόμο της ανάκλασης:  

τεθέντος   καί θεωρουμένου τινός 

  provV o;rqavV e[sti tw/: ejpipevdw/, 

givgnontai ajnavlogon, wJV hJ metaxuv tou: 

ejnovptrou kaiv tou: qewrou:ntoV eujqeiva provV 

thvn metaxuv tou: ejnovptrou kaiv tou: provV 

ojrqavV u{youV, ou{tw tov tou: qewrouvntoV 

u{youV tov provV ojrqavV tw:/ ejpipevdw/ u{youV. 

Κατά μετάφραση Σπανδάγου (2000): "Ο λόγος ενός 

ύψους που είναι κάθετο σε επίπεδο κάτοπτρο προς το ύψος (παρατηρητή που βρίσκεται 

πάνω σ' αυτό) είναι ίσος με το λόγο της αποστάσεως του ίχνους του ύψους, από το σημείο 

της ανακλάσεως της ακτίνας όρασης, προς την απόσταση του σημείου αυτού από τον 

παρατηρητή". Δηλαδή ΑΒ/ΔΓ=ΜΒ/ΜΓ (εικ. 1). Η αναλογία μας δίνει όμοια τρίγωνα.  Άρα η 

Α

ΒΓ

Δ: θέση
παρατηρητή

Μ

ΑΒ       ΔΓ
ΜΒ      ΜΓ

=

Μ1 Μ2

 

Εικόνα 28 
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γωνία Μ1 = γωνία Μ2, δηλαδή οι συμπληρωματικές των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης 

είναι ίσες. 

Ο νόμος της ανάκλασης μελετήθηκε πειραματικά από τον Πτολεμαίο και από τον Αλ 

Χαϊθάμ. Η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ είναι ενδιαφέρουσα καθώς δίνει μια πραγματικά 

προσεγμένη προσέγγιση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης 

των μαθητών για το ότι οι επιστήμονες του μεσαίωνα δεν έδιναν απλώς θεωρίες αλλά 

έκαναν πολλές φορές εξαιρετικά προσεχτικές μελέτες, πράγμα που ανατρέπει την πολύ 

εξαπλωμένη αντίληψη ότι "δεν αξίζει να μελετηθούν οι παλιοί επιστήμονες γιατί οι μελέτες 

τους δε στηριζόντουσαν σε πειραματικά δεδομένα".  

Ανάκλαση και αρχή του ελάχιστου δρόμου 

Το άλλο θέμα που παρουσιάστηκε από ιστορικής 

πλευράς ήταν η αναφορά του Δαμιανού για τον 

Ήρωνα όπως παρατίθεται στο έργο HERON 

ALEXANDRIΝVS OPERA II (εκδόσεις TEUBNER): 

αjpevdeixe gavr oJ mhcanikovV {Hrwn ejn toi:V aujtou: 

Katoptrikoi:V, o{ti aiJ pro;V i[saV gwnivaV klw;menai 

eujqei:ai ejlaacistai eijsi; pasw:n tw:n ajpo; th:V aujth:/ 

kai; oJmoiomerou:V grammh:V  pro;V ta; aujta; 

klwmevnwn pro;V ajnivsouV gwnivaV. Tou:to de; 

ajpodeivxaV fhsi;n o{ti eij mh; mevlloi hJ fuvsiV 

mavthn peri;agein th;n hJmetevran o[yin , pro;V i[san 

aujth;n ajnaklavsei gwnivaV h|/ (κλώμεναι = 
ανακλώμενες, ίν= λέει ή ισχυρίζεται, 
oJmoiomerh;V grammhv =συνεχής 
γραμμή, eij mevlloi=εκτός εάν σκοπεύει, 
o[yin= ακτίνα όρασης). (εικόνα 2).  Η 
απόδειξη του Ήρωνα παρόλο που 
σχεδιάζει το φανταστικό είδωλο δε 
στηρίζεται στις προεκτάσεις των 
ακτίνων με τη σημερινή έννοια. Δίνει την 
απόδειξη του ελάχιστου δρόμου για τα 
επίπεδα κάτοπτρα.  Στην εικόνα 2 το 
κάτοπτρο είναι το τμήμα ΑΒ. Η ακτίνα 
όρασης ΓΑ προσπίπτει στο κάτοπτρο 
και από εκεί συνδέει το μάτι Γ με το 
σημείο Δ έτσι που ΕΑΓ = ΒΑΔ. Η 
αρχή του Ήρωνα είναι ότι: 

ΓΑ+ΓΔ<ΓΒ+ΒΔ.   

Θεωρεί το Ζ συμμετρικό του  Γ ως προς 
την ΑΒ. Επειδή ΒΑΔ=ΖΑΕ (κατά 
κορυφή) συνεπάγεται ότι ΖΑΕ=ΕΑΓ. 
άρα τα τρίγωνα ΖΑΒ και ΒΑΓ είναι ίσα , άρα ΖΑ=ΑΓ, ΖΒ =ΒΓ και από το τρίγωνο ΖΒΔ 
η βάση ΖΑ+ΑΔ<ΖΒ+ΒΔ οπότε ΓΑ+ΑΔ<ΑΒ+ΒΔ 

Την ίδια αρχή την αποδεικνύει και για ένα κυρτό  κάτοπτρο (εικ. 3). 
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Μέθοδος Αλ Χαϊθάμ:  

Για τον Αλ Χαϊθάμ «όλα ανακλώνται με ένα τρόπο ειδικό» και με τα λόγια αυτά εννοεί το 

νόμο της ανάκλασης. Ο κανόνας του διατυπώνεται ως εξής: 

«Κάθε φως ανακλάται από την κατοπτρική επιφάνεια 

και κάθε σημείο της ανακλαστικής επιφάνειας, ανακλά 

το φως σε μια ευθεία γραμμή που η διεύθυνση της 

προσπίπτουσας, η διεύθυνση της ανακλώμενης και η 

κάθετος στην επιφάνεια βρίσκονται σε ένα επίπεδο. 

Αν μετρήσουμε τη γωνία της ανακλώμενης με την 

κάθετη είναι η ίδια με τη γωνία της προσπίπτουσας με 

την κάθετη. Εννοώ με αυτό ότι κάθε ευθεία που 

αντιστοιχεί σε μια ανακλώμενη από το κάτοπτρο σε 

ένα σημείο, κάνει με την κάθετο σ’ αυτό το σημείο ίδια 

γωνία με τη γωνία που κάνει η πρώτη ευθεία με την 

κάθετο (Ναζίφ σελ. 343)». 

Απαιτήσεις του κανόνα:  

Λέει ο Αλ Χαϊθάμ: «Οι τρεις ευθείες βρίσκονται σε ένα επίπεδο που είναι κάθετο πάνω στο 

εφαπτόμενο επίπεδο στο σημείο της πρόσπτωσης». Ο κανόνας αναλύεται στις λεγόμενες 

δύο απαιτήσεις. Η πρώτη απαίτηση αφορά την ισότητα των δύο γωνιών και η δεύτερη 

απαίτηση αφορά το επίπεδο των τριών ευθειών. 

Ο Αλ Χαϊθάμ κατασκεύασε μια συσκευή που ονόμασε «συσκευή της ανάκλασης» (άλατ αλ 

ινιικάς ). Έδωσε λεπτομερή περιγραφή για την κατασκευή της και για 

την πειραματική πορεία. Έδωσε τα μήκη κάθε τμήματος ή εξαρτήματος της συσκευής η 

οποία μοιάζει με τους γωνιομετρικούς κύκλους που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σχολεία. 

Η βασική μονάδα που χρησιμοποίησε ήταν το πλάτος ενός δακτύλου.  

α) Περιγραφή και συναρμολόγηση:  

Η συσκευή αποτελείται από το βασικό της τμήμα και τα επιπρόσθετα (εικ. 4). Το βασικό 

αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι ένα χάλκινο επίπεδο φύλλο (έλασμα), που  το 

σχήμα του είναι τμήμα κύκλου. Στο μέσο της χορδής υπάρχει ένα τρίγωνο που στην κορυφή 

του είναι το κέντρο του κύκλου. Το φύλλο υποδιαιρείται σε ίσα μέρη. Πάνω στο φύλλο 

σχεδιάζει ένα άλλο τόξο με το ίδιο κέντρο με 

τον κύκλο του φύλλου. Το τμήμα αυτό το 

ονόμασε «έλασμα» (Αλ σαφίχα ). 

Το δεύτερο εξάρτημα είναι ένα τμήμα από ένα 

ξύλινο κυλινδρικό δακτύλιο. Η εσωτερική 

ακτίνα του δακτυλίου είναι ίση με την ακτίνα 

του τόξου που είναι σχεδιασμένο στο φύλλο. 

Η προέκταση των άκρων του δακτυλίου 

πρέπει να περνά από τον άξονα. Στο εξής θα 

ονομάζεται από «ξύλινος δακτύλιος», ενώ ο 

Αλ Χαϊθάμ τον ονόμασε «ο δακτύλιος».Σε 

απόσταση ίση με το ένα τρίτο (1/3) του ύψους 

βρίσκονται στενές κυλινδρικές οπές με 

χάλκινος σωλήνας με μήκος τόσο ώστε η άκρη 
του να φθάνει στη βάση του τριγώνου
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διάμετρο μια «shαΐρα (0,35 εκ. )» με αριθμό ίσο με τα τμήματα του φύλλου με 

άξονα παράλληλο με τις γραμμές του φύλλου.  

Στις εσωτερικές και εξωτερικές πλευρές του ξύλινου δακτυλίου είναι σχεδιασμένες ευθείες 

που είναι παράλληλες προς τους άξονες των οπών. Στην εικόνα 5 έχουμε μια πλευρική τομή 

της διάταξης με σημειωμένες τις διαστάσεις. Το φύλλο είναι στερεώνεται πάνω στον ξύλινο 

δακτύλιο.  

β) Άλλα επιπρόσθετα εξαρτήματα: 

(1)Ένας κυλινδρικός χάλκινος σωλήνας με εξωτερική διάμετρο ίση με τη διάμετρο της οπής 

του οποίου η μία άκρη περιβάλλεται από ένα χάλκινο δακτύλιο για να μπορεί να 

τοποθετείται ο σωλήνας στις οπές. Το μήκος του σωλήνα είναι μεγαλύτερο από το μήκος 

των οπών. 

(2) Εφτά ατσαλένια κάτοπτρα με ορισμένο πάχος. Ένα επίπεδο, δύο κυλινδρικά, δύο 

κωνικά, δύο σφαιρικά. Τα καμπύλα είναι το ένα κοίλο και το άλλο κυρτό.  Τα καμπύλα 

κάτοπτρα είναι τμήματα  των σχημάτων.Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε λεπτομερή περιγραφή για την 

τοποθέτηση των διαφόρων ειδών των κατόπτρων. 

Τρόπος χρήσης του οργάνου 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε ως παράδειγμα χρήσης της συσκευής το επίπεδο κάτοπτρο. Ο φορέας 

του κατόπτρου τοποθετείται έτσι που η κορυφή του τριγώνου να εγγίζει την επιφάνεια του 

κατόπτρου. Στη συνέχεια καλύπτονται με λευκό χαρτί όλες οι οπές, εκτός από μία (με κλίση 

προς την κεντρική οπή).  

Τοποθετεί τη συσκευή έτσι που το φως του Ήλιου να φτάνει στην ανοιχτή οπή. Πρέπει η 

συσκευή να είναι σε οίκημα μέσα στο οποίο μπαίνει το φως από στενή οπή. Ο 

πειραματιστής παρατηρεί την εσωτερική επιφάνεια του ξύλινου δακτυλίου και το 

ανακλώμενο φως γύρω από την οπή που αντιστοιχεί στην ανοιχτή οπή. Αν κλείσει την 

ανοιχτή οπή και ανοίξει την αντίστοιχη της και περιστρέψει τη συσκευή μέχρις ότου να 

περάσει φως από την δεύτερη οπή, θα το δει να ανακλάται στην πρώτη. Έτσι δείχνει το 

νόμο της ισότητας γωνίας πρόσπτωσης και γωνίας ανάκλασης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ όμως δεν είχε αρκεστεί σ’ αυτήν τη 

λειτουργία. Διερευνά τι συμβαίνει αν στενέψει η 

δέσμη του φωτός. Προς το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί 

τον χάλκινο σωλήνα. Στενεύει το σωλήνα με κερί και 

βρίσκει ότι το φως πέφτει στην περιφέρεια της 

αντίστοιχης οπής αλλά τώρα η φωτεινή περιοχή είναι 

στενότερη. Επαναλαμβάνει μέχρις ότου να μη 

φαίνεται φως στην επιφάνεια του δακτυλίου.  

Επαναλαμβάνει το πείραμα για τις οπές. 

γ) Πειραματική απόδειξη του επιπέδου ανάκλασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ ενδιαφέρεται επίσης για το τι θα συμβεί 

αν κλίνει το χάρακα του κατόπτρου έτσι που η πάνω 

του άκρη να απομακρυνθεί από την κεντρική οπή (εικόνα 6). Η επιφάνεια του κατόπτρου 

κλίνει λίγο, όμως η κλίση γίνεται έτσι που το υπόλοιπο του κατόπτρου παραμένει 

παράλληλο προς τη χορδή του ελάσματος. Το φως που προσπίπτει ανακλάται και το ίχνος 
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του βρίσκεται  σε μια ευθεία σχεδιασμένη πάνω στο εσωτερικό του ξύλινου δακτυλίου. Η 

ευθεία αυτή είναι παράλληλη προς τον άξονα του δακτυλίου και κάθετη στο επίπεδο του 

ελάσματος. 

Ο τρόπος που ακολούθησε εξασφάλισε ταυτόχρονα την επιβεβαίωση του κανόνα της 

ανάκλασης ως προς τις δύο απαιτήσεις του. Οι άξονες των οπών βρίσκονται σε ένα επίπεδο 

που είναι παράλληλο προς το χάλκινο φύλλο. Στο επίπεδο αυτό βρίσκονται οι 

προσπίπτουσες και οι ανακλώμενες όταν τοποθετηθεί ο κανόνας του κατόπτρου στην 

τάφρο της βάσης χωρίς κλίση. Η κατασκευή της συσκευής και η συναρμολόγηση οδηγούν 

στο να βρίσκεται η κάθετος πάνω στην επιφάνεια στο επίπεδο που ορίζουν η 

προσπίπτουσα και η ανακλώμενη. Η κλίση του κατόπτρου με τον τρόπο που περιγράφηκε 

πιο πάνω και η εμφάνιση του ανακλώμενου φωτός στο σημείο που αναφέρθηκε, οδηγούν 

στη σκέψη ότι οι δύο ακτίνες, η προσπίπτουσα και η ανακλώμενη βρίσκονται σε ένα 

επίπεδο κάθετο προς το έλασμα. 

Χρήση της συσκευής σε μη επίπεδα κάτοπτρα 

Όλα αυτά αναφέρθηκαν για το επίπεδο κάτοπτρο. Ο Αλ Χαϊθάμ εξηγεί πώς μπορεί να 

εφαρμοστεί η μέθοδος του και σε άλλα κάτοπτρα .  

Γ) ΕΙΔΩΛΑ 

Ένα θέμα που παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες είναι η κατανόηση του μηχανισμού για το 

σχηματισμό ειδώλων.  

Ιδέες για το είδωλο κατά την ανάκλαση του φωτός 

O Goldberg κ.ά (1995) αναφέρουν ως μερικές ιδέες των μαθητών για την ανάκλαση τις εξής:  

· Για να δει ένας παρατηρητής το είδωλο ενός αντικειμένου, είτε το αντικείμενο 
πρέπει να είναι άμεσα μπροστά στο κάτοπτρο, ή αν δεν είναι ακριβώς μπροστά, τότε 
το αντικείμενο να είναι κατά μήκος της γραμμής όρασης του παρατηρητή προς το 
κάτοπτρο. Δεν έχει σημασία η θέση του παρατηρητή στο αν μπορεί ή όχι να δει το 
είδωλο. 

· Ο τρόπος που λειτουργεί το κάτοπτρο είναι ο εξής: Το είδωλο μεταβαίνει στην 
επιφάνεια του κατόπτρου. Μετά ο παρατηρητής βλέπει το είδωλο πάνω στην 
επιφάνεια του κατόπτρου ή το είδωλο ανακλάται και μεταβαίνει στο μάτι του 
παρατηρητή. Δηλαδή το είδωλο «κινείται» στο χώρο. 

Επίπεδα κάτοπτρα  

Ο Ευκλείδης βασιζόμενος στις ακτίνες όρασης έδωσε στα "Κατοπτρικά" την πρόταση 19 με 

βάση την οποία: "Στα επίπεδα κάτοπτρα τα αντικείμενα που βρίσκονται δεξιά εμφανίζονται 

αριστερά και τα αντικείμενα που βρίσκονται αριστερά εμφανίζονται δεξιά και το είδωλο 

είναι ίσο προς το παρατηρούμενο αντικείμενο και οι αποστάσεις του από το κάτοπτρο είναι 

ίσες". Η απόδειξη του  Ήρωνα (εικόνα 2) φαίνεται να δίνει τη σωστή θέση του ειδώλου. Ο 

Αλ Χαϊθάμ αν και είχε μια σωστή θεωρία για την εκπομπή του φωτός, δεν μπόρεσε να 

εξηγήσει το σχηματισμό των ειδώλων  στα κάτοπτρα  σύμφωνα με τους σημερινούς όρους 

(δες παρακάτω, η φυσική σημασία του σημείου ανάκλασης). Η εξήγηση του είναι 

λανθασμένη γιατί πιστεύει σε μια λανθασμένη θεωρία όρασης. Κατά κάποιο τρόπο του 

αρκεί η ακτίνα που έρχεται από το ένα σημείο, προσπίπτει στο κάτοπτρο και από εκεί 

προσπίπτει κάθετα προς τον κρυσταλλοειδή. Για κάθε σημείο ορίζεται μια μόνο ακτίνα και 
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όχι μια δέσμη ακτίνων. Σύμφωνα με το Vasco Ronchi (1991)αυτός που έδωσε τη σύγχρονη 

άποψη για το σχηματισμό ειδώλου είναι ο Kepler. Ο Kepler έδωσε δέσμες ακτίνων που 

ξεικινούν από ένα σημείο και των οποίων οι ανακλώμενες φτάνουν στο μάτι του 

παρατηρητή. Τα σχήματα του δείχνουν ότι οι προεκτάσεις των ανακλωμένων περνούν από 

τη θέση του ειδώλου. Με βάση τη μέθοδο του Kepler μπορεί να γίνει η διδασκαλία της 

θέσης των ειδώλων με τη μέθοδο "χάραξης ακτίνων". 

Επίπεδα κάτοπτρα και μέθοδος της παράλλαξης 

Για τον εντοπισμό του ειδώλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη 

μέθοδο της παράλλαξης που είναι χρήσιμη και για άλλα θέματα που 

αφορούν τα είδωλα που παρατηρούνται με διάθλαση και ιδιαίτερα 

τα είδωλα σε φακούς 

 Σύμφωνα με τη McDermott ο μαθητής χρησιμοποιεί ένα κάτοπτρο 

και δύο όμοια αντικείμενα πχ 2 καρφιά ή δύο μολύβια (εικ. 7). 

Τοποθετεί το ένα αντικείμενο  σε απόσταση περίπου 10 cm  μπροστά στο κάτοπτρο.  

Ο μαθητής  σημειώνει πάνω στο χαρτί τις θέσεις του κατόπτρου και του αντικειμένου. 

Ακολούθως τοποθετείται έτσι που να βλέπει το είδωλο του καρφιού μέσα στο κάτοπτρο. 

Ο μαθητής θα πρέπει να τοποθετήσει το δεύτερο αντικείμενο πίσω από το κάτοπτρο σε 

κάποια θέση. Η μέθοδο της παράλλαξης συνίσταται στο να προσπαθήσει να καταλάβει αν 

το αντικείμενο που βρίσκεται πίσω από το κάτοπτρο ή το είδωλο είναι πιο μακριά. Αν π.χ. 

κουνώντας το κεφάλι του δεξιά - αριστερά παρατηρεί ότι το αντικείμενο πίσω από το 

κάτοπτρο κουνιέται πιο πολύ  τότε το αντικείμενο είναι πιο μακριά από το είδωλο, οπότε το 

πλησιάζει. Όταν πετύχει, καθώς κουνά το κεφάλι του, το αντικείμενο και το είδωλο να 

κουνιούνται μαζί τότε βρίσκονται στην ίδια θέση. Τότε σημειώνει τη θέση του αντικειμένου  

στο χαρτί. Σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα: Το είδωλο 

του καρφιού βρίσκεται στην επιφάνεια, μπρος, ή πίσω από το κάτοπτρο; Θα πρέπει στα 

πλαίσια μιας εποικοδομητικής διδασκαλίας να υπάρξει μια συζήτηση με τα άλλα άτομα 

που εκτελούν το ίδιο πείραμα.  

Επιβεβαίωση του νόμου της ανάκλασης και της θέσης του ειδώλου με χάραξη 
ακτίνων  

Με τη μέθοδο χάραξης ακτίνων μπορεί να επιβεβαιωθεί και ο νόμος της ανάκλασης 
(εικόνα  8). Ο μαθητής σχεδιάζει αρκετές γραμμές όρασης προς το είδωλο ενός 
καρφιού. 

 Για κάθε θέση του ματιού του  παρατηρητή, σχεδιάζεται η πορεία  του φωτός από το καρφί 

αντικείμενο μέχρι το κάτοπτρο, στο σημείο που η γραμμή όρασης συναντά το κάτοπτρο.  

Ακολούθως σχεδιάζεται ένα βέλος σε κάθε ευθύγραμμο τμήμα ()  για την 

κατεύθυνση κατά την οποία κινήθηκε το φως σ’ αυτό το τμήμα της διαδρομής του. Με 

βάση τις διάφορες διαδρομές του φωτός, ο μαθητής διατυπώνει έναν κανόνα, που θα 

μπορεί να χρησιμοποιήσει, σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθεί το φως μετά την 

ανάκλασή του από το κάτοπτρο. Μπορεί εδώ να μετρήσει τις γωνίες πρόσπτωσης και 

ανάκλασης και να παρατηρήσει ότι είναι ίσες. Επίσης ο άλλος κανόνας είναι ότι το είδωλο 

βρίσκεται σε ίση απόσταση από το κάτοπτρο με το αντικείμενο. Σ' αυτό το σημείο μπορεί 

να γίνει επιβεβαίωση αυτού του κανόνα με μια αναμμένη λάμπα και μία παρόμοια σβηστή 

τοποθετημένη πίσω από ένα τζάμι. Για τον εντοπισμό του ειδώλου μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της παράλλαξης που είναι χρήσιμη και για άλλα θέματα που 

αφορούν τα είδωλα που παρατηρούνται με διάθλαση και ιδιαίτερα τα είδωλα σε φακούς.  

Καρφί

Κάτοπτρο
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Αδυναμία να ξεχωριστεί η πορεία των ακτίνων πριν 
την ανάκλαση - Εξήγηση με τη χάραξη ακτίνων 

Αν τοποθετηθεί ένα καρφί  στη θέση του ειδώλου του καρφιού 

– αντικειμένου (χωρίς το κάτοπτρο) και σχεδιαστούν οι 

διαδρομές του φωτός από το καρφί στο μάτι του μαθητή  για 

τις ίδιες θέσεις του ματιού  όπως και πιο πάνω, τότε θα 

παρατηρηθεί ότι σ’ αυτήν την περίπτωση το διάγραμμα που 

έκανε (εικ. 9) μοιάζει με το διάγραμμα που σχεδίασε 

προηγουμένως (εικ.8). Μπορεί να διαπιστωθεί ότι για κάθε 

θέση του ματιού οι ακτίνες που φτάνουν στο μάτι έχουν την 

ίδια κατεύθυνση με τις ανακλώμενες ακτίνες. Τίθεται το 

ερώτημα: Μπορεί το μάτι να ξεχωρίσει αυτές τις δύο 

καταστάσεις; Η συζήτηση μπορεί να δείξει ότι το μάτι δεν 

μπορεί να ξεχωρίσει τις δύο καταστάσεις. Αυτό είναι ένα 

πολύτιμο συμπέρασμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 

άλλες περιπτώσεις, όπως στη διάθλαση. 

 

Θέση του ειδώλου όπως την αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής 

Ο Vasco Ronchi στο βιβλίο του Optics the Science of Vision διατυπώνει ορισμένες 

αντιρρήσεις αναφορικά με τον εντοπισμό του ειδώλου. Αναφέρει ότι σε πείραμα που 

διεξήχθη με έμπειρους σε θέματα οπτικής, όπου οι αποστάσεις από το κάτοπτρο ήταν 

μεγάλες, παρόλο που γνώριζαν ότι το είδωλο σχηματίζεται σε ίση απόσταση από το 

αντικείμενο, εντούτοις απέδιδαν στο είδωλο μια θέση στην επιφάνεια του κατόπτρου. Ο 

Ronchi τονίζει ότι, όταν ζητούμε από κάποιον  παρατηρητή (μαθητή) να μας πει που 

βρίσκεται το είδωλο, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τη σημασία των ψυχολογικών 

δεδομένων. Αυτή η δυσκολία επαναλαμβάνεται και για τα άλλα οπτικά συστήματα 

(καμπύλα κάτοπτρα, φακοί).  Είναι ενδιαφέρον ότι σε εκδόσεις του έργου του Ευκλείδη 

εμφανίζονται τα είδωλα  (σε καμπύλα κάτοπτρα) να σχηματίζονται στην επιφάνεια των 

κατόπτρων. Κατά τον Σπανδάγο αυτό πρέπει να οφείλεται σε λάθη που έκαναν οι 

αντιγραφείς, οι οποίοι πιθανόν να "διόρθωσαν" τον Ευκλείδη με βάση την πιο πάνω 

αντίληψη. 

 

Ανάκλαση και αντιστροφή της εικόνας 

Το θέμα της αντιστροφής της εικόνας έχει παιδαγωγική σημασία, και υπάρχουν σχετικά μ' 

αυτό αρκετά ιστορικά στοιχεία. 

Ως προς το θέμα της ανάκλασης υπάρχουν κείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τη διδασκαλία.  

Στο Π.Τ.Δ.Ε. χρησιμοποιήθηκε η περικοπή από τον Τίμαιο του Πλάτωνα, που αφορά τα 

κάτοπτρα (σελίδα 105 εκδόσεις Κάκτος, μετάφραση Περδικίδη, 1993) για τα κάτοπτρα 

(Μίχας 1995):Σ' αυτήν αναφέρεται ότι το δεξί  μας φαίνεται αριστερό και το αριστερό δεξί, 

ενώ αν ανασηκωθεί η επιφάνεια του καθρέφτη από τη μια και από την άλλη μεριά τότε το 

είδωλο φαίνεται κανονικά. 

Αρχική θέση 
κατόπτρου

θέση 
καρφιού
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Μελετήστε το ακόλουθο απόσπασμα από τον Τίμαιο του Πλάτωνα: 

«Μέσα από τα μάτια ρέει το καθαρό πυρ.  Εμποδίζεται το ισχυρότερο μέρος της φωτιάς να 

περνάει. Αυτό που περνάει είναι μόνο το τμήμα που μοιάζει με την ημέρα (τα όμοια 

έλκονται). Όταν υπάρχει το φως τα δύο όμοια ενώνονται και σχηματίζουν  κάτι το οικείο 

μπροστά στα μάτια. Αυτό αν κάποτε αγγίξει κάτι άλλο μεταδίδει τις κινήσεις του στο μάτι 

και από εκεί στην ψυχή.  Αυτό δίνει την όραση. Στη νύχτα δεν υπάρχει το εξωτερικό πυρ, 

οπότε αποκόπτεται από το όμοιο του το εσωτερικό.  Το εσωτερικό αφού δε συναντά το 

“οικείο” του, σβήνεται. 

«δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβουμε τώρα τα είδωλα που σχηματίζονται 
στους καθρέφτες και τις υπόλοιπες γυαλιστερές και λείες επιφάνειες. 
Επειδή υπάρχει ομοιότητα στην εσωτερική και την εξωτερική φωτιά, 
κάθε φορά που συναντιούνται πάνω σε λεία επιφάνεια 
αντανακλώνται μαζί και παρουσιάζουν αναγκαστικά αυτά τα είδωλα, 
επειδή η φωτιά του προσώπου ενώνεται με την εξωτερική φωτιά 
πάνω στην επιφάνεια αυτή αποτελώντας ένα είδος συμπαγούς 
ενότητας. Τότε το δεξιά μας φαίνεται αριστερό, γιατί γίνεται επαφή 
της εσωτερικής φωτιάς με το αντίθετο μέρος της εξωτερικής, κάτι 
δηλαδή διαφορετικό από το συνηθισμένο τρόπο όρασης. Αντίθετα, 
το δεξί φαίνεται δεξί και το αριστερό - αριστερό, όταν η εσωτερική 
φωτιά αλλάξει θέση και ενωθεί κανονικά με το αντικείμενο που θέλει. 
Αυτό συμβαίνει όταν η λεία επιφάνεια του καθρέφτη ανασηκωθεί 
από τη μια και από την άλλη μεριά, ώστε να στείλει το δεξί μέρος της 
εξωτερικής φωτιάς στο αριστερό μάτι και αντίστροφα. Όταν ο ίδιος 
καθρέφτης περιστραφεί κατά μήκος του προσώπου, τότε τα κάνει 
όλα να φαίνονται ανάποδα, επειδή στέλνει το κάτω μέρος του στο 
φως του πάνω μέρους των ματιών και το πάνω στο κάτω.» 

Ζητήθηκε να σχολιαστεί το σχήμα του κατόπτρου και το νόημά του. Οι φοιτητές 

αναγνώρισαν ότι η θεωρία της όρασης που περιγράφει ο Πλάτων είναι διαφορετική από 

την παραδεκτή σήμερα θεωρία, όμως ως προς το σχήμα του κατόπτρου δεν μπόρεσαν να 

ξεκαθαρίσουν το νόημα. Ορισμένοι έδωσαν την ερμηνεία ότι το σχήμα θα είναι ένα 

«σπασμένο» κάτοπτρο με τις δύο άκρες ανασηκωμένες. 

Μία φιλόλογος που ρωτήθηκε για την παραπομπή είπε 

«θα πρέπει να είναι κάτι παρόμοιο με τους καθρέφτες στα 

ντουλαπάκια πάνω από τους νιπτήρες που ανοίγουν προς 

τα έξω». Άλλοι είπαν ότι ίσως θα είναι καμπύλα 

κυλινδρικά κάτοπτρα. Αυτό έγινε αφορμή για μια 

παρουσίαση του προβλήματος και με παράλληλη 

αναφορά προς τον Ήρωνα ώστε να δουν ποιος είναι ο 

προβληματισμός.  

Το θέμα του ειδώλου στα επίπεδα κάτοπτρα 

αντιμετωπίζεται από τους Galili, Goldberg και Bendall στο 

άρθρο τους «Some Reflections on Plane Mirrors and 

Images (Physics Teacher, Οκτώβριος 1991). Οι συγγραφείς 

αναλύουν τη συμμετρία της εικόνας από ανάκλαση και 

παρατηρούν ότι υπάρχει μια πολύ εξαπλωμένη πεποίθηση 

ότι το κάτοπτρο κάνει μία αντιστροφή του δεξή με το 

αριστερό. Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος 

προτείνουν την εξής δραστηριότητα: 

 

Εικόνα 10 

Περιστρέφουμε κατά 180°

Αν απομακρύνουμε το 
χαρτί με τη λέξη 
“διαφάνεια”  τότε το 
είδωλο εμφανίζεται σαν 
να είναι ορθό γιατί 
σχηματίζεται πραγματικό 
είδωλο μπροστά από την 
επιφάνεια του κατόπτρου
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Πάνω σε μια διαφάνεια γράφεται μια λέξη π.χ. ΚΑΤΟΠΤΡΟ (εικόνα 10). Η διαφάνεια 

καρφιτσώνεται πάνω σε ένα χαρτί και τοποθετείται μπροστά σε ένα επίπεδο κάτοπτρο. 

Στην αρχή της επίδειξης δείχνεται η διαφάνεια με το χαρτί από πίσω της, οπότε οι μαθητές 

μπορούν να διαβάσουν τη λέξη. Μετά ρωτούνται οι μαθητές: «Αν κοιτάξετε την ανάκλαση 

αυτών των γραμμάτων στο κάτοπτρο τι θα δείτε;» Η διαφάνεια με το χαρτί από πίσω της 

περιστρέφεται και τα γράμματα στο κάτοπτρο φαίνονται σαν να έχουν αντιστραφεί. Αυτό 

βέβαια θα περιμένουν να δουν οι μαθητές. Μετά ο διδάσκων λέει στους μαθητές ότι θα 

επαναλάβει την επίδειξη αλλά με μια μικρή διαφορά. Περιστρέφεται το χαρτί με τη 

διαφάνεια και αφαιρείται το χαρτί. Παρατηρείται στο κάτοπτρο ότι τα γράμματα δεν έχουν 

αντιστραφεί. Ο διδάσκων λέει στους μαθητές ότι η ανάκλαση δεν έχει περιστρέψει την 

επιγραφή αλλά είναι ακριβώς όπως τα γράμματα που είναι μπροστά στο κάτοπτρο. Η 

διαφάνεια περιστρέφεται γύρω από έναν κατακόρυφο άξονα. Τώρα η επιγραφή φαίνεται 

αντεστραμμένη. Οι μαθητές θα έχουν καταλάβει ότι την αντιστροφή, δεν τη δημιουργεί το 

κάτοπτρο αλλά αυτός που κρατά την επιγραφή και τη φέρει μπροστά στο κάτοπτρο. Άρα η 

πεποίθηση ότι το κάτοπτρο αντιστρέφει το καθετί από δεξιά στα αριστερά είναι μια 

συνέπεια του ότι, όταν στεκόμαστε μπροστά στο κάτοπτρο στρέφουμε τα αντικείμενα έτσι 

που να μπορούμε να δούμε τα είδωλα τους. Μια δραστηριότητα που μπορούν να κάνουν οι 

φοιτητές είναι να χρησιμοποιήσουν την ανεστραμμένη επιγραφή και να δουν το είδωλο του 

ειδώλου σε ένα καθρέφτη κάθετα προς αυτόν που είναι απέναντι από το χαρτί (εικ. 10). Σ’ 

αυτή την περίπτωση απλά δείχνουν ότι η ερμηνεία που έδωσε η φιλόλογος στο κείμενο του 

Πλάτωνα είναι ορθή.  

Ο Ήρωνας στα "Κατοπτρικά" του, είχε παρατηρήσει ότι όταν έχουμε κοίλα κυλινδρικά 

κάτοπτρα τότε βλέπουμε τα πράγματα ορθά. Αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει γιατί το 

κάτοπτρο αντιστρέφει το είδωλο οπότε καθώς κρατάμε ανεστραμμένο το αντικείμενο το 

είδωλο του εμφανίζεται ορθό. Αυτή η δραστηριότητα προκαλεί το ενδιαφέρον αν γίνει ως 

εξής (εικ. 11): 

Μπροστά σε ένα κοίλο κυλινδρικό κάτοπτρο κρατάμε μια επιγραφή σε κοντινή απόσταση. 

Τότε το είδωλο είναι φανταστικό και σχηματίζεται «αντεστραμμένο». Αν το απομακρύνουμε 

από το κάτοπτρο θολώνει καθώς πλησιάζει την εστία του κατόπτρου και μετά το βλέπουμε 

«ορθό» (εικόνα 11). 

Δ) Καμπύλα κάτοπτρα 

1. Θέση του ειδώλου στα κυρτά κάτοπτρα 



 199

Η θέση του ειδώλου για τα κυρτά και καμπύλα 

κάτοπτρα καθορίστηκε από την εποχή του Kepler. Τότε 

έγιναν οι προσεγγίσεις με παραξόνιες ακτίνες που 

επέτρεψαν τον καθορισμό της θέσης του ειδώλου 

καθώς και τη διάκριση των ειδώλων σε πραγματικά και 

φανταστικά. Ο Αλ Χαϊθάμ με τη λανθασμένη θεωρία 

όρασης έδωσε κανόνες πολύ διαφορετικούς. 

Για μια πρώτη διδακτική προσέγγιση του ειδώλου η 

McDermott συνιστά στην αρχή τη χρήση κυλινδρικών 

κατόπτρων (εικ.12). Αν σχεδιάσουμε τις ανακλώμενες 

ακτίνες π.χ. για τις 1 και 2 μπορούμε να δούμε που θα 

βρίσκεται το είδωλο του καρφιού για τον παρατηρητή 

Α. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για τις 

ακτίνες 3 και 4, οπότε βρίσκομε το είδωλο για τον 

παρατηρητή Β. Ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει ότι οι 

δύο παρατηρητές δε βλέπουν το είδωλο στην ίδια θέση. 

Αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν και με τη μέθοδο 

της παράλλαξης. Ο μαθητής μπορεί να σχεδιάσει τις 

ανακλώμενες ακτίνες σε ένα τυχόν σημείο του κατόπτρου και να βρει που θα πρέπει να 

βρίσκεται το μάτι του παρατηρητή για να δει το είδωλο. Μπορεί να ζητηθεί από τους 

μαθητές να περιγράψουν εκτός από τη θέση του ειδώλου και χαρακτηριστικά του ειδώλου. 

Δίνονται μερικές προτάσεις από τα κατοπτρικά του Ευκλείδη (Σπανδάγος 2000) και ζητείται 

από τους μαθητές να πουν αν τις επιβεβαιώνουν πειραματικά: Πρόταση 21: "Στα κυρτά 

κάτοπτρα το είδωλο είναι μικρότερο από το παρατηρούμενο αντικείμενο". Πρόταση 22: 

"Στα κυρτά κάτοπτρα τα είδωλα εμφανίζονται μικρότερα στα μικρότερα κάτοπτρα." 

Πρόταση 23 :"Στα κυρτά κάτοπτρα τα είδωλα φαίνονται κυρτά".  

Ο Vasco Ronchi αναφορικά με τη θέση του ειδώλου  αναφέρει ότι γενικά οι παρατηρητές 

αποδίδουν μια θέση διαφορετική από αυτήν που δίνουν οι κανόνες των παραξόνιων 

ακτίνων. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι φοιτητές που συμμετείχαν σε ασκήσεις με κυλινδρικά κάτοπτρα 

έδιναν περισσότερη προσοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις. Προφανώς τα επίπεδα 

κάτοπτρα φαινόντουσαν πολύ οικεία και γι' αυτό δεν έδιναν ιδιαίτερη προσοχή. 

2. Κανόνες των καμπύλων κατόπτρων 

Στην εκπαίδευση παρουσιάζονται διάφοροι κανόνες που ισχύουν κατά προσέγγιση για τις 

παραξόνιες ακτίνες. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς μπορούμε να βρούμε τη θέση του 

ειδώλου χρησιμοποιώντας ειδικές ακτίνες. 

Ιστορικά, διάφορους κανόνες για τα κάτοπτρα έχουμε από το έργο του Ευκλείδη και το 

έργο του Ήρωνα. Οι κανόνες του Αλ 

Χαϊθάμ τον βοήθησαν να 

διατυπώσει τη θεωρία του για την 

ανάκλαση της Σελήνης. Αυτά 

αναφέρονται στα ιστορικά θέματα 

που αφορούν τον Αλ Χαϊθάμ και 

Καρφί

Παρατηρητής Α

Παρατηρητής Β

Ανακλώμενη της 2
Ανακλώμενη της 1

1
2

34 είδωλο
καρφιού
για Α

 

Εικόνα 12 
 

 

Εικόνα 13 



 200

παρατίθενται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. 

3. Κοίλα κάτοπτρα 

Μια δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει σε μια πρώτη εξερεύνηση των κοίλων 

κατόπτρων έχει προταθεί από τον Goldberg κά (1995) : 

"Ας υποθέσουμε ότι έχεις μια διάταξη που παράγει παράλληλες δέσμες φωτός. 
Χρησιμοποίησε κάτοπτρα για να κάνεις όλες αυτές τις δέσμες να περάσουν από ένα 
κοινό σημείο. Κάνε ένα σκίτσο της διάταξης σου και εξήγησε πως δουλεύει (εικ.13)." 

Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να 
βοηθήσει τους μαθητές να δώσουν ένα 
σχήμα όπου τα επίπεδα κάτοπτρα θα 
δώσουν ένα κατά προσέγγιση κοίλο 
κάτοπτρο.  Όμως σε πολλές 
περιπτώσεις οι μαθητές ενώ 
ακολουθούν το νόμο της ανάκλασης 
δίνουν διατάξεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σ' αυτήν την περίπτωση 
χρησιμοποιείται η ακόλουθη ερώτηση: 

"Υπόθεσε ότι έχεις μια ευρεία δέσμη αντί μερικές στενές. Να σχεδιάσεις μια διάταξη 
έτσι που μετά από την ανάκλαση το φως να περάσει από ένα σημείο. Σχεδίασε το 
σκίτσο για το πως μοιάζει η διάταξη (εικ.14)." 

 

4. Πειράματα για εύρεση της εστίας του κατόπτρου 

Μπορεί εύκολα να δειχτεί ότι η εστία του κατόπτρου σχηματίζεται σε απόσταση f=R/2 όπου 

R είναι η ακτίνα καμπυλότητας. Το πείραμα γίνεται εύκολα με ένα έλασμα που 

σταθεροποιείται και με μία  παράλληλη δέσμη. Για την εύρεση της ακτίνας καμπυλότητας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  είτε ένας διαβήτης με τον οποίο γράφουμε διαφόρους κύκλους 

που έχουν κέντρο πάνω στον άξονα του κατόπτρου, είτε απλούστερα μπορούμε να 

φέρουμε δύο εφαπτόμενες σε δύο παραξονικά σημεία και τις κάθετες πάνω σ' αυτές. Το 

σημείο τομής είναι το κέντρο καμπυλότητας του κατόπτρου. 

Το θέμα της εστίας του κατόπτρου, παρόλο που μοιάζει πολύ απλό  όμως έχει σημασία να 

φανεί ότι είναι μία προσεγγιστική έννοια, όπως θα φανεί  και από την ανάλυση που έκανε ο 

Αλ Χαϊθάμ για το θέμα αυτό. 

5. Ασκήσεις πάνω σε κοίλα κάτοπτρα 

Οι ασκήσεις για τα κοίλα κάτοπτρα προσπαθούν να τονίσουν ότι, αν βρούμε δύο ακτίνες 

που ξεκινούν από το αντικείμενο και περνάνε από ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε όλες οι 

άλλες  ανακλώμενες ακτίνες θα περνάνε από το δεύτερο σημείο. Αν σχεδιαστούν 

προσεχτικά οι ανακλώμενες ακτίνες, τότε μπορεί να φανεί ότι δεν ισχύει αυτό παρά μόνο 

για τις παραξόνιες ακτίνες. 

Μία άσκηση που μπορεί να δείξει ότι η έννοια της εστίας δεν ισχύει για όλες τις 

παράλληλες ακτίνες είναι η ακόλουθη: Φως εκπέμπεται από μια πολύ μακρινή λάμπα 

(παράλληλες ακτίνες). Να σχεδιάσετε τις ανακλώμενες. Μπορεί να ιδωθεί ότι για ένα 

Πηγή

φωτεινής

δέσμης

Ευρεία

δέσμη

φωτός
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ημισφαιρικό κάτοπτρο (εικ. 15) δεν υπάρχει μία εστία. Αυτή είναι μία ιδιότητα που 

επεσήμανε ο Αλ Χαϊθάμ . 

6) Ιδιότητες του κατόπτρου για τον Αλ 
Χαϊθάμ 

Η προηγούμενη άσκηση δείχνει - αν 

εκτελεστεί με προσοχή -  ότι, ενώ στην 

εκπαίδευση τονίζεται κατά ιδιαίτερο τρόπο 

το θέμα ότι τα κοίλα σφαιρικά κάτοπτρα 

έχουν μια εστία από την οποία διέρχονται 

όλες οι ανακλώμενες ακτίνες αν οι 

προσπίπτουσες είναι παράλληλες μεταξύ 

τους, (πράγμα που επιβεβαιώνεται 

χονδρικά από τα απλά πειράματα με 

ελάσματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω), 

στην πραγματικότητα δε συμβαίνει αυτό. 

Επίσης διδάσκεται ότι οι παραξόνιες 

ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο μετά 

την ανάκλασή τους είτε θα τέμνονται σε ένα σημείο οπότε δίνουν ένα πραγματικό είδωλο, 

είτε θα τέμνονται οι προεκτάσεις τους, οπότε δίνουν ένα φανταστικό είδωλο. Όμως αυτό 

σύμφωνα με τον Αλ Χαϊθάμ δεν είναι απόλυτα σωστό. Ο Αλ Χαϊθάμ πίστευε στην εστία που 

απέχει κατά το μισό της ακτίνας καμπυλότητας από την κορυφή του κατόπτρου, μόνο ως 

μία προσέγγιση. Στην πραγματικότητα ακόμη και αν έχουμε παραξόνιες ακτίνες οι 

ανακλώμενες δεν περνούν από την εστία του κατόπτρου. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για τον 

Αλ Χαϊθάμ που προσπαθούσε να εξηγήσει γιατί παρατηρούνται τα είδωλα. Έχουμε τα εξής 

θέματα τα οποία μπορούν να δώσουν μια εμβάθυνση στην κατανόηση των εννοιών και 

μπορούν να βοηθήσουν το  μαθητή να κατανοήσει ότι στη φυσική κάνουμε προσεγγίσεις: 

Εστία του κατόπτρου, κατασκευή του σύνθετου σφαιρικού κατόπτρου, αριθμός των 

σημείων της σφαιρικής επιφάνειας από τα οποία μπορούν να συνδέονται με ανάκλαση δύο 

σημεία. 

Θέση
παρατηρητή  A

1

1

Θέση

Θέση ειδώλου
καρφίτσας σύμφωνα
με θεωρία παραξόνιων
ακτινών

παρατηρητή B 2

3

4

5

6

7

89

9
8

7

6

5

4 3
2

Καρφίτσα

Κάτοπτρο

ακτίνα που περνά από κέντρο και καρφίτσα
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α) Εστία του κατόπτρου:  

Μια απλή απόδειξη του Αλ Χαϊθάμ για την εστία του 

κατόπτρου:  

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τα σφαιρικά κάτοπτρα, σφαιρικά 

τμήματα ή δακτυλίους και προσπάθησε να εφαρμόσει 

τις έρευνές του για την εξήγηση του ουράνιου τόξου 

(κεφ. 6). 

Αν μια ακτίνα παράλληλη προς τον άξονα ανακλάται 
και περνά από ένα σημείο του οπτικού άξονα, τότε δε 
θα υπάρχει άλλη ακτίνα της οποίας η ανακλώμενη να 
διέρχεται από το ίδιο σημείο.  Αυτό σημαίνει ότι μόνο 
ένα τμήμα του σφαιρικού κατόπτρου που σχηματίζει 
ένα στενό δακτύλιο μπορεί να ανακλάσει τις ακτίνες 
σε ένα σημείο.  Είναι αδύνατο για δύο ακτίνες (ER, 
CF) να ανακλαστούν στο ίδιο σημείο H  του άξονα 
(εικόνα 16). Επειδή η DR είναι ακτίνα και RE 
παράλληλη προς τον οπτικό άξονα, η γωνία ERD = 
γωνία HDR, και επειδή η RH είναι ανακλώμενη, τότε γωνία DRH = γωνία DRE. Έτσι 
το τρίγωνο DHR είναι ισοσκελές  και RH=DH, αλλά το ίδιο ισχύει για τις CH=DH, που 
όμως είναι αδύνατο (εικόνα  16).  Το παραπάνω μπορεί να γενικευτεί ως μία ιδιότητα 
των ακτίνων που προσπίπτουν παράλληλα προς τον άξονα του κατόπτρου: 

Μία ακτίνα  ΕR παράλληλη προς τον άξονα DΒ του κατόπτρου, ανακλάται έτσι ώστε 
το μήκος RΗ (όπου Η το σημείο που η ανακλώμενη συναντά τον άξονα) είναι ίσο σε 
μήκος με το τμήμα DΗ (όπου D είναι το κέντρο του κατόπτρου) (Κανόνας Α). 

β) Σύνθετο σφαιρικό κάτοπτρο 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε πολλές γεωμετρικές αποδείξεις για την ανάκλαση των παράλληλων 

δεσμών του Ήλιου θέλοντας να τελειοποιήσει τα «καίοντα (καυστικά) κάτοπτρα».  Δίνει ως 

όριο του κατόπτρου ένα ημισφαίριο, σε ορισμένα θέματα όμως θεωρεί ολόκληρη την 

εσωτερική επιφάνεια μιας κοίλης σφαίρας 

ως κάτοπτρο. Θεωρεί την περίπτωση που 

ο οπτικός άξονας ή όπως τον ονομάζει 

«βέλος του κατόπτρου» (σαχμ αλ μαρά 

) κατευθύνεται προς τον 

Ήλιο. Δίνει πέντε θέματα (καντίια ). 

Το πρώτο θέμα για παράδειγμα είναι: «Αν 

κάθε κοίλο κάτοπτρο του οποίου η  

επιφάνεια είναι μικρότερη από ένα 

ημισφαίριο, κατευθυνθεί προς τον Ήλιο 

έτσι που ο άξονάς του  να καταλήγει στο 

σώμα του Ήλιου, οι ακτίνες που έρχονται 

από τον ήλιο παράλληλα, ανακλούνται και 

περνάνε από τον άξονά του». Με βάση την 

ιδιότητα των ακτίνων που αναφέρθηκε 

στην παράγραφο (α) ο Αλ Χαϊθάμ δίνει 

έναν αλγόριθμο για την κατασκευή ενός 

 

Εικόνα 16  Απόδειξη του Αλ Χαϊθάμ για 
του ότι είναι αδύνατο να υπάρχει εστία 
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Πρώτο βήμα:
(προς τα δεξιά)
Εύρεση του X1
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σύνθετου σφαιρικού κατόπτρου, (Mε (E, EA) σημειώνεται ένας κύκλος κέντρου E  και ακτίνας 

EA.) Αν το σημείο A1 ανακλά την ακτίνα ZA1 (παράλληλη προς το DE) στο D τότε DA1=DX. 

Αν A1, A2  είναι 2 σημεία στον κύκλο 
(X,XA1) που ανακλούν τις παράλληλες 
ακτίνες στα D και E αντίστοιχα τότε για να 
ενισχυθεί το φως που ανακλώμενο 
προσπίπτει στην DE, έχουμε τα εξής δύο 
βήματα που επαναλαμβάνονται: 

Βήμα 1) Βρίσκεται το X1 στον οπτικό 
άξονα με την απαίτηση DA2 = DX1 

(Εικόνα 17α).  

Βήμα 2) Βρίσκουμε το σημείο τομής A3 

των κύκλων (E,EX1) και (X1, X1A2) (Εικ. 
17β).  Το σημείο A2 ως μέρος του A2A3 
αντανακλά προς το D. Το τόξο (X1, 
A2A3) αντανακλά τις παράλληλες 
ακτίνες προς το DE. Μια ακτίνα Z1A2 
που προσπίπτει στο A2 (όπου A2 
μπορεί να θεωρηθεί ως τμήμα του A2A3 ) και παράλληλα προς το DE αντανακλάται 
προς το D αφού DA2 = DX1. Παρόμοια 
μια ακτίνα Z2A3 παράλληλη προς το DE 
αντανακλάται προς το E από το A3 
αφού EA3=EX1. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί να επαναληφθεί, οπότε 
προστίθενται και άλλα τόξα. Στην 
εικόνα το τόξο A2A3 προστίθεται προς 
τα δεξιά του αρχικού τόξου A1A2 οπότε 
και τα άλλα τόξα θα προστεθούν προς 
τα δεξιά.  

 

Εικόνα 18 
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Για το θέμα του σύνθετου σφαιρικού κατόπτρου έχει δημιουργηθεί ένα λογισμικό που 

επιτρέπει στο μαθητή να εξερευνήσει τις δυνατότητες μεταβολής του αριθμού των 

κατόπτρων καθώς και του γωνιακού ανοίγματος κάθε κατόπτρου. Στην εικόνα 18 

παρατίθεται μια περίπτωση. Οι κύκλοι είναι κύκλοι που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση 

σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Αλ Χαϊθάμ.  

γ) Αριθμός σημείων που μπορούν να 
συνδέουν δύο δεδομένα σημεία με ανάκλαση  

Το πρόβλημα αυτό ονομάζεται «ανακλαστικό 

πρόβλημα του Αλ Χαϊθάμ». Σε λογισμικό που 

δημιουργήθηκε για τη μελέτη αυτού του 

προβλήματος παρουσιάζονται δύο τρόποι λύσης 

του. Στο λογισμικό αυτό δίνεται η ευκαιρία να 

μελετηθεί η συμπεριφορά των ακτίνων που 

εκπέμπονται από το πρώτο σημείο μέσα σε 

ορισμένα όρια που μπορεί να μεταβάλει ο 

χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να δει τη 

συμπεριφορά των ανακλώμενων και μπορεί να δει 

ότι στην περίπτωση που περιορίζει το εύρος της 

προσπίπτουσας δέσμης, η εστίαση γίνεται 

καλύτερη και μάλιστα φαίνεται σαν να περνούν 

όλες οι ανακλώμενες από ένα σημείο. Στην εικόνα 

19 ο μαθητής μπορεί να δει με χοντρές μαύρες 

γραμμές τις ανακλώμενες ακτίνες από το σημείο Α 

αριστερά που συναντιούνται στο σημείο Β δεξιά. 

Μπορεί να φανεί ότι δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 4, όπως απέδειξε ο Αλ Χαϊθάμ. Με 

λεπτές γραμμές παριστάνονται οι ακτίνες από μια μικρή περιοχή. Σε μια μεγέθυνση της 

περιοχής μπορεί να φανεί ότι οι λεπτές ακτίνες ΠΟΤΕ δεν τέμνονται σε ένα σημείο, ακόμη 

και για παραξόνιες ακτίνες. Όμως ένας παρατηρητής που θα βρισκόταν στην περιοχή των 

λεπτών ακτίνων θα έβλεπε ένα πραγματικό είδωλο. Σε μια γραφική παράσταση όπου 

παρουσιάζονται οι γωνίες που σχηματίζει ένα σημείο του κύκλου με το κάθε σημείο 

ανάκλασης και το κέντρο του κύκλου μπορεί να φανεί ότι δεν υπάρχουν πάνω από 4 σημεία 

τομής. Επίσης δίνεται η ευκαιρία στον χρήστη να δει τα όρια της θεωρίας που διδάσκεται 

στα σχολεία για την εύρεση του ειδώλου με τις λεγόμενες «κύριες ακτίνες». Ο μαθητής 

μπορεί από την τομή των καμπυλών να δει άμεσα πόσα σημεία λύσης υπάρχουν (εικ. 20).  

Εδώ μπορεί να φανεί η σημασία της προσεγγιστικής λύσης στα θέματα της Οπτικής. 

Πράγματι η απαίτηση του Αλ Χαϊθάμ για ακριβή μαθηματική λύση οδηγεί στην αντίληψη 

ότι δε θα δούμε κανένα είδωλο. Όπως γράφει ο Vasco Ronchi, μόνο με τον Κέπλερ έχουμε 

το ξεπέρασμα της δυσκολίας αυτής καθώς ο Κέπλερ σκέφτηκε ότι με τον περιορισμό των 

ακτίνων σε ένα πολύ μικρό άνοιγμα έχουμε εστίαση των ακτίνων σε ένα σημείο.  

ΓΩΝΙΑ= 150,66    ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ= 19,09
ΓΩΝΙΑ= 53,96    ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ=  62,42
ΓΩΝΙΑ= 17,72    ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ= 34,82
ΓΩΝΙΑ= -92,34   ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ= 53,93

Α

Β
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Ο Αλ Χαϊθάμ, επειδή πίστευε ότι το μάτι 

αντιλαμβάνεται τα είδωλα από μία και μόνο 

ακτίνα, δεν είχε πρόβλημα με το ότι δεν 

τέμνονται οι ακτίνες παρά μόνο σε 

πεπερασμένο αριθμό σημείων. Οι Galili και 

Hazan (2000) αναφέρουν ότι είναι 

αξιοσημείωτο ότι η θεωρία του Αλ Χαϊθάμ 

συμπίπτει με το σχήμα της προβολής της 

εικόνας (Galili 1995). Στο σχήμα αυτό ο 

μαθητής έχει προχωρήσει πιο πέρα από 

αρχικές αφελείς απόψεις και πιστεύει στην 

ευθύγραμμη διάδοση του φωτός, πιστεύει ότι 

από κάθε σημείο του φωτιζόμενου 

αντικειμένου ξεκινούν αποκλίνουσες δέσμες 

φωτός, όμως πιστεύει ότι το φως αποτελείται 

από φωτεινές ακτίνες και ότι μία ακτίνα 

συνεισφέρει στην παρατήρηση του ειδώλου 

του σημείου.  

7. Διάχυτη ανάκλαση 

Η διάχυτη ανάκλαση έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
βλέπουμε τα αντικείμενα. Όπως αναφέρει ο Goldberg για τους μαθητές το φως 
ανακλάται από λείες επιφάνειες, αλλά όχι από μη ανακλαστικές. 

Συνήθως παρέχονται παραδείγματα και δραστηριότητες από την καθημερινή ζωή. Ένα πολύ 

σημαντικό παράδειγμα είναι αυτό που αφορά τη μελέτη του Αλ Χαϊθάμ για το φως της 

Σελήνης. Ο Αλ Χαϊθάμ αφού μελέτησε τις ιδιότητες των κυρτών κατόπτρων (αναφέρονται 

παρακάτω στα συμπληρωματικά ιστορικά θέματα), μελέτησε την περιοχή της Σελήνης που 

μπορεί να ανακλάσει το φως της προς ένα παρατηρητή που βρίσκεται στη Γη.  Και για την 

περίπτωση αυτή έδωσε αρκετά περίπλοκους κανόνες που είχαν ως στόχο να δείξουν ότι η 

Σελήνη για να είναι ορατή δεν ανακλά το φως του ήλιου κατοπτρικά. 

Έχει δημιουργηθεί ένα λογισμικό στο οποίο παρουσιάζεται ένα τρισδιάστατο μοντέλο της 

«Σελήνης». Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει: 

α) την ένταση της πηγής 

β) την στιλπνότητα της επιφάνειας 

γ) τη θέση της πηγής. 

 

Η στιλπνότητα (glossiness) κατά τον Harrington (1987) δίνει τον τρόπο που ανακλάται το 

φως. Η στιλπνότητα προσδιορίζεται από τον «συντελεστή στιλπνότητας». Αν ο συντελεστής 

στιλπνότητας είναι μηδέν τότε η επιφάνεια είναι πολύ λεία και το φως δε σκεδάζεται 

καθόλου μετά την ανάκλαση, αν αντίθετα ο συντελεστής είναι μεγάλος τότε η επιφάνεια 

σκεδάζει το φως προς διάφορες κατευθύνσεις. Ο Harrington για την περιγραφή του 

φαινομένου με τη βοήθεια του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή δίνει το ακόλουθο μοντέλο για 

την έκφραση της ικανότητας για διάχυση. Θεωρείται ότι η επιφάνεια αποτελείται από 

πολλές μικρές επιφάνειες που ονομάζει facets. Οι πιο πολλές από αυτές τις μικρές 

 

Εικόνα 20 Αριθμός τομών 
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επιφάνειες έχουν περίπου τη γενική κατεύθυνση της επιφάνειας, όμως μερικές έχουν μια 

κατεύθυνση λίγο διαφορετική και αντανακλούν το φως σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Κατά πόσο στιλπνή είναι μία επιφάνεια εξαρτάται από το πόση ποικιλία υπάρχει σ’ αυτές 

τις μικρές επιφάνειες. Αν έχουμε μια πολύ στιλπνή επιφάνεια όλες σχεδόν οι μικρές 

επιφάνειες είναι ευθυγραμμισμένες, έτσι το προσπίπτον φως ανακλάται σε μια ξεκάθαρη 

ακτίνα. Αν η επιφάνεια έχει μια ευρύτερη κατανομή των κατευθύνσεων των μικρών 

επιφανειών, θα εξαπλώσει περισσότερο το φως. Η επιφάνεια θα εμφανίζεται περισσότερο 

«ΜΑΤ». Μια συνάρτηση που περιγράφει αυτήν την κατανομή των μικρών επιφανειών 

δίνεται από τη σχέση: 

2
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όλες οι μικρές επιφάνειες είναι 
ευθυγραμμισμένες. Αν k μικρός τότε έχουμε 
μέγιστο για 1HN

rr
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Στο διπλανό σχήμα (εικ. 21) παρουσιάζονται οι ορισμοί των μεγεθών που εμπλέκονται σ’ 

αυτόν τον τύπο. 

Στο προαναφερθέν λογισμικό 

ο χρήστης καθώς μεταβάλει το 

συντελεστή k έχει την 

ευκαιρία να δει τη μεταβολή 

στη λαμπρότητα του ορατού 

μέρους της Σελήνης. Αν k=0 

δηλαδή έχουμε τελείως 

στιλπνή επιφάνεια και  τότε η 

Σελήνη σύμφωνα με τον Αλ 

Χαϊθάμ γίνεται σχεδόν τελείως 

αόρατη. Αντίθετα αν k είναι 0, τότε η Σελήνη καθίσταται ορατή. Αν 

μάλιστα k αρκετά μεγάλο τότε παρατηρούμε τις γνωστές φάσεις της Σελήνης για τις 

διάφορες θέσεις του Ήλιου. 

Μπορούμε να δούμε δύο περιπτώσεις:  α) k=0,1 β) k=0,4. 

α) k=0,1: Παρατηρούμε ότι μόνο ένα μέρος της Σελήνης είναι ορατό (εικ. 22,23). Η 

περίπτωση k=0,1 δεν είναι κατάλληλη για την επίδειξη των φάσεων της Σελήνης. Στην 

εικόνα 22 εμφανίζεται η κατανομή του διάχυτου φωτός. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το 

φως ανακλάται κυρίως προς μία κατεύθυνση. Αν ελαττωθεί περισσότερο ο k, η κατανομή 
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του φωτός περιορίζεται ακόμη περισσότερο. Στην περίπτωση k=0 το φως περιορίζεται στην 

κατεύθυνση της «κατοπτρικής» ανάκλασης.  

β) Στην περίπτωση k=0,4 έχουμε περισσότερο «ματ» εμφάνιση (εικόνα 25) και η αντίστοιχη 

κατανομή στην εικόνα 24. Στην 

περίπτωση αυτή καθώς και για 

μεγαλύτερους συντελεστές k, το 

πρόγραμμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την 

επίδειξη των φάσεων της 

Σελήνης.  

Η κατανομή της ανακλώμενης 

ακτινοβολίας είναι πολύ 

περισσότερο ομογενής στην 

εικόνα 24 από ότι στην εικόνα 22.  

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να δώσει μια συνεχή μεταβολή της στιλπνότητας της 

επιφάνειας. Τα θέματα της διάχυτης ανάκλασης μπορούν όμως να εξεταστούν και με απλά 

πειράματα όπως αυτά που προτείνονται από τη McDermott (1998) όπου παρουσιάζονται 

απλά πειράματα με χρήση κουτιών μέσα στα οποία τοποθετούνται διάφοροι τύποι 

χαρτονιών. Καθώς φωτίζεται το εσωτερικό του κουτιού ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει από 

τους μαθητές να παρατηρήσουν τις μεταβολές στην «λαμπρότητα» της επιφάνειας. Ο 

Goldberg (1995) προτείνει παρόμοιες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρείται από το 

πλάι πως μεταβάλλεται η εμφάνιση μιας φωτεινής κηλίδας στην επιφάνεια ενός κατόπτρου 

που προέρχεται από μία φωτεινή δέσμη, καθώς προστίθεται ένα χαρτί. Η αξία της ιδέας 

του Αλ Χαϊθάμ βρίσκεται στο ότι ήταν ένα «κρίσιμο» πείραμα που διέψευδε τη θεωρία της 

κατοπτρικής ανάκλασης στο Φεγγάρι.  

Ε) Συμπληρωματικές Ιστορικές σημειώσεις 

1. Κατοπτρικά Ήρωνα 

Ο Ήρωνας διακρίνεται για την τάση του να προκαλεί το θαυμασμό στους αναγνώστες του. 

Για την κατοπτρική αναφέρει ότι μπορεί να μας δώσει την εικόνα του εαυτού  μας 

αντεστραμμένη «με το κεφάλι προς τα κάτω, με τρία μάτια και δύο μύτες.» Όμως δεν 

αναφέρει μόνο αξιοπερίεργα αλλά προσπαθεί να δώσει θέματα που έχουν πρακτική 

χρησιμότητα. Π.χ. μια χρησιμότητα είναι αν σταθεί κάποιος στο δρόμο να δει ποιοι είναι 

μέσα στο σπίτι.  

Για τα κατοπτρικά σώματα λέει ότι είναι συμπαγή. Τα κάτοπτρα πριν λειανθούν έχουν 

πόρους από τους οποίους δε μπορούν να ξαναεπιστρέψουν οι ακτίνες όρασης. Η θεωρία 

των πόρων στα υλικά αναπτύσσεται περισσότερα στα «Πνευματικά» όπου εξετάζει θέματα 

υδροδυναμικής.  

Για τα επίπεδα και τα κυρτά κάτοπτρα αποδεικνύει ότι οι ακτίνες δεν μπορούν να 

συγκλίνουν ούτε να είναι παράλληλες μετά την ανάκλαση.  

Για τα κοίλα κάτοπτρα αποδεικνύει αυτό που ήταν ήδη γνωστό από τον Ευκλείδη, ότι αν το 

μάτι είναι στο κέντρο του τότε οι ακτίνες επιστρέφουν σ' αυτό, επίσης ότι οι ακτίνες 

συγκλίνουν όταν το μάτι είναι στην περιφέρεια. 

2. Πτολεμαίος: Ανάκλαση  

Εικόνα 24 Εικόνα 25
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Την ανάκλαση την εξετάζει στο τρίτο και τέταρτο βιβλίο. Για την ανάκλαση έδωσε 3 κανόνες 

(Ναζίφ 1942) 

Κανόνας Ι: Το είδωλο που βλέπουμε με ανάκλαση στον καθρέφτη, το παρατηρούμε πάνω 

στην ευθεία της ακτίνας που εξέρχεται από το μάτι μέχρι το σημείο της επιφάνειας του 

καθρέφτη όπου συμβαίνει η ανάκλασή της. 

Κανόνας ΙΙ: Η θέση του ειδώλου ενός σημείου είναι το σημείο συνάντησης της ευθείας 

αυτής της ακτίνας με την προέκταση της καθέτου που φέρουμε από αυτό το σημείο πάνω 

στην επιφάνεια που ανακλά, αν αυτή είναι επίπεδη, ή πάνω στο εφαπτόμενο επίπεδο προς 

την ανακλαστική επιφάνεια στο σημείο ανάκλασης, αν η επιφάνεια είναι κυρτή ή κοίλη. 

Κανόνας ΙΙΙ: Η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης. Όσον αφορά τις δύο 

ακτίνες, εκ των οποίων η μία εξέρχεται από το μάτι και πάει στο σημείο ανάκλασης και η 

ανακλώμενη προς το σημείο που παρατηρούμε, βρίσκονται σε ένα επίπεδο κάθετο προς 

την ανακλαστική επιφάνεια. 

Για τη μελέτη της ανάκλασης ο Πτολεμαίος χρησιμοποίησε ειδική συσκευή. Μελέτησε και 

τα κοίλα κάτοπτρα. 

3. Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα ανακλώμενα και τα περιστασιακά (διάχυτα) 
φώτα 

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει ιδιαίτερη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ των περιστασιακών φώτων 

που προέρχονται από τα φωτιζόμενα αδιαφανή(συμπαγή) σώματα και του φωτός που 

προέρχεται από κατοπτρικές επιφάνειες. Τα «περιστασιακά (διάχυτα)» φώτα που λάμπουν 

προς όλες τις κατευθύνσεις από ένα «συμπαγές» σώμα, προχωρούν στο διαφανές. Δεν 

ακολουθούν κάποια ορισμένη διεύθυνση.  

α) Η θεωρία του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάκλαση του φωτός 

Ο Αλ Χαϊθάμ δεν περιορίζεται στο να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ανακλάται το φως 

αλλά τον αναλύει με τις μεθόδους που είναι γνωστές στη σημερινή εποχή. Προηγήθηκε του 

Νεύτωνα στην μηχανική περιγραφή της ανάκλασης αν και υπήρξαν παρόμοιες προσπάθειες 

από τον Ήρωνα και τον Πτολεμαίο. Μπορούμε να χωρίσουμε τη θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για 

το φως σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη μοντελοποίηση ενώ το δεύτερο αφορά τη 

μέτρηση των γωνιών πρόσπτωσης και ανάκλασης. 

β) Η μηχανική εξήγηση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάκλαση του φωτός. 

Ο Αλ Χαϊθάμ προετοιμάζει την εξήγησή του με δύο πειράματα. Το πρώτο αφορά την 

«φυσική κίνηση», (σήμερα μιλάμε για έλξη του πεδίου βαρύτητας της γης), και το δεύτερο 

αφορά την «περιστασιακή κίνηση», που οφείλεται στην ενέργεια κάποιου αίτιου που 

επενεργεί στο κινητό. Το πρώτο πείραμα για την ανάκλαση αφορά στην πτώση μικρής λείας 

σφαίρας από σίδηρο ή χαλκό προς μία πλάκα από σίδηρο. Η σφαίρα αυτή είχε βάρος που 

κατά τον Αλ Χαϊθάμ δεν πρέπει να ξεπερνά το βάρος ενός μιθκάλ (= 4,68 γρ.). Θα 

πρέπει το ύψος από το οποίο αφήνεται να μην είναι λιγότερο από είκοσι πήχεις (διράα 

). Παρατηρεί τις αναπηδήσεις της σφαίρας και σημειώνει ότι «η ανάκλασή της από το 

κάτοπτρο είναι πιο δυνατή όταν πέφτει από μεγαλύτερο ύψος, ενώ, όταν η απόσταση είναι 

μικρότερη, τότε η επιστροφή της είναι πιο σύντομη». 
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Στο δεύτερο πείραμα τοποθετεί ένα μεταλλικό κάτοπτρο σε έναν τοίχο έτσι που η 

επιφάνειά του να είναι κατακόρυφη. Μετά ρίχνει την μπάλα με ορμή προς το κάτοπτρο. Ο 

Αλ Χαϊθάμ κατασκεύασε μια διάταξη όπου τοποθετούσε την μπάλα σε ένα βέλος. Σε μία 

πρώτη ρίψη η μπάλα ακολουθεί μία τροχιά κάθετη προς τον τοίχο, ενώ σε μια δεύτερη 

περίπτωση της δίνει μια κλίση προς τον τοίχο και παράλληλη προς τον ορίζοντα (οριζόντια). 

Κατέγραψε τις παρατηρήσεις του και βρήκε ότι στην πρώτη περίπτωση η μπάλα αναπηδά 

κατά την κάθετο, ενώ στην άλλη περίπτωση αναπηδά προς την αντίθετη κατεύθυνση απ' ότι 

ρίχτηκε και συνεχίζει παράλληλα προς το έδαφος. Δεν παραμένει όμως σε μία παράλληλη 

προς το έδαφος κίνηση λόγω της «φυσικής δύναμης» που την κινεί προς τα κάτω.  

Ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποιεί τον όρο «δύναμη της κίνησης» για το κινητό. Λέει για το σώμα 

που πέφτει: «αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη τότε η κίνηση του είναι πιο δυνατή και πιο 

γρήγορη» και για την κίνηση που αποκτά η σφαίρα στο πρώτο πείραμα, λέει: «είναι 

ανάλογη (μπι αλ μικντάρ )προς την απόσταση και προς το βάρος». Για τη σφαίρα 

που χρησιμοποιεί στο δεύτερο πείραμα παρατηρεί ότι «όποτε είναι μεγαλύτερη η δύναμη 

της ρίψης, τότε και η επιστροφή της σφαίρας είναι πιο δυνατή». Ο όρος «δύναμη της 

κίνησης» θυμίζει αυτό που ονομάζουμε «ποσότητα κίνησης», μπορεί όμως να ερμηνευτεί 

και σαν «κινητική ενέργεια». Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουμε ότι είναι δυνατή μια τέτοια 

εξήγηση, γιατί η «ποσότητα της κίνησης» είναι ανάλογη με το ύψος και με το βάρος.  

Κάτι άλλο που τον απασχολεί είναι αυτό που σήμερα ονομάζουμε «συντελεστή 

ανάκρουσης». Κάνει μια σύγκριση για πρόσκρουση σε διάφορα σώματα: σε σκληρά 

σώματα, όπως είναι ο βράχος ή ο σίδηρος, στα οποία η επιστροφή του κινητού είναι 

γρήγορη και σε μαλακά ή χαλαρά σώματα, όπως είναι η άμμος και το χώμα, που σ' αυτές 

τις περιπτώσεις η σφαίρα προσκολλάται και δεν αναπηδά.  

Για την περίπτωση επιστροφής του κινητού λέει ότι συνάντησε μια αντίσταση (μουμάναα 

) που το εμποδίζει να συνεχίσει: «δεν επιστρέφει το κινητό εξαιτίας της 

αντίστασης; Ναι, γιατί κερδίζει από την αντίσταση μια κίνηση προς τη διεύθυνση της 

επιστροφής. Αυτό δείχνει ότι η κίνηση της επιστροφής προήλθε από την αντίσταση και 

αυτή η κίνηση είναι ανάλογη προς την αντίσταση. Όταν η αντίσταση είναι ισχυρή και η 

επιστροφή θα είναι ισχυρή. Η δύναμη της αντίστασης είναι ανάλογη με τη δύναμη της 

πρώτης κίνησης και ανάλογη με την αντίσταση που προβάλλει και το κατά πόσο το 

ανθιστάμενο σώμα είναι δραστικό».  

γ) Διανυσματική θεώρηση της κίνησης: Το «γέρσιμο» ή «στήριξη» 

Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο Αλ Χαϊθάμ σκεφτόταν τις κινήσεις διανυσματικά. Σε ότι 

ακολουθεί αναλύεται η διανυσματικότητα της κίνησης. Ιστορικά, προηγήθηκαν οι Ήρωνας 

και Πτολεμαίος (Rashed 1992), στη διανυσματική ανάλυση της κίνησης που αφορά την 

ανάκλαση. 

1)Ήρωνας και Πτολεμαίος 

Ο Ήρωνας παρομοιάζει την ανάκλαση με την περίπτωση που μια πέτρα πέφτει με ορμή 

πάνω σε ένα συμπαγές σώμα. Από τα λεγόμενά του φαίνεται να πιστεύει σε ένα είδος 

«εμφυτευμένης δύναμης (impetus)», όπως αργότερα εκφράστηκε από τον Buridan. Λέγει: 

«όταν μία πέτρα πέσει πάνω σε σκληρό σώμα όπως σε ένα ξύλο ή τοίχο ανακλάται, όταν 

όμως πέσει σε ένα μαλακό σώμα όπως σε μαλλί, τότε μένει εκεί γιατί η δύναμη της 

εκτόξευσης τη συνοδεύει και σε ένα σκληρό σώμα την επιστρέφει πίσω και δεν είναι σε 

θέση να την προχωρήσει μπροστά, ενώ όταν προσκρούσει σε κάτι μαλακό, σταματά και 
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αποχωρίζεται από την πέτρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ακτίνες όρασης, οι οποίες όπως 

δείχθηκε, φεύγουν από εμάς με μεγάλη ταχύτητα και ανακλώνται όταν πέφτουν πάνω σε 

συμπαγή στρώματα. Όμως στην επιφάνεια του νερού και στις γυάλινες πλάκες δεν 

ανακλώνται όλες οι ακτίνες, γιατί τα δύο υλικά έχουν πόρους και αποτελούνται από μικρά 

σωματίδια και στερεά υλικά που είναι συνενωμένα. Μέσα από το γυαλί και το νερό 

βλέπουμε αφενός τον εαυτό μας και τα αντικείμενα που είναι πίσω τους (Schmidt σελ. 

325)».  

Ο Πτολεμαίος (Lejeune 1948, Roshdi 1992) μελετά πιο λεπτομερειακά την αναλογία μεταξύ 

ανάκλασης και κίνησης και επικαλείται την ισότητα των γωνιών που κάνει η διεύθυνση της 

κίνησης ενός βλήματος που αναπηδά με την επιφάνεια, δεν υπάρχουν όμως οι αναγκαίες 

έννοιες της κίνησης και έτσι υπάρχει μια ανακρίβεια στους όρους που χρησιμοποιεί. Έτσι αν 

το σώμα συναντά κάθετα την επιφάνεια, δεν μπορεί να συνεχίσει καθόλου και επιστρέφει 

πίσω. Αν το βλήμα συναντήσει την επιφάνεια εφαπτόμενα, δεν έχει κανένα εμπόδιο και 

συνεχίζει χωρίς ανάκλαση. Σύμφωνα με τον Πτολεμαίο θα πρέπει να κατανοήσουμε την 

κίνηση κάθε σώματος σύμφωνα με αυτήν την κίνηση. Αν οι ακτίνες όρασης πέσουν κάθετα 

προς την επιφάνεια, ανακλώνται στην ίδια ευθεία, αν πέσουν σύμφωνα με την εφαπτομένη 

συνεχίζουν χωρίς σταμάτημα. Οι πλάγιες ακτίνες έχουν μία ενδιάμεση θέση και η πορεία 

της είναι η φυσική μετάβαση μεταξύ των δύο ακραίων περιπτώσεων. 

2) Ιμπν Αλ Χαϊθάμ 

Ο Αλ Χαϊθάμ επικαλείται τη σύνθεση των κινήσεων, για να εξηγήσει την ανάκλαση. Μια 

από τις έννοιες που χρησιμοποίησε είναι η έννοια του «γερσίματος» (ιιτιμάντ ) 

προς το σώμα που αντιστέκεται και αντιστοιχεί σ' αυτό που ονομάζουμε διανυσματική 

παράσταση ενός φαινομένου. Θεωρεί ότι η κίνηση αποτελείται από δύο συνιστώσες: μία 

κατακόρυφη και μία παράλληλη. Για τις συνιστώσες χρησιμοποιεί τον όρο «μερίδιο» 

(κουστ). Όπως λέει, «το γέρσιμο (διάνυσμα της κίνησης) του κινητού προς το σώμα που 

αντιστέκεται αποτελείται από μία κίνηση προς την κατεύθυνση στην οποία εκτείνεται η 

κάθετος πάνω στην επιφάνεια του σώματος που προβάλλει την αντίσταση και εμποδίζει τη 

διάδοση στο εσωτερικό του σώματος που αντιστέκεται και από μία κίνηση η οποία 

εκτείνεται πάνω στην κάθετο προς την πρώτη κάθετο και  βρίσκεται στην επιφάνεια αυτή» 

(Ναζίφ). Η πρώτη κίνηση (κάθετη) λόγω της αντίστασης που προβάλλεται αναστρέφεται 

ενώ η δεύτερη παραμένει σταθερή. Έτσι μετά την κρούση η νέα κίνηση θα «συναρμο-

λογείται» από δύο, μία κατά την κατακόρυφη και αντίθετη προς την αρχική κίνηση, ενώ η 

άλλη θα συνεχίζει την αρχική παράλληλη κίνηση.  

Οι σκέψεις του Αλ Χαϊθάμ δεν περιέχουν μόνο την ανάλυση της κίνησης σε δύο συνιστώσες 

αλλά περιέχουν και θέματα δυναμικής, δηλαδή τη σχέση της κίνησης και 

της δύναμης που επιδρά.  

Ένα παράδειγμα της χρήσης αυτών των εννοιών είναι το εξής: μία μικρή 

σφαίρα που κινείται κατά την ευθεία ΑΒ συναντά το σώμα που 

εμποδίζει την κίνηση στο Β. Φέρουμε στο Β την κάθετο ΒΔ στην 

επιφάνεια που εμποδίζει και επεκτείνουμε από την πλευρά του Β προς 

το Ε και μετά φέρουμε στο επίπεδο ΑΒΔ από το σημείο Β την 

εφαπτομένη ΩΡ.  

Η κίνηση της σφαίρας κατά τη συνάντηση με την επιφάνεια που 

εμποδίζει, αποτελείται από δύο συνιστώσες, μία κατά την κατεύθυνση ΒΕ και μία άλλη 

 

Εικόνα 26 
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κατά την κατεύθυνση ΒΡ. Η συνιστώσα κατά την ΒΕ θα μεταβληθεί λόγω της ύπαρξης του 

εμποδίου στην κατεύθυνση ΒΔ, και αν το εμπόδιο είναι το μέγιστο δυνατό, η κίνηση που 

αποκτά κατά την κατεύθυνση ΒΔ θα είναι όπως η αρχική κίνηση κατά τη ΒΕ, η κίνηση όμως 

κατά την κατεύθυνση ΒΡ θα παραμείνει η ίδια (εικ. 26).  

δ) Ο ρόλος της φύσης των επιφανειών ανάκλασης για τον Ιμπν Αλ Χαϊθάμ 

Ως αίτιο της ανάκλασης θεωρεί μια ιδιαίτερη ιδιότητα του ανακλώντος σώματος τη 

«λειότητα» (σικάλ ). Αντίθετη με την λειότητα θεωρεί την τραχύτητα. Στη λειότητα 

δίνει διαβαθμίσεις. Τα σώματα δεν έχουν τέλεια λειότητα αλλά υπάρχουν διάφορες 

ανωμαλίες. Στο λείο σώμα τα διάφορα μέρη είναι ενωμένα μεταξύ τους και κλείνουν τις 

διάφορες σχισμές. Αν οι διάφορες σχισμές ή τα χωρίσματα είναι στενά, τότε το σώμα 

μπορεί να θεωρηθεί κατοπτρικό, αλλιώς θα θεωρηθεί  τραχύ.  

Σ' αυτήν την ιδιότητα των σωμάτων ο Αλ Χαϊθάμ βλέπει να οφείλεται η διάκριση των 

φώτων σε «περιστασιακά (διάχυτα)» και σε «ανακλώμενα» φώτα.  

Για τον τρόπο της ανάκλασης έδωσε μια παρομοίωση με τη σφαίρα. Παρατηρεί όμως ότι 

υπάρχει μία διαφορά: η σφαίρα πέφτει ενώ το φως δεν πέφτει.  

Δεν αναζητά την πραγματική φύση του φωτός σ'αυτήν τη θεώρηση. Η πρόσκρουση της 

σφαίρας είναι μία παρομοίωση και όχι μία εξήγηση. Δεν έφτασε, όπως έκανε ο Νεύτωνας 

αργότερα, στο να θεωρήσει τις ακτίνες ως σωματίδια. Βέβαια η θεωρία του Νεύτωνα για τα 

σωματίδια προσέκρουσε σε δυσκολίες, καθώς προσπαθούσε να εξηγήσει τη μερική 

διάθλαση και ανάκλαση, πράγμα που τον οδήγησε να υποθέσει ότι τα σωματίδια του 

φωτός παρουσιάζουν διάφορες φάσεις και ανάλογα με τη φάση του σωματιδίου άλλοτε 

ανακλάται και άλλοτε διαθλάται. 

Τη δυσκολία για τα σωματίδια αντελήφθη πριν από το Νεύτωνα ο Αλ Φαρίσι. Λέει: 

«Υπάρχει η άποψη ότι η λειότητα εμποδίζει τη διάδοση του φωτός και το αναγκάζει να 

επιστρέφει, αλλά τότε πως διαθλάται στα σώματα που διαφέρουν ως προς τη διαφάνεια 

τους  κι αν δεν τα εμποδίζει τότε γιατί έχουμε ανάκλαση από τις επιφάνειες των νερών και 

ταυτόχρονα διάδοση (διείσδυση); Το φως είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, είτε 

διαδίδεται (διεισδύει) είτε ανακλάται. Και τα δύο είναι ένα». 

ε) Πειραματική απόδειξη της ανάκλασης των δευτερευόντων φώτων και χρωμάτων. 

Τα «ουσιαστικά» φώτα όταν προσπίπτουν σε ανακλαστικές επιφάνειες ανακλώνται προς 

μια ειδική κατεύθυνση. Ο Αλ Χαϊθάμ προσπάθησε να δείξει ότι και τα διάχυτα 

(«περιστασιακά») φώτα ανακλώνται σύμφωνα με τον ίδιο νόμο. Ένα από τα πειράματά του 

ήταν να δημιουργήσει ο πειραματιστής στον τοίχο ενός σπιτιού μια τρύπα προς τον 

ουρανό, από όπου να μπορούσε να μπει το φως του πρωινού, όχι όμως απευθείας το φως 

του Ήλιου. Αν κλείσει τα παράθυρα μπορεί να δει στο έδαφος μια φωτεινή κηλίδα. Τότε 

βάζει στη θέση της ένα λευκό σώμα (χαρτί). Απέναντι από το χαρτί τοποθετεί έναν 

καθρέφτη. Αν πλησιάσει στον καθρέφτη ένα άλλο λευκό σώμα από διάφορες πλευρές και 

κλίνει τον καθρέφτη προς αυτό το σώμα παρατηρεί ότι το φως στο σώμα αυτό αυξάνει. Αν 

βγάλει τον καθρέφτη καταργείται αυτό το επιπλέον φως σ’ αυτό το σώμα. Αν επιστρέψει 

τον καθρέφτη, επιστρέφει το φως. Αν στερεώσει τον καθρέφτη στη θέση του και 

περιστρέψει το σώμα γύρω του, θα δει ότι στις άλλες θέσεις δεν θα υπάρχει φως όπως 

στην πρώτη περίπτωση. Αν τον επαναφέρει στην αρχική του θέση, επανέρχεται το φως. Αν 

θεωρήσει τη θέση του κατόπτρου σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο σώμα και 
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φανταστεί τις ευθείες από το φως στο έδαφος προς το κάτοπτρο και την ευθεία από το 

κάτοπτρο προς το δεύτερο σώμα, θα βρει ότι οι κλίσεις τους ως προς το κάτοπτρο είναι 

ίσες. 

Από αυτό το πείραμα εξηγείται η αύξηση του φωτός στο δεύτερο σώμα. Αυτή οφείλεται 

στην ανάκλαση. Λέγει: «Στηριζόμενοι πάνω σ’ αυτήν την παρατήρηση μπορούμε να πούμε 

ότι τα δευτερεύοντα φώτα ανακλώνται επίσης από τα ανακλαστικά σώματα (Ναζίφ σελ. 

340)». 

Η θεωρία του για το χρώμα είναι ότι τα χρώματα διαδίδονται ταυτόχρονα με τα φώτα γιατί 

και τα χρώματα ανακλώνται μαζί τους. Έστω ότι ο πειραματιστής επιτρέπει την είσοδο του 

φωτός του Ηλίου και στο σημείο όπου αυτό προσπίπτει βάζει ένα χρωματιστό ύφασμα, για 

παράδειγμα πορφυρό. Στη συνέχεια παίρνει ένα κοίλο σώμα όπως ένα κύπελλο, που στο 

εσωτερικό του έχει ένα λευκό ύφασμα, και το βάζει σε μια θέση που να μην έρχεται σ’ αυτό 

το δευτερεύον φως από το έδαφος ή το πορφυρό ύφασμα. Αν πλησιάσει τον καθρέφτη στο 

ύφασμα από τη μεριά που είναι το στόμιο του κοίλου σώματος και το σηκώσει σε μια 

κατάλληλη θέση, παρατηρεί το πορφυρό χρώμα πάνω στο λευκό ύφασμα που βρίσκεται 

στο εσωτερικό. 

στ) Πειραματική απόδειξη ότι η ανάκλαση στα ανακλαστικά σώματα δεν είναι πλήρης 

Αν στο προηγούμενο πείραμα ο πειραματιστής τοποθετήσει ένα κάτοπτρο ή άλλη 

ανακλαστική επιφάνεια στην περιοχή που φωτίζεται και τοποθετήσει ένα παρόμοιο λευκό 

σώμα στην περιοχή που φθάνει το ανακλώμενο φως και αν συγκρίνει την αίσθηση που 

προκαλεί το αρχικό φως με την αίσθηση που προκαλεί το ανακλώμενο, βρίσκει ότι το 

δεύτερο είναι ασθενέστερο. 

Παρόμοια ανακλώνται και τα χρώματα.  

Η εξασθένηση αυτή δεν οφείλεται στη μεγαλύτερη διανυθείσα απόσταση. Αν βάλει το 

κάτοπτρο δίπλα στο λευκό σώμα και το φως προσπίπτει κατά ένα μέρος στο κάτοπτρο και 

κατά ένα μέρος στο λευκό σώμα και στην πορεία του ανακλώμενου φωτός τοποθετήσει ένα 

παρόμοιο λευκό σώμα, θα δει ότι το φως στο δεύτερο είναι ασθενέστερο. Διαπιστώνει ότι 

οι ανακλαστικές επιφάνειες που ανακλούν προς μια ορισμένη κατεύθυνση ανακλούν 

επίσης και διάχυτα. Το διάχυτο φως που εκπέμπεται από το κάτοπτρο είναι ασθενέστερο 

από το ανακλώμενο «παρόλο που η πηγή τους είναι η ίδια και οι αποστάσεις τους από την 

πηγή ίδιες». 

ζ) Διαπίστωση των διαφόρων καταστάσεων ανάκλασης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ ενδιαφέρεται και για τα διάχυτα φώτα. Αν στην πόρτα ενός σπιτιού ο 

πειραματιστής κάνει μια τρύπα μεγέθους «μιας δραχμής» και η πόρτα είναι απέναντι από 

έναν εξωτερικό τοίχο που τον φωτίζει ο Ήλιος και ο πειραματιστής μπει στο σπίτι, κλείσει τα 

παράθυρα και παρατηρήσει το φως που εισέρχεται από την οπή (του δακτυλίου) και το 

οποίο προέρχεται από το φωτισμένο τοίχο, βρίσκει ότι υπάρχει η ίδια ακριβώς κατάσταση 

με την περίπτωση του φωτός του Ηλίου, μόνο που τώρα το φως είναι πιο ασθενικό..  

 η)Το σημείο της ανάκλασης και η φυσική του σημασία σύμφωνα με τον Ιμπν 
Αλ Χαϊθάμ 

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τη θέση του σημείου ανάκλασης ιδιαίτερα στα σφαιρικά κάτοπτρα 

για να μπορέσει να εξηγήσει το σχηματισμό ειδώλων. Η σκέψη του είναι απλή και είναι ο 
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άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι έρευνές του. Αν θέσουμε δύο σημεία, το Α 

και το Β, μπροστά σε μια ανακλαστική επιφάνεια και από το ένα περνά μια ακτίνα που 

προσπίπτει στο σημείο Χ στο κάτοπτρο, και μετά από την ανάκλαση της περνά από το άλλο 

σημείο, ο Αλ Χαϊθάμ ονομάζει αυτά τα Α και Β «τα δύο ανακλαστικά σημεία» (μουταακισάιν 

νοκτάιν )και το σημείο Χ στο οποίο γίνεται η ανάκλαση «σημείο 

ανάκλασης». Πολλές φορές αναφέρεται σ’ αυτό ως το σημείο που ανακλά το ένα σημείο 

στο άλλο. Με τη θεώρηση αυτού του σημείου αναλύει τα φανταστικά είδωλα και άλλα 

φαινόμενα που έχουμε στα κοίλα σφαιρικά κάτοπτρα. Θεωρεί τις διάφορες θέσεις από τις 

οποίες μπορεί να φτάσει φως στο μάτι. Η θεωρία του για το σχηματισμό των ειδώλων δε 

συμφωνεί με τις θεωρίες που ισχύουν σήμερα. Πάνω στη θεωρία του για την ανακλώμενη 

στηρίζει τις εξηγήσεις για τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των ειδώλων στην περίπτωση 

των κοίλων κατόπτρων. Αν το ένα από τα δύο ανακλαστικά σημεία είναι φωτεινό, και το 

κέντρο της όρασης βρίσκεται στο δεύτερο, τότε θεωρεί ότι το μάτι αντιλαμβάνεται πάνω 

στην ευθεία της ανακλώμενης ακτίνας το φανταστικό είδωλο του σημείου. Χωρίς 

αμφιβολία το μάτι νιώθει ένα μέρος από το φως που του έρχεται, όμως είναι προφανές ότι 

δεν επιτρέπεται να πούμε ότι το μάτι αντιλαμβάνεται το φωτεινό σημείο μόνο αν βρίσκεται 

σε μια ειδική θέση από την οποία περνά η ανακλώμενη ακτίνα.  

Ασχολείται με μία ακτίνα. Επειδή η θεωρία του για την όραση στηρίζεται στην ακτίνα που 

φτάνει στον «κρυσταλλοειδή», δεν μπορεί να σκεφτεί τη δημιουργία του ειδώλου στο μάτι.  

Αν τα δύο «ανακλαστικά σημεία» συνδέονται με ένα δεύτερο σημείο της επιφάνειας του 

καθρέφτη, σύμφωνα με τον Αλ Χαϊθάμ το μάτι αντιλαμβάνεται στην προέκταση της 

ανακλώμενης ακτίνας ένα δεύτερο είδωλο. Αν τα σημεία συνδέονται μεταξύ τους με ένα 

τρίτο σημείο, τότε το μάτι αντιλαμβάνεται ένα τρίτο είδωλο κοκ.  
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Κεφάλαιο 4: Διάθλαση  

 

Α) Διδασκαλία της διάθλασης 

1)Πρώτοι προβληματισμοί 

Κατά τη διδασκαλία του φαινομένου αυτού παρατηρείται ότι οι μαθητές πολλές φορές δεν 

έχουν άποψη. Σε ερωτήματα που τίθενται, τόσο μαθητές όσο και φοιτητές σχεδιάζουν τη 

συνέχιση της ακτίνας του φωτός ως μη υποκείμενη σε καμία αλλαγή κατά τη μετάβαση από 

το ένα μέσο στο άλλο.  Αυτό επιβάλλει να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι συμβαίνει.  Προς το 

σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν πειράματα που δείχνουν την αλλαγή στην 

εμφάνιση, την παραμόρφωση ενός αντικειμένου όταν ανάμεσα στο αντικείμενο και στον 

παρατηρητή υπάρχει κάποιο διαφανές μέσο. Π.χ. αν υπάρχει ένα ποτήρι νερό 

παρατηρούμε ότι τα αντικείμενα είναι πολύ παραμορφωμένα, ή αν παρατηρήσουμε μέσα 

από ένα δοχείο με παράλληλα τοιχώματα, παρατηρούμε ότι κατακόρυφες βελόνες 

πλεξίματος εμφανίζουν ένα 'σπάσιμο'. Καθώς ο μαθητής έχει ήδη μάθει ότι από κάθε 

αντικείμενο εκπέμπονται ακτίνες μπορεί να καθοδηγηθεί στη σκέψη ότι οι ακτίνες αυτές 

έχουν υποστεί μια αλλαγή από τη συνηθισμένη ευθύγραμμη διάδοση τους. Φυσικά είναι 

ουσιαστικός ο ρόλος του δασκάλου στο να προβληματίσει το μαθητή, γιατί αλλιώς δεν 

μπορούμε να περιμένουμε να σκεφτεί ότι αυτό που βλέπει οφείλεται σε μια αλλαγή 

πορείας. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο των ακτίνων μπορούμε να του δώσουμε την 

ευκαιρία να εκφράσει τις ιδέες του για την πιθανή πορεία του φωτός που προκάλεσε αυτήν 

την αλλαγή στην εμφάνιση.  Φυσικά είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε με την απλούστερη 

περίπτωση κατά την οποία έχουμε μόνο μία διάθλαση και αυτή είναι όταν το φως ξεκινά 

από κάποιο αντικείμενο βυθισμένο στο νερό. Μια κλασική περίπτωση είναι η φαινομενική 

ανύψωση ενός κέρματος βυθισμένου στο ποτήρι. Το πείραμα του Ευκλείδη από την 

αρχαιότητα ενδείκνυται σαν ένας καλός προβληματισμός (εφόσον βέβαια δεν έχει υποστεί 

ο μαθητής μια προηγούμενη φροντιστηριακή εξάσκηση και ως συνέπεια της, μας δώσει μια 

απάντηση που δεν οφείλεται σε προβληματισμό αλλά σε αποστήθιση).  

Ακολούθως ο μαθητής μπορεί να προβληματιστεί πάνω 

στην αντίστροφη πορεία του φωτός. Αν ένας δύτης είναι 

βυθισμένος στο νερό, θα δει τα αντικείμενα στο ίδιο 

ύψος; ή μήπως θα τα δει ανυψωμένα ή πιο χαμηλά από 

ότι είναι στην πραγματικότητα; 

Άλλοι προβληματισμοί αφορούν την εμφάνιση των 

βελονών που προαναφέρθηκαν πιο πάνω: Αν έχουμε 

παράλληλα τοιχώματα, να προβλεφτεί πως θα δούμε 

μια βελόνα. Εδώ θα πρέπει ο μαθητής να προσπαθήσει 

να προβλέψει τη θέση και στη συνέχεια να 

προσπαθήσει να κάνει μία πειραματική επιβεβαίωση 

των προβλέψεών του.  

2) Μια πρώτη προσέγγιση στο νόμο της διάθλασης 

 

Εικόνα 30Κάτοψη του πειράματος με 
τη βελόνα 
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Καθώς θέλουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να μπορούν να 

προβλέπουν την εμφάνιση των αντικειμένων πίσω από 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης (ποτήρια γεμάτα νερό, 

μπουκάλια), θα πρέπει πρώτα να τους βοηθήσουμε να 

γενικεύσουν αυτά που παρατήρησαν με τις παράλληλες 

επιφάνειες. Αυτό σημαίνει ότι ποιοτικά θα πρέπει να μπορούν 

να προβλέψουν την πορεία των ακτίνων σε καμπύλες 

επιφάνειες. Μια πρώτη προσέγγιση είναι να κατανοήσουν ότι οι 

ακτίνες άλλοτε πλησιάζουν και άλλοτε απομακρύνονται από την 

κάθετο. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια δυσκολία με την έννοια 

της καθέτου καθώς ακόμη και φοιτητές ως κάθετο επιλέγουν 

ευθείες παράλληλες προς τις άκρες της σελίδας. Είναι πιο 

εύκολο να σκεφτούν την αλλαγή της πορείας σε σχέση με την επιφάνεια.  Με την ίδια 

πρακτική εισάγουμε και την αλλαγή της πορείας όταν το φως συναντά καμπύλες 

επιφάνειες. Η εισαγωγή των καθέτων προς τις επιφάνειες θα χρειαστεί να γίνει μετά την 

εισαγωγή του νόμου της διάθλασης σε μία πιο ποσοτική μορφή.  Στην εικόνα 2 δίνουμε 

σχηματικά  δύο περιπτώσεις. Θα πρέπει ο διδάσκων στην περίπτωση αυτή να βεβαιωθεί ότι 

οι μαθητές καταλαβαίνουν την έννοια της "εφαπτομένης".  Στην εικόνα 3 έχουμε ένα τεστ 

που οφείλεται στις ιδέες της McDermott. Παραθέτει διαθλάσεις από διάφορα είδη 

επιφανειών και ζητά από το μαθητή να ελέγξει ως προς την ορθότητά τους διάφορα 

σχήματα πορειών ακτίνων. Σε άλλες περιπτώσεις ζητά να βρεθούν κατάλληλα αντικείμενα 

που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις παρατηρούμενες πορείες των ακτίνων. 

3) Νόμος της διάθλασης 

 

 

Εικόνα 31 Περιπτώσεις 
διάθλασης σε καμπύλη επιφάνεια 
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Εικόνα 32 Τεστ για τις ιδέες των μαθητών 
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Ο νόμος της διάθλασης μπορεί να 

μελετηθεί με τη συσκευή του 

ημικυκλίου. Θα πρέπει να διδαχθεί 

σε συνδυασμό με την έννοια της 

καθέτου. Παρατηρείται ότι 

υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην 

κατανόηση του ποια είναι η γωνία 

πρόσπτωσης και ποια η γωνία 

διάθλασης. Αν τοποθετηθεί τέλεια 

το ημικύκλιο πάνω στο 

"γωνιομετρικό" κύκλο και η δέσμη 

πέφτει ακριβώς στο κέντρο τότε 

μπορούμε να έχουμε το νόμο της 

διάθλασης. Στην πραγματικότητα 

ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε μια 

τέλεια τοποθέτηση, ούτε η ακτίνα 

περνά από το κέντρο. Αυτό εισάγει 

"συστηματικά" σφάλματα. Άλλοτε ο 

δείκτης διάθλασης αυξάνει καθώς η 

γωνία μεγαλώνει και άλλοτε ο 

δείκτης διάθλασης ελαττώνεται. 

Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά και 

απογοήτευση στους μαθητές. Έχει 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο 

λογισμικό για την αντιμετώπιση 

αυτών των δυσκολιών (δες λογισμικό diathlasi).  

Η μέτρηση των γωνιών μπορεί να δώσει ένα προσεγγιστικό νόμο που ισχύει για μικρές 

γωνίες (<40°). Για πρόσπτωση από οπτικά αραιό σε οπτικά πυκνό έχουμε:  

γωνία διάθλασης =2/3 γωνίας πρόσπτωσης 

4) Διάθλαση και  είδωλα. 

Όπως είδαμε μια εισαγωγή των φαινομένων της διάθλασης γίνεται με τη βοήθεια ενός 

κέρματος βυθισμένου στο νερό. Αυτό είναι μια περίπτωση φανταστικού ειδώλου. 

Μπορούμε να συστηματοποιήσουμε τη μελέτη των ειδώλων με μια μεθοδική πορεία 

πρόβλεψης και επιβεβαίωσης.  Μπορεί να βοηθήσει και η μέθοδος της παράλλαξης.  

Η McDermott (2000) έδωσε για τη διδασκαλία διάλογους που εμφανίζουν την αντίθεση 

μεταξύ των ιδεών των διδασκόμενων και της επιστημονικής άποψης. Πρώτα δίνει μία 

άσκηση όπως η ακόλουθη:  Να υποθέσεις ότι ένα μολύβι τοποθετείται κατακόρυφα στο πίσω 

μέρος ενός κυκλικού ποτηριού που έχει νερό, όπως φαίνεται στο σχήμα. (Δε δείχνεται στο 

σχήμα το τμήμα του μολυβιού που είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού.). O μαθητής 

ερωτάται: Το είδωλο του κατώτερου μέρους του μολυβιού είναι πιο κοντά, πιο μακριά ή στην 

ίδια απόσταση με το πάνω μέρος του μολυβιού σε σχέση με τον παρατηρητή; Ο μαθητής θα 

πρέπει να σχεδιάσει ένα ποιοτικά σωστό διάγραμμα ακτίνων. Ο μαθητής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της παράλλαξης για να τοποθετήσει ένα δεύτερο μολύβι στη θέση 

του ειδώλου του κατώτερου τμήματος του μολυβιού  κι έτσι να ελέγξει τις προβλέψεις του.  

Β) Φακοί 

Κορυφή του
μολυβιού

Ποτήρι με
νερό που
έχει
κυκλική
διατομή

Μάτι

Κάτοψη σε διατομή

Βελόνα

Πλευρική όψη
 

Εικόνα 34 Εξήγηση του ειδώλου κατά τη 
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Γωνιομετρικός κύκλος

Γωνία μεταξύ της
διαμέτρου του
ημικυκλίου και
του άξονα  y

Γωνία διάθλασης
όπως μετρείται
πάνω στο γωνιο-
μετρικό κύκλο

Γωνία πρόσπτωσης
όπως μετρείται
πάνω στο γωνιο-
μετρικό κύκλο

 

Εικόνα 33 Σφάλματα κατά τη χρήση του ημικυκλίου 
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1. Ιδέες για τους φακούς  

Οι Goldberg και McDermott (1987) διερεύνησαν τις παρανοήσεις των φοιτητών για το 

σχηματισμό ειδώλων σε φακούς. Παρατήρησαν ότι δε γινόταν κατανοητή η λειτουργία του 

φακού για το σχηματισμό αντίστροφου ειδώλου, αφού πολλοί περίμεναν ότι με την 

αφαίρεση του φακού θα είχαμε ορθό είδωλο στην οθόνη. Επίσης, πολλοί δεν είχαν 

κατανοήσει ότι το είδωλο σχηματίζεται από άπειρες ακτίνες που ξεκινούν από κάθε σημείο 

του αντικειμένου. Συσχέτισαν το σχηματισμό ειδώλου με ένα είδος προβολής του 

αντικειμένου. Σαν συνέπεια αυτών των παρανοήσεων όσον αφορά στην κάλυψη μέρους 

της επιφάνειας του φακού, πολλοί περίμεναν ότι το μισό είδωλο θα εξαφανιζόταν. 

Οι Ronen και Eylon (1993) παρατηρούν ότι ενώ δίδαξαν το θέμα α) με διαγράμματα 

ακτίνων β) με την επίδειξη ότι δε σβήνει το μισό είδωλο, η δραστηριότητα δεν ήταν 

αποτελεσματική αν ο φοιτητής δεν είχε κατανοήσει την πηγή του σφάλματός του μετά την 

τυπική εξήγηση. Πιθανόν μερικοί μετά την επίδειξη να μπερδεύτηκαν ή να έμειναν 

αβέβαιοι για την ερμηνεία του τι είχαν δει με τα μάτια τους.  

Οι Galili, Bendall και Goldberg (1993) ερεύνησαν τα αποτελέσματα της πρότερης γνώσης 

στην κατανόηση του σχηματισμού των ειδώλων. Αυτό που συμπέραναν είναι ότι χρειάζεται 

μία ισχυρή «αναδόμηση» των νοητικών δομών. Μια αρχική γνώση που παρατήρησαν ότι 

είχαν οι φοιτητές ήταν μια «ολιστική» αναπαράσταση της πορείας του φωτός για το 

σχηματισμό των ειδώλων. Οι κεντρικές ιδέες αυτής της αναπαράστασης ήταν: 

Το είδωλο σχηματίζεται από μια μετακίνηση της εικόνας του αντικειμένου μέσα από το 
φακό που το αντιστρέφει. 

Ο φακός χρησιμεύει μόνο στο να αντιστρέφει το είδωλο. Ο σχηματισμός του ειδώλου 
δε συνδέεται με τις ακτίνες. 

2. Διδασκαλία των φακών 

Η διδασκαλία των φακών θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διδασκαλία της διάθλασης, γιατί 

υπάρχει άγνοια της αρχής λειτουργίας των φακών. Ακόμη και δάσκαλοι, όταν ρωτώνται για 

το "πως λειτουργούν οι φακοί" αναφέρονται σε ιδιότητες των υλικών.  Υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της λειτουργίας των φακών. 

Οι Goldberg κά (1995) προτείνουν κατ' αρχάς να γίνει ένα πείραμα επίδειξης στο οποίο 
παρατηρείται το πραγματικό είδωλο μιας λάμπας πάνω στην οθόνη. Το είδωλο 
σχηματίζεται με δύο τρόπους: α) Με τη βοήθεια σκοτεινού θαλάμου και β) με φακό. 
Ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τους δύο τρόπους και να σχεδιάσουν τις 
πορείες των ακτίνων που δικαιολογούν την εμφάνιση αντεστραμμένου ειδώλου. Θα 
πρέπει να έχει παρατηρηθεί ότι ενώ με τον φακό έχουμε μόνο σε μια ορισμένη θέση 
ένα ξεκάθαρο είδωλο, με την τρύπα έχουμε σε διάφορες αποστάσεις της οθόνης 
καθαρό είδωλο. 
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Ζητείται από τους μαθητές να πετύχουν το μέγεθος του ειδώλου να είναι μισό από το 
μέγεθος της λάμπας. Ζητείται να 
κάνουν πρόβλεψη: Αν θα 
αντικατασταθεί ο φακός με την οπή 
θα είναι ίσο το μέγεθος της 
«αναπαραγωγής» πάνω στην 
οθόνη; Ακολούθως ζητείται από τους 
μαθητές να εκτελέσουν το πείραμα, 
να καταγράψουν αυτά που βλέπουν 
και να απαντήσουν στο αν συμ-
φωνούν με τις προβλέψεις τους. 

 Οι μαθητές θα δουν ότι το μέγεθος του ειδώλου παραμένει το ίδιο, μόνο η λαμπρότητα 
του μεταβάλλεται σημαντικά. 

 Στο σημείο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να διαχωριστεί η μέθοδος σχηματισμού του 
ειδώλου του φακού από το είδωλο που δίνει η οπή του σκοτεινού θαλάμου. Ο μαθητής 
αφαιρεί την οθόνη και παρατηρεί (με αρκετή έκπληξη) το ανεστραμμένο είδωλο της 
λάμπας. Στην αρχή για ψυχολογικούς λόγους το παρατηρεί στην επιφάνεια του φακού, 
ακολούθως καθώς εξοικειώνεται ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι το είδωλο σχηματίζεται 
στον αέρα. Αυτό προσπαθεί να το επαναλάβει με το σκοτεινό θάλαμο. Παρατηρεί ότι 
δεν μπορεί να παρατηρήσει τώρα το "αέρινο" είδωλο.  

3. Αντιμετώπιση της ιδέας ότι το είδωλο μεταφέρεται ολόκληρο στην οθόνη 

Ζητείται από τους μαθητές να τοποθετήσουν το φακό έτσι ώστε να υπάρχει μία 
ξεκάθαρη αναπαραγωγή (πραγματικό είδωλο) της λάμπας που να έχει το ίδιο μέγεθος 
με την λάμπα. Τους ζητείται μία πρόβλεψη: Αν χρησιμοποιήσει ο μαθητής ένα κομμάτι 
χαρτόνι για να καλύψει το πάνω μισό του φακού, αφήνοντας το κάτω μισό ακάλυπτο, 
θα άλλαζε κάτι στην οθόνη;  

Ο μαθητής εκτελεί το πείραμα και λέει αν συμφωνεί ή όχι με τις προβλέψεις του. Οι 
μαθητές  συνήθως εκπλήσσονται από το αποτέλεσμα.  Ενώ καλύπτεται το μισό του 
φακού έχουμε ολόκληρο το είδωλο, μόνο που τώρα είναι λιγότερο λαμπρό. Καθώς 
καλύπτεται όλο και μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του φακού το είδωλο γίνεται όλο 
και λιγότερο λαμπρό. 

Μια παρόμοια ιδέα είναι να κάνει ένα πείραμα με ένα χαρτόνι που καλύπτει το κέντρο  
του φακού και άφηνε τα εξωτερικά μονοπάτια ελεύθερα. 

Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις με το να καλύψουμε το κέντρο του φακού 
αλλά όχι τα πλάγια, φωτεινές δέσμες περνούν από τα περιφερειακά σημεία του φακού 
και σχηματίζουν ολόκληρο το είδωλο. 

4. Πραγματικά είδωλα 

Στη διάταξη (εικ. 6), ο μαθητής κανονίζει  να εμφανίζεται είδωλο ίσο σε μέγεθος με το 
αντικείμενο. Ο μαθητής ερωτάται αν η απόσταση μεταξύ φακού και λάμπας είναι η ίδια  
με την απόσταση φακού οθόνης δηλ. αν για ίσο είδωλο με το αντικείμενο ισχύει:  

απόσταση  φακού οθόνης = απόσταση λάμπας οθόνης 

Ο μαθητής καλείται να συγκρίνει διάφορες αποστάσεις (φακός - λάμπα, φακός - οθόνη)  
καθώς παράγει είδωλο  μικρότερο  από το αντικείμενο,  πολύ μικρότερο  από το 
αντικείμενο,  πολύ μεγαλύτερο  από το αντικείμενο. 

Συγκλίνων
φακός Οθόνη και

είδωλο

λάμπα
Εσύ

 

Εικόνα 35 Πείραμα με φακό και οθόνη 
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Οι μαθητές  θα πρέπει  να καθορίσουν τι είναι αυτό που κάνει τα είδωλα μικρότερα: η 
απόσταση φακός - οθόνη θα πρέπει να γίνει μικρότερη από την απόσταση  φακού - 
λάμπας. Επίσης για να γίνει το είδωλο μεγαλύτερο θα πρέπει η απόσταση  φακού - 
οθόνης να γίνει μεγαλύτερη από την απόσταση φακού - λάμπας. 

Με τις διάφορες δραστηριότητες θα πρέπει οι μαθητές να έχουν καταλήξει στην εξής 
ιδέα: 

Ένα πραγματικό είδωλο σχηματίζεται όταν το φως: (1) αποκλίνει από ένα σημειακό 
αντικείμενο και (2) επανακατευθύνεται από μια συσκευή έτσι ώστε να συγκλίνει σε ένα 
άλλο σημείο στο χώρο. Το είδωλο ενός 
αντικειμένου είναι μια συλλογή τέτοιων 
σημείων - ειδώλων. 

Ένα διάγραμμα ακτίνων δίνει την ιδέα. 
Αντί για λάμπα έχουμε ένα βέλος που 
την συμβολίζει (εικ. 7). 

 

Μπορούμε να δούμε ότι μεταξύ του σκοτεινού θαλάμου (οπής) και του φακού έχουμε  
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της αναπαραγωγής της πηγής στο σκοτεινό θάλαμο 
και του πραγματικού ειδώλου στο φακό. 

 Σύμφωνα με τα κριτήρια που μας δίνει η ιδέα του πραγματικού ειδώλου η ανα-
παραγωγή που δίνει  ο 
φακός είναι ένα  «είδωλο» 
(μια "εικόνα"),  ενώ η 
αναπαραγωγή που μας 
δίνει ο σκοτεινός θάλαμος 
δεν είναι είδωλο. 

Με αυτές τις παρατηρήσεις 
οι μαθητές μπορούν να 
αρχίσουν να εκτιμούν την  αξία των διαγραμμάτων ακτινών. Τα διαγράμματα εξηγούν 
γιατί το είδωλο είναι καθαρό μόνο σε μία ορισμένη θέση της οθόνης. 

Αν η οθόνη τοποθετηθεί  στη θέση του ειδώλου, τότε σχηματίζεται το αντεστραμμένο 
είδωλο. Αν η οθόνη μετακινηθεί πιο κοντά ή πιο μακριά από το φακό, τότε το φως δε 
συγκλίνει  στην οθόνη αλλά σχηματίζει ένα θολό είδωλο (εικ. 8) . 

Χρησιμότητα της  οθόνης. Ένα ερώτημα που εμφανίζεται είναι: αν μπορούμε να 
δούμε το είδωλο στον αέρα, σε τι χρησιμεύει η οθόνη; Οι μαθητές μπορούν να το 
συζητήσουν. Μια 
αντιμετώπιση είναι 
η ακόλουθη. 

Αν η οθόνη είναι 
τοποθετημένη στην 
κατάλληλη θέση, το 
φως από κάθε ση-
μείο του ειδώλου θα 
ανακλαστεί διάχυτα  
ή θα μεταδοθεί 
διάχυτα προς τα πί-

είδωλο

θολό είδωλο θολό είδωλο

 

Εικόνα 37  Εξήγηση γιατί το είδωλο είναι καθαρό σε μία μόνο 
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σω, έτσι διάφοροι παρατηρητές μπορούν να δουν το είδωλο από διάφορες θέσεις.  Αν 
όμως αφαιρεθεί  η οθόνη, τότε κάθε σημείο του ειδώλου δε θα στέλνει το φως προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Η δέσμη που ξεκινά από ένα σημείο του αντικειμένου επανακα-
τευθύνεται προς το αντί-
στοιχο σημείο του ειδώλου. 
Από εκεί το φως θα 
αποκλίνει. Αν τοποθετηθεί 
παρατηρητής έτσι ώστε τα 
μάτια του να δέχονται αυτήν 
την αποκλίνουσα δέσμη θα 
δει το σημείο  του ειδώλου 
(εικ.10). 

5. Ειδικές ακτίνες 

Συνήθως στη διδασκαλία των φακών δίνεται μεγάλη σημασία στις ειδικές ακτίνες. Αυτή η 

έμφαση γίνεται αιτία να ενισχύεται η ιδέα ότι αν καλυφθεί ο μισός φακός χάνεται το μισό 

είδωλο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η 

χρήση των ειδικών ακτίνων είναι στην 

πραγματικότητα ένας μαθηματικός 

μηχανισμός που επιτρέπει τον 

καθορισμό του ειδώλου και ότι 

μπορούμε να τις σχεδιάσουμε ακόμη 

και σε περίπτωση που αυτές δεν 

περνούν από τον φακό, όπως στην 

περίπτωση φακού μικρής διαμέτρου, 

όταν η ακτίνα από την κορυφή του 

αντικειμένου και παράλληλη προς τον 

οπτικό άξονα δε διέρχεται από το 

φακό. Στην εικόνα 11 παρουσιάζονται 

οι ειδικές ακτίνες. Περιληπτικά οι 

ειδικές ακτίνες είναι: α) η ακτίνα 1 που 

προσπίπτει παράλληλα διαθλάται έτσι 

που η εξερχόμενη περνά από ένα σημείο, την εστία. (Ισχύει κατά προσέγγιση διότι για 

μεγάλου εύρους δέσμες οι ακραίες ακτίνες θα διέρχονται από άλλο σημείο.) Η απόσταση 

της εστίας από το φακό ονομάζεται εστιακή απόσταση και συμβολίζεται με το γράμμα f 

(focal length).β) Η ακτίνα 2 που διέρχεται από το κέντρο συνεχίζει χωρίς αλλαγή πορείας 

(προσέγγιση λεπτών φακών). γ) Η ακτίνα 3 που περνά από την εστία εξέρχεται παράλληλα 

προς τον οπτικό άξονα. 

μάτι
παρατηρητή

Είδωλο

 

Εικόνα 10  Εξήγηση για την παρατήρηση του "αέρινου" 

Υπόδειξη: Σε πρίσμα με παράλληλες έδρες
οι ακτίνες μετά τη διάθλαση εξέρχονται
παράλληλες. Η μεσαία ακτίνα πιο κάτω
προσπίπτει στη μία παράλληλη έδρα, άρα η
εξερχόμενη είναι παράλληλη προς την
προσπίπτουσα
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6. Αποκεντρωτικοί φακοί  

Οι φακοί αυτοί 

παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες 

δυσκολίες στη 

χρήση ειδικών 

ακτίνων 

(εικ.12). 

 Ζητείται να 
προσδιοριστεί η 
θέση όπου 
σχηματίζεται το 
είδωλο της 
κορυφής του 
αντικειμένου. Οι 
μαθητές θα πρέπει να 
εξηγήσουν το συλλογισμό 
τους. 
7. Φανταστικό είδωλο με 

συγκεντρωτικούς φακούς 

Όπως παρατηρήθηκε από 

εξετάσεις και τεστ οι 
φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. 

δυσκολεύονται να 

κατασκευάσουν το 

φανταστικό είδωλο, ενώ 

είναι σχετικά εύκολο να 

κατασκευάσουν το 

πραγματικό είδωλο.  Η 

κατασκευή του φανταστικού ειδώλου απαιτεί την προέκταση των ακτίνων, πράγμα που 

φέρνει το φοιτητή σε αμηχανία. Αναρωτιέται πως θα το χειριστεί. Έχει παρατηρηθεί ότι δια-

γράμματα, όπως αυτά που συνοδεύουν το 
κείμενο, πολλές φορές δε βοηθούν το φοιτητή, 

που θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να τα 

κατασκευάσει, για να μπορέσει να εκτιμήσει την 

εργασία. 

8. Εργαστηριακές ασκήσεις για τους νόμους 

των φακών 

Ο νόμος των φακών συνδέει την εστιακή 

απόσταση f, με την απόσταση του αντικειμένου 

α και του ειδώλου β: 

f

111



 

Ο νόμος αυτός μπορεί να επιβεβαιωθεί με 

διάφορους τρόπους: 

α) Μετρώντας διάφορες αποστάσεις α και β και 

χρησιμοποιώντας κομπιουτεράκι που έχει 

Γραφική αναπαράσταση των ευθειών
χ/α+ψ/β=1

β
: α

π
ό
σ
τα

σ
η

 ε
ιδ
ώ
λο

υ

α: απόσταση αντικειμένου
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αντικείμενο

Παρατήρηση φανταστικού
ειδώλου με συγκεντρωτικό
φακό:  οι ακτίνες φαίνονται

να  προέρχονται από το
σημείο όπου τέμνονται οι

προεκτάσεις τους
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συναρτήσεις (scientific calculator) χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 1/χ ως εξής: Εισάγουμε το 

α, πατάμε το 1/χ, μετά πατάμε +, εισάγουμε το β, πατάμε το 1/χ και το =. Αυτό μας δίνει το 

άθροισμα  1/α + 1/β με μεγάλη ακρίβεια.  Αν οι μαθητές κάνουν τις πράξεις 1/α και 1/β 

χωριστά, συνήθως κρατούν μόνο δύο δεκαδικά ψηφία, οπότε δεν επιβεβαιώνεται ο νόμος 

των φακών. Αν οι 

μετρήσεις μπορούν να 

γίνουν για μερικά 

ζεύγη τιμών α και β, 

παρατηρούμε ότι αν 

χρησιμοποιήσουμε 

σωστά το 

κομπιουτεράκι το 

άθροισμα είναι 

περίπου σταθερό. 

β) Γραφική μέθοδος: 

αν σχεδιάσουμε το 1/β 

ως συνάρτηση του 1/α 

θα έχουμε κανονικά 

μια ευθεία που τέμνει 

τους άξονες με γωνία 

45°. Τα μήκη των τομών δίνουν το 1/f. 

γ) Γραφική μέθοδος τομής ευθειών: βρίσκουμε διάφορα ζεύγη των α και β. Τότε αφού: 

f

111

11




          (1) 

οι ευθείες που συνδέουν τα σημεία (αi,0) και (0,βi) έχουν εξισώσεις: 1
ii

yx


όπου 

i=1,2. Με την (1) γράφονται: 1
11











ii f
y

x


. Αυτές δίνουν: 1

f

y
x i

i


  άρα 

 2121  
f

y
  άρα : y = f,  x = f. Δηλ. οι τομές των ευθειών (αj, βj) είναι ένα σημείο 

(f,f). Στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει λόγω  αναπόφευκτων σφαλμάτων. Έχει 

κατασκευαστεί ειδικό φύλλο Excel που επιτρέπει να βρίσκεται ο μέσος όρος και η διασπορά 

των τομών. Αυτό δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να δει "οπτικά" αυτές τις στατιστικές 

έννοιες. Το φύλλο είναι διαθέσιμο στη θέση http://utopia.duth.gr/~pmichas. Ο διδάσκων 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει ακόμη και για να ελέγξει την ειλικρίνεια των μαθητών ή 

φοιτητών που πολλές φορές εξαλείφουν τα πειραματικά σφάλματα (λένε τα δεδομένα μας 

είναι "τζάμι"). Το ίδιο φύλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους αντίστοιχους νόμους 

των κοίλων κατόπτρων. 

Γ)  Ιστορικά στοιχεία για το νόμο της διάθλασης και τους φακούς 
Ο νόμος της διάθλασης στην Αρχαιότητα.  
Οι αρχαίοι Έλληνες που ασχολήθηκαν με την Οπτική, έδωσαν το νόμο της ανάκλασης και 

μάλιστα με τη μορφή του «ελάχιστου δρόμου» από τον Ήρωνα. Εκτός όμως από την 

ανάκλαση ασχολήθηκαν και με τη διάθλαση.  

Μέσος όρος και απόκλιση των συνετεταγμένων 
των τομών των ευθειών: x/α+y/β=1

Συντετατμένες του μέσου όρου

Μέσος όρος των τομών

Απόκλιση των α

Απόκλιση των β

Τομές των ευθειών

β
: α

π
ό
σ
τα

σ
η

 ε
ιδ
ώ
λο

υ

α:απόσταση αντικειμένου
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Το γνωστό πείραμα επίδειξης όπου ένα νόμισμα που δεν μπορεί να ιδωθεί από έξω καθώς 

βρίσκεται στον πυθμένα ενός κυπέλλου γίνεται ορατό αν ρίξουμε λίγο νερό, αναφέρεται 

από τον Ευκλείδη. (Ευκλείδου Κατοπτρικά πρόταση στ: =Ea;n eijV ajggei:on ejmblhqh: ti kai; 

lavbh/ ajpovsthma vJV mhkevti oJra:sqai tou: aujtou: ajposthvmatoV o’ntoV eja;n u{dwr 

ejgcuqh:/, oJfqhvsetai to; ejmblhqe;n”  ). Από τον Αριστοφάνη είναι γνωστό (Νεφέλαι 424 

π.Χ.) ότι ένας συγκεντρωτικός φακός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λιώσουμε κερί. Ο 

Κλεομήδης (50 μ.Χ.) μελέτησε την κάμψη των ακτίνων και τη φαινομενική ανύψωση των 

ουρανίων σωμάτων. 

Πτολεμαίος 

Στο πέμπτο του βιβλίο δίνει πειράματα για τη διάθλαση τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω και  περιλαμβάνονται στο λογισμικό diathlasi. 

Στο πέμπτο βιβλίο περιλαμβάνεται μια εφαρμογή της διάθλασης στην παρατήρηση των 

ουρανίων σωμάτων έτσι που να μη φαίνονται στις σωστές τους θέσεις. Ο Πτολεμαίος 

θεώρησε την διάθλαση των ακτίνων όρασης που βγαίνουν από το μάτι στον αέρα και μετά 

στον «αιθέρα» δηλαδή στο χώρο πάνω από τη Σελήνη. Έβγαλε το συμπέρασμα ότι τα 

σώματα φαίνονται πιο κοντά από την πραγματική τους θέση και βλέπουμε την ανύψωση 

τους από τον ορίζοντα μεγαλύτερη από ότι είναι στην πραγματικότητα. Αυτή η διαφορά 

αυξάνει καθώς τα σώματα αυτά πλησιάζουν τον ορίζοντα. Όμως δεν ήξερε ούτε το ύψος 

του αέρα ούτε το ύψος του «ουράνιου θόλου». 

Ο Πτολεμαίος έκανε συστηματικά πειράματα για τη σχέση μεταξύ της γωνίας πρόσπτωσης 

και της γωνίας διάθλασης. 

Αναλυτικότερα εξέτασε τη διάθλαση των ακτίνων που 

βγαίνουν από το μάτι. Στις έρευνές του έδωσε τρεις κανόνες 

όπως έκανε και με την ανάκλαση (Ναζίφ 1942). 

Κανόνας Ι: Το είδωλο που βλέπουμε με διάθλαση, το 

παρατηρούμε στην ευθεία που ακολουθεί η ακτίνα που 

εξέρχεται από το μάτι μέχρι το σημείο που διαθλάται. 

Κανόνας ΙΙ: Η θέση του ειδώλου του σημείου (εικ. 16 σημείο 

Η) είναι το σημείο όπου συναντιούνται η ευθεία αυτής της 

ακτίνας με την προέκταση της καθέτου από το σημείο 

(αντικείμενο) που παρατηρείται, πάνω στην επιφάνεια του 

διαθλώντος σώματος αν είναι επίπεδο. 

Κανόνας ΙΙΙ: H γωνία πρόσπτωσης και η γωνία διάθλασης 

εξετάζονται και δίνονται πίνακες. 
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Μελέτησε επίσης τη διάθλαση από τον αέρα στο νερό και στο γυαλί κι έδωσε πίνακες με 

μεταβολές των γωνιών κατά 10°.  

O Πτολεμαίος μελέτησε 

πειραματικά το νόμο της 

διάθλασης με την εξής συσκευή: 

ένας χάλκινος δίσκος ABΓΔ 

μοιράζεται σε 4 τεταρτημόρια και 

εφοδιάζεται με ένα 

βαθμολογημένο κύκλο 

(μοιρογνωμόνιο). Κάθε 

τεταρτημόριο είναι χωρισμένο σε 

90°. Ένας στόχος - ένα μικρό 

σώμα - τοποθετείται στο κέντρο 

του δίσκου E, και δύο άλλοι 

μικροί στόχοι, Z και H είναι 

τοποθετημένοι στα τόξα ΔA, BΓ 

έτσι που τα Z και H να μπορούν 

να κινηθούν κατά μήκος τους. Ο 

δίσκος τοποθετείται μέσα σε νερό έτσι που η επιφάνεια του να είναι κάθετη προς τη 

διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ του νερού και του αέρα κατά τη διάμετρο BΔ. 

Χρησιμοποιώντας το αρχικό σημείο Z μετρείται μια γωνία πρόσπτωσης ZEA. Ο παρατηρητής 

βλέπει κατά την κατεύθυνση ZE, ενώ κινεί το σώμα Η, μέχρις ότου το καλύψει πλήρως. Ο 

Πτολεμαίος θεωρεί ότι τα ZE, EH είναι οι πραγματικές ακτίνες όρασης. Τότε μετρά τη γωνία 

διάθλασης ΓEH. H μέθοδος παρουσιάζεται στο λογισμικό diathlasi. 

Το πείραμα του Πτολεμαίου, το οποίο είναι το αρχαιότερο ποσοτικό πείραμα, μπορούμε να το 

κάνουμε χρησιμοποιώντας ημικύκλια και βελόνες. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέθοδος 

του Πτολεμαίου παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα καθώς η γωνία πρόσπτωσης αυξάνει και το 

σφάλμα γίνεται μεγαλύτερο καθώς ο παρατηρητής βλέπει ένα μεγεθυσμένο φανταστικό είδωλο  

(εικ. 17) 

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του Πτολεμαίου. 

Από τους πίνακές του (εμφανίζονται στο λογισμικό diathlasi), φαίνεται ότι μόνο για γωνία 

60° έχουμε τη σωστή γωνία διάθλασης που 

δίνει για το νερό δείκτη διάθλασης 1,333. Σε 

μερικές περιπτώσεις οι διαφορές είναι 

μεγάλες. Έγινε η υπόθεση ότι οι γωνίες του 

Πτολεμαίου είναι διορθωμένες για να 

δίνουν μια σχέση, κατά την οποία για ίσες 

μεταβολές γωνίας πρόσπτωσης οι 

μεταβολές της γωνίας διάθλασης έχουν ίσες 

διαφορές.  

Παρατηρούμε ότι οι δεύτερες διαφορές 

είναι οι ίδιες για όλες τις περιπτώσεις. 

Μήπως ο Πτολεμαίος προσπαθούσε να 

δώσει ένα γενικό κανόνα;  

Μεγέθυνση στη μέθοδο του Πτολεμαίου

Γωνία πρόσπτωσης στο νερό
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Πάντως αν έδωσε ένα κανόνα ότι οι γωνίες είναι ανάλογες όπως υποστηρίζεται σε διάφορα 

βιβλία ιστορίας της Οπτικής, ο νόμος αυτός ήταν προσεγγιστικός και ο ίδιος ο Πτολεμαίος 

δε θα πρέπει να ήταν ικανοποιημένος από το νόμο αυτό. 

Ο Άραβας μελετητής Μουστάφα Ναζίφ γράφει ως προς το ότι οι αυξήσεις των γωνιών 

διάθλασης διαφέρουν με το ίδιο ποσό σε όλες τις περιστάσεις, ότι θα πρέπει να είχε 

παρατηρηθεί αρνητικά από τους Ισλαμιστές. Ο Σάλεχ Ομπάντα `Ομαρ αναφέρει τις απόψεις 

του Lejeune που θεωρεί ότι ο 

Πτολεμαίος προσπάθησε να 

δώσει έναν κανόνα βαθύτερο 

από μία αναλογία. Αν 

σχεδιάσουμε τα δεδομένα 

του Πτολεμαίου, μπορούμε 

να δούμε ότι αυτά δε 

συμφωνούν με τον όρο της 

αναλογίας. Σύμφωνα με 

αυτές τις απόψεις ο 
Πτολεμαίος προσάρμοσε τις 

πειραματικές τιμές έτσι που 

οι δεύτερες διαφορές των 

γωνιών διάθλασης, δηλ. οι 

διαφορές των διαφορών δύο 

διαδοχικών γωνιών 

διάθλασης, να είναι 30'. Με 

τον τρόπο αυτό πλησίασε 

αρκετά κοντά στις 

πειραματικές τιμές. Η μέθοδός του συνίσταται στο να λάβει την διαφορά της πρώτης 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ (για πρόσπτωση 10°) και της δεύτερης ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ(για 

πρόσπτωση 20°) που είναι 7,5° (από αέρα σε νερό) με την απαίτηση η διαφορά της τρίτης 

τιμής από τη δεύτερη να είναι 7°, δηλαδή να είναι μικρότερη κατά 30' (0,5°) από την πρώτη 

διαφορά. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση κάποιο άλλο ζεύγος γωνιών και όχι μόνο με το 

πρώτο. Η μέθοδος αυτή του Πτολεμαίου παρουσιάζεται στο λογισμικό diathlasi. 

Ο David Lindberg στην εργασία του «The Cause of Refraction in Medieval Optics» γράφει ότι 

«ο Πτολεμαίος δεν εξέφρασε ένα ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την αιτία της διάθλασης». Στις 

μελέτες του όμως πρόσεξε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της σχετικής πυκνότητας των δύο 

μέσων και της ποσότητας της διάθλασης. Ο Lindberg παραθέτει το εξής απόσπασμα από 

την Οπτική του Πτολεμαίου: «θα παρατηρηθούν όμως μικρότερες διαθλάσεις, όταν το 

γυαλί τοποθετηθεί δίπλα σε νερό [απ’ ότι αν το γυαλί ή το νερό είναι δίπλα σε αέρα]. Η 

διαφορά στην πυκνότητα (ή λεπτότητα) μεταξύ του νερού και του γυαλιού είναι μικρότερη 

απ’ ότι η διαφορά μεταξύ της πυκνότητας του αέρα και οποιουδήποτε από αυτά τα δύο 

υλικά». 

Πιστεύει ότι στο όριο αέρα - αιθέρα θα υπάρχει διαφορά στην πυκνότητα. 

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διάθλαση. 

Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ότι η ταχύτητα του φωτός στο οπτικά αραιότερο μέσο είναι 

μεγαλύτερη απ' ότι στο οπτικά πυκνότερο. Για τη διαφορά των μέσων χρησιμοποιεί τον όρο 
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«παχύτητα» (γιλάδ ). Αν το σώμα έχει περισσότερη περιεκτικότητα σε «παχύτητα» 

είναι οπτικά πυκνότερο. Η παχύτητα και η διαφάνεια είναι αντίθετες ιδιότητες. Αν το 

διαφανές είναι αυτό που επιτρέπει στο φως να κινείται, η παχύτητα εμποδίζει το φως.  

Στη διάθλαση αναλύει το φως που προσπίπτει στην επιφάνεια του δεύτερου μέσου σε δύο 

συνιστώσες όπως στην ανάκλαση. Αυτό που βλέπει είναι ότι η δεύτερη συνιστώσα 

(οριζόντια) δε διαφυλάσσει την αρχική της ποσότητα αν το φως εισχωρήσει στο δεύτερο 

μέσο. Αν το δεύτερο μέσο είναι πιο «παχύ», τότε η ταχύτητα γίνεται μικρότερη. Ο 

συνδυασμός (συνισταμένη) των δύο συνιστωσών στο δεύτερο μέσο δεν είναι στην ίδια 

ευθεία με την κίνηση του φωτός στο πρώτο μέσο, αλλά η κλίση προς την κάθετο 

ελαττώνεται και η ταχύτητα είναι μικρότερη. Αντίθετα, αν το φως μεταβαίνει από το 

πυκνότερο προς το αραιότερο, τότε η ταχύτητα αυξάνει και αυξάνει η κλίση της προς την 

κάθετο. 

Δεν μας ξεκαθαρίζει αν η κατακόρυφη συνιστώσα μεταβάλλεται ή παραμένει σταθερή. Σε 

όλα τα λεγόμενά του δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για την εφαπτομενική συνιστώσα. Αυτή 

είναι μια αδυναμία της θεώρησης του Αλ Χαϊθάμ. 

Για να εξηγήσει τη διάθλαση έδωσε την παρομοίωση του σπαθιού. Αν ένας κόψει με το 

σπαθί του ένα σκοινί ή ένα ραβδί, βρίσκει ότι το κόβει εύκολα, αν η κίνηση του σπαθιού 

γίνει κατακόρυφα, ενώ δυσκολεύεται, αν η κίνηση γίνει πλάγια.  

Αυτό το πείραμα δείχνει ότι η κίνηση στην κάθετη διεύθυνση είναι πιο εύκολη απ' ότι στην 

πλάγια διεύθυνση. Αν το φως συναντήσει ένα πυκνότερο μέσο, τότε το εμποδίζει να 

διαδοθεί (διεισδύσει) στην κατεύθυνση που εκινείτο, αν  όμως κινείται στην κάθετη, δεν 

επιστρέφει στην διεύθυνση απ' την οποία ερχόταν. Αν είναι πλάγιο, δεν μπορεί να 

συνεχίσει στην ίδια ευθεία λόγω της εξασθένισης της κίνησής του. Η πιο εύκολη 

μετακίνηση είναι στην κάθετη και κοντά σ' αυτήν. 

Μια άλλη παρομοίωση που έδωσε, ήταν η διαφορά στην κίνηση της πέτρας στον αέρα και 

στο νερό.  

Κατά τον Ναζίφ ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε εκφράσεις που θυμίζουν την αρχή του Fermat καθώς 

μίλησε για την πιο εύκολη και γρήγορη κίνηση.  

Ο Lindberg στην εργασία του «The Cause of Refraction in Medieval Optics» γράφει ότι το 

επιχείρημα για την κατεύθυνση της διάθλασης περιέχει μια σημαντική ανακολουθία. Από 

το γεγονός ότι το πλάγιο φως δεν μπορεί να συνεχίσει στην ίδια ευθεία όταν συναντά ένα 

πυκνότερο μέσο, δε συνεπάγεται ότι το φως θα αποκλίνει προς την κατεύθυνση της πιο 

εύκολης διέλευσης (την κάθετη), κατά το πέρασμά του στο πυκνότερο μέσο. Προφανώς 

υπάρχει κάποιο κενό στο επιχείρημα. Ο Lindberg συμφωνεί ότι πιθανόν ο Αλ Χαϊθάμ να 

υπονοεί μια αρχή ελάχιστης αντίστασης (αρχή Fermat). Σχολιάζοντας το Λατινικό κείμενο 

του Αλ Χαϊθάμ αναφέρει ότι, όπως φαίνεται, η μία συνιστώσα της κίνησης μεταβάλλεται, 

ενώ η άλλη παραμένει σταθερή. Ο Αλ Χαϊθάμ στη συζήτησή του για την αιτία της 

διάθλασης θεωρεί την αντίστροφη περίπτωση του φωτός που περνά από το πυκνότερο στο 

αραιότερο μέσο. Αφού το πυκνότερο μέσο προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση στη διέλευση 

του φωτός, το φως κινείται ταχύτερα στο άλλο μέσο. Ο Αλ Χαϊθάμ διατυπώνει την άποψη 

ότι η αντίσταση και στα δύο μέσα είναι παράλληλη προς τη διαχωριστική επιφάνεια και με 

αυτό εννοεί ότι η αντίσταση σ' αυτή την κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη από την αντίσταση 

σε οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση. Αυτό φαίνεται να είναι μία συνέπεια της άποψης ότι το 

φως κινείται πιο εύκολα κατά την κατακόρυφη κατεύθυνση. Καθώς όμως το φως εξέρχεται 
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από το πυκνό στο αραιό ενισχύεται η συνιστώσα στην οποία παρουσίαζε μεγαλύτερη 

αντίσταση στην κίνηση. Κατά τον Lindberg τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιήθηκαν κια από 

άλλους μεσαιωνικούς μελετητές της Δύσης όπως οι Bacon, Pecham και Witelo. Το 

πρόβλημα όμως παρέμεινε: γιατί η κίνηση κατά την κατακόρυφη είναι πιο εύκολη και γιατί 

το φως αποκλίνει προς αυτήν την κατεύθυνση από αραιό σε πυκνό και το αντίστροφο από 

πυκνό σε αραιό; 

Η συσκευή του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη μελέτη της διάθλασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ σχεδίασε πολύ προσεχτικά τη συσκευή με την οποία μελέτησε τις γωνίες 

πρόσπτωσης και απόκλισης (Saleh Beshara Omar: Ibn al Haytham’s Optics, a study of the 

origins of experimental science).  

Περιγραφή της 

συσκευής:  
Τα μέρη της 

συσκευής είναι: 

1)Ένας χάλκινος 

δίσκος με 

διαμέτρους ΑΒ, ΓΔ 

με διάσταση 2/3 

του πήχεως (διράα 

). 2)Ένα πλαί-

σιο από το ίδιο 

μέταλλο που έχει 

πάχος 2 

δαχτύλους, το 

οποίο 

τοποθετείται 

κάθετα προς το 

δίσκο ΑΔΒΓ και στα 

3/4 του έτσι που η 

μία άκρη του 

πλαισίου να 

ξεπερνάει το 

σημείο Α κατά δύο «shaira»() (1shaira =0,35 εκατοστά) και να υπολείπεται από το Γ 

κατά το ίδιο ποσό. 3) Ένα μεταλλικό έλασμα κάθετο προς το χάλκινο δίσκο με διάμετρο ΑΒ. 

Από το σημείο Α φέρεται η ΑΘ και στο Β η ΒΛ κάθετοι προς το δίσκο και πάνω τους 

λαμβάνονται επί της ΑΘ τα σημεία Στ, Η, Θ και τα αντίστοιχα τους επί της ΒΛ Ι, Κ, Λ σε 

αποστάσεις ½ shaira, 1 shaira, 1½ shaira από το Α και το Β αντίστοιχα. Σχεδιάζονται τρία 

τόξα στο εσωτερικό του πλαισίου έτσι που το πρώτο να διέρχεται από τα σημεία Στ και Ι, το 

δεύτερο από τα Η και Κ και το τρίτο από τα Θ και Λ. Τα τρία τόξα ορίζουν τρία επίπεδα 

παράλληλα μεταξύ τους και προς το δίσκο. Ο Αλ Χαϊθάμ διαμοιράζει το δίσκο  σε 360 ίσες 

μοίρες. Η οπή διανοίγεται με κέντρο το Η με ακτίνα ΣτΘ. Για τον περιορισμό της δέσμης 

ανοίγεται μια οπή Ρ με ακτίνα ίση με ΣτΘ στο κέντρο ενός τετραγωνικού κομματιού χαλκού 

ΜΝΠΞ, που έχει μήκος δύο «δακτύλους (ίσμπαα )». Το διάφραγμα ΜΝΠΞ θα 

τοποθετηθεί κάθετα στην επιφάνεια του δίσκου, περίπου στο μέσο μεταξύ των σημείων Α 

και Ο. Από το κέντρο Ο φέρουμε ακτίνες στο τεταρτημόριο ΟΑΔ σε διαστήματα 10°.Ένα 

άλλο εργαλείο για τη συσκευή του Αλ Χαϊθάμ είναι ο «κανόνας». Είναι μια χάλκινη ράβδος 
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που το μήκος της είναι μεγαλύτερο από την ακτίνα του δίσκου αλλά μικρότερο από τα 3/4 

της διαμέτρου του δίσκου και έχει φάρδος 2 shaira και πάχος 1 shaira. Το φάρδος του 

κανόνα διχοτομείται από τη γραμμή ΣΤ και αφαιρείται ένα τριγωνικό τεμάχιο έτσι που το 

τεμάχιο που παραμένει να είναι οξύ. Αν ο κανόνας τοποθετηθεί με το πλατύ του μέρος 

πάνω στην επιφάνεια του δίσκου ή όρθιος πάνω στην πλευρά του, η γραμμή ΣΤ θα 

βρίσκεται στο επίπεδο του μεσαίου κύκλου. 

Μέθοδος του πειράματος 

Η διαφορά στη μέθοδο του Αλ Χαϊθάμ και του Πτολεμαίου φαίνεται από την αυστηρότητα 

με την οποία έλεγξε ο πρώτος όλες τις υποθέσεις που ο 

Πτολεμαίος τις θεωρούσε ως δεδομένες.  

Το εργαλείο τοποθετείται σε μια λεκάνη με τέτοιο τρόπο 

ώστε η διάμετρος ΓΔ να συμπίπτει με την επιφάνεια του 

νερού. Η λεκάνη θα πρέπει να είναι αρκετά βαθιά, ώστε 

να επιτρέπει την περιστροφή του δίσκου. Το άνοιγμα 

ΣτΘ στρέφεται προς μια ισχυρή πηγή φωτός έτσι που 

μια φωτεινή δέσμη να περάσει από τα ανοίγματα ΣτΘ 

και Ρ. Μέσα από το ανοιχτό τεταρτημόριο ο Αλ Χαϊθάμ 

κάνει τις εξής παρατηρήσεις: η φωτεινή κηλίδα που 

εμφανίζεται στον πυθμένα του πλαισίου είναι 

μεγαλύτερη από το άνοιγμα ΣτΘ, διότι η δέσμη 

αποκλίνει. Το κέντρο της κηλίδας, αν και εμφανίζεται 

στον κεντρικό κύκλο, είναι απομακρυσμένο από το 

σημείο Κ που αντιστοιχεί στο Η προς την κάθετο που 

φέρεται από το σημείο πρόσπτωσης. Αυτό είναι μια 

ένδειξη για τον Αλ Χαϊθάμ ότι το φως έχει διαθλαστεί 

καθώς περνά από τον αέρα στο νερό.  

Για να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα περισσότερο, όταν το φως μπαίνει από την οπή ΣτΘ, τότε 

εμφανίζεται μία κηλίδα στον πυθμένα του πλαισίου, η οποία ανήκει στην ίδια φωτεινή 

δέσμη. Για να το δείξει αυτό, τοποθετεί οριζόντια ένα μικρό μολύβι στην οπή ΣτΘ έτσι που 

να συμπίπτει με τη διάμετρό της. Η σκιά του μολυβιού παρατηρείται στη θέση της 

διαμέτρου του φωτεινού σημείου που εμφανίζεται στην επιφάνεια του νερού και στον 

πυθμένα. Όμοια, αν το λεπτό μολύβι έχει μισή διάμετρο, τότε βρίσκουμε ότι η σκιά γίνεται 

μισή. 

Στη συνέχεια εξετάζονται τρεις άλλες απόψεις του φαινομένου της διάθλασης: 

1) Η διάθλαση συμβαίνει στο σημείο που το προσπίπτον φως συναντά την 
επιφάνεια, ούτε πριν ούτε μετά. 

2) Το φως, όταν διαθλαστεί μια φορά, διαδίδεται ευθύγραμμα μέχρις ότου να 
συναντήσει το πλαίσιο. 

3) Η γραμμή της πρόσπτωσης (προσπίπτουσα), η γραμμή της διάθλασης 
(διαθλώμενη) και η κάθετος στην επιφάνεια του νερού, βρίσκονται όλες στο ίδιο 
επίπεδο. 

Ο κανόνας τοποθετείται πλευρικά στην επιφάνεια του δίσκου, έτσι που η κορυφή του να 

είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του νερού και η γραμμή ΣΤ να είναι στο μεσαίο 

 

Εικόνα 20  Η διάταξη του Αλ Χαϊθάμ 
στο λογισμικό Diathlasi 
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κύκλο. Αν τώρα μία δέσμη φωτός περάσει από την οπή ΣτΘ, τότε εμφανίζεται μια φωτεινή 

κηλίδα στην επιφάνεια του κανόνα και το κέντρο της κηλίδας θα είναι στη γραμμή ΣΤ. Με 

το λεπτό μολύβι μπορεί να προσδιοριστεί ότι το φως προσπίπτει στην επιφάνεια του νερού 

κατά μήκος «της γραμμής των δύο οπών», μια γραμμή που περνά από το Η και το κέντρο 

της οπής Ρ. 

Μετά ο κανόνας τοποθετείται στην επιφάνεια του δίσκου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κάτω 

ακμή της μακριάς του πλευράς με το αιχμηρό άκρο να περνά από το κέντρο του δίσκου, 

ενώ η κορυφή της αιχμής να συμπίπτει με το κέντρο του φωτεινού σημείου που θα 

εμφανίζεται στον πυθμένα του πλαισίου. Έτσι η πάνω ακμή του κανόνα στην πλευρά του 

αιχμηρού άκρου θα συμπίπτει με το άκρο της διαμέτρου στο μεσαίο κύκλο.  

Αν τώρα ένα λεπτό και μακρύ μολύβι βυθιστεί στο νερό και τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 

μέρος της «σφήνας» κάτω από το νερό, η άκρη του μολυβιού διακόπτει το φως που φτάνει 

στον πυθμένα του πλαισίου έτσι, ώστε η κορυφή της προβαλλόμενης σκιάς να είναι 

πάντοτε στο άκρο του κανόνα.  

Ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε την ακόλουθη 

ιδιότητα της διάθλασης: το φως που 

προσπίπτει κατά την κάθετο σε ένα μέσο, 

διατηρεί αυτή τη διεύθυνση στο δεύτερο 

μέσο. Για να το δείξει αυτό, εκτέλεσε 

διάφορα πειράματα. Σε μια περίπτωση 

χρησιμοποίησε ένα σφαιρικό τεμάχιο 

γυαλιού.  

Ο Αλ Χαϊθάμ θεώρησε ότι αυτό που 

ελέγχεται είναι αν το φως που περνά μέσα 

από το γυαλί είναι συγγραμμικό με το φως 

που προσπίπτει. Το φως που αναδύεται, 

διακόπτεται με τη βοήθεια του κανόνα 

πάνω στο κέντρο του οποίου παρατηρείται 

μια φωτεινή κηλίδα. Το κέντρο του κανόνα, 

συμπίπτει με το κέντρο του μεσαίου 

κύκλου. Για να βεβαιωθεί γι’ αυτό βάζει το 

λεπτό μολύβι και παρατηρεί το 

αποτέλεσμα. Κάνει άλλα πειράματα που 

ελέγχουν την κάθετο από αέρα σε νερό, 

από νερό σε γυαλί.  

 

Έβγαλε ποιοτικά και ποσοτικά 

αποτελέσματα για την πλάγια πρόσπτωση. 

Π.χ. για διάθλαση από το γυαλί στον αέρα 

βρίσκει ότι η ακτίνα απομακρύνεται από 

την κάθετο. Στα ποσοτικά του πειράματα 

προσπάθησε να επιβεβαιώσει τις σχέσεις 

του Πτολεμαίου. Μέτρησε τη γωνία 

απόκλισης που ορίζεται από την προέκταση της προσπίπτουσας και τη διαθλώμενη. Αν 

αφαιρέσουμε την απόκλιση από τη γωνία πρόσπτωσης έχουμε τη γωνία διάθλασης του 

Πτολεμαίου. Αντίθετα με τον Πτολεμαίο ο Αλ Χαϊθάμ χρειαζόταν να περιστρέψει το δίσκο 

 

Εικόνα 21 Έλεγχος των κανόνων στο 
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για να παίρνει τις διάφορες γωνίες πρόσπτωσης. Με την περιστροφή όμως κινεί και την 

κάθετο ΗΚ (εικ. 19).  Μέτρησε γωνίες απόκλισης για γωνίες πρόσπτωσης που είναι 

πολλαπλάσια των 10° μέχρι 80° όταν το φως περνά από αέρα σε νερό από αέρα σε γυαλί 

και αντίστροφα. Ο Αλ Χαϊθάμ περιορίστηκε στα υλικά που μελέτησε ο Πτολεμαίος.  

Νόμοι του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διάθλαση 

Αντί για μια σχέση έδωσε 8 νόμους: 

Αν πρ1 και πρ2 είναι δύο γωνίες πρόσπτωσης, απ1, απ2 οι γωνίες απόκλισης και 

δ1, δ2 οι γωνίες διάθλασης τότε αν πρ1>πρ2 έχουμε 

(1) απ2 > απ1 

(2) απ2 - απ1 < πρ2 - πρ1 

(3) απ2 /πρ2 > απ1 /πρ1 

(4) δ2 >δ1 

(5) για διάθλαση από αραιό σε πυκνό απ1 < πρ/2 

(6) για διάθλαση από πυκνό σε αραιό, απ < ½ (πρ+απ) 

(7) σε ένα πυκνότερο μέσο πλησιάζει το φως προς την κάθετο 

(8) σε ένα αραιότερο μέσο απομακρύνεται το φως από την κάθετο. 

Ο Ναζίφ έδειξε ότι η σχέση (2) ισχύει μόνο για πρόσπτωση από αραιό σε πυκνό, ενώ οι (5) 

και (6) ισχύουν μόνο για ορισμένες περιπτώσεις. Μέσα όμως στα πλαίσια των πειραμάτων 

του Αλ Χαϊθάμ ήταν σωστές. Οι εξαιρέσεις γι’ αυτούς τους κανόνες εμφανίζονται μόνο όταν 

οι γωνίες και τα υλικά είναι διαφορετικά απ’ αυτά που χρησιμοποίησε ο Αλ Χαϊθάμ. Στα 

διαγράμματα (εικ. 21) για ένα υλικό με δείκτη διάθλασης 1,73 δεν ισχύει ο κανόνας 5. Για 

το γυαλί με δείκτη διάθλασης 1,5 ο κανόνας ισχύει για τις γωνίες που είναι μικρότερες των 

83°, αλλά ο Αλ Χαϊθάμ μελέτησε τις περιπτώσεις για γωνίες πρόσπτωσης μικρότερες ή ίσες 

των 80°.  Από τα διαγράμματα αυτά είναι προφανές ότι για μεγάλους δείκτες διάθλασης 

δεν ισχύουν ορισμένοι από τους κανόνες του Αλ Χαϊθάμ. Τα 

αποτελέσματα του Αλ Χαϊθάμ επαναλήφθηκαν από τον 

Witelo. `Οπως αναφέρει ο Emil Wilde (1793 -1859) στο έργο 

του «Geschichte der Optik vom Ursprunge dieser Vissenschaft 

bis auf die gegenwartige Zeit» (Ιστορία της Οπτικής από τις 

αρχές της μέχρι τη σύγχρονη εποχή) ο Witelo επανέλαβε τα 

αποτελέσματα και μάλιστα τα επέκτεινε άκριτα. Δίνει π.χ. για 

διάθλαση από το νερό στον αέρα γωνίες πρόσπτωσης που 

ξεπερνούν την οριακή γωνία πρόσπτωσης (περίπου 48,75°) 

και δίνει γωνία πρόσπτωσης 60° με γωνία διάθλασης 79,5°, 

γωνία πρόσπτωσης 70° με γωνία διάθλασης 94,5° και τέλος 

γωνία πρόσπτωσης 80° με γωνία διάθλασης 110°. Φαίνεται 

ότι ο Witelo εφάρμοσε άκριτα τον κανόνα του Αλ Χαϊθάμ που 

λέει ότι «το φως μπορεί να κάνει την αντίστροφη πορεία 

προς μία δεδομένη πορεία».  

Δ

Η
Ξ

ΓΖ Θ

Ε

Ι

θ1

θ2

Εικόνα 22   Νόμος της διάθλασης 
του Ιμπν Σαχλ 
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Ο νόμος του Snell από τον Ιμπν Σαχλ. 

Ο Ιμπν Σαχλ έζησε πριν από τον Αλ Χαϊθάμ και όπως φαίνεται σύμφωνα με τις έρευνες του 

Rashed Roshdi, είχε φτάσει σε ένα νόμο που είναι σύμφωνος με το νόμο του Snell. Ο Roshdi 

γράφει ότι υπήρξε μία παράδοση Αράβων μελετητών της Οπτικής πριν από τον Αλ Χαϊθάμ. 

Ο Roshdi ανακάλυψε ένα χειρόγραφο που γράφτηκε το 984 από ένα μαθηματικό που είχε 

σύνδεση με την αυλή της Βαγδάτης, τον Ιμπν Σαχλ. Το έργο του «καυστικά εργαλεία» είναι 

το πρώτο έργο μαθηματικού που μελέτησε τους φακούς. Στο έργο αυτό εξετάζει τα 

κάτοπτρα, παραβολικά και ελλειψοειδή και κατόπιν εξετάζει τους υπερβολικούς φακούς: 

υπερβολικό - επίπεδο και τομή δύο υπερβολών. 

Για το θέμα του υπερβολικού φακού ο Ιμπν Σαχλ πρώτα θεωρεί τη διάθλαση σε μία 

επίπεδη επιφάνεια. Αν ορίσουμε την ΖΘ ως μία επίπεδη επιφάνεια ενός τεμαχίου 

κρυστάλλου με ομογενή διαφάνεια (εικ. 22), δίνει μία σχέση που είναι το αντίστροφο του 

δείκτη διάθλασης n του κρυστάλλου σε σχέση με τον αέρα. 

Έστω ΔΓ μία φωτεινή ακτίνα 

μέσα στον κρύσταλλο που 

διαθλάται στον αέρα κατά μήκος 

της ΓΕ. Η κάθετος στην επίπεδη 

επιφάνεια ΖΘ στο σημείο Η 

τέμνει τη γραμμή ΓΔ στο σημείο 

Η και τη διαθλώμενη ακτίνα στο 

Ε (εικ. 22). 

Ο λόγος ΓΕ/ΓΗ<1 χρησιμοποιείται 

από τον Ιμπν Σαχλ 

επανειλημμένα στο έργο του και 

είναι το αντίστροφο του δείκτη 

διάθλασης n. 

Αν θ1 και θ2 είναι οι γωνίες που 

σχηματίζουν τα ευθύγραμμα 

τμήματα ΓΔ και ΓΕ με την 

κατακόρυφο, έχουμε: 

n

1

)(

)(

2

1 














 και βρίσκουμε ότι το ΓΙ=ΓΕ και το σημείο Ξ στη μέση 

μεταξύ του Ι και Η. Τα Γ, Ι,Ξ,Η χαρακτηρίζουν τον κρύσταλλο. 

Ο Ιμπν Σαχλ χρησιμοποίησε αυτόν το νόμο και το νόμο της αντίστροφης πορείας του φωτός 

για να μελετήσει τους φακούς 

Ο φακός του Ιμπν Σαχλ 

Ο Roshdi έδωσε το ακόλουθο απόσπασμα από τη μελέτη του Ιμπν Σαχλ: 

 Αν Α, Β, Κ και Λ είναι σημεία σε μία ευθεία που δίνουν μία υποδιαίρεσή της όμοια με τα Γ, 

Ξ, Ι, Η, έτσι ώστε (τα Γ, Κ, Ξ ανήκουν στο προηγούμενο σχήμα) 

Α
Μ ΒΚ Λ

Χθ1

θ2 Προσπίπτουσα

Η διχοτόμος ΤΖ της γωνίας ΑΤΛ είναι εφαπτομένη στην υπερβολή

ΧΤ η προσπίπτουσα, ΧΤ//ΑΛ, οι γραμμές ΧΤ, ΤΛ, ΤΖ και ΤΑ βρίσκονται στο
επίπεδο που είνα  προς εφαπτόμενο επίπεδο, η διαθλώμενη θα βρίσκεται 
κι αυτή σ' αυτό το επίπεδο.



ΤΨ/ΤΒ  = ΑΨ/ΑΛ=ΑΚ/ΑΛ αλλά λόγω κατασκευήςAK/ΑΚ/ΑΛ=ΓΕ/ΓΗ άρα
ΤΨ/ΤΒ =ΓΕ/ΓΗ, το σχήμα ΤΖΒ2Ψ είναι όμοιο προς το ΓΖΗΕ, άρα η ΤΨΑ
 είναι η διαθλώμενη ακτίνα που ατιστοιχεί προς την προσπίπτουσα ακτίνα ΧΤ

2

2

`Εχομε: ΑΤ-ΛΤ=ΒΜ. Αν Ψ πάνω στην ΤΑ, έτσι ώστε ΑΨ=ΒΜ, τότε ΤΨ=ΤΛ,
άρα ΤΖ είναι η διάμεσος της ΒΨ. ΛΨ είναι προς την εφαπτομένη ΤΖ,

Διαθ
λώμενη

Ψ

ΤΒ2

z
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Έστω ότι το Μ είναι επί της ΑΒ έτσι που ΑΜ = ΒΚ. Κατασκευάζουμε την υπερβολή με 

κορυφή το σημείο Β, άξονα την ΒΜ και το τμήμα ΒΝ. Περιστρέφοντας το τόξο ΠΣ της 

υπερβολής γύρω από την ευθεία ΑΒ παράγεται μια υπερβολική επιφάνεια. Το σημείο Σ 

διαγράφει έναν κύκλο με κέντρο Ο και αποκτούμε ένα στερεό από περιστροφή που 

περιορίζεται από την υπερβολική επιφάνεια και τον κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΣ. 

Υποθέτουμε ότι το στερεό αποτελείται από ένα κρύσταλλο με δείκτη διάθλασης n. 

Αυτή η υπερβολή έχει κορυφές τα σημεία Β και Μ και εστίες τα Α και Λ και έχει 

εκκεντρότητα (εικ.23):  
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Για κάθε είδος κρυστάλλου θα πρέπει να επιλέγεται μια διαφορετική υπερβολή. 

Μπορούμε να κάνουμε την απόδειξη με αναλυτική 

γεωμετρία. 

Θεωρούμε την εξίσωση της υπερβολής: 

1
²

²
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a

x
 . Στο σημείο Τ, η εφαπτομένη έχει τιμή: 
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dx
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Από αυτή την τιμή μπορούμε να βρούμε την τιμή του 

ημίτονου γωνίας πρόσπτωσης: 

41
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Αν φέρουμε ΑΤ και υπολογίσουμε την κλίση της θ3 μπορούμε από αυτήν και την θ1 να 

υπολογίσουμε το ημθ2 της γωνίας θ2 που κάνει η ΑΤ με την κάθετο στο σημείο Τ. 

42
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c
 άρα έχουμε: n

c





1

2  

Ο Ιμπν Σαχλ έδωσε και ένα φακό με δύο εστίες θεωρώντας την αντίστροφη πορεία του 

φωτός. Μια εικόνα του φακού αυτού φαίνεται στο πρόγραμμα Fakoi (εικ. 24). 

Δέσμη με γωνία πρόσπτωσης 0° :
 τέλεια εστίαση
Δέσμη με γωνία πρόσπτωσης# 0° : 
Μη τέλεια εστίαση  

Εικόνα 24 Φακός Ιμπν Σαχλ: σε 
περίπτωση μη κάθετης 
πρόσπτωσης έχουμε μία καυστική 
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Μπορούμε να δούμε ότι οι ακτίνες εστιάζονται τέλεια, όταν η πηγή βρίσκεται στην εστία, 

δεν εστιάζονται όμως τέλεια σε άλλα σημεία. 

D) Λογισμικό diathlasi 
Το λογισμικό αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως. Τονίζονται εδώ μερικές λειτουργίες 
του. Η πρώτη λειτουργία αναφέρεται στην ιστορία του νόμου της διάθλασης. Στο 
λογισμικό δίνονται στοιχεία για τους: Πτολεμαίο, Αλ Χαϊθάμ, Καρτέσιο, Κέπλερ, 
Νεύτωνα και Fresnel. 

Νόμος του Κέπλερ. 

Ο Κέπλερ τον 17ο αιώνα έφθασε και αυτός στον ίδιο νόμο με το νόμο αναλογίας μεταξύ 

γωνίας πρόσπτωσης και διάθλασης του Πτολεμαίου. Ο Κέπλερ γνώριζε ότι ο νόμος του 

είναι προσεγγιστικός και ότι ίσχυε μόνο για μικρές γωνίες. Μιλώντας λοιπόν για «νόμο του 

Κέπλερ» θα μιλάμε για ένα νόμο που ισχύει για γωνίες μικρότερες από 45 μοίρες. O Κέπλερ 

έδωσε ως συντελεστή αναλογίας μεταξύ γωνίας πρόσπτωσης και γωνίας διάθλασης το 2/3 

για τη διάθλαση σε γυαλί και 3 / 4 για διάθλαση σε νερό. Είναι ενδιαφέρον ότι πρόσφατα οι 

Galili και Goldberg (1996) πρότειναν για διδακτικούς λόγους να δίνεται μια εμπειρική 

αναλογία για διάθλαση από αραιό σε πυκνό μέσο όπου ο νόμος θα είναι:  

γωνία διάθλασης = 2/3 *γωνία πρόσπτωσης.  

Αντίστροφα από πυκνά σε αραιά μέσα θα ισχύει: 

 γωνία διάθλασης = 3/2 γωνία πρόσπτωσης.  

Οι σχέσεις αυτές δίνουν καλά ποιοτικά αποτελέσματα και θεωρούνται ότι βοηθούν το 

μαθητή να κάνει προβλέψεις και εξηγήσεις για τα οπτικά φαινόμενα, όπως π.χ. τη 

λειτουργία των φακών. 

Νόμος του Snell - Επίδραση της γνώσης του νόμου  

Λίγο μετά τον Κέπλερ ο Snell, άγνωστο πως, κατέληξε στον ομώνυμό του νόμο που δίνει τη 

σωστή σχέση ανάμεσα στις δύο γωνίες. Ο Καρτέσιος χρησιμοποιώντας μια μηχανική 

αναλογία απέδειξε το νόμο της διάθλασης ως: 
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αλλά διαφορετικού περιεχομένου: 
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. Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση η ταχύτητα 

είναι μεγαλύτερη στο οπτικά αραιότερο μέσο. Η αρχή του ελάχιστου χρόνου θεωρήθηκε 

από τους οπαδούς του Καρτεσίου ως μεταφυσική, όμως αργότερα η ορθότητα της 

αποδείχτηκε από τον Huygens (Sabra 1981)  

Στην ιστορία της οπτικής εξέχουσα θέση έχει και ο Νεύτωνας που πίστευε στην 

σωματιδιακή φύση του φωτός. Ο Νεύτωνας δεχόταν και αυτός το νόμο του Snell και για να 

τον εξηγήσει δεχόταν και αυτός, όπως ο Καρτέσιος, ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 

μεγαλύτερη μέσα στο οπτικά πυκνότερο μέσο. Για την εξήγηση της διάθλασης χρησιμο-
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ποίησε ένα μοντέλο βαρύτητας. Πίστευε δηλαδή ότι τα σωματίδια του φωτός κάτω από την 

επίδραση ενός πεδίου δυνάμεων μεταβάλλουν την πορεία τους καθώς εισέρχονται σε ένα 

νέο μέσο.  

Στο λογισμικό diathlasi χρησιμοποιούμε μετρήσεις του Νεύτωνα που δείχνουν ότι αυτός 

πίστευε στην αξία του νόμου του Snell. Αυτό φαίνεται από το ότι δίνει περισσότερες 

μετρήσεις στις μεγαλύτερες γωνίες πρόσπτωσης, όπου γίνεται εμφανής η διαφορά μεταξύ 

των προσεγγιστικών νόμων και του σωστού νόμου του Snell. Αντίθετα οι Πτολεμαίος και Αλ 

Χαϊθάμ καθώς δε γνώριζαν το νόμο του Snell έδιναν την ίδια βαρύτητα σε όλη την περιοχή 

των δεδομένων.  

Χρήση του Λογισμικού για τη μελέτη των δεδομένων του μαθητή και των ιστορικών 
αναφορών 

Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Μελέτη των δεδομένων-ιστορικά αποτελέσματα», τότε 

μπορεί να εισάγει τα δεδομένα του στον παρουσιαζόμενο πίνακα. Πατώντας το κουμπί 

«ανάλυση δεδομένων» μπορεί να δει δύο γραφικές παραστάσεις: Α) το ημίτονο γωνίας 

διάθλασης ως συνάρτηση του ημίτονου γωνίας πρόσπτωσης. Στην γραφική αυτή 

παράσταση δίνεται ο δείκτης διάθλασης σύμφωνα με τα δεδομένα. Β) Τη γωνία διάθλασης 

ως συνάρτηση της γωνίας πρόσπτωσης.  

Με το κουμπί «μοντέλα» ο χρήστης μπορεί να δει τι καμπύλη δίνουν τα μοντέλα Κέπλερ και 

του νόμου Snell.  

Εμπειρικός νόμος: Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο εμπειρικός αυτός νόμος δίνει μια 

προσέγγιση του νόμου του Κέπλερ για το γυαλί και το νερό με συντελεστή αναλογίας 2/3 

για μετάβαση από αραιό σε πυκνό και 3/2 για την αντίστροφη περίπτωση. 

Πατώντας το κουμπί «αναμενόμενα αποτελέσματα» ο χρήστης καλείται να δώσει την τιμή 

του δείκτη διάθλασης που επιθυμεί και μετά ακολουθεί την ίδια διαδικασία όπως και 

προηγουμένως μόνο που τα δεδομένα οφείλονται στον υπολογιστή. 

Μπορεί ο χρήστης να δει διάφορες «ιστορικές μετρήσεις» (Πτολεμαίου, Αλ Χαϊθάμ, Witello 

και Νεύτωνα). Οι τιμές αφορούν διάθλαση από αέρα σε γυαλί ή σε νερό. 

Ιστορικές σημειώσεις - Ιστορικές μετρήσεις 

Οι ιστορικές σημειώσεις δίνουν στο μαθητή την ευκαιρία να μελετήσει τη συμβολή 

διαφόρων μελετητών αναφορικά με τη μελέτη της διάθλασης. Ιδιαίτερα εξετάζονται η 

συμβολή του Πτολεμαίου και του Αλ Χαϊθάμ. Για τη συμβολή του Πτολεμαίου, εκτός από τις 

μετρήσεις του, παρουσιάζεται μια εξομοίωση του πειράματος του Πτολεμαίου με τη 

διάθλαση από νερό στον αέρα και τέλος η μελέτη της σχέσης μεταξύ γωνίας πρόσπτωσης 

και γωνίας διάθλασης. 
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Ερμηνεία του νόμου: Σωματίδια ή κύματα 

Πατώντας το κουμπί «Ερμηνεία του Νόμου» 

εμφανίζεται μια οθόνη με διαδιδόμενα κύματα, μια 

οθόνη για τη σωματιδιακή φύση του φωτός και μία 

οθόνη με διάφορους επιλογείς που επιτρέπουν στο 

χρήστη να μεταβάλλει: το λόγο των δεικτών 

διάθλασης, τη γωνία πρόσπτωσης και τη δύναμη 

που επιδρά στα σωματίδια σύμφωνα με το 

σωματιδιακό μοντέλο του Νεύτωνα. Αν ο χρήστης 

επιλέξει το νόμο του Fermat, τότε εμφανίζονται και 

άλλες επιλογές.  

Με την επιλογή ΑΡΧΗ ο χρήστης παρατηρεί 
κύματα που προσπίπτουν και διαθλώνται. Μπορεί 

να μεταβάλλει τη γωνία πρόσπτωσης καθώς και το 

λόγο των δεικτών διάθλασης. Με την επιλογή 

ΑΚΤΙΝΑ (εικ. 25) εμφανίζεται η ακτίνα που αντιστοιχεί στα μέτωπα κύματος. Υπάρχουν 

διάφορες επιλογές: α) μεταβολή του δείκτη διάθλασης, β) ταχύτητα στο δεύτερο μέσο σε 

σχέση με την ταχύτητα στο πρώτο μέσο γ)γωνία πρόσπτωσης. Μπορεί τότε να διαπιστώσει 

ότι η ερμηνεία του Fermat για το νόμο του Snell 

είναι η ορθή, καθώς συγκρίνει τις τιμές του δείκτη 

διάθλασης με τους λόγους των ταχυτήτων c1/c2 

και c2/c1. Ένα άλλο θέμα που μπορεί να μελετήσει 

είναι η σωματιδιακή θεωρία του Νεύτωνα (εικ. 

26). Ο Νεύτωνας, για να εξηγήσει τη διάθλαση, 

έδωσε ένα μοντέλο βαρυτικής δύναμης που 

επιδρά μέσα σε μια πεπερασμένη περιοχή με 

σταθερή «βαρυτική» δύναμη. Τότε η τροχιά ενός 

σωματιδίου – που έξω από αυτήν την περιοχή 

είναι ευθύγραμμη – κάμπτεται προς την κάθετο αν 

η δύναμη είναι ελκτική, ή μακριά από την κάθετο 

αν η δύναμη είναι απωστική. Ο Νεύτωνας, για να 

εξηγήσει το φαινόμενο της μερικής ανάκλασης, 

υπέθεσε ότι τα σωματίδια καθώς διέρχονται από 

την επιφάνεια δημιουργούν διαταραχές στην 

πυκνότητα που έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται αραιώματα που δίνουν απωστική 

δύναμη. 

 Μερική ανάκλαση 

Η μερική ανάκλαση του φωτός σε μια διαφανή επιφάνεια, που δεν ήταν δυνατό να 

εξηγηθεί με τις διάφορες σωματιδιακές θεωρίες, εξηγήθηκε από τον Fresnel με βάση την 

κυματική θεωρία του φωτός, στο πρώτο τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα. Ο μαθητής 

μπορεί να μελετήσει το ποσοστό της μερικής ανάκλασης ως συνάρτηση του δείκτη 

διάθλασης και της γωνίας παρατηρώντας τον αριθμό των ανακλωμένων και διαθλωμένων 

ακτίνων (εικ. 26). Μπορεί να δει ότι για διάθλαση από πυκνό σε αραιό υπάρχει η κρίσιμη 

γωνία πάνω από την οποία το ποσοστό της διαθλώμενης είναι μηδέν.  

Μελέτη των πειραματικών σφαλμάτων 

 

Εικόνα 26   Σωματίδια του Newton 
 

 

Εικόνα 25 Μερική ανάκλαση 
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Η ανάλυση των πειραματικών σφαλμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις 

επιστημονικές δεξιότητες στην οποία μπορεί να μυηθεί ο μαθητής. Κάνοντας ανάλυση των 

σφαλμάτων του, μπορεί να κατανοήσει γιατί πολλές φορές τα αποτελέσματά του δε 

συμφωνούν με τα αναμενόμενα. Αν ένας στόχος της διδασκαλίας μέσα στα εργαστήρια 

είναι και ο σχεδιασμός των πειραμάτων και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ο μαθητής θα 

πρέπει να μάθει να λαμβάνει υπόψη του τη δυνατότητα για πειραματικά σφάλματα και να 

σχεδιάζει το πείραμά του έτσι που να ελαχιστοποιεί τα σφάλματα αυτά. Η ελαχιστοποίηση 

των σφαλμάτων μπορεί να συνδυαστεί με μια διεύρυνση στην κατανόηση των εννοιών. 

Συστηματικά σφάλματα 

Στο λογισμικό αυτό δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να μελετήσει μερικά συστηματικά 

πειραματικά σφάλματα που αφορούν την τοποθέτηση του ημικυκλίου. Ταυτόχρονα μπορεί 

να παρατηρήσει και τα τυχαία σφάλματα. 

Μελέτη της επίδρασης του μεγέθους 
του ημικυκλίου στο σφάλμα 

Αν θέλει μπορεί να μελετήσει το μέγεθος 

του ημικυκλίου ως παράγοντα που 

καθορίζει το μέγεθος του σφάλματος. 

Αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να 

κατανοήσει την επίδραση της διάθλασης 

στα σφάλματα: Αν το ημικύκλιο είναι 

πολύ μεγάλο είτε πολύ μικρό, τότε ένα 

μικρό αρχικό σφάλμα θα δώσει μεγάλο 

σφάλμα στη γωνία διάθλασης. Παίζοντας 

με τις διαστάσεις του ημικυκλίου μπορεί 

να διαπιστώσει ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις υπάρχει μία «άριστη» τιμή 

για την ακτίνα που ελαχιστοποιεί τα 

σφάλματα. Αυτό μπορεί να το 

διαπιστώσει κάνοντας την επιλογή 

«συγκρίσεις» και επιλέγοντας «Άριστο ημικύκλιο» οπότε εμφανίζεται μία γραφική 

παράσταση του μέσου σφάλματος ως συνάρτηση της ακτίνας του ημικυκλίου (εικ. 27).  

Άλλες επιλογές 

Μέσα στο λογισμικό έχουν ενσωματωθεί και άλλες επιλογές που επιτρέπουν τη σύνδεση με 

άλλα φαινόμενα τα οποία έχουν σχέση με το δείκτη διάθλασης: Μέσα από την επιλογή 

πειράματα ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει την πορεία μιας παράλληλης 

δέσμης μέσα από το ημικύκλιο. Η επιλογή αυτή δίνει ενδιαφέροντα αποτελέσματα αν 

μεταβάλλει το δείκτη διάθλασης. Αν ο δείκτης διάθλασης γίνει μικρότερος από 1, τότε το 

ημικύκλιο δρα ως αποκεντρωτικός φακός και όχι ως συγκεντρωτικός οπότε έχει την 

προσομοίωση για ένα πείραμα που δύσκολα πραγματοποιείται στα σχολικά δεδομένα.  

Πατώντας το κουμπί CTRL και το αριστερό πλήκτρο του ποντικού παράγεται μια δέσμη 

ακτίνων. Εδώ έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει το δείκτη του ποντικιού οπουδήποτε 

μέσα στην οθόνη. Αυτό δίνει δυνατότητες που όμως δεν είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθούν σε ένα πραγματικό πείραμα: φωτεινή πηγή μέσα στο ημικύκλιο, όπως 

να υπάρχει μια πηγή φωτός μέσα στο  γυάλινο ημικύκλιο. Η δυνατότητα να μεταβάλλεται ο 

   

 

Εικόνα 27 Εύρεση του αρίστου ημικυκλίου 
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δείκτης διάθλασης μπορεί να δώσει προσομοίωση πειραμάτων που παλαιότερα 

ονομάζονταν «πειράματα έκπληξης» (Knoll 1970), σύμφωνα με το οποίο ένας "φακός αέρα" 

(2 διαφανή πιατάκια κολλημένα στα χείλη τους μέσα σε νερό) τοποθετείται μέσα σε νερό. 

Τότε ένας αμφίκυρτος φακός δρα ως αποκεντρωτικός, πράγμα που προκαλεί έκπληξη στους 

μαθητές γιατί συνδυάζουν το συγκεντρωτικό φακό με το σχήμα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

το νόμο της διάθλασης (Amarjit Singh & Philip Butler1990).  

Ε) Φακοί  και λογισμικό FAKOI 

Η διδασκαλία των φακών μπορεί να βοηθηθεί από μερικά ιστορικά θέματα.  

Μια δυσκολία που αντιμετώπισε ο Αλ Χαϊθάμ αναφορικά με το σχηματισμό των ειδώλων 

ήταν: ότι οι ακτίνες από ένα σημείο που προσπίπτουν σε μία οπτική συσκευή δε συγκλίνουν 

σε ένα άλλο σημείο. Όπως είδαμε στα κάτοπτρα (κεφ. 3) οι ακτίνες μόνο κατά προσέγγιση 

περνούν από το σημείο του ειδώλου. Το ίδιο μπορούμε να δούμε ότι συμβαίνει και με τους 

φακούς. Σε εικόνες που οφείλονται στον Dela Porta (Ronchi 1956) με σχήματα ακτίνων αυτή 

η δυσκολία είναι εμφανής καθώς δείχνει τις ακτίνες να μη συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. 

Η δυσκολία αυτή ξεπεράστηκε από τον Κέπλερ που σκέφτηκε να περιορίσει τις ακτίνες με 

ένα διάφραγμα. Αργότερα εμφανίστηκε η προσεγγιστική θεωρία που ανέπτυξε ο Gauss και 

αφορά λεπτούς φακούς. Όπως παρατηρήθηκε προηγουμένως υπάρχει μία δυσκολία για 

την κατανόηση της χρήσης των διαφραγμάτων μπροστά σε φακούς, δηλαδή οι μαθητές 

περιμένουν ότι αν καλυφθεί ένα μέρος του φακού θα εξαφανιστεί ένα μέρος του ειδώλου. 

Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών έχει αναπτυχθεί το λογισμικό "Fakoi" σε περιβάλλον 

Visual Basic 5. Το λογισμικό επιτρέπει με τη βοήθεια διαφραγμάτων να καλύπτεται ένα 

τμήμα του φακού οπότε μπορεί να ιδωθεί ότι ένα μέρος των ακτίνων εστιάζεται σε ένα 

σημείο. Τα διαφράγματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της εστίασης των 

δεσμών που έχουν ένα περιορισμένο γωνιακό άνοιγμα.  

Στο λογισμικό έχουν ενσωματωθεί δυνατότητες που επιτρέπουν στο μαθητή να 

παρατηρήσει το φαινόμενο της μη πλήρους εστίασης, καθώς και το σημείο που εστιάζεται 

μία δέσμη σύμφωνα με την προσεγγιστική θεωρία του Gauss. Το σημείο αυτό εμφανίζεται 

με ένα σταυρό. Με τη χρήση του ποντικιού του υπολογιστή ο μαθητής μπορεί να 

παρατηρήσει ότι η θέση του ειδώλου συμπίπτει με την τομή των ακτίνων μόνο όταν έχουμε 

λεπτό φακό.  

Το πρόγραμμα επιτρέπει και τη μελέτη της πορείας παράλληλων δεσμών. Μπορεί να 

ιδωθεί ότι μόνο κατά προσέγγιση περνούν όλες οι ακτίνες από την εστία. Το πρόγραμμα 

επιτρέπει και μεταβολές του δείκτη διάθλασης που δεν είναι εύκολο να μελετηθούν στην 

πράξη.  

Μια άλλη προτεινόμενη δραστηριότητα είναι το “πείραμα έκπληξης” (Knoll 1970), που 

αναφέρθηκε στο "άλλες επιλογές" του λογισμικού "diathlasi". Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει 

δείκτη διάθλασης<1 οπότε παρατηρεί την αποκλίνουσα δέσμη με αμφίκυρτο φακό.  
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Μέσα στο λογισμικό "Fakoi" δίνεται η δυνατότητα να μελετηθούν οι φακοί του Ιμπν Σαχλ. Ο 

μαθητής μπορεί και εδώ να παρεμβάλλει διαφράγματα και να παρατηρήσει μία σχετική 

βελτίωση της εστίασης για στενές δέσμες. Επίσης μπορεί να παρατηρήσει την τέλεια 

εστίαση που προέβλεψε ο Ιμπν Σαχλ για τις 

περιπτώσεις των ακτίνων που ξεκινούν από ορισμένα 

σημεία στον αμφίκυρτο και την τέλεια εστίαση της 

παράλληλης δέσμης με μηδέν γωνία κλίσης στον 

επιπεδόκυρτο φακό (εικ. 24). 

Αν η δέσμη σχηματίζει μια γωνία με τον άξονα του 

φακού, τότε παρατηρούμε ότι η εστίαση δεν είναι 

τέλεια (εικ. 24). 

Το ίδιο παρατηρούμε και για την περίπτωση του 

αμφίκυρτου φακού (εικ. 28). Έχουμε τέλεια εστίαση 

στην ειδική περίπτωση που η πηγή του φωτός 

βρίσκεται στην εστία της μίας υπερβολής, ενώ σε κάθε 

άλλη περίπτωση η εστίαση είναι προσεγγιστική. 

Μπορούμε να δούμε και εδώ την επίδραση των 

διαφραγμάτων. Η αξία των φακών του Ιμπν Σαχλ 

έγκειται στο ότι στηρίχτηκαν στη σωστή σχέση του νόμου του Snell.  

Φακοί και  κυματική θεωρία 

 Η λειτουργία των φακών μπορεί να μελετηθεί και σύμφωνα με την κυματική θεωρία. 
Το μοντέλο της κυματικής θεωρίας μπορεί να συνδυαστεί με το μοντέλο των ακτίνων 
όπως και στην περίπτωση της ανάκλασης.  

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση των φακών είναι ότι μπορούμε μέσα από το 
λογισμικό FAKOI να παρατηρήσουμε τη μεταβολή στο σχήμα των μετώπων κύματος. 

Το λογισμικό επιτρέπει να παρατηρηθεί η συμπεριφορά των κυμάτων στην 
περίπτωση που προσπίπτει το φως από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο 
φακό και το αντίστροφο.  

Συμπεράσματα 

Ο Πτολεμαίος έδωσε το αρχαιότερο γνωστό ποσοτικό πείραμα. Η μελέτη των δεδομένων του 

δίνει την ευκαιρία να δούμε μια περίπτωση πιθανής προσαρμογής δεδομένων που να 

ταιριάζουν με τη θεωρία. Η μελέτη αυτής της προσαρμογής των δεδομένων μπορεί να 

συνδυαστεί με συζήτηση θεμάτων ηθικής που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα (Allchin 

1998). Η συσκευή του στηρίχτηκε στη θεωρία εκπομπής από το μάτι. Αντίθετα η συσκευή του 

Αλ Χαϊθάμ στηρίχτηκε στην άποψη ότι το φως εκπέμπεται από τα σώματα. Οι δύο μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται στη σχολική πράξη. Τα γνωστά πειράματα με καρφίτσες ή χάρακες   (π.χ. 

Walker 1973) επαναλαμβάνουν τη μέθοδο του Πτολεμαίου με τα γνωστά μειονεκτήματα της 

μεγέθυνσης του ειδώλου. Η χρήση προβολέων είναι κατ’ ουσία η μέθοδος του Αλ Χαϊθάμ. Οι 

κανόνες του Αλ Χαϊθάμ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δειχτεί η προσωρινότητα των 

θεωριών της φυσικής αρκεί να γίνει μια προσεκτική προσέγγιση και να μη θεωρηθεί από τους 

διδασκόμενους ότι η ενασχόληση με τη φυσική είναι κάτι το μάταιο.  

Όπως τονίζει ο Οικονόμου (1990) η φυσική δεν μπορεί να οριστεί από ένα εκ των προτέρων 

δοσμένο αντικείμενο μελέτης όσο από τη μεθοδολογία της. Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να 
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φανεί μέσα από απλά πειράματα, όπως αυτά που αφορούν οπτικά φαινόμενα. Τα 

πειράματα  που δίνουν ποσοτικές παρατηρήσεις (όπως αυτά που αφορούν το νόμο της 

διάθλασης) με την επίδραση του εποικοδομισμού έχουν κάπως παραμεληθεί. Όμως για την 

πραγματική κατανόηση της φύσης της φυσικής θα πρέπει να  επανέλθουν πιο ενεργά στη 

διδασκαλία.  Τέλος η «τέλεια εστίαση» του Ιμπν Σαχλ μπορεί να δείξει και πάλι την 

προσεγγιστική φύση των θεωριών της φυσικής καθώς παύει να υπάρχει αυτή η τέλεια 

εστίαση μόλις η πηγή πάψει να βρίσκεται στην εστία, ή οι παράλληλες ακτίνες αποκτήσουν 

κάποια κλίση.   
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Κεφάλαιο 5, Οραση 

Η διδασκαλία της όρασης περιλαμβάνει: α) Τη λειτουργία του ματιού ως οπτικού οργάνου,  

β) τη μεταβίβαση της πληροφορίας στον εγκέφαλο,  γ) τη διόφθαλμη όραση,  δ)Τα 

σφάλματα και τις οπτικές απάτες. 

Στο κεφάλαιο αυτό δεν εξετάζεται η αντίληψη των χρωμάτων καθώς το θέμα αναλύεται σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Α) Λειτουργία του ματιού ως οπτικού οργάνου 

Θεωρείται πρωταρχικής σημασίας να αντιληφθούν οι μαθητές ότι για να δούμε κάτι, θα 

πρέπει μια αποκλίνουσα δέσμη φωτός να έρθει από κάθε σημείο του αντικειμένου και να 

προσπέσει στο μάτι. Το εύρος της φωτεινής αυτής δέσμης καθορίζεται από το μέγεθος της 

κόρης. Αυτή η βασική γνώση είχε κατά κάποιο τρόπο εμποδιστεί με την άποψη των 

αρχαίων Ελλήνων: Ευκλείδη, Ήρωνα, Πτολεμαίου Θέωνα και του Άραβα Αλ Κίντι, ότι το μάτι 

εκπέμπει ακτίνες όρασης (όψεις). Σε μελέτες για τις απόψεις των μαθητών βρίσκεται ότι 

λίγοι μαθητές έχουν την άποψη ότι το μάτι εκπέμπει ακτίνες. Όμως πιθανόν η απάντηση να 

εξαρτάται από το πλαίσιο της ερώτησης. Αρκετοί φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. που τους ζητήθηκε 

να σχεδιάσουν  ακτίνες και να εξηγήσουν τη λειτουργία του  μικροσκοπίου έδωσαν 

εξηγήσεις με φράσεις όπως "μια ακτίνα φεύγει από το μάτι μας". Κατά κάποιο τρόπο το 

ίδιο παρατηρούμε και στον Αριστοτέλη που ενώ ανέπτυξε τη θεωρία της επίδρασης του 

μέσου και της απόρριψης των ακτίνων όρασης, στην περίπτωση της εξήγησης της Άλως και 

του Ουράνιου τόξου χρησιμοποιεί τις "όψεις" για να εξηγήσει τα φαινόμενα. 

Ο πρώτος που δίνει μια ξεκάθαρη θεωρία για το μάτι ως όργανο που δέχεται το φως από το 

εξωτερικό είναι ο Αλ Χαϊθάμ. Είναι χρήσιμο διδακτικά να παρουσιαστεί η θεωρία του, γιατί 

μπορεί να έρθει σε αντιπαραβολή με τη σύγχρονη θεωρία του ματιού.  Ο Αλ Χαϊθάμ βασικά 

έδωσε την άποψη ότι το είδωλο σχηματίζεται ορθό στην επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς 

που είναι το ευαίσθητο σημείο του ματιού. Φαίνεται περίεργο ότι επέμενε στο ορθό 

είδωλο, και δε δέχτηκε το αντεστραμμένο μιας και είχε μελετήσει το σκοτεινό θάλαμο και 

θα μπορούσε να θεωρήσει το μάτι ως ένα είδος σκοτεινού θαλάμου. Το ότι το είδωλο 

σχηματίζεται αντεστραμμένο στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς προκαλεί δυσκολίες 

και στους μαθητές. 

2- Διδασκαλία του ματιού ως οπτικού οργάνου 

Για τη διδασκαλία της λειτουργίας του ματιού ο Goldberg κά (1995) προτείνουν 
δραστηριότητες στις οποίες οι μαθητές μελετούν  διάφορες ιδιότητες του ματιού και 
της όρασης. Αυτές καθοδηγούν την οικοδόμηση  ενός μοντέλου του ματιού. 

Αναπτύσσονται οι ακόλουθες ιδέες: 

Το μάτι ως οπτικό όργανο,  βλέπω ένα αντικείμενο, ο αμφιβληστροειδής έχει περιοχές 
ευαίσθητες στο φως. 

Οι μαθητές εξερευνούν δύο  παθήσεις (πρεσβυωπία, μυωπία) και μπορούν να 
δώσουν τη διόρθωση. Στην τελευταία δραστηριότητα μελετούν την παραγωγή 
εικόνων στις εφημερίδες και εφαρμόζουν το μοντέλο της όρασης για να εξηγήσουν το 
φαινόμενο. 

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:  
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α) Εξέταση του ματιού. Οι μαθητές κάνουν την εξέταση με τη βοήθεια ενός καθρέφτη, για 

να ανακαλύψουν γεωμετρικά χαρακτηριστικά καθώς και το μέγεθος της κόρης όταν 

υπάρχει λίγο ή πολύ φως.  

β) Τυφλό σημείο. Για να προβληματιστούν οι μαθητές για το εσωτερικό του ματιού κάνουν 

μια άσκηση παρατήρησης του τυφλού σημείου. Στη δραστηριότητα αυτή ο κάθε μαθητής 

θα πρέπει πάνω σε μια κάρτα να γράψει ένα Χ  (περίπου 1 cm από την άκρη της) και να 

κάνει έναν κύκλο του ιδίου ύψους όπως το Χ περίπου 5cm δεξιά από το Χ. Κρατά την κάρτα  

στο ύψος του ματιού του  με τεντωμένο το χέρι και ακολούθως κλείνει το αριστερό του 

μάτι. Το «Χ» θα πρέπει να είναι μπροστά στο δεξί του μάτι. Αν κινήσει αργά την κάρτα προς 

το πρόσωπο του ενώ παρατηρεί το «Χ» με το δεξί του μάτι, θα πρέπει να παρατηρήσει μια 

εξαφάνιση του Ο και μετά μια επανεμφάνιση του.  Η δραστηριότητα αυτή προκαλεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Αυτό δοκιμάστηκε με επιτυχία σε φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Ο 

διδάσκων μπορεί να εξηγήσει ότι η εξαφάνιση του Ο οφείλεται στο ότι το φως από το Ο 

πέφτει σε ένα σημείο του ματιού που είναι  η είσοδος του οπτικού νεύρου.  

Ιστορική σημείωση: Ο  Edme Mariotte το 1668 (Pauty Michel 2001) έχοντας κατανοήσει ότι 

το οπτικό νεύρο δεν είναι ακριβώς πίσω από την κόρη αλλά (στο δεξί μάτι) λίγο αριστερά 

προς τη μύτη, με υπολογισμό έβαλε δύο άσπρα χαρτιά σε ένα σκούρο τοίχο  σε απόσταση 

"δύο πόδια" μεταξύ τους. Καθώς απομακρύνθηκε  από τον τοίχο έχοντας το αριστερό του 

μάτι κλειστό προς έκπληξη του είδε να εξαφανίζεται το ένα χαρτάκι. Έτσι ανακαλύφθηκε το 

τυφλό σημείο. 

γ) Κοντινό και μακρινό σημείο. 

 Δραστηριότητες που αφορούν το πιο κοντινό σημείο για ανάγνωση χωρίς θόλωμα της 

εικόνας και το πιο μακρινό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να διαβάσει χωρίς βοήθεια 

γυαλιών. Μπορούν να δουν οι μαθητές ότι ο καθένας από αυτούς έχει το δικό του κοντινό 

και μακρινό σημείο. 

Διδασκαλία ενός απλού  μοντέλου της όρασης 

Με αυτήν τη 
συζήτηση/επίδειξη 
αναπτύσσεται ένα αρχικό 
μοντέλο της όρασης που 
στηρίζεται στις προηγούμενες 
παρατηρήσεις. Το μοντέλο 
είναι απλό, προσεγγιστικό και 
έχει να κάνει μόνο με την 
αχρωματική όραση 

1. Κατ' αρχήν με συζήτηση 
δημιουργείται ένα χονδροειδές διάγραμμα του μοντέλου του ματιού, όπως στην 
εικόνα 1. 

Τα ερωτήματα που μπορούν να συζητηθούν είναι: Ποια είναι η λειτουργία του 
κερατοειδούς, της κόρης, της ίριδας; Τι παρατηρήσαμε; Μήπως μπορούμε να 
σκεφτούμε ότι ο αμφιβληστροειδής συμπεριφέρεται σαν μία οθόνη; Έχουμε διάθλαση 
του φωτός που μπαίνει στο μάτι;  

Ένα συμπέρασμα που θα προκύψει είναι ότι το μάτι συμπεριφέρεται σαν ένα οπτικό 
όργανο: ο σκοπός του είναι να σχηματίζει καθαρά είδωλα εξωτερικών αντικειμένων 

Κερατοειδής
Κόρη

Ίρις

Φακός

Αμφιβληστροειδής

Οπτικό νεύρο
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πάνω στον αμφιβληστροειδή. Τα βασικά του συστατικά είναι: ίρις, φακός και 
αμφιβληστροειδής. 

Αν και ο κερατοειδής ευθύνεται για 
το 75% της διάθλασης, για 
απλότητα θα ονομάσουμε το 
σύστημα κερατοειδούς - φακού  ως 
φακό του ματιού και θα υποθέτουμε 
ότι όλη η κύρτωση συμβαίνει στο 
φακό. Κάνουμε το διάγραμμα της 
εικόνας 2. 

 

Εδώ εισάγεται η εξής βασική ιδέα:  

Για να δω ένα σημείο, το φως που εκπέμπεται πρέπει να δίνει μία  αποκλίνουσα 
δέσμη από το σημείο και να μπει στο μάτι του παρατηρητή. 

Για να δείξουμε  έναν παρατηρητή που βλέπει ένα σημείο θα πρέπει να έχουμε 
τουλάχιστο δύο ακτίνες που δημιουργούν μία αποκλίνουσα δέσμη από αυτό το 
σημείο και μπαίνουν στο μάτι 

Αντιπαραβολή του μοντέλου του ματιού με το μοντέλο του ματιού του Αλ 
Χαϊθάμ 

Η αντιπαραβολή του μοντέλου του ματιού είναι χρήσιμη, γιατί οι μαθητές μπορούν να δουν 

ότι δεν ήταν πάντα αποδεκτό το ότι σχηματίζεται το είδωλο ανάποδα στον 

αμφιβληστροειδή. Ταυτόχρονα μπορούν να δουν τον προσωρινό και δοκιμαστικό 

χαρακτήρα των επιστημονικών θεωριών. 

Το βιβλίο του Αλ Χαϊθάμ «Αλ Μαναζίρ» περιέχει μια πλήρη περιγραφή των βασικών 

τμημάτων του ματιού. Δε στοχεύει στην ανατομική περιγραφή και στην κατασκευή των 

στρωμάτων ή τις διάφορες αρτηρίες, αλλά θέλει να το περιγράψει ως όργανο της όρασης. 

Όπως φαίνεται, τα στοιχεία του για το μάτι τα πήρε από τις περιγραφές του Γαληνού.  

Ο Αλ Χαϊθάμ αναφέρει τα δύο νεύρα που ξεκινούν από το πίσω μέρος του εγκεφάλου και 

καταλήγουν στο εξωτερικό μέσο του εγκεφάλου, μετά ενώνονται και γίνονται ένα νεύρο, το 

οποίο στη συνέχεια χωρίζεται σε δύο νεύρα και οι προεκτάσεις καταλήγουν στα δύο κοίλα 

τμήματα που περιέχουν τις οφθαλμικές κοιλότητες. Σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής 

του πιστεύει κι αυτός ότι τα νεύρα είναι κούφια. Τα διάφορα στρώματα του ματιού για τον 

Αλ Χαϊθάμ είναι:  

1. – Το λευκό λίπος που γεμίζει τη μεγάλη κοιλότητα και το ονομάζει «προσκολλημένη 

(επιπεφυκότα) (αλ μουλτάχιμα ). 

2. – Το σταφυλοειδές (Αλ Αναμπέϊα ) γι' αυτόν είναι μια κούφια σφαίρα που 

δίνει το χρώμα του ματιού και είναι προσκολλημένο με τον επιπεφυκότα. Ο επιπεφυκώς 

καλύπτει την σφαίρα εκτός από το μπροστινό μέρος στο κέντρο του οποίου υπάρχει η «οπή 

του σταφυλοειδούς (θάκμπ αλ αναμπέϊα )» δηλ. η κόρη του ματιού. 

Θεωρεί ότι αυτή η οπή είναι απέναντι από την κοιλότητα του νεύρου (αντίθετα με αυτά 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω που αφορούν το τυφλό σημείο). 

Είδωλο που
σχηματίζεται στον
αμφιβληστροειδή
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3.– Ο κερατοειδής (κουρνέια 

 είναι το λευκό διαφανές 

στρώμα, το οποίο καλύπτει την 

κόρη και όλο το μπροστινό μέρος. 

4– Ο κρυσταλλοειδής (Αλ Τζαλιντία 

), (το κρυσταλλοειδές 

σύμφωνα με το Γαληνό), είναι μια 

μικρή λευκή σφαίρα μέσα στο 

σταφυλοειδές και βρίσκεται στο άκρο 

της κοιλότητας του νεύρου. Ο 

κρυσταλλοειδής χωρίζεται σε δύο 

τμήματα που έχουν διαφορετική 

διαφάνεια. Το πρώτο έχει διαφάνεια 

που μοιάζει με τη διαφάνεια του 

κρυστάλλου, ενώ το δεύτερο κομμάτι 

του έχει διαφάνεια που μοιάζει με τη 

διαφάνεια του γυαλιού και το 

ονομάζει υαλοειδές υγρό.  

Ο Αλ Χαϊθάμ μας δίνει και άλλα βασικά τμήματα του ματιού. Η «λευκή υγρότητα» γεμίζει 

την κοιλότητα του σταφυλοειδούς και το ονομάζει ωοειδή υγρότητα (μπαϊντέια , 
ωοειδές σύμφωνα με τον Γαληνό), γιατί μοιάζει με το άσπρο του αυγού.  

Οι απόψεις του Αλ Χαϊθάμ για τη σύνδεση του οπτικού νεύρου με τον κρυσταλλοειδή στο 

σημείο όπου προσκολλάται με το σταφυλοειδές είναι γενικά σωστές, γιατί ο 

αμφιβληστροειδής είναι η προέκταση του οπτικού νεύρου και εξαπλώνεται μέσα στην 

κοιλότητα του ματιού. 

Αν η όραση συμβαίνει με την ενέργεια των φώτων που εκπέμπονται από κάθε σημείο της 

επιφάνειας προς την επιφάνεια του ματιού, αυτό συμβαίνει από όλα τα αντικείμενα που 

βρίσκονται απέναντι από το μάτι την ίδια στιγμή, αλλά το μάτι ξεχωρίζει το κάθε 

αντικείμενο και το χρώμα του. Ως προς αυτό το σημείο συμφωνεί με τις σύγχρονες 

απόψεις. 

Υπάρχουν δύο βασικές σκέψεις στη θεωρία του: 

Πρώτη: Οι αισθήσεις γίνονται αντιληπτές μόνο στον κρυσταλλοειδή. Κατά την κρίση του ο 

κρυσταλλοειδής είναι το πρώτο ειδικό όργανο που συναντά το φως καθώς μπαίνει στο 

μάτι.  

Δεύτερη: Αναφέρεται στο ότι το μάτι αντιλαμβάνεται ως χωριστές τις εικόνες καθενός 

σημείου της επιφάνειας προς την οποία βλέπει. Το φως φτάνει από κάθε σημείο της 

επιφάνειας του ορατού αντικειμένου, σε όλα τα σημεία του κερατοειδούς που είναι 

μπροστά στην κόρη, εισχωρεί μέσα από τον κερατοειδή μέχρις ότου να φτάσει ένα μέρος 

από το φως στο μπροστινό μέρος του κρυσταλλοειδή, όμως ο κρυσταλλοειδής δεν 

αισθάνεται το φως παρά μόνο αν η ακτίνα είναι κάθετη στην επιφάνεια του.  

 Αν θεωρήσουμε τον κώνο με κορυφή το σημείο Μ (εικ. 4) και βάση την κόρη, τότε οι 

ευθείες που ενώνουν τα σημεία από αυτό το αντικείμενο με το σημείο Μ δίνουν ακτίνες 

που εισχωρούν στο μάτι χωρίς να αλλάζει η πορεία τους λόγω διάθλασης. Ο 
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κρυσταλλοειδής νιώθει αυτό το φως. Η διάταξη των σημείων που προβάλλονται πάνω στον 

κρυσταλλοειδή ονομάζεται από τον Αλ Χαϊθάμ εικόνα (είδωλο) του «ορώμενου» (Σούρατ αλ 

μαμπσούρ ) αλλά και «συναρμολογημένη» εικόνα (Μουρτάμπα ) 

της οποίας τα τμήματα αντιστοιχούν στα τμήματα του αντικειμένου. Αυτή η άποψη θα 

πρέπει να αντιπαραβληθεί με τις σύγχρονες απόψεις. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι: Πώς 

αντιμετώπισε τις άλλες ακτίνες που 

προέρχονται από το σημείο και γιατί 

θεώρησε μόνο αυτές που κινούνται κατά 

την κάθετο; Πώς δικαιολόγησε ότι το μάτι 

τις αγνοεί;  

Το πρώτο του επιχείρημα ήταν, ότι στη 

φύση συμβαίνουν "φυσικές" κατακόρυφες 

κινήσεις. Το δεύτερο ήταν ότι η 

συνεισφορά της διάθλασης είναι πολύ 

μικρή. Για να το δείξει αυτό έκανε την εξής 

σύγκριση: όταν το μεσημέρι ένα κερί είναι 

αναμμένο δεν το αντιλαμβανόμαστε 

μπροστά στο φως του Ηλίου.  

Η συνέχιση της πορείας στο  μάτι 

Οι ακτίνες που γίνονται αισθητές στον κρυσταλλοειδή διαδίδονται μέχρι την επιφάνεια που 

τον διαχωρίζει από το υαλοειδές. Οι ακτίνες παθαίνουν διάθλαση στην ενδιάμεση 

επιφάνεια με την υαλοειδή υγρότητα (ρουτούμπατ αλ ζουγκαγκέΪα) Η 

υαλοειδής υγρότητα έχει διαφορετική "διαφάνεια" (δείκτη διάθλασης) από τη "διαφάνεια" 

του κρυσταλλοειδούς, το υαλοειδές είναι πιο διαφανές από το κρυσταλλοειδές (οπτικά πιο 

αραιό). Οι ακτίνες που διαθλώνται πάνω στη διαχωριστική επιφάνεια δεν τέμνονται μεταξύ 

τους μετά την είσοδο τους στο υαλοειδές.  

 Η εικόνα, όπως λέει, παραμένει μέσα στο υαλοειδές ως μία και καταλήγει στο κοίλωμα του 

νεύρου.  

Μια περίληψη της βασικής σκέψης του Αλ Χαϊθάμ φαίνεται στην εικόνα 4.  

Προσαρμογή της θεωρίας του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ αναφορικά με τις απαιτήσεις της 
διάθλασης. 

Ο Αλ Χαϊθάμ επιστρέφει στο θέμα της διάθλασης και προσπαθεί να την κάνει πιο ταιριαστή 

με τα φαινόμενα της φύσης και της ζωής. Με αυτήν την προσαρμογή έκανε ένα βήμα στη 

θεωρία του, την οποία επικαλείται όποτε παρουσιάζεται ανάγκη.  

Μπορούμε να θεωρήσουμε διάφορες ευθείες που ξεκινούν από το κέντρο του ματιού, 

διαπερνούν κάθετα την επιφάνεια του ματιού και σχηματίζουν ένα κώνο που ο Αλ Χαϊθάμ 

ονομάζει κώνο των ακτίνων. Ο Αλ Χαϊθάμ αναφέρει πειράματα και παρατηρήσεις που 

αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να παρατηρηθεί ένα αντικείμενο, ακόμη και αν είναι έξω 

από το ύψος του κώνου των ακτίνων.  

O Αλ Χαϊθάμ εξηγεί το θέμα: «Ο πειραματιστής στηρίζει μια λεπτή βελόνα ή κάποιο αιχμηρό 

αντικείμενο και το φέρνει σε μια θέση που είναι απέναντι από ένα λευκό τοίχο, καλύπτει το ένα 

 

Εικόνα  8 Η πορεία των ακτίνων μετά τον 
κρυσταλλοειδή κατά τον Αλ Χαϊθάμ 
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μάτι και τοποθετεί τη βελόνα κοντά στο άλλο μάτι, την πλησιάζει στο μάτι μέχρις ότου αγγίξει 

τις βλεφαρίδες του, οπότε τη φέρνει κοντά στο μέσο του ματιού και παρατηρεί προς τον λευκό 

τοίχο που είναι απέναντι του, βλέποντας τη βελόνα ως ένα διαφανές αντικείμενο που έχει 

κάποια αδιαφάνεια. Βλέπει τον τοίχο πίσω από τη βελόνα».  

Ο Αλ Χαϊθάμ εξηγεί ότι το μάτι βλέπει τον τοίχο ενώ καλύπτεται η κόρη του ματιού από τη 

βελόνα, διότι δε βλέπει απ’ ευθείας αλλά με διάθλαση των ακτίνων που έρχονται από τις 

πλευρές της βελόνας. 

Εστίαση, ιδιότητες του φακού του ματιού 

Ακολούθως οι μαθητές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι στο μάτι συμβαίνει μία 

εστίαση: Ζητείται από τους μαθητές να κρατήσουν το δείκτη τους σε απόσταση 30 cm από 

τα μάτια και μετά να κοιτάξουν εστιάζοντας την προσοχή τους σ' αυτό και ταυτόχρονα να 

προσπαθήσουν να δουν ένα μακρινό αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και το αντίστροφο. 

Θα παρατηρήσουν ότι ενώ βλέπουν καθαρά το δάχτυλο τους δεν μπορούν να δουν καθαρά 

και το μακρινό αντικείμενο, ενώ αντίστροφα θα βλέπουν καθαρά το μακρινό αντικείμενο 

και θολά το δείκτη τους.  

Όταν είχαν δουλέψει στους συγκλίνοντες φακούς, παρατήρησαν ότι όταν ελάττωσαν την 

απόσταση μεταξύ φακού και αντικειμένου, έπρεπε να αυξήσουν  την απόσταση οθόνης - 

ειδώλου. Με το μάτι όμως δεν συμβαίνει αυτό, αφού η απόσταση αυτή είναι σταθερή (του 

αμφιβληστροειδούς), άρα θα πρέπει να μεταβληθεί ο φακός το σχήμα του δηλαδή. 

Σ' αυτό το σημείο μπορούν να παρουσιαστούν φακοί με ίδια διάμετρο αλλά διαφορετικά 

πάχη. Μπορεί να φανεί ότι ο πιο παχύς φακός έχει μικρότερη εστίαση.  

Μπορούν να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι για μικρότερες αποστάσεις, για να γίνει 

εστίαση, θα πρέπει ο φακός να κάμπτεται έτσι που να αυξάνει η καμπυλότητα του. 

Ανάγκη για να ξεχωρίσει η εστίαση από την ικανότητα να ξεχωρίζουν οι λεπτομέρειες. 

Οι μαθητές θα πρέπει αφού έχουν 

αντιληφθεί ότι υπάρχει μία μέγιστη 

απόσταση πέρα από την οποία δεν 

μπορούν να δουν λεπτομέρειες ενός 

αντικειμένου χωρίς βοηθητικά μέσα, να 

αναρωτηθούν γιατί συμβαίνει αυτό. 

Εδώ θα πρέπει να εισαχθεί ένα απλό 

μοντέλο του αμφιβληστροειδούς, χωρίς 

να αναφέρονται κώνοι και ραβδία, στο 

οποίο να δείχνεται μία κατασκευή από 

φωτοευαίσθητα στοιχεία. Σε κοντινές 

αποστάσεις τα διάφορα τμήματα ενός 

αντικειμένου εστιάζονται σε 

διαφορετικές φωτοευαίσθητες περιοχές, αντίθετα σε μεγαλύτερες αποστάσεις όλες οι 

περιοχές ενός περίπλοκου αντικειμένου εστιάζονται μόνο σε μία φωτοευαίσθητη περιοχή, 

πράγμα που οδηγεί στην αδυναμία να ξεχωρίζουν τα διάφορα τμήματα του (εικ 5). 

Ξ
Σήματα από διάφορες περιοχές
του γράμματος φθάνουν μόνο
σε μία φωτοευαίσθητη περιοχή

Ξ
Λευκή περιοχή πάνω
από την ευθεία

Σκοτεινή περιοχή
(ευθεία)
Φωτεινή περιοχή κάτω
από την ευθεία

Το γράμμα κοντά στο μάτι

Ξ
Τα σήματα
ξεχωρίζουν

Εικόνα 5 
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Μυωπία, υπερμετρωπία, πρεσβυωπία  

Για το ερώτημα "πώς διορθώνεται η 

μυωπία και η πρεσβυωπία;"  ζητείται από 

τους μαθητές να δείξουν με σκίτσα το πώς 

αντιλαμβάνονται τα αντίστοιχα 

προβλήματα. Δίνεται η πληροφορία ότι 

στους πρεσβύωπες υπάρχει ευκρίνεια 

στην παρατήρηση των μακρινών 

αντικειμένων, όμως τα κοντινά 

αντικείμενα δε φαίνονται καθαρά. Με 

βάση το απλό μοντέλο του ματιού 

μπορούν οι μαθητές να σκεφτούν το 

σκίτσο του προβλήματος (εικ. 6). Καθώς 

τους ζητείται και μία λύση, μπορούν να δώσουν τη λύση με συγκλίνοντα φακό. Με τη 

βοήθεια ενός συγκλίνοντος φακού πετυχαίνουμε καλύτερη εστίαση. 

Η διδασκαλία του θέματος μπορεί να γίνει 

με τη βοήθεια μοντέλων ματιών που 

φτιάχνουμε με φακούς και οθόνη.  

Κατά παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζεται το 

θέμα της μυωπίας όπως φαίνεται στην 

εικόνα 7. Τίθεται το ερώτημα: "Τι είδους 

φακός θα ήταν χρήσιμος σε ένα μύωπα; 

Κάνε ένα σκίτσο για του τι συμβαίνει σ’ αυτή 

την περίπτωση". 

Για να διορθώσουμε το πρόβλημα θα πρέπει 

να κάνουμε τις δέσμες να αποκλίνουν. Με τη 

βοήθεια των μοντέλων των φακών 

μπορούμε να δείξουμε την κατάσταση. 

 

Πλευρική όραση 

Ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η πλευρική όραση. Ο Hewitt (1990) δίνει το θέμα της πλευρικής 

όρασης ως ένα θέμα που μπορεί να δείξει στο μαθητή μια διαφορά μεταξύ αυτών που 

παρατηρούμε στο κέντρο των ματιών και αυτών που βλέπουμε με τις πλευρές του ματιού. 

Είναι γνωστό ότι το μάτι πλευρικά είναι ευαίσθητο στις κινήσεις και δεν μπορεί να διακρίνει 

λεπτομέρειες. Ένας από τους πρώτους που προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για αυτό το 

θέμα  ήταν ο Άραβας Αλ Κίντι. 

Μεταβολές στην ευαισθησία μέσα στον κώνο όρασης για τον Αλ Κίντι. 

Ο Αλ Κίντι απορρίπτει την άποψη των οπαδών του Ευκλείδη ότι «η κεντρική ακτίνα όρασης 

είναι πιο ευαίσθητη ως συντομότερη και γι' αυτό αντιλαμβάνεται πιο δυνατά, δηλαδή ότι η 

ένταση της αντίληψης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μήκος της ακτίνας». Ένα 

επιχείρημά του είναι: ένα σώμα είναι κοντά στο μάτι αλλά το μάτι αντιλαμβάνεται πιο 

καθαρά ένα άστρο που βρίσκεται σε τεράστια απόσταση. 

Μακρινό
αντικείμενο

Στον πρεσβύωπα ο φακός δεν κάμπτεται αρκετά.
Για κοντινά αντικείμενα δεν έχουμε συγκέντρωση
των ακτίνων στον αμφιβληστροειδή

Διόρθωση με συγκλίνοντα φακό

Εικόνα 6 Ένα σκίτσο για το πρόβλημα της πρεσβυωπίας 

Αντικείμενο κοντά
στο κοντινό σημείο
της όρασης

Μακρινό αντικείμενο
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Για τον Αλ Κίντι η αξονική ακτίνα αντιλαμβάνεται πιο καθαρά το αντικείμενο, ενώ οι άλλες 

ακτίνες παράγουν πιο αδύνατες αισθήσεις αν η απόστασή τους είναι μεγάλη από τον 

κεντρικό άξονα. Με τις εξηγήσεις του ήγειρε νέα ερωτήματα: Γιατί οι περιφερειακές ακτίνες 

είναι λιγότερο δυνατές από ό,τι οι κεντρικές ακτίνες;  

Με μια νέα πρόταση ο Αλ Κίντι προσφέρει μια γεωμετρική εξήγηση για τις μεταβολές στην 

ένταση της ακτινοβολίας όρασης και ως εκ τούτου για την καθαρότητα της αντίληψης. 

Το όργανο της όρασης (εικ. 8), το μάτι δηλαδή είναι ο 

κύκλος ΑΒΓ με κέντρο το Δ. Το μέρος του ματιού που έχει τη 

δύναμη να αντιλαμβάνεται το ορατό αντικείμενο είναι το 

τόξο ΑΒΓ. Σχεδιάζονται: Η ΖΕ εφαπτομένη στο μέσο Β, η ΗΤ 

εφαπτομένη στο σημείο Α, που είναι ένα από τα δύο άκρα 

της εξωτερικής κυρτότητας του ματιού και η γραμμή ΙΚ 

εφαπτομένη στο σημείο Γ που είναι το άλλο άκρο της 

εξωτερικής κυρτότητας του ματιού.  

Ο Αλ Κίντι με βάση τη θεωρία της εκπομπής λέει ότι το τόξο ΗΤ 

«φωτίζεται» από τις ακτίνες από το σημείο Α, το τόξο ΙΚ από 

τις ακτίνες από το σημείο Γ και το τόξο ΖΕ φωτίζεται από το Β. 

Έτσι το τόξο ΙΛΤ φωτίζεται και από τα τρία σημεία, με 

αποτέλεσμα ο παρατηρητής να βλέπει καθαρότερα τα σημεία 

του απ' ότι τα άλλα σημεία.  

Έτσι ο Αλ Κίντι επιχειρηματολογεί υποστηρίζοντας ότι, ένα 

αντικείμενο που βρίσκεται στον άξονα του κώνου όρασης 

γίνεται αντιληπτό από την ακτινοβολία του κέντρου του 

ματιού, ενώ αντικείμενα που είναι στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου γίνονται αντιληπτά 

χάρη σε ακτινοβολία που εκπέμπεται από την περιφέρεια του ματιού.  

  

 2- Η Όραση από την ψυχολογική άποψη 

Η μελέτη της όρασης από ψυχολογική άποψη ξεκίνησε από τις μελέτες του Πτολεμαίου. Για 

τον Πτολεμαίο οι ακτίνες κινούνται στο διαφανή χώρο μέχρις ότου σταματήσουν από ένα 

αδιαφανές σώμα. Αυτό το σταμάτημα μεταφράζεται από μία αντίστοιχη αίσθηση της 

παρουσίας του έγχρωμου σώματος. Ο Πτολεμαίος διακρίνει δύο τρόπους εντοπισμού με 

την όραση. Ο ένας τρόπος έχει σχέση με το μήκος της ακτίνας όρασης και  η ακτίνα αυτή 

θεωρείται ως ενσυνείδητη. Ο άλλος τρόπος εξαρτάται από τη σχετική θέση των ακτίνων στο 

σύνολο του κώνου όρασης και κάθε ακτίνα θεωρείται ότι έχει τη συνείδηση μιας σχετικής 

αξίας της διεύθυνσης. 

Η αναπαράσταση του Πτολεμαίου συμπεριλαμβάνει αντικείμενα που φαίνονται στις 

πραγματικές τους κατευθύνσεις σε σχέση με την κορυφή του κώνου όρασης. Σε σύγχρονη 

γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι η ψυχολογική προβολή των ειδώλων του αμφιβληστροειδούς 

προς το εξωτερικό έχει θέση ακριβώς αντίστροφη από την προβολή των σημείων-

αντικειμένων πάνω στον αμφιβληστροειδή και με το ίδιο κέντρο: το μέσο κομβικό σημείο. 

Στην πραγματικότητα οι κατευθύνσεις πάνω στις οποίες εξωτερικεύουμε τις αισθήσεις του 

αμφιβληστροειδούς αναφέρονται σε μία εγωκεντρική αρχή: το κέντρο κυκλωπικής 

προβολής που βρίσκεται μεταξύ των δύο ματιών. Ως κυκλωπική προβολή θεωρείται από 
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τον Nicholas Wade (1994) το σημείο ενός φανταστικού ματιού που βρίσκεται στο κέντρο 

του μετώπου και είναι η θέση στην οποία αναφέρεται η διόφθαλμη όραση.  

Ελάχιστα των αισθήσεων: Μια ενδιαφέρουσα έννοια που παρουσίασε ο Πτολεμαίος αφορά 

τα ελάχιστα των αισθήσεων. Η έννοια αυτή είναι πολύ χρήσιμη στη Διδακτική της όρασης.  

Ο Πτολεμαίος λέει ότι το όργανο όρασης δεν είναι τέλειο. Έχουμε περιορισμένη ικανότητα 

για διαχωρισμό των διαφόρων στοιχείων. Έχουμε ελάχιστα κάτω από τα οποία δεν 

μπορούμε να έχουμε αισθήσεις των διαφορών. Οι διαφορές κάθε είδους για να γίνονται 

αντιληπτές πρέπει να ξεπερνούν ένα ελάχιστο (κατώφλι). Όλες οι μεταβολές (χρώματος, 

μεγέθους, παραμόρφωσης, μετακίνησης) για να καταγραφούν πρέπει να είναι αισθητές. 

Αυτό είναι προφανές για τα μεγέθη. Όταν απομακρύνεται ένα αντικείμενο εξαφανίζεται. 

Ενώ η γωνία είναι διάφορος του μηδενός το σώμα γίνεται αόρατο. Δύο άνισες γωνίες 

δίνουν ίδιες πληροφορίες όταν η διαφορά τους δεν ξεπερνά μια ορισμένη τιμή. Αυτά μας 

θυμίζουν σύγχρονες έννοιες της Ψυχοφυσικής (Sekuler 1994). 

Για τις αποστάσεις λέει ότι δύο σημεία που βρίσκονται σε άνισες αποστάσεις, το μάτι 

μπορεί να τα βλέπει σε ίσες αποστάσεις. Αυτή η ελάχιστη διαφορά αποστάσεων εξαρτάται 

από τα υπό σύγκριση μεγέθη.  

Σε μεγάλες αποστάσεις αυξάνεται πολύ το ελάχιστο των διαφορών που απαιτούνται για να 

γίνουν αντιληπτές, π.χ. οι διαφορές στις γωνίες τείνουν να μηδενιστούν.  

Όταν θέλουμε να ξεχωρίσουμε τα κοίλα ή τα κυρτά από τα επίπεδα σχήματα, αν οι 

διαφορές αποστάσεων δεν είναι μεγάλες, τότε δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το επίπεδο 

σχήμα από ένα κοίλο ή κυρτό. 

Κίνηση τοπική: Μπορεί να μη γίνεται αισθητή για πολύ απομακρυσμένα σώματα, όπως τα 

άστρα ή τα πλοία. Μια περιοδική κίνηση μπορεί να είναι τόσο γρήγορη που μια πλήρης 

περίοδος να γίνεται σε λιγότερο χρόνο από όσο είναι το ελάχιστο κατανοητό του χρόνου, 

π.χ. οι ακτίνες της ρόδας καθώς περιστρέφεται. 

Απόψεις του Αλ Χαϊθάμ 

Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε τη δική του ψυχολογική θεώρηση της όρασης. Σε πολλά σημεία 

συνέχισε το έργο του Πτολεμαίου, ενώ σε άλλα έδωσε νέα θέματα που εγγίζουν θέματα της 

σύγχρονης Ψυχολογίας. Ο άνθρωπος από ένα ορώμενο αντιλαμβάνεται το φως και το 

χρώμα. Επιπρόσθετα αντιλαμβάνεται την απόσταση του, το σχήμα του, το μέγεθος του. Ο 

Αλ Χαϊθάμ έδωσε είκοσι δύο νοήματα που αντιλαμβανόμαστε ως μερικά νοήματα: 

Δίνει διάφορα παραδείγματα: Η ευθύτητα και η κυρτότητα ανήκουν στο σχήμα, αν έχουμε 

πολλά ή λίγα αντικείμενα στον αριθμό, η ισότητα ανήκει στην ομοιότητα και στη διαφορά, 

το γέλιο και το κατσούφιασμα ανήκουν στο σχήμα, η υγρότητα (αναφέρεται στα υγρά) και 

η ξηρότητα  ανήκουν στην κίνηση και ακινησία, καθώς όταν έχουμε υγρότητα παρατηρούμε 

ότι τα τμήματα του υγρού κινούνται το ένα ως προς το άλλο, ενώ στην ξηρότητα 

παραμένουν ακίνητα. Στα σύνθετα νοήματα αναφέρει την ανάγνωση, τη ζωγραφική που 

απαιτούν τα διάφορα επιμέρους νοήματα.  

Η γενική ιδέα στην οποία βάσισε ο Ιμπν Αλ Χαϊθάμ την έρευνα του για την αντίληψη. 
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Η αντίληψη γίνεται με τρεις τρόπους: α)την απλή αίσθηση, β)τη γνώση γ) τη σύγκριση με τη 

διάκριση. 

Αντίληψη με απλή αίσθηση 

Η απλή αίσθηση αφορά το φως και το χρώμα. Αν κανείς αντιληφθεί δύο χρώματα που είναι 

ίσα στην ένταση ή διαφορετικά, ή αν αντιληφθεί δύο όμοια ή διαφορετικά χρώματα, τότε 

αντιλαμβάνεται την ομοιότητα ή τη διαφορά και αυτό δε γίνεται με την απλή αίσθηση 

μόνο, αλλά έχουμε και σύγκριση.  

Αντίληψη με γνώση και αντίληψη με σύγκριση και διάκριση 

Την αντίληψη που δεν προέρχεται από την απλή αίσθηση τη χωρίζει σε δύο τμήματα: 

α)«αντίληψη με τη γνώση (ιντράκ μπι αλ μααρίφα)» και β) «αντίληψη 

με τη σύγκριση και τη διάκριση (ιντράκ μπι αλ κιάς ουα αλ ταμιίζ 

)». Δίνει διάφορα παραδείγματα όπως: αν αντιληφθούμε 

ένα γνωστό ζώο είναι αντίληψη με τη γνώση. Σ’ αυτή την περίπτωση η αντίληψη 

συμπληρώνεται με τη σύγκριση της εικόνας του ορώμενου με την εικόνα που έχει δει από 

πριν. Όμως αυτή η σύγκριση δεν είναι πλήρης και δε γίνεται μια διαπίστωση όλων των 

χαρακτηριστικών που έχει η παρούσα εικόνα στο νου, αλλά αρκείται σε ένα χαρακτηριστικό 

που το ονομάζει ο Αλ Χαϊθάμ «σημείο» (αμάρα ) με βάση το οποίο μπορεί ο 

άνθρωπος να αντιληφθεί κάτι από μια εικόνα που είχε δει από πριν.  Αν έχουμε αντίληψη 

με σύγκριση και διάκριση, τότε απαιτείται η παρατήρηση και η κρίση, η επαγωγή από όλα 

τα νοήματα ή έστω από τα περισσότερα. Παραδείγματος χάρη, αν ο άνθρωπος δει μια 

παράξενη λέξη που δεν την έχει ξαναδεί κι έτσι δε μπορεί να τη συνδέσει με κάτι 

προηγούμενο στο νου του, δεν την αντιλαμβάνεται παρά μόνο αφού διαπιστώσει ένα – ένα 

τα γράμματά της. Η αιτία του διαχωρισμού της αντίληψης με γνώση και της αντίληψης με 

«σύγκριση και διάκριση» είναι ότι στη δεύτερη απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές αυτήν τη διαφορά 

γιατί οι λειτουργίες τους γίνονται πολύ γρήγορα. 

Στην αντίληψη με βάση ένα σημείο ή μερικά σημεία, που είναι αντίληψη με γνώση, θεωρεί 

αυτό που ονομάζει «δύναμη διάκρισης (κούατ αλ μουμάιζα )» ότι μπορεί 

να διακρίνει τα νοήματα και τις διάφορες ιδιότητες από το αντιλαμβανόμενο αντικείμενο. Η 

όραση αντιλαμβάνεται με τη σύγκριση και τη διάκριση αν επαναλάβει την παρατήρηση και 

κάνει μια τελική διαπίστωση, οπότε στο μέλλον μια επανάληψη της ίδιας αντίληψης γίνεται 

με τη γνώση. Με αυτή τη μέθοδο για καθεμιά από τις μερικές έννοιες σχηματίζεται «μία 

εικόνα ολοκληρωμένη και παγιωμένη στην ψυχή» και για τη διάκριση δεν απομένει παρά 

να ξεχωρίσει τις ατομικές περιπτώσεις. Ο Αλ Χαϊθάμ λέει ότι ο άνθρωπος κερδίζει με την 

ωρίμαση και την εμπειρία στο να αντιλαμβάνεται τις έννοιες κάθε σχήματος ή θέσης ή 

μεγέθους και των ομοίων με τη γνώση, αλλά επιπλέον χρειάζεται τη σύγκριση και τη 

διάκριση, όταν αντιλαμβάνεται ένα ορισμένο σχήμα ή μια ορισμένη θέση ή ένα ορισμένο 

μέγεθος. 

Ανάλυση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την αντίληψη των μερικών εννοιών  

Μετά από αυτά προχωρά στην ανάλυση των 22 εννοιών και εξηγεί τις «μεθόδους της 

σύγκρισης» που κερδίζει η δύναμη της διάκρισης από αυτά τα νοήματα. Πολλές από τις 

εξηγήσεις του και τις θεωρίες του αφορούν τα σφάλματα της όρασης και τις αιτίες τους και 

πολλές από τις θεωρίες του παρέμειναν σωστές στο πέρασμα των αιώνων. 
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Τρόπος αντίληψη του φωτός και του χρώματος 

Ο Αλ Χαϊθάμ ασχολείται με τον καθορισμό των εννοιών τις οποίες αντιλαμβάνεται με την 

απλή αίσθηση της όρασης (Αλ χας αλ μούτζριντ ). Εφαρμόζει τη θεωρία του 

για την όραση και την κατασκευή του ματιού. Θεωρεί ότι η φυσική και η φυσιολογική πλευρά 

της όρασης τελειώνει με την άφιξη του αισθήματος στο κοινό νεύρο. Από εκεί και πέρα 

αρχίζει η ψυχολογική πλευρά της όρασης. Στο αισθητήριο όργανο φτάνει η αίσθηση του 

φωτός και του χρώματος, τα οποία θεωρεί ως ανεξάρτητες οντότητες. Η αντίληψη του φωτός 

και του χρώματος γίνεται με την απλή αίσθηση. Όμως η διάταξη των τμημάτων του 

αντικειμένου, το σχήμα της περιφέρειας της εικόνας του, η θέση των τμημάτων του, η 

ομοιότητα και η διαφορά του ενός από το άλλο, όλα αυτά δεν γίνονται αντιληπτά με την 

απλή αίσθηση και μόνο.  

Η παρατήρηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε το χρώμα και το φως διαρκεί για ένα 

χρονικό διάστημα που κατά την άποψή του συνίσταται από δύο χρόνους: α) Το χρόνο 

μεταφοράς της αίσθησης από τη μπροστινή επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς μέχρι την 

τελική αίσθηση και β) το χρόνο που χρειάζεται, για να επιδράσει το φως και το χρώμα στο 

αισθητήριο όργανο, καθώς απαιτείται ορισμένο χρονικό διάστημα, αφού χρειάζεται ένας 

χρόνος για να υπάρξει η επίδραση και η αλλαγή. 

Ο τρόπος αντίληψης της απόστασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει δύο έννοιες που αφορούν τη λέξη «απόσταση (Αλ μπόοντ )».  

Η πρώτη είναι η απόσταση καθ’ εαυτή, σύμφωνα με την έκφρασή του «η απόσταση που 

είναι απόσταση» (μπίμα χούα μπόοντ ), για την οποία εννοεί ότι δεν υπάρχει 

επαφή ή ότι υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δύο σωμάτων. Αυτή η έννοια δεν 

υπάρχει με την απλή αίσθηση, αλλά αναπτύσσεται αρχικά με τη σύγκριση και τη διάκριση.  

Η δεύτερη έννοια αφορά τον προσδιορισμό της απόστασης ή το μέγεθος της και ανήκει στο 

είδος της ποσότητας, ενώ η πρώτη έννοια είναι τοπολογική. Η πρώτη έννοια γίνεται 

αντιληπτή για κάθε ορατό αντικείμενο και επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση, ενώ η 

δεύτερη έννοια δεν γίνεται πάντα αντιληπτή. Η βασική σκέψη του Αλ Χαϊθάμ είναι ότι ο 

άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί την ποσότητα της απόστασης αν δεν υπάρχουν μεταξύ 

του ματιού και του σώματος ενδιάμεσα σώματα που να υποδεικνύουν με τη θέση τους την 

ποσότητα της απόστασης.  

Μέτριες και μη μέτριες αποστάσεις 

Η αντίληψη της απόστασης έχει δύο πλευρές. «Είτε τα σώματα είναι πολύ κοντά ή πολύ 

μακριά (μη μέτριες αποστάσεις) είτε σε μια μέτρια απόσταση». Έχουμε μέτρια απόσταση 

όταν ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται το αντικείμενο σωστά, ενώ μη μέτρια «όταν γίνεται 

αμφίβολη η εικόνα του αντικειμένου και κρύβονται τα μικρά του τμήματα και τα λεπτά 

χαρακτηριστικά που έχει, γίνεται θολό και όχι καλά διακριτό». Η μέτρια απόσταση δεν είναι 

ορισμένη, αλλά υπάρχουν όρια γι' αυτήν. Σήμερα, βέβαια, ξέρουμε ότι το μάτι δεν μπορεί 

να προσαρμοστεί πέρα από ένα όριο πλησιάσματος. Για τις μεγάλες αποστάσεις 

γνωρίζουμε ότι υπάρχει το όριο της διακριτικότητας (που είναι περίπου ένα λεπτό της 

μοίρας για δύο σημεία) και ονομάζεται οπτική οξύτητα.  

Τρόπος αντίληψης της θέσης 

Ο Αλ Χαϊθάμ χωρίζει το θέμα σε τρία μέρη.  
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Α. Η θέση του ορώμενου στο σύνολο ή κατά τμήμα σε σχέση με το μάτι.  

Για το μέρος αυτό ο Αλ Χαϊθάμ χρησιμοποιεί τον όρο το «απέναντι (Μουκάμπιλα 
)». Το κρυσταλλοειδές υγρό κατά την άποψή του είναι εξειδικευμένο στην 
αίσθηση του φωτός που κινείται σε καθέτους προς την επιφάνεια του διευθύνσεις. 
Γι’ αυτό το μάτι δεν αντιλαμβάνεται το ορατό παρά μόνο όταν είναι 
προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση που εκτείνονται οι ευθείες αυτές. Εκτός 
από την κατεύθυνση ως παράγοντα θεωρεί και την απόσταση. 

Β. Η θέση των τμημάτων του ορατού αντικειμένου το ένα προς το άλλο.  

Μ' αυτό εννοεί ότι αντιλαμβανόμαστε αν ένα σώμα είναι αριστερά ή δεξιά, πάνω ή 
κάτω από ένα άλλο. Μια άλλη πλευρά αφορά την αντίληψη βαθουλωμάτων και 
προεξοχών που έχει ένα αντικείμενο. 

Γ. Η θέση της επιφάνειας του αντικειμένου που είναι απέναντι από το μάτι σε σχέση 
με το μάτι.  

Λέει ο Αλ Χαϊθάμ: «Η επιφάνεια είναι απέναντι (παράλληλη προς τον παρατηρητή), 
όταν ο άξονας των ακτίνων συναντά ένα σημείο της επιφάνειας και είναι αρμονικά 
κάθετος στην επιφάνεια». 

Τρόπος αντίληψης του τρισδιάστατου σώματος (Αλ Ταγκάσουμ ) για τον 
Πτολεμαίο και τον Αλ Χαϊθάμ 

Ο Πτολεμαίος λέει: διακρίνουμε πολύ καλά τις διαφορές σε βάθος των διαφόρων 

επιπέδων. Δίνει την εξήγηση: έχουμε συνείδηση του μήκους των ακτίνων που συναντούν το 

αντικείμενο. 

Ο Αλ Χαϊθάμ βάσισε την αντίληψη του τρισδιάστατου αντικειμένου, στην αντίληψη των 

θέσεων των διαφόρων τμημάτων του ενός προς το άλλο. Η βάση αυτής της αντίληψη είναι 

η διαφορά των θέσεων των ειδώλων αυτών των τμημάτων στο μάτι. 

Τρόπος αντίληψης του μεγέθους για τον Πτολεμαίο και τον Αλ Χαϊθάμ 

Για τον Πτολεμαίο το μέγεθος που αντιλαμβανόμαστε με την όραση δεν είναι το ίδιο με 

αυτό που δίνει η αφή. Θεωρεί ότι αυτό που έχει σημασία είναι η φαινόμενη διάμετρος.  

Δεν έχει σημασία πόσες ακτίνες κόβει το αντικείμενο, αλλά η γωνία με την οποία 

παρατηρείται και εξαρτάται από την απόσταση και από την κατεύθυνση (αν είναι κάθετο ή 

πλάγιο προς έναν άξονα), λαμβανομένου υπ' όψιν ότι τα γωνιακά δεδομένα του κώνου δεν 

είναι ποτέ μεμονωμένα. Οι πληροφορίες από τις γωνίες δεν γίνονται δεκτές έτσι όπως 

είναι. Από τις γνώσεις που έχουμε υπολογίζουμε τα αποτελέσματα της απομάκρυνσης και 

της κλίσης στο φαινόμενο μέγεθος κι έτσι τελικά «αποκαθιστούμε» το πραγματικό του 

μέγεθος. Ο Πτολεμαίος συγκεκριμενοποίησε αυτήν τη διορθωτική κρίση με μια σειρά 

θεωρημάτων στα οποία εξετάζει ποιο αντικείμενο (ευθεία) φαίνεται πιο μεγάλο, όταν 

μεταβάλλονται οι 3 συνιστώσες της κρίσης του μεγέθους που είναι: γωνία, απόσταση, 

κατεύθυνση (Lejeune, 1948).  

Για τον Αλ Χαϊθάμ η αντίληψη του μεγέθους «είναι από τις περίπλοκες έννοιες (Αλ μαάνα 

αλ μουλτάμπισα )». Η αντιμετώπισή του γινόταν μέχρι τότε 

σύμφωνα με τον Ευκλείδη, το οποίο ακολουθούσαν οι οπαδοί της θεωρίας της εκπομπής. 

Σύμφωνα μ’ αυτήν, η αντίληψη του μεγέθους στηρίζεται στη γωνία την οποία διατέμνει 
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προς το κέντρο της όρασης. Για τον Αλ Χαϊθάμ η γωνία μόνη δεν αρκεί για την αντίληψη του 

μεγέθους. Απαιτείται ταυτόχρονα η αντίληψη της απόστασης. 

Για να το εξηγήσει, δίνει παραδείγματα από την καθημερινή ζωή: Αν κάποιος κοιτάξει έναν 

τοίχο σε μια μέτρια απόσταση και σηκώσει το χέρι του και καλύψει ένα τμήμα του τοίχου, 

παρόλο που το καλυμμένο τμήμα και το χέρι του τέμνουν ίση γωνία, αντιλαμβάνεται το 

τμήμα του τοίχου ως μεγαλύτερο.  

Για την απόσταση υπάρχει και μια άλλη σύνδεση με το μέγεθος. Αν ο άνθρωπος παρατηρεί 

δύο αντικείμενα σε ίση απόσταση και αν η γωνία που διατέμνουν στο μάτι είναι ίση, τότε 

αν αντιληφθεί ότι το ένα σώμα έχει κλίση, αντιλαμβάνεται ότι είναι και μεγαλύτερο. Η 

αντίληψη της κλίσης ανήκει στην κατηγορία της αντίληψης της θέσης.  

3-Η διόφθαλμη όραση 

Σύγχρονη θέση του προβλήματος. 

Ο Lejeune (1948) στο έργο του για τον Πτολεμαίο αναφέρει τα εξής στοιχεία για τη 

γεωμετρία της διόφθαλμης όρασης: όταν παρατηρούμε ένα σημείο προς το οποίο 

εστιάζουμε την προσοχή μας και ταυτόχρονα πολλά άλλα μαζί, τότε το πρώτο σημείο 

φαίνεται μονό, τα πιο πολλά από τα άλλα σημεία φαίνονται και αυτά μονά (απλά) ενώ 

μερικά φαίνονται διπλά. Καταλήγουμε λοιπόν στην ακόλουθη υπόθεση: σε κάθε στοιχείο 

του κάθε αμφιβληστροειδούς αντιστοιχεί ένα 

στοιχείο του άλλου αμφιβληστροειδούς, όταν 

τα δύο αυτά στοιχεία συνδέονται στο ίδιο 

εγκεφαλικό κέντρο. Αν διεγερθούν δύο 

διαφορετικά κέντρα, τότε έχουμε την 

αίσθηση διαφορετικών σημείων.  

Στην εικόνα 9 το σημείο στο οποίο εστιάζεται 

η προσοχή είναι το F. Αν το σημείο Α φαίνεται 

απλό (μονό), τότε τα είδωλα του Α: a, a' στους 

δύο αμφιβληστροειδείς ονομάζονται 

αντίστοιχα και οι ευθείες ΝΑ, Ν'Α 

ονομάζονται αντίστοιχες. 

Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων όπου τα 

σημεία φαίνονται ταυτόχρονα απλά 

ονομάζεται ορόπτερος και μεταβάλλεται με 

το σημείο που παρατηρούμε σταθερά. Σύμφωνα με τον Nicholas Wade ο όρος ορόπτερος 

εισήχθη από τον μελετητή Aguilinius το 1613 στο έργο του Opticorum Libri Sex. Philosphis 

juxta ac Mathematicis utiles. 

Το πρόβλημα στους αρχαίους 

Οι Αρχαίοι, είχαν αναπτύξει τις αστρονομικές και τις γεωδαιτικές μετρήσεις. Αν ένας 

παρατηρητής έχει δύο σημεία αναφοράς και ξεχάσει να κλείσει το ένα μάτι, βρίσκει τότε να 

έχει διπλωπία, που είναι το πρώτο πείραμα του Πτολεμαίου. Ο κανόνας με κυλίνδρους του 

Πτολεμαίου δεν είναι παρά μία διόπτρα που χρησιμοποίησε ο Αρχιμήδης, για να μετρήσει 

τη φαινόμενη διάμετρο του Ηλίου. Τέτοιου είδους εργαλεία είχαν εξαπλωθεί την εποχή του 

Πτολεμαίου. Υπάρχει το βιβλίο του Ήρωνα σχετικά με τη χρήση της διόπτρας με λεπτομερή 

 

Εικόνα 9 Η γεωμετρία της διόφθαλμης όρασης 
κατά το Lejeune 
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περιγραφή της κατασκευής και χρήσης της. Ο Πτολεμαίος έδωσε αξιοσημείωτα πειράματα 

από τα οποία εξήγαγε «θεωρήματα».  

Το βασικό πείραμα 

α.Συνθήκες:  

Ένας βραχύς κανόνας έχει δύο 

κατακόρυφους και λεπτούς 

κυλίνδρους, οι οποίοι βρίσκονται σε 

μια όχι και πολύ μεγάλη απόσταση 

από τα άκρα του κανόνα. Τοποθετείται 

κατακόρυφα στο μέσο της γραμμής ΑΒ 

που συνδέει τα μάτια (Εικ. 10). 

β. Γεγονότα:  

1η περίπτωση: Κοιτάζουμε σταθερά 

τον πιο κοντινό κύλινδρο Η. Ενώ ο Η 

φαίνεται απλός, ο Δ φαίνεται διπλός (εικ. 

11α). 

Κλείνουμε το ένα μάτι και  εξαφανίζεται η 

εικόνα του διπλού κυλίνδρου που βρίσκεται 

από την ίδια πλευρά με αυτό το μάτι. 

2η περίπτωση: Παρατηρούμε σταθερά τον 

πιο απομακρυσμένο κύλινδρο Δ. Σ' αυτήν την 

περίπτωση ο Δ φαίνεται απλός, ενώ ο Η 

φαίνεται διπλός (εικ. 11β).  

Αυτό το πείραμα έμεινε κλασικό. Είναι η πιο εύκολη παρατήρηση διπλών ειδώλων.  

Ο Πτολεμαίος δεν αναφέρει σε ποιες αποστάσεις εμφανίζονται τα είδωλα που παρουσιάζει 

στο 3ο βιβλίο Οπτικής. 

Ο Πτολεμαίος παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές του προηγούμενου πειράματος. Με τα 

πειράματα αυτά προσπαθεί να βρει τη σχέση μεταξύ των σημείων στα οποία προσηλώνεται 

το βλέμμα και της εμφάνισης διπλού σημείου. 

Ο Πτολεμαίος έδωσε μια σύνθεση γι' αυτά τα πειράματα που σε περαιτέρω ανάλυση την 

ανέτρεψε: αν το αντικείμενο τέμνει αντίστοιχες ακτίνες, τότε το είδωλο είναι απλό, αν το 

αντικείμενο τέμνει μη αντίστοιχες ακτίνες τότε είναι διπλό. Ως αντίστοιχες ακτίνες, ορίζει τις 

ακτίνες που είναι «όμοιες» ως προς τη θέση των αξόνων τους. Δύο ακτίνες θα είναι μη 

αντίστοιχες αν η μία είναι περισσότερο δεξιά ή περισσότερο αριστερά από την άλλη σε 

σχέση με τον άξονα ή αν δεν είναι από την ίδια μεριά του άξονα.  

Στη διόφθαλμη όραση οι άξονες, που είναι η βάση για την αντιστοιχία των δύο κώνων 

όρασης, συνενώνουν τις αισθήσεις τους πάνω στη μεσοκάθετο προς τη γραμμή που 

συνδέει τα δύο μάτια. Οι άλλες ακτίνες προβάλλουν τα άλλα αντικείμενα που συναντούν 

δεξιά ή αριστερά από το αντικείμενο στο οποίο εστιάζεται η προσοχή. Όλα τα διπλά είδωλα 

φαίνονται σαν να αναφέρονται προς μία κοινή διεύθυνση των δύο κώνων, που έχει βάση το 

σημείο στο οποίο η μεσαία γραμμή συναντά την ευθεία των δύο ματιών. Το σημείο το 

 

Εικόνα 10 

α β

Εικόνα 11 Ανάλογα με τον κύλινδρο στον οποίο 

εστιάζουμε την προσοχή ο άλλος φαίνεται διπλός 
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οποίο προσέχουμε φαίνεται να βρίσκεται 

πάνω στη μεσαία γραμμή. Τα παραπάνω θα 

εξηγηθούν με βάση το βασικό πείραμα (εικ, 

10),  

Αν ο κύλινδρος Δ φαίνεται απλός, τότε ο 

κύλινδρος Η διακόπτει την "όψη" ΑΗ του 

αριστερού ματιού  Α και την "όψη" ΒΗ του 

δεξιού ματιού Β. Στη διόφθαλμη όραση, η 

συνένωση των ακτίνων στο Γ έχει σαν 

αποτέλεσμα οι άξονες ΑΔ και ΒΔ να 

συμπίπτουν με τη μεσοκάθετο ΓΔ.  Οι άλλες "όψεις" διατηρούν τις γωνίες που είχαν σε 

σχέση με τους οπτικούς άξονες ΑΔ και ΒΔ αντίστοιχα με τη μεσοκάθετο ΒΔ.  Τώρα η ΒΗ της 

εικόνας 10 που αποκλίνει προς τα αριστερά κατά τη γωνία α ως προς τον άξονα ΒΔ, θα 

αποκλίνει προς τα αριστερά από τον άξονα ΓΔ κατά την ίδια 

γωνία, ενώ η ΑΗ που αποκλίνει προς τα δεξιά από τον άξονα 

ΑΗ κατά τη γωνία β, θα αποκλίνει προς τα δεξιά από τον 

άξονα ΓΔ κατά τη γωνία β (εικόνα 12). Μια πρακτική 

εφαρμογή των ιδεών του Πτολεμαίου είναι η ορόπτερος. 

Σύμφωνα με το Lejeune (1948) η ορόπτερος, που είναι ο 

γεωμετρικός τόπος όλων των σημείων που είναι αντίστοιχα, 

θα είναι κυκλική. Ο Nicholas Wade αναφέρει ότι η 

ανακάλυψη αυτή οφείλεται στους Bell (1803) και Prevost. 

Αργότερα επανανακαλύφθηκε από το Vieth και αργότερα από 

τον Müller (εικόνα 13). Μια απόδειξη είναι η εξής: Φ: σημείο 

εστίασης και Ο και Ο' τα δύο μάτια. Αν Α πάνω στην 

περιφέρεια ΟΡΟ', τότε οι ΟΑ και ΟΑ' είναι αντίστοιχες, διότι η 

γωνία ΦΟΑ είναι ίση με τη γωνία ΦΟ'Α και οι ακτίνες 

βρίσκονται στην ίδια πλευρά των αξόνων, άρα η περιφέρεια είναι "ορόπτερος". 

Τα άλλα σημεία του επιπέδου είτε θα τέμνουν ακτίνες που βρίσκονται σε αντίθετες 

πλευρές του άξονα (όπως τα Β και Γ) ή θα είναι στην ίδια πλευρά του άξονα αλλά θα 

κάνουν διαφορετικές γωνίες (όπως το Ε στην εικόνα 13). 

 Προσέγγιση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διόφθαλμη όραση 

Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ότι ο κρυσταλλοειδής είναι η βάση για την 

όραση. Το είδωλο σχηματίζεται ορθό (και όχι αντεστραμμένο) 

και έδωσε την εξής εξήγηση για τη διόφθαλμη όραση: 

Κατά τον Αλ Χαϊθάμ για να φαίνεται ένα αντικείμενο μονό θα 

πρέπει τα δύο είδωλα που σχηματίζονται στα δύο μάτια να 

είναι ακριβώς τα ίδια.  

Δίνει ένα πείραμα για τη διαπίστωσή του: Αν αγγίξουμε ελαφρά 

το ένα από τα μάτια, αφού έχουμε εστιάσει την προσοχή μας 

προς ένα αντικείμενο, τότε παρατηρούμε δύο αντικείμενα.  

Ο Αλ Χαϊθάμ δίνει περισσότερες εξηγήσεις για το θέμα της ομοιότητας της θέσης με βάση 

τη θεωρία του για τη δομή του ματιού και τη θεωρία του για την όραση. Ο άξονας 

συμμετρίας που περνά από το κέντρο της κοιλότητας του νεύρου και από το κέντρο της 
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οπής που βρίσκεται στο οστό από το οποίο περνά το νεύρο, ονομάζεται από τον Αλ Χαϊθάμ 

ύψος του κώνου με κορυφή το κέντρο του ματιού Μ (εικ. 4) και βάση του την κόρη του 

ματιού. Αυτόν τον κώνο τον ονόμασε «κώνο των ακτίνων». Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί την 

ακόλουθη γεωμετρική διάταξη που αναπαριστάνει τα δύο μάτια: 

Έστω Α και Β τα σημεία των κέντρων των οπών των οστών. Αν το σημείο που συναντιούνται 

τα δύο νεύρα είναι το Ζ κι αν φέρουμε την ΑΒ και βρούμε το μέσο της Δ και φέρουμε τις ΑΖ 

και ΒΖ και φέρουμε την ΖΔ μέχρι το Ε, τότε οι τρεις ευθείες ΖΑ, ΖΒ και ΖΕ παραμένουν 

αναλλοίωτες. Την ευθεία ΖΕ την ονομάζει ο Αλ Χαϊθάμ «κοινό βέλος (άξονα)». Αν πάνω στο 

κοινό βέλος υπάρχει ένα μικρό αντικείμενο στο Ε και τα δύο μάτια παρατηρήσουν αυτό το 

σημείο, τότε κλίνουν προς αυτό με μια κλίση έτσι που να συναντηθούν οι άξονες των 

ματιών στο Ε (Εικ. 14). Στον κρυσταλλοειδή κάθε ματιού, σύμφωνα με τη θεωρία του, θα 

σχηματίζεται το είδωλο του αντικειμένου. Τα κέντρα των δύο ματιών, του αριστερού Θ και 

του δεξιού Η, θα βρίσκονται στις ευθείες ΕΒ και ΑΕ αντίστοιχα. Το είδωλο του Ε βρίσκεται 

στον πόλο της μπροστινής επιφάνειας του κρυσταλλοειδούς και οδηγείται σε μία ευθεία 

στο κέντρο της οπής του οστού. Αν θεωρήσουμε τα σημεία Ω και Ρ στις δύο πλευρές του Ε, 

τότε το είδωλο του Ω φθάνει στην επιφάνεια του κρυσταλλοειδούς του κάθε ματιού σε μια 

θέση που η ευθεία από το κέντρο συναντιέται στο σημείο αυτό με τον κρυσταλλοειδή. Οι 

θέσεις των ειδώλων του Ω στα δύο μάτια θα είναι αντίστοιχες. Τότε θα έχουμε μία εικόνα 

για το σημείο Ω.  

Πειραματική προσέγγιση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τη διόφθαλμη όραση 

Ο Αλ Χαϊθάμ προχώρησε σύμφωνα με την πορεία που χάραξε ο Πτολεμαίος. 

Χρησιμοποίησε μία σανίδα την οποία ονόμασε «σανίδα της θέασης (λάουχατ αλ 

αμπσάρ )», με μήκος έναν πήχη (περίπου 50 cm) και πλάτος εφτά 

δαχτύλων (περίπου 8 cm) και πάνω στην επιφάνειά της σχεδίασε τις ευθείες ΑΔ και 

ΒΖ με διαφορετικά χρώματα και στο σημείο που τέμνονταν έφερε τη ΘΗ παράλληλη 

προς τις μικρότερες πλευρές της σανίδας. Στο κέντρο της ΑΒ δημιούργησε μία εσοχή 

ΜΕΝ, για να μπορεί εκεί να τοποθετεί τη μύτη του (Εικόνα 15). 

Τοποθετεί τη σανίδα έτσι που να βρίσκεται στο επίπεδο των ματιών του παρατηρητή 

κι ακόμα τοποθετεί τρεις μικρούς κυλίνδρους χρωματισμένους με διάφορα χρώματα 

σε διάφορα σημεία.  

Α. Αν τοποθετήσει τους δύο κυλίνδρους στην ευθεία ΡΕ, τον ένα στο Λ και τον άλλο 

στο Φ κι εστίασε το βλέμμα στον κύλινδρο που βρίσκεται στο Κ, τότε τον βλέπει ως 

έναν ενώ τους άλλους δύο τους βλέπει διπλούς.  

Β. Αν μεταφέρει τους δύο κυλίνδρους και τους τοποθετήσει στα Η και Θ ή λίγο πιο 

κοντά στο Κ τον καθένα τους κι αν εστιάσει την προσοχή του στον Κ, βλέπει τον κάθε 

κύλινδρο μονό. Αν οι κύλινδροι βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον Κ, έτσι που 

η διαφορά των γωνιών ΗΑΚ και ΗΒΚ ή ΘΒΚ και ΘΑΚ να είναι αισθητή, τότε τους 

αντιλαμβάνεται διπλούς. 

Έβγαλε λοιπόν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. Αν σε ένα αντικείμενο συναντιούνται οι άξονες των δύο ματιών, το βλέπουμε 
μονό. 

2. Αν έχουμε διάφορα αντικείμενα στα οποία συναντιούνται οι αντίστοιχες ακτίνες 
και δεν υπάρχει μεταξύ τους μεγάλη διαφορά στην απόσταση από τον άξονα, τότε το 
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καθένα το βλέπουμε μονό. 

3. Αν οι αντίστοιχες ακτίνες που συναντιούνται στο αντικείμενο έχουν αισθητή 
διαφορά στην απόσταση τους από τους άξονες, τότε βλέπουμε το αντικείμενο διπλό. 

5. Αν βλέπουμε ένα αντικείμενο με ακτίνες διαφορετικής θέσης, τότε το 
βλέπουμε διπλό ακόμη και αν οι αποστάσεις των ακτίνων από τους δύο 
άξονες είναι ίσες. 

 

Διδακτικές εφαρμογές της Διόφθαλμης όρασης 

Οι ιδέες του Πτολεμαίου για τη διόφθαλμη όραση μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να 

γίνει περισσότερο κατανοητή από τους μαθητές η συνεργασία των δύο ματιών ώστε να 

δημιουργηθεί μια εικόνα στον εγκέφαλο. Τα θέματα που μελέτησε ο Πτολεμαίος αγγίζουν 

θέματα αντίληψης που μελετώνται από τη σύγχρονη ψυχολογία.  

Μια διδακτική προσέγγιση είναι αυτή που προσφέρει ο Curt Gabrielson (1996). Η προσέγγιση 

του Gabrielson είναι απλή και δε χρειάζεται πολύ ειδικά όργανα, εκτός από μία δραστηριότητα 

που απαιτεί τη χρήση φωτογραφικής μηχανής. Κατ' αρχήν προτείνει στους μαθητές ένα από τα 

πειράματα του Πτολεμαίου λέγοντας τους: "κρατείστε ένα δάχτυλο ψηλά λίγο μπροστά στο 

πρόσωπό σας και κοιτάξετε το πιο μακρινό αντικείμενο μέσα στην τάξη. Πόσα δάχτυλα 

βλέπετε; "  Η απάντηση είναι "δύο, όχι ένα, όχι δύο".  

Αν ένας συγκεντρώσει την προσοχή του στο ένα από τα δύο εμφανιζόμενα δάχτυλα, τότε 

βλέπει δύο θολά αντικείμενα στο βάθος.  Το  πείραμα αυτό πετυχαίνει πάντα. Ο δάσκαλος 

τώρα  ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν μόνο το μακρινό αντικείμενο. Τους 

ρωτάει: "Πόσα αντικείμενα βλέπετε τώρα;" Τους ζητά να δώσουν εξήγηση. Ο Gabrielson 

συνιστά να μη δώσει  ο δάσκαλος την απάντηση ότι ο εγκέφαλος συνδυάζει τις δύο εικόνες.  

Αντί γι' αυτό να προχωρήσει με ένα πρόγραμμα εποικοδομητικής  διδασκαλίας. 

Προτείνει να χρησιμοποιηθεί μια διαφάνεια στην οποία σημειώνεται μία τελεία και ένα χαρτί 

που και σ' αυτό σημειώνεται μια τελεία 

και τοποθετείται στο θρανίο.  Ζητά  

από τους μαθητές να πραγματώσουν 

τις διατάξεις Α,Β,Γ, Δ. Οι διατάξεις Α και 

Β είναι όμοιες με το αρχικό ερώτημα 

του δαχτύλου και του αντικειμένου. Οι 

διατάξεις Γ και Δ δεν έχουν 

προκαθορισμένη θέση για εστίαση της 

προσοχής και βοηθούν να 

δημιουργηθεί συζήτηση μεταξύ των 

μαθητών. Μπορούν οι μαθητές να 

αρχίσουν να σκέφτονται δικούς τους 

συνδυασμούς με  αριθμούς τελειών 

που επιλέγουν οι ίδιοι.  Μια άλλη 

δραστηριότητα που προτείνει είναι η 

χρήση όμοιων νομισμάτων που 

αντικαθιστούν τις τελείες. Με μια 

κατάλληλη παρατήρηση τα δύο 
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νομίσματα μπορούν να φανούν ως τέσσερα, αν παρατηρηθεί η τελεία που είναι πιο πάνω απ' 

αυτά. Ο Gabrielson προτείνει τέλος τη φωτογράφηση κάποιου αντικειμένου από δύο κοντινές 

θέσεις. Η παρατήρηση των δύο φωτογραφιών δίνει μια στερεοσκοπική εικόνα. 

 4 - Σφάλματα της όρασης 

Ο Αλ Χαϊθάμ έκανε μια εκτενή μελέτη για τα σφάλματα της όρασης. Έδωσε τρεις όρους, για 

να είναι σωστή η αντίληψη:  

Να βρίσκεται το αντικείμενο σε «μέτρια» απόσταση. 

Να βρίσκεται στον κοινό άξονα (κοινό βέλος) των δύο ματιών, αν η παρατήρηση γίνεται 
με τα δύο μάτια. 

Να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για συλλογισμό. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν έξη όροι, για να μπορεί κανείς να δει κάτι: 

Να είναι φωτισμένο το αντικείμενο. 

Να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το μάτι. 

Να είναι «απέναντι» από το μάτι. 

Να έχει ένα δεδομένο όγκο. 

Να έχει κάποια αδιαφάνεια. 

Να βρίσκεται μεταξύ του ματιού και του αντικειμένου ένα διαφανές μέσο. 

Επιπλέον θεωρεί άλλους παράγοντες όπως την υγεία των ματιών. Τελικά καταλήγει σε οχτώ 

όρους που είναι περιληπτικά:1) ο φωτισμός, 2)η μέτρια απόσταση, 3)να είναι «απέναντι» 

από το μάτι, 4)να βρίσκεται στον κοινό άξονα, 5)να έχει όγκο, 6)να έχει μέτρια διαφάνεια 

και αδιαφάνεια, 7)να υπάρχει χρόνος και 8) να υπάρχει υγεία. 

Το «εύρος του μέτρου» 

Ο Αλ Χαϊθάμ μίλησε για την έννοια του «εύρους του μέτρου» (αρντ αλ ιιτιντάλ 

). Αυτός είναι ένας γενικός όρος που εξαρτάται από τις συνθήκες της 

παρατήρησης. Π.χ. για την απόσταση το «εύρος του μέτρου» εξαρτάται από το φως του 

αντικειμένου, το χρώμα του, το μέγεθός του και τη διαφάνειά του. 

Κατά τον Αλ Χαϊθάμ έχουμε σφάλματα όταν είμαστε έξω από την περιοχή του εύρους του 

μέτρου.  

Οι τρεις τρόποι της αντίληψης κατά τον Αλ Χαϊθάμ: α)με την απλή αίσθηση, β)με την 

προηγούμενη γνώση και γ)με τη μέτρηση δίνουν τις ίδιες κατηγορίες σφαλμάτων. 

Σφάλματα στην αίσθηση έχουμε, όταν είμαστε έξω από το «εύρος του μέτρου», δηλαδή οι 

αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές ή τα αντικείμενα είναι πολύ έξω από τον 

κοινό άξονα (κοινό βέλος) ή η αδιαφάνεια είναι έξω από το «εύρος του μέτρου», όπως όταν 

το σώμα είναι υπερβολικά διαφανές, ή είναι χρωματισμένο με τα ίδια χρώματα του φόντου 

ή υπάρχει καπνός μεταξύ των ματιών και του αντικειμένου.  

Σφάλματα στη γνώση σχετικά με την αντίληψη της φύσης του αντικειμένου έχουμε, όταν 

βγαίνουμε από το «εύρος του μέτρου». Δίνει για παράδειγμα την περίπτωση που βλέπει 

κάποιος ένα λύκο και τον αντιλαμβάνεται ως σκύλο. 
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Τα σφάλματα σχετικά με τη φύση του αντικειμένου είναι σφάλματα γνώσης. Αν π.χ. ένας 

άνθρωπος παρατηρεί από μακριά μια δασωμένη πλαγιά, του φαίνεται ότι είναι απλώς χόρτα ή 

μπορεί να συμβεί το αντίστροφο.  

Σφάλματα της μετρήσεως (Αλ Αγλάδ φι αλ κιάς ). Κατά τον Αλ 

Χαϊθάμ υπάρχουν δύο όψεις αυτών των σφαλμάτων: είναι αυτά που προηγούνται από τη 

μέτρηση και αυτά που συμβαίνουν κατά την εκτέλεση της μέτρησης. 

Τα σφάλματα που προηγούνται των μετρήσεων χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.  

α) Όταν μία ψευδής πληροφορία γίνεται αποδεκτή ως αληθινή,  

β) όταν θεωρηθεί το μερικό ως ολικό και 

γ) όταν συνδυαστούν οι δύο προηγούμενες κατηγορίες. 

. Ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε 155 περιπτώσεις σφαλμάτων.  

Το σφάλμα στην αντίληψη της απόστασης, όταν αυτή είναι έξω από το «εύρος του 
μέτρου» 

Η απόσταση θεωρείται βασική για τον εντοπισμό της θέσης.  Οι απόψεις του Αλ Χαϊθάμ 

είναι ότι υπάρχουν δύο καταστάσεις για σφάλμα: α)Αν υπάρχει διαφορά στις αποστάσεις 

των αντικειμένων που είτε είναι πολύ μεγάλες είτε πολύ μικρές και β) αν δεν υπάρχουν 

ενδιάμεσα σώματα.  

Αν τα σώματα βρίσκονται σε διάφορες μεγάλες αποστάσεις, το μάτι δεν αντιλαμβάνεται τις 

αποστάσεις των σωμάτων γιατί είναι έξω από το «εύρος του μέτρου» και αν τα αντικείμενα 

είναι σε μέτριες αποστάσεις αλλά δεν υπάρχει ενδιάμεσο σώμα, τότε υπάρχει σφάλμα στην 

εκτίμηση των αποστάσεων. Αν η επιφάνεια έχει κλίση και δεν υπάρχουν ενδιάμεσα 

σώματα, το μάτι δε διακρίνει τις αποστάσεις των άκρων και τα βλέπει όλα ίσα. Σε κλίση το 

τετράγωνο φαίνεται ως παραλληλόγραμμο και ο κύκλος ως έλλειψη ή ως ωοειδής. Η 

έλλειψη αντίληψης της διαφοράς των αποστάσεων των άκρων του σώματος οδηγεί και σε 

σφάλματα του σχήματος. Π.χ. η σφαίρα γίνεται αντιληπτή ως δίσκος, όπως στην περίπτωση 

του Ηλίου και της Σελήνης.  

Αίτια απόκρυψης του αντικειμένου από το μάτι.  

Δε διαφεύγει από τον Αλ Χαϊθάμ το ανακάτεμα του χρώματος που έχει το σώμα με τα 

χρώματα των σωμάτων που το περιβάλλουν και που μπορεί να οφείλεται στην εξασθένηση 

του φωτός με την απόσταση. Αντιλαμβάνεται δηλαδή ότι η αίσθηση της όρασης 

επιτυγχάνεται, όταν η ένταση του φωτός ξεπερνά ένα «κατώφλι». Ξεχωρίζει τους 

παράγοντες: εξασθένηση του φωτός, λεπτότητα του χρώματος και σμίκρυνση του ειδώλου.  

Εξήγηση του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την αντίληψη των πλανητών ως μεγαλύτερων κοντά 
στον Ορίζοντα από ό,τι όταν είναι στο κέντρο του ουρανού 

Η διαπραγμάτευσή του αφορά αφενός τη διάθλαση και αφετέρου τα σφάλματα στην 

αντίληψη του μεγέθους. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα στα οποία θα αναφερθούν 

ορισμένες λεπτομέρειες. Το πρώτο θέμα αφορά τη διάθλαση του φωτός καθώς το φως 

εισδύει στα στρώματα της ατμόσφαιρας: κατά πόσο η διάθλαση αυτή επηρεάζει την 

αντίληψη της απόστασης και του μεγέθους; Η διάθλαση δίνει ένα φαινόμενο μέγεθος 

μικρότερο από αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα. Το δεύτερο θέμα αφορά την 

επίδραση της διάθλασης που οφείλεται σε ένα στρώμα ατμών, αν αυτοί οι ατμοί είναι 



 259

οπτικά πυκνότεροι από τον αέρα. Το αποτέλεσμα τούτου είναι μια αντίληψη μεγαλύτερου 

μεγέθους από ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο 

αναφέρονται συνήθως τα μαθήματα Οπτικής ως μία εφαρμογή της διάθλασης (π.χ. Hewitt, 

δεύτερος τόμος). 

Το τρίτο θέμα διαφέρει 

βασικά από τα άλλα 

δύο. Δεν αφορά τη 

διάθλαση. Για το θέμα 

αυτό γράφει ο Αλ 

Χαϊθάμ: «Αν ένας 

πλανήτης βρίσκεται 

στην κατακόρυφο 

πάνω από το κεφάλι, το 

μάτι τον 

αντιλαμβάνεται ως 

μικρότερο από ό,τι θα 

τον αντιληφθεί σε όλες 

τις άλλες πλευρές του 

ουρανού στις οποίες 

κινείται ο πλανήτης 

αυτός. Όσο 

απομακρύνεται από την κατακόρυφο, τόσο το μέγεθός του το αντιλαμβάνεται μεγαλύτερο, 

όσο πιο κοντά είναι στον ορίζοντα. Το ίδιο αφορά και τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών. 

Αυτό μπορεί να φανεί από την παρατήρησή του». Η διαφορά αυτή στο μέγεθος δεν 

εξαρτάται από την ύπαρξη ή μη πυκνών ατμών στην ατμόσφαιρα. Τα άλλα φαινόμενα 

εξαρτώνται από την ύπαρξη πυκνών ατμών. 

Στηρίζει αυτήν την πλευρά του σφάλματος σε όσα αναπτύχθηκαν προηγουμένως, δηλαδή 

ότι η αντίληψη του μεγέθους από το μάτι γίνεται με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν γνωστά 

αντικείμενα με τα οποία το μάτι θα κάνει σύγκριση. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σώματα, τότε 

το μάτι κάνει εικασία, η οποία υπόκειται σε σφάλματα.  

Προσθέτει ότι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται από τον ουρανό παρά μόνο το γαλάζιο του 

και ότι το χρώμα αυτό εκτείνεται σε μήκος και πλάτος. Λέει: «αν το μάτι αντιλαμβάνεται 

ένα χρώμα που εκτείνεται σε μήκος και πλάτος, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ούτε σχήμα ούτε 

μορφή, τότε το αντιλαμβάνεται ως κάτι το επίπεδο γιατί το παρομοιάζει με τις γνωστές 

επίπεδες επιφάνειες στους τοίχους ή στην επιφάνεια της γης». Κάνει και μία παρομοίωση 

με την αντίληψη μιας μακρινής σφαίρας ως δίσκου. Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος δεν 

αντιλαμβάνεται τον ουρανό ως μια σφαίρα αλλά ως ένα επίπεδο έτσι που το σημείο που 

αντιστοιχεί στην κατακόρυφη το αντιλαμβάνεται ως πιο κοντινό από ότι τα όρια του στον 

ορίζοντα (εικ. 17). Ακόμα και αν ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται τον ουρανό ως επίπεδο, 

πάντως δεν τον αντιλαμβάνεται ως τμήμα σφαίρας. Μάλλον τον αντιλαμβάνεται ως μία 

πεπλατυσμένη επιφάνεια από περιστροφή, της οποίας το πεπλατυσμένο τμήμα βρίσκεται 

πάνω από το κεφάλι του παρατηρητή. Η εντύπωση που έχει ο παρατηρητής είναι ότι τα 

μακρινά τμήματα οδηγούν στην επιφάνεια της γης. Τα κεντρικά της τμήματα φαίνονται πιο 

κοντά στον παρατηρητή από αυτά που είναι κοντά στον ορίζοντα, γι' αυτό κι έναν πλανήτη 

κοντά στο κέντρο του ουρανού τον αντιλαμβάνεται πιο κοντινό από ό,τι όταν είναι κοντά 

στον ορίζοντα. 

 

Εικόνα 17 
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Αν η γωνία της παρατήρησης ενός πλανήτη που είναι κοντά στον ορίζοντα ή κοντά στον 

παρατηρητή και η γωνία που τον παρατηρεί στο κέντρο του ουρανού είναι ίσες, τότε ο 

άνθρωπος αντιλαμβάνεται την απόσταση στον ορίζοντα μεγαλύτερη από ό,τι στο κέντρο 

του ουρανού και αυτό τον κάνει να βλέπει τον πλανήτη μεγαλύτερο κοντά στον ορίζοντα 

από ό,τι στο κέντρο του ουρανού.  

Το σφάλμα αυτό αναφέρεται σε σύγχρονους συγγραφείς που ασχολούνται με το θέμα της 

αντίληψης. Οι Sekuler και Blake (1994) στο βιβλίο τους Perception αναφέρουν ότι η 

αντιλαμβανόμενη απόσταση της Σελήνης μεταβάλλεται με τη θέση της Σελήνης στον 

Ουρανό. Αναφέρουν ότι συνήθως μεταβάλλεται το μέγεθος του ειδώλου στον 

αμφιβληστροειδή, όμως στην περίπτωση της Σελήνης μεταβάλλεται η αντιλαμβανόμενη 

απόσταση, ενώ δε μεταβάλλεται το μέγεθος του ειδώλου. Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 

ζενίθ της, όπως ανέφερε και ο Αλ Χαϊθάμ, η αντιλαμβανόμενη απόσταση ελαττώνεται 

οπότε η Σελήνη γίνεται αντιληπτή ως μικρότερη. Όπως αναφέρουν οι Sekuler και Blake, οι 

Lloyd Kaufman και Irvin Rock έκαναν μερικά κλασικά πειράματα γι' αυτό το θέμα. Βρήκαν 

ότι το αντιλαμβανόμενο αυξημένο μέγεθος της Σελήνης στον ορίζοντα ελαττώνεται αν η 

παρατήρηση της Σελήνης γίνει μέσα από μία στενή οπή. Οι Sekuler και Blake λένε ότι 

εύκολα αναπαράγεται το πείραμα κοιτάζοντας με το ένα μάτι μέσα από μία οπή που 

δημιουργούμε με τα δάχτυλα μας. Οι Kaufman και Rock βρήκαν έναν τρόπο, για να κάνουν 

το μικρό Φεγγάρι στο ζενίθ να εμφανίζεται μεγαλύτερο: Αν ο παρατηρητής δει το φεγγάρι 

κατά μήκος ενός τεχνητού ορίζοντα, η ψευδαίσθηση χάνεται.  

Κεφάλαιο 6, Ουράνιο τόξο  

Η διδασκαλία του ουράνιου τόξου έχει δύο σκέλη: 

α) Διδασκαλία για κατανόηση του σχήματος, εξήγηση της δυνατότητας για ύπαρξη 
δύο ουράνιων τόξων. 

β) Κατανόηση των χρωμάτων του ουράνιου τόξου. 

 

Η εξήγηση του σχήματος του ουράνιου τόξου παρουσιάζεται μερικές φορές ως μία 
εφαρμογή της διάθλασης ή ότι "οι σταγόνες του νερού συμπεριφέρονται σαν μικρά 
πρίσματα". Τονίζεται η ανάλυση και διάθλαση του φωτός, χωρίς να δίνονται 
περισσότερες εξηγήσεις. Έτσι έχει κανείς την εντύπωση ότι το θέμα είναι πολύ 
εύκολο και ότι δε χρειάζεται και πολλή σκέψη για να το κατανοήσει. Αν δε συμβαίνει 
αυτό, τότε μάλλον το σφάλμα βρίσκεται στο μαθητή.  Η φράση "σαν μικρά πρίσματα" 
οδηγεί στην εικόνα του πρίσματος που αναλύει το φως μετά από διάθλαση, οπότε 
αμέσως εγείρεται το ερώτημα: γιατί ο ήλιος είναι πίσω από τον παρατηρητή; Γιατί θα 
πρέπει να σχηματίζεται γωνία περίπου 40° μεταξύ του Ηλίου, του σημείου του 
ουράνιου τόξου και του παρατηρητή; Δεν υπάρχουν διαθλώμενες ακτίνες σε άλλες 
γωνίες; Για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων έχουν προταθεί λύσεις από την 
αρχαιότητα. 
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Η ιστορική προσέγγιση στο θέμα περιλαμβάνει την προσέγγιση του Αριστοτέλη και 
του Αλ Χαϊθάμ που βασίζονται στην ανάκλαση και την προσέγγιση του Αλ Φαρίσι 
που είναι όμοια με την προσέγγιση του Καρτεσίου, η οποία βασίζεται 
στη διάθλαση και ανάκλαση σε κάθε σταγόνα χωριστά. Η διδασκαλία 
για το ουράνιο τόξο μπορεί να στηριχτεί στην προσέγγιση του Αλ 
Φαρίσι. 

Εξομοίωση του ουράνιου τόξου 

Για να σκεφτούμε το σχηματισμό του ουράνιου τόξου, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε την πορεία των ακτίνων μέσα σε μια σταγόνα. Στη 
σφαιρική σταγόνα (εικ. 1) η προσπίπτουσα οριζόντια ακτίνα στο 
σημείο Α (γωνία πρόσπτωσης = α) διαθλάται (γωνία διάθλασης = δ) 
και προσπίπτει στην απέναντι επιφάνεια της σφαίρας στο σημείο Β 
(γωνία πρόσπτωσης = δ). Εκεί ένα μέρος διαθλάται και εξέρχεται και ένα μέρος 
ανακλάται. Η ανακλώμενη πέφτει σε ένα άλλο σημείο Γ 
(γωνία πρόσπτωσης = δ, γωνία διάθλασης =α) της 
επιφάνειας, όπου επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Σε 
μία εξομοίωση του φαινομένου μπορούμε να 
παρατηρήσουμε, ότι η εξερχόμενη κάνει μία γωνία με την 
προσπίπτουσα την οποία θα ονομάσουμε γωνία 
απόκλισης. (Γωνία απόκλισης = π -φ, όπου φ=4δ-2α.) 
Αυτή έχει μία ελάχιστη τιμή που εξαρτάται από το χρώμα: 
Για το ερυθρό με δείκτη διάθλασης 1,33 έχει τιμή 180°-
42°=138°, για το κυανό με δείκτη διάθλασης 1.343 έχει 
τιμή 180°-40,6° = 139,4°.  

Στη γωνία αυτή έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση ακτίνων. 
Αυτό μπορεί να φανεί στην εξομοίωση. Ο υπολογισμός 
αυτών των τιμών γίνεται παρακάτω (προσέγγιση Αλ 
Φαρίσι). 

Προσέγγιση του Αριστοτέλη 

Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να εξηγήσει το ουράνιο τόξο 
με ανακλάσεις. Η προσπάθεια του Αριστοτέλη ήταν 
πρόωρη, καθώς εκείνη την εποχή δεν είχε ξεκαθαριστεί το 
θέμα του νόμου της ανάκλασης.  

Για το ουράνιο τόξο ο Αριστοτέλης έγραψε: «Η όραση (ακτίνες της όρασης) 
ανακλάται από όλες τις λείες επιφάνειες στις οποίες ανήκουν και ο αέρας και το νερό. 
Ο αέρας ανακλά, όταν είναι συμπυκνωμένος, αλλά και όταν δεν είναι 
συμπυκνωμένος μπορεί να παράγει μια ανάκλαση αρκεί η όραση να είναι ασθενής» 
(Μετεωρολογικά 373 b). Στην εικόνα 2 έχουμε μια αναπαράσταση της ιδέας του 
Αριστοτέλη. Το ουράνιο τόξο είναι μία ανάκλαση πάνω στα σταγονίδια του νερού 
(ψακάδες δηλ. σταγόνες βροχής). Κατά τον Αριστοτέλη οι ανακλαστικές επιφάνειες 
καμιά φορά ανακλούν το σχήμα, αλλά πολλές φορές (όπως στην περίπτωση του 
ουράνιου τόξου) μόνο το χρώμα. Πριν από τη βροχή και καθώς ο αέρας στα σύννεφα 
συμπυκνώνεται σε σταγόνες αλλά δεν έχει αρχίσει ακόμη να βρέχει, αν ο Ήλιος είναι 
απέναντι από το σύννεφο, τότε το σύννεφο αντανακλά. Τα σωματίδια που 
αντανακλούν είναι μικρά και εμείς βλέπουμε το συνδυασμό των ανακλάσεων από 
κάθε σωματίδιο.  
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Για τα χρώματα γράφει (Μετεωρολογικά 374 b): «Οι ακόλουθες θεωρήσεις θα κάνουν 
ξεκάθαρο το πώς φαίνονται τα χρώματα του τόξου». Θεωρεί ότι υπάρχουν οι 
ακόλουθες αρχές: (1) το λευκό φως όταν ανακλάται από μια σκοτεινή επιφάνεια ή 
όταν περνά από ένα σκοτεινό έγχρωμο μέσο, παράγει κόκκινο. (2) Η όρασή μας 
γίνεται πιο ασθενής και λιγότερο αποτελεσματική όσο η απόσταση αυξάνει. (3)Το 
σκοτεινό χρώμα είναι μια κατάργηση της όρασης, η εμφάνιση του σκοταδιού 
οφείλεται στην αδυναμία της όρασής μας κι έτσι τα αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση 
φαίνονται πιο σκοτεινά, γιατί το φως μας δεν μπορεί να τα φτάσει. Το ουράνιο τόξο 
έχει τρία χρώματα, αλλά τα χρώματα είναι αντίστροφα στα δύο τόξα. Στο πρωτεύον η 
εξωτερική λωρίδα είναι κόκκινη, γιατί η όραση ανακλάται πιο ισχυρά προς τον Ήλιο 
από τη μεγαλύτερη περιφέρεια και η εξωτερική περιφέρεια είναι η πιο μεγάλη. Το ίδιο 
ισχύει και για τη δεύτερη και τρίτη λωρίδα. Το κίτρινο χρώμα που εμφανίζεται στο 
ουράνιο τόξο οφείλεται στην αντίθεση του κόκκινου και του πράσινου. Λέει ότι το 
κίτρινο είναι πιο έντονο, όταν η αντίθεση είναι πιο έντονη κι αυτό συμβαίνει, όταν το 
σύννεφο είναι πιο σκούρο. Ο Αριστοτέλης δίνει όρια για το μέγεθος του ουράνιου 
τόξου: Όταν ο Ήλιος είναι στον ορίζοντα, τότε το τόξο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από ένα ημικύκλιο, ενώ, όταν είναι πάνω από τον ορίζοντα, το τόξο θα είναι 
μικρότερο από ένα ημικύκλιο. 

Θεωρία του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για το ουράνιο τόξο 

Επειδή η υπόθεση του Αριστοτέλη είχε παρουσιαστεί γεωμετρικά, είχε αποκτήσει 
«αξιοπρέπεια», πράγμα που έκανε και άλλους μελετητές, όπως τον Αλ Χαϊθάμ, να τη 
δεχτούνε. 

Ο ίδιος ο Αλ Χαϊθάμ, αφού είχε διατυπώσει την πρόθεση του να εφαρμόσει τις ιδέες 
του στη μελέτη του ουράνιου τόξου, παρέμεινε κοντά σε μια παράδοση ενάντια στην 
οποία ταυτόχρονα άσκησε και  κριτική.  

Ο Αλ Χαϊθάμ υποτάχθηκε στις ιδέες του Αριστοτέλη. Το τμήμα των Μετεωρολογικών 
του Αριστοτέλη που αναφέρεται στο ουράνιο τόξο έχει ένα χαρακτήρα που συνδυάζει 
τη γεωμετρική σκέψη με τη φυσική κατά ένα στοιχειώδη τρόπο. Πιθανόν ο Αλ Χαϊθάμ 
να πείσθηκε από την αυστηρότητα του ύφους να υποτάξει τις δικές του ιδέες στις 
ιδέες του Αριστοτέλη.  

Ο Αλ Χαϊθάμ, για να εξηγήσει την εμφάνιση του ουράνιου τόξου εφάρμοσε τη θεωρία 
του για τα κοίλα κάτοπτρα. Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε στο έργο του «για τα 
φαινόμενα» (αλ αθιράιν ) και όχι στο Αλ Μαναζίρ που είναι το βασικό του 
βιβλίο της Οπτικής. Σύμφωνα με την εικόνα 3, αν το φως που πηγάζει από την πηγή 
Ε ανακλάται προς ένα ορισμένο σημείο Δ από το κοίλο κάτοπτρο με κορυφή Ω, τότε 
η ανάκλαση αυτή μπορεί να γίνει από όλα τα σημεία ενός τόξου με κέντρο το σημείο 
Μ και ακτίνα ΜΑ. 

Ο Αλ Χαϊθάμ θεωρεί ότι η εμφάνιση του ουράνιου τόξου προϋποθέτει την ύπαρξη 
«πυκνού αέρα με υγρασία», όπως ο ίδιος τον αναφέρει. Θα πρέπει μαζί με αυτόν τον 
αέρα να υπάρξει ένα φωτεινό σώμα. Το μάτι πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο 
φωτεινό σώμα και τον πυκνό αέρα. Αν η διάταξη του αέρα δίνει μια κοίλη σφαίρα και 
αν η θέση του φωτεινού σώματος και του ματιού είναι όμοια με τη θέση των σημείων 
Ε και Δ, τότε εμφανίζεται το τόξο. Το ανακλαστικό σώμα είναι λείο ή αποτελείται από 
λεία τμήματα.  

O Αλ Χαϊθάμ θεωρεί τις αιτίες για την ύπαρξη υγρού αέρα σε σχήμα κοίλης σφαίρας: 
«Μπορούν να υπάρξουν διάφορα είδη κοιλότητας στα οποία να θεωρήσουμε τους 
κύκλους και τις τομές. (Αναφέρεται στη θεωρία του για τα κοίλα κάτοπτρα.) Αυτά που 
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έχουν περισσότερη τάξη και καλύτερο σχήμα οφείλονται στην ύπαρξη τέτοιων 
σχημάτων σε τμήματα του κόσμου και το πρώτο σώμα που μπορεί να έχει αυτό το 
σχήμα είναι η σφαίρα και αυτό είναι το σχήμα του αέρα και του νερού που 
περιβάλλουν τη γη (Ναζίφ σελ. 426)». 

Έστω ότι ο πυκνός- υγρός αέρας έχει σχήμα σφαίρας με κέντρο Χ (εικ. 3). Έστω ότι 
το κέντρο Χ βρίσκεται πάνω στην ευθεία που συνδέει την πηγή του φωτός Ε και το 
μάτι του παρατηρητή Δ με το κέντρο της σφαίρας σε ενδιάμεση θέση μεταξύ Ε και Δ. 
Φέρουμε την ΕΧΔ μέχρι το σημείο Ω. Αν συμβαίνει ΕΩ/ΩΔ > ΕΧ/ΧΔ, τότε μπορούν 
να συνδεθούν με ανάκλαση τα σημεία Ε και Δ από ένα σημείο, όπως το Α, από την 
επιφάνεια της σφαίρας. Αν μπορεί να συμβεί αυτή η ανάκλαση, τότε θα μπορεί να 
υπάρξει ανάκλαση και από τον κύκλο με κέντρο το Μ και ακτίνα ΜΑ. Τότε, το μάτι 
αντιλαμβάνεται τις θέσεις των ανακλάσεων σαν ένα φωτεινό τόξο. Αν ληφθεί υπόψη 
ότι η ανακλαστική επιφάνεια δεν είναι τελείως λεία και ότι έχει κάποια διαφάνεια, το 
ανακλώμενο φως δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το προσπίπτον και αφού το φωτεινό 
σώμα δεν είναι σημειακό, αλλά έχει κάποιο πλάτος, θα πρέπει και οι θέσεις της 
ανάκλασης να έχουν κάποιο πλάτος. Ο Αλ Χαϊθάμ δεν απαιτεί από το νέφος του 
ατμού να έχει τέλεια σφαιρικότητα, του αρκεί να είναι τμήμα σφαίρας.  

Ο Αλ Χαϊθάμ με βάση αυτήν τη θεωρία παρατηρεί ότι το τόξο μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να αντιληφθεί το μάτι ή μπορεί να είναι μικρότερο. 
Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές δε μπορούν να συμβούν στην πραγματικότητα, 
όμως «μπορούμε να τις φανταστούμε μαθηματικά (Ναζίφ σελ. 428)». «Ο πόλος 
(κουτμπ ) του τόξου (σημείο Ω) μπορεί να βρίσκεται στον ορίζοντα ή ψηλότερα ή 
χαμηλότερα και το κέντρο του τόξου (σημείο Μ) να είναι μεταξύ του ματιού και του 
σύννεφου (ή μεταξύ του ματιού και του πόλου Δ) ή στο μάτι ή πίσω απ’ αυτό. Αυτό 
δίνει εννέα περιπτώσεις. Αν ο πόλος είναι στον ορίζοντα, τότε το τόξο είναι ημικύκλιο 
(θέση ματιού Δ), αν είναι πάνω από τον ορίζοντα και το κέντρο του τόξου πιο 
μπροστά, τότε το τόξο είναι μεγαλύτερο από ημικύκλιο (θέση ματιού Δ2), αν είναι στο 

μάτι, τότε είναι ημικύκλιο, αν είναι από πίσω από το μάτι, τότε είναι μικρότερο από 
ημικύκλιο. Αν ο πόλος είναι κάτω από τον ορίζοντα και το κέντρο μπροστά από το 
μάτι, τότε το τόξο είναι μικρότερο από ημικύκλιο. Αν είναι στο μάτι, τότε είναι 
ημικύκλιο, αν είναι μικρότερο, τότε είναι μεγαλύτερο (Ναζίφ σελ. 428)». Μπορούμε να 
δούμε τις εννέα θέσεις στην εικόνα 3, όμως έχουμε να παρατηρήσουμε ότι δε 
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συμφωνούν με τα λεγόμενα του Αλ Χαϊθάμ σε όλες τις περιπτώσεις. Η κυκλική 
ανάκλαση μπορεί να συμβεί και σε μια δεύτερη σφαιρική επιφάνεια, οπότε έχουμε 
ένα δεύτερο ουράνιο τόξο.  

Κριτική της θεωρίας του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ από τον Αλ Φαρίσι 

Η θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για το ουράνιο τόξο δέχτηκε κριτική από τον Αλ Φαρίσι, ο 
οποίος πρότεινε μία θεωρία βασισμένη στη διάθλαση. 

Ο Αλ Φαρίσι χρησιμοποίησε τους πίνακες των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης 
και τους κανόνες που είχε δώσει ο Αλ Χαϊθάμ. 

Η ικανότητα του Καμάλ αλ Ντιν Αλ Φαρίσι ()να 
χρησιμοποιεί τις μεθόδους των πινάκων αριθμών έδωσε τη βάση για μια ποσοτική 
ανάλυση των φαινομένων την ίδια εποχή που οι δυτικοί όπως ο Θεοδώριχος 
περιοριζόντουσαν σε μια ποιοτική ανάλυση. Ο Καρτέσιος ισχυρίζεται ότι πρώτος 
αυτός έκανε μαθηματικούς υπολογισμούς όμως στην πραγματικότητα αυτούς τους 
υπολογισμούς τους είχε ήδη κάνει ο Αλ Φαρίσι. Ο Καρτέσιος επίσης θεωρεί τον 
εαυτό του ως τον πρώτο που ασχολείται με το ουράνιο τόξο με όρους διάθλασης, 
όμως ο Νεύτωνας θεωρεί ότι ήδη το 14ο αιώνα ο Antoine de Dominis το είχε 
εξηγήσει με όρους διάθλασης.  

Ο Αλ Φαρίσι ήταν μαθητής του Αλ Shirazi, οποίος του είχε αναθέσει τη μελέτη του 
ουράνιου τόξου. Όπως φαίνεται από τις μελέτες των ιστορικών, ο Αλ Φαρίσι και ο 
Θεοδώριχος έκαναν τις έρευνές τους σχεδόν ταυτόχρονα. Ο Αλ Φαρίσι όμως είχε τις 
μετρήσεις του Αλ Χαϊθάμ για τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης σε μια σφαιρική 
επιφάνεια και μάλιστα δίνει τους πίνακες.  

Ο Θεοδώριχος και ο Αλ Φαρίσι κατέφυγαν σε ένα κατασκεύασμα για να εξηγήσουν το 
ουράνιο τόξο: μια μεγάλη γυάλινη σφαίρα, γεμάτη νερό. Η εξήγηση έγινε με τη 
συστηματική εκμετάλλευση της αναλογίας της σφαίρας αυτής με τη σταγόνα του 
νερού. Δημιούργησαν έτσι ένα σύνολο από αναλογικές αντιστοιχίες μεταξύ των δύο 
αντικειμένων και με τον τρόπο αυτό, συστηματικά, με τη βοήθεια της γεωμετρίας, 
ανήγαγαν τη διάδοση του φωτός στο ένα μέσο (γυάλινη φιάλη) στη διάδοση του 
φωτός στο άλλο μέσο (σταγόνα). Η μοντελοποίηση αυτή δε θα ήταν δυνατή παρά 
μόνο με την επανάσταση των ιδεών του Αλ Χαϊθάμ.  

Απόψεις του Αβικέννα για το ουράνιο τόξο. 

Ο Αβικέννας είχε γράψει το βιβλίο Al - Shifa, στο οποίο χρησιμοποιεί την ιδέα του 
Αριστοτέλη για τα σταγονίδια που είναι σκορπισμένα στην ατμόσφαιρα, τη στιγμή 
που τα σύννεφα μετατρέπονται σε βροχή, τα οποία είναι η αιτία της δημιουργίας του 
ουράνιου τόξου. Ο Αβικέννας απορρίπτει την ιδέα του Αριστοτέλη ότι ο πυκνός και 
υγρός αέρας βοηθά στο σχηματισμό του τόξου. Γράφει γι’ αυτό: 
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«Μου φαίνεται ότι το σύννεφο μόνο του δε συμπεριφέρεται ως ένα κάτοπτρο που 
παράγει αυτό το είδωλο, αλλά ότι η ανάκλαση γίνεται για το μάτι από τον υγρό αέρα 
όπου είναι σκορπισμένα τα διαφανή σταγονίδια του νερού, όπως μια ελαφριά βροχή 
(rash ) και οι σταγόνες δεν περιορίζουν τη διαφάνεια, δεν μπορούν να ενεργούν 
σαν κάτοπτρο αφού δεν υπάρχει από πίσω τους κάποιο έγχρωμο σώμα. Είναι όπως 
ένα κρύσταλλο που αν έχει ένα κάλυμμα από τη μία πλευρά, γίνεται κάτοπτρο, ενώ, 
αν δεν έχει και από πίσω του υπάρχει κενό χωρίς όρια, τότε δεν είναι κάτοπτρο. Θα 
πρέπει να υπάρχει στις πιο πολλές περιπτώσεις ένα αδιαφανές σώμα πίσω από τον 
υγρό αέρα: ένα βουνό ή ένα μαύρο σύννεφο, για να πετυχαίνεται η αντανάκλαση από 
τις διαφανείς σταγόνες που είναι σκορπισμένες στην ατμόσφαιρα, αλλά δεν είναι οι 
καθαροί ατμοί που τότε δεν θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο». 

Προσέγγιση του Αλ Φαρίσι 

Ο Αλ Φαρίσι θεωρεί τις σταγόνες όπως ο Αβικέννας, 
σε ένα όμως διαφορετικό πλαίσιο. Αντί να θεωρήσει το 
σύνολο των σταγόνων, παίρνει μόνο μία σταγόνα. 
Είναι το σημαντικό βήμα για να κάνει την αναλογία 
μεταξύ της σταγόνας του νερού και της σφαιρικής 
φιάλης.  

Αφού έκανε την αναλογία ο Αλ Φαρίσι, είχε την ιδέα, 
αντί να θεωρήσει την ανάκλαση, να θεωρήσει τις δύο 
διαθλάσεις που μεταξύ τους να μπορούν να συμβούν 
μία ή περισσότερες ανακλάσεις στην εσωτερική 
επιφάνεια της σταγόνας. Η μελέτη αυτή των δύο 
διαθλάσεων έχει ως συνέπεια ότι θα πρέπει να 
μελετηθεί η πορεία του φωτός μέσα στη σφαίρα και ο τρόπος που εξέρχεται το φως 
από τη σταγόνα. Ο Αλ Φαρίσι είχε το πλεονέκτημα να μελετήσει τα δεδομένα του Αλ 
Χαϊθάμ αναφορικά με την «καυστική σφαίρα». Ο Αλ Χαϊθάμ είχε μελετήσει την πορεία 
που διαδίδεται το φως μεταξύ των δύο διαθλάσεων ως μια συνάρτηση της αύξησης 
της γωνίας πρόσπτωσης και τη σχέση της αύξησης  της γωνίας απόκλισης από την 
αρχική διεύθυνση. Θεώρησε τις ακτίνες που προσπίπτουν παράλληλα προς έναν 
άξονα ΟΟ’. Αυτές οι ακτίνες συναντούν τη σφαίρα σε σημεία που απομακρύνονται 
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από το Ο’ μέχρι τη γωνία των 50° (εικ. 4). Για γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες των 
50° τα σημεία της δεύτερης διάθλασης πλησιάζουν το σημείο Ο’. 

Ο Αλ Χαϊθάμ είχε δώσει για τις εξερχόμενες ακτίνες αυτό που ονομάζεται αναφορικά 
με τους φακούς σφαιρική εκτροπή. Είχε δείξει την ακόλουθη πρόταση: Έστω μία 
παράλληλη ακτίνα προς τον άξονα ΟΟ’ που διαθλάται μια δεύτερη φορά σε ένα 
σημείο Γ και συναντά την προέκταση του ΟΟ’ στο σημείο Τ (εικ. 5). Είναι αδύνατο σε 
μια δεύτερη ακτίνα παράλληλη προς την πρώτη να συναντήσει μετά τη δεύτερή της 
διάθλαση την προέκταση του ΟΟ’ στο Τ, εκτός αν αυτή η ακτίνα διαθλαστεί σε ένα 
σημείο της περιφέρειας που διαγράφει το Γ στη σφαίρα. Αν η δεύτερη ακτίνα 
διαθλαστεί σε ένα σημείο πιο μακριά από το Ο’ σε σχέση με το Γ, τότε περνά μετά την 
έξοδό της από τη σφαίρα από ένα σημείο που απέχει λιγότερο από το Τ πάνω στην 
προέκταση της ΟΟ’.  

Μπορούμε να δούμε ότι για δύο γωνίες πρόσπτωσης θ1 και θ2 έχουμε αντίστοιχες 

γωνίες διάθλασης δ1 και δ2 και αποκλίσεις από αρχικές πορείες Α1 =θ1 - δ1 και Α2 = 

θ2 -δ2 για τις οποίες ισχύει: 

Αν οι διαθλώμενες ακτίνες βρίσκονται μέσα στη σφαίρα, ½(θ2 -θ1) (= επίκεντρη 

γωνία) < Α2 - Α1 ενώ αν το σημείο τομής των δύο ακτίνων είναι έξω από τη σφαίρα, 

½(θ2 -θ1) > Α2 - Α1. Υπάρχει μία «κρίσιμη» γωνία πρόσπτωσης (50° για 

πρόσπτωση από αέρα σε γυαλί) που τη διαθλώμενή της την τέμνουν στο εσωτερικό 
της σφαίρας οι διαθλώμενες των ακτίνων που προσπίπτουν με μεγαλύτερη γωνία 
πρόσπτωσης. Για πολύ μικρές διαφορές από την «κρίσιμη» αυτή γωνία θα έχουμε 
dΑ=½ dθ 
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. Με βάση τους πίνακες του Αλ Χαϊθάμ ο Αλ Φαρίσι μπορούσε να βρει 

ότι η γωνία για την οποία ισχύει αυτή η σχέση είναι των 50° (για το γυαλί). Αν 
χρησιμοποιήσουμε το νόμο του Snell, τότε έχομε για τη συγκεκριμένη αυτή γωνία:  
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Λύνοντας αυτή τη σχέση και σε συνδυασμό με το νόμο του Snell βρίσκουμε. 
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 Για διάθλαση από αέρα σε γυαλί (n =1,5) η γωνία είναι 49,73°. Για πρόσπτωση από 
αέρα σε νερό (n =1,33) η γωνία είναι 59°. 

Ο κανόνας αυτός μπορεί να γενικευθεί (Lock, McCollum (1994) Further thoughts on 
Newton’s zero-order rainbow, Am. J. Phys 62 (12)): 

Αν έχουμε k εσωτερικές ανακλάσεις (για την πιο  πάνω περίπτωση k=1),  τότε η 
γωνία απόκλισης είναι:  22  k  

Για να έχω ένα ουράνιο τόξο k τάξης, τότε η γωνία απόκλισης α θα έχει ένα σχετικό 
ελάχιστο δηλαδή: 
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Αν η ακτίνα δεν πάθει ανάκλαση, τότε η γωνία απόκλισης δίνεται από τη σχέση: 
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a
, όπου χ είναι η απόσταση της σημειακής πηγής 

από το κέντρο της σφαίρας. 

Η διδακτική προσέγγιση μπορεί να στηριχτεί πάνω σ’ αυτήν την ιδέα. Με βάση το 
λογισμικό που αναπτύχθηκε μπορεί να φανεί ότι στη γωνία αυτή αντιστοιχεί η 
μέγιστη πυκνότητα εξερχόμενων ακτίνων . Αυτό μας επιτρέπει να δείξουμε ότι 
υπάρχει μια ορισμένη γωνία μεταξύ φωτεινής πηγής και παρατηρητή κατά την οποία 
παρατηρούμε τις διαθλώμενες ακτίνες. 

Μοντέλο του Αλ Φαρίσι 

Ο Αλ Φαρίσι προσπάθησε να δείξει πως με βάση τις δύο διαθλάσεις στη σφαίρα, των 
ακτίνων που θεωρούνται κοντινές και αυτών που θεωρούνται μακρινές ως προς τον 
άξονα, εξηγείται ο σχηματισμός ενός ή περισσοτέρων ειδώλων ενός φωτεινού 
αντικειμένου και οι διάφορες μορφές του ουράνιου τόξου ή του δακτυλίου στην 
περίπτωση ενός κυκλικού αντικειμένου. 

Ο Αλ Φαρίσι εξετάζει το σχηματισμό του ειδώλου σε διάφορους κώνους 
διαθλώμενων ακτίνων (αυτό που ονομάζεται σήμερα "μηδενικής τάξεως ουράνιο 
τόξο"). Η εξέταση δεν είναι όμοια με τη σημερινή, καθώς φαίνεται να ακολουθεί τη 
θεωρία του Αλ Χαϊθάμ για την όραση: μόνο οι κάθετες ακτίνες προς την επιφάνεια 
του κρυσταλλοειδούς έχουν σημασία, οπότε, αν από κάποιο σημείο του αντικειμένου 
φτάνει μία ακτίνα - κάθετη στον κρυσταλλοειδή - αρκεί για τη δημιουργία του 
'ειδώλου' αυτού του σημείου. Ο Αλ Φαρίσι φαίνεται να γνωρίζει ότι θα έπρεπε να 
λάβει υπόψη την επίδραση του γυαλιού, όμως θεωρεί ότι αυτό δε χρειάζεται επειδή: 
«Η διαφάνεια του καθαρού γυαλιού και του νερού είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη 
και η ακτίνα που διεισδύει μέσα στη φιάλη δε διαθλάται κατά τρόπο που θα πρέπει 
να τη λάβουμε υπόψη». 

Ο Αλ Φαρίσι 
θεωρεί τον κύκλο 
κέντρου γ και τις 
ακτίνες που 
σχηματίζουν 
γωνίες 
πρόσπτωσης 
10°,20°, 90° (εικ. 
6). Θεωρεί τις 
προσπίπτουσες 
(50°) ΣΞ και ΣΞ’ 
που οι 
διαθλώμενές τους 
(ΞΕ και Ξ'Ε’) 
ορίζουν τον 
«κεντρικό κώνο». Μετά τη δεύτερη διάθλαση οι ίδιες ακτίνες θα βρίσκονται στο 
εσωτερικό του κώνου που παράγεται από τις ακτίνες ΕΑ και ΔΑ. Ο Αλ Φαρίσι 
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ονομάζει αυτόν τον κώνο «κώνο καύσης». Οι ακτίνες που ανήκουν στη δεύτερη 
ομάδα με γωνίες πρόσπτωσης μεγαλύτερες από 50° διαθλώνται αφενός μεταξύ ΞΕ 
και ΛΘ και συμμετρικά μεταξύ Ξ’Δ και Λ’Φ και παράγουν δύο κώνους που τους 
ονομάζει «κοίλους ή εξωτερικούς κώνους». Μετά τη δεύτερη φορά οι ακτίνες αυτές 
περνάνε αφενός ανάμεσα στα ΘΒ και ΕΑ και αφετέρου μεταξύ ΦΓ και ΔΑ και 
παράγουν αυτό που ονομάζει «αντίθετους κώνους». Οι ακτίνες τέμνονται πάνω στον 
άξονα ΟΟ’ μεταξύ των σημείων Η και Α.  

Ο Αλ Φαρίσι με βάση τη θεωρία του έβγαλε συμπεράσματα για το ότι ένα αντικείμενο 
που έχει τοποθετηθεί μπροστά στη σφαίρα κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να 
παράγει πολλαπλά είδωλα.  

α) Αν το αντικείμενο - π.χ. μια ευθεία - τοποθετηθεί πάνω στον άξονα και πολύ κοντά 
στη σφαίρα στο ΦΘΗ έτσι που να μην εγγίζει ούτε την ΦΗ ούτε την ΕΗ, τότε το μάτι 
στο Σ θα αντιληφθεί το είδωλο μιας μοναδικής ευθείας που σχηματίζεται από τις 
ακτίνες που προέρχονται από τον κεντρικό κώνο. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 
6, δεν είναι δυνατό να έχουμε εξερχόμενες ακτίνες προς το Σ που να σχηματίζουν 
γωνία μεγαλύτερη από 50°.  

β) Αν το ίδιο αντικείμενο τοποθετηθεί μέσα στην περιοχή ΦΗΒΔ, τότε το μάτι θα 
αντιληφθεί ένα αντεστραμμένο είδωλο, πιο μεγάλο, που θα σχηματιστεί μέσα στον 
κεντρικό κώνο και στο δεξιό εξωτερικό κώνο. 

γ) Αν το αντικείμενο βρίσκεται στο ΘΗΓΕ, το είδωλο 
θα σχηματιστεί ταυτόχρονα μέσα στον κεντρικό κώνο 
πιο μεγάλο και ορθό και στον εξωτερικό αριστερό 
κώνο αντεστραμμένο. 

δ) Αν το αντικείμενο βρίσκεται στην ΑΒΗΓ, το είδωλο 
σχηματίζεται στον κεντρικό κώνο, πιο μεγάλο και 
ορθό και σε όλες τις κατευθύνσεις των εξωτερικών 
κώνων αντεστραμμένο. Αν θεωρήσουμε μια 
περιστροφή της εικόνας γύρω από τον άξονα ΟΟ’, το 
είδωλο μιας ευθείας θα είναι ένας κύκλος στον 
κεντρικό κώνο, που θα περιβάλλεται από ένα 
δακτύλιο στον εξωτερικό κώνο. 

Διδασκαλία με το μοντέλο του Αλ Φαρίσι 

Χρησιμοποιώντας τις ιδέες του Αλ Φαρίσι μπορούμε 
να δώσουμε το σχηματισμό του ουράνιου τόξου. 
Μπορούμε να σκεφτούμε την ειδική ακτίνα "Ακτίνα Αλ 
Φαρίσι" για τα ουράνια τόξα τάξης 0, 1, 2.  

Το μηδενικό τόξο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ακτίνες 
που προέρχονται από 2 διαθλάσεις σε μία σφαιρική 
επιφάνεια (εικ. 6).  

Για 1 ανάκλαση έχουμε την εικόνα 7. Το σχήμα αυτό 
παράγεται με τη βοήθεια λογισμικού (Visual Basic ή 
Excel). Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι ακτίνες 
του εξωτερικού "κώνου" είναι αυτές που συνεισφέρουν 
στη μεγάλη πυκνότητα γύρω από την ακτίνα του Αλ 
Φαρίσι. 
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Για 2 ανακλάσεις έχουμε την εικόνα 8 που παράχθηκε και αυτή με το ίδιο λογισμικό. 

Σκοτεινός θάλαμος 

Για να δοκιμάσει το μοντέλο, κάνει πείραμα, όπως πολύ αργότερα έκανε κι ο 
Καρτέσιος. Χρησιμοποιεί το σκοτεινό θάλαμο. Μέσα σ’ αυτόν τοποθετεί μία διαφανή 
σφαίρα που φωτίζεται από τις ακτίνες του Ηλίου. Σκεπάζει τη μισή σφαίρα με ένα 
άσπρο αδιαφανές σώμα και παρατηρεί την πλευρά που βρίσκεται προς τη σφαίρα. 
Παρατηρεί τότε ένα τόξο που το κέντρο του βρίσκεται στον άξονα που φέρεται από το 
κέντρο της σφαίρας προς τον Ήλιο. Το τόξο αυτό σχηματίζεται από τις φωτεινές 
ακτίνες που έχουν υποστεί μία διάθλαση, μία ανάκλαση και μία ακόμη διάθλαση. Στο 
εσωτερικό του παρατηρεί πιο λαμπρό γαλάζιο, γιατί περιέχει ταυτόχρονα τις ακτίνες 
του κεντρικού κώνου και του εξωτερικού κώνου. 

Μπροστά στη σφαίρα βάζει ένα ακόμη λευκό σώμα, λιγότερο αδιαφανές από το 
πρώτο και παρατηρεί και την πλευρά που είναι προς τη σφαίρα. Τώρα, παρατηρεί 
έναν πλήρη δακτύλιο ο οποίος σχηματίζεται από τις ίδιες ακτίνες που διαθλώνται για 
δεύτερη φορά, πριν να ανακλαστούν στη σφαίρα. Ο δακτύλιος έχει τα χρώματα του 
ουράνιου τόξου. Παρατηρεί τη μεταβολή των χρωμάτων 
σύμφωνα με τη θέση τους στη οθόνη. Συνεχίζοντας αυτήν τη 
διαδικασία ξανακάνει το πείραμα στο σκοτεινό θάλαμο, για 
να θεωρήσει τώρα τις δύο ανακλάσεις μεταξύ δύο 
διαθλάσεων.  

Στη συνέχεια συγκρίνει τα δύο πειράματα και παρατηρεί στην 
περίπτωση των δύο ανακλάσεων το ίδιο φαινόμενο - τόξο και 
δακτύλιο - όπως και στην περίπτωση της μίας ανάκλασης, 
τώρα όμως έχουμε εξασθενημένα τα φώτα και τα χρώματα 
είναι πιο ωχρά. 

Η επιτυχία του Αλ Φαρίσι οφείλεται στο ότι χρησιμοποίησε τη 
μέθοδο του Αλ Χαϊθάμ. Την υιοθέτησε και απαίτησε για το 
ουράνιο τόξο, καθώς και για κάθε άλλο φαινόμενο του φωτός 
μια συστηματική σύνθεση γεωμετρίας και οπτικής. Τα 
συμπεράσματα του γεωμέτρη μπορούν να έχουν μια φυσική 
σημασία, όμως οι φυσικές έννοιες θα πρέπει να μπορούν 
πάντα να δεχτούν μια γεωμετρική θεώρηση. Για να γίνει 
έστω και μία ελάχιστη πραγμάτωση αυτής της μεθόδου, θα 
έπρεπε να γίνουν πειράματα. Θα έπρεπε να δοκιμαστούν 
αυτές οι έννοιες, για να ελεγχθεί κατά πόσο μπορούν να 
εξηγήσουν το φαινόμενο που θέλουν να περιγράψουν ή τουλάχιστον να συλλάβουν 
ένα μέρος του.  

Η προσπάθεια της πειραματικής έρευνας του Αλ Φαρίσι έφερε την ανάγκη για χρήση 
αναλογιών. Για να μελετηθεί το φυσικό φαινόμενο, χρησιμοποιείται ένα 
κατασκευασμένο αντικείμενο και στην περίπτωση του ουράνιου τόξου μια σφαιρική 
φιάλη.  

Εξήγηση των χρωμάτων από τον Αλ Φαρίσι 

Το θέμα του χρώματος οι Άραβες το εξέταζαν με βάση τις ιδέες του Αριστοτέλη που 
αναφέρονται στα «Μετεωρολογικά» του. Φαίνεται ότι ο Αλ Φαρίσι ξεχνά να 
εφαρμόσει τη μέθοδό του όσον αφορά το θέμα αυτό. Τα χρώματα τα θεωρεί ως 
προϊόντα ενός μείγματος φωτός και σκότους, λευκού και μαύρου. Το κόκκινο περιέχει 
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περισσότερο φως και λιγότερο σκότος από το ιώδες. Για το ουράνιο τόξο πρέπει να 
εξειδικεύσει το θέμα. Για το πείραμα του ο Αλ Φαρίσι δε χρειάζεται να εξηγήσει τα 
χρώματα γενικά, αλλά μόνο αυτά που σχηματίζονται πάνω στην οθόνη λόγω του 
συνδυασμού των ανακλάσεων και διαθλάσεων.  Έχουμε δύο είδωλα του ηλίου: το 
ένα που οφείλεται στις ακτίνες του κεντρικού κώνου και το άλλο που οφείλεται στον 
εξωτερικό κώνο. Αν τα δύο είδωλα πλησιάζουν, τότε ανάμεσά τους παράγεται ένα 
κυανό κι αν έλθουν σε επαφή το κυανό γίνεται πιο λαμπρό. Αν έχουμε πλήρη 
υπέρθεση, τότε έχουμε κίτρινο κι αν μετά τις ακτίνες έχουμε σκοτάδι, τότε έχουμε το 
σκούρο κόκκινο.  

Σύνθεση των δεδομένων για την εξήγηση του ουράνιου τόξου  

 Μετά την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων ο Αλ Φαρίσι επεχείρησε την 
εξήγηση του όλου φαινομένου του ουράνιου τόξου. Μελετά τη θέση διαφόρων 
σφαιρών σε σχέση με το μάτι και τον Ήλιο (Roshdi 1992). Στη μελέτη του 
χρησιμοποιεί τους δύο κώνους και εξηγεί τα χρώματα με βάση το πλησίασμα των 
δύο κώνων.  

"Ας πούμε ότι Β είναι το κέντρο του ματιού, Α είναι το κέντρο του Ηλίου και Γ το 
κέντρο μιας στιλπνής διαφανούς σφαίρας. Έστω η ευθεία ΑΒΓ. Ας φέρουμε από την 
Γ την κάθετο ΓΔ και ας υποθέσουμε ότι η σφαίρα απομακρύνεται από την ευθεία ΑΒΓ 
έτσι που το κέντρο της να παραμένει στην κατακόρυφο προς τον άξονα. Καθώς το 
κέντρο απομακρύνεται από την ΑΒΓ, ο κώνος των διαθλώμενων ακτίνων μετά από 
μία ανάκλαση κλίνει προς τον Ήλιο, ενώ κατ’ αναλογία προς την απομάκρυνση της 
σφαίρας από την ΑΒΓ συνεχίζει να πλησιάζει στο όριο του κώνου κατά τη διεύθυνση 

της κίνησης της 
σφαίρας και 
εμφανίζεται σε 
δύο είδωλα, σε 
δύο θέσεις της 
σφαίρας (εννοεί 
το είδωλο που 
οφείλεται στον 
κεντρικό κώνο 
και το είδωλο 
που οφείλεται 
στον εξωτερικό 
κώνο). Καθώς 
η σφαίρα 
απομακρύνεται, 
τα δύο είδωλα 
(δηλ. ο κώνος 
που προέρχεται 

από την ανάκλαση του 'εσωτερικού' κώνου και ο κώνος από ανάκλαση του 
εξωτερικού κώνου) πλησιάζουν μέχρι τη στιγμή που εφάπτονται και τότε το φως 
γίνεται πιο έντονο και παράγει ένα κυανό που έχει ιώδη απόχρωση, αν έχει 
αναμειχθεί με το σκοτάδι ή το πράσινο. Μετά, το ένα είδωλο διεισδύει στο άλλο και το 
φως γίνεται πιο έντονο και παράγει ένα λαμπρό κίτρινο. Κατόπιν, το είδωλο που 
προέρχεται από ανάμειξη ελαττώνεται και γίνεται ένα κόκκινο, το οποίο γίνεται 
ολοένα και πιο σκοτεινό μέχρις ότου εξαφανίζεται, όταν ο Ήλιος είναι στο εξωτερικό 
του κώνου που σχηματίζεται από τις ακτίνες που έχουν διαθλαστεί μετά από μία 
ανάκλαση. Αν η σφαίρα συνεχίζει να απομακρύνεται πάνω στην ευθεία ΑΒΓ, ο κώνος 

Α: Ήλιος
Β: Κέντρο ματιού
Γ: Κέντρο λείας διαφανούς σφαίρας

 

Εικόνα 49 
 



 271

των διαθλώμενων ακτίνων μετά από δύο διαθλάσεις και δύο ανακλάσεις πλησιάζει 
περισσότερο τον Ήλιο μέχρι που αυτός να βρίσκεται στο εσωτερικό του κώνου και 
μετά θα ξαναεμφανίζεται με μια αντίστροφη σειρά απ’ αυτή που είχε εξαφανιστεί στην 
αρχή. Αρχίζει με ένα κόκκινο πορφυρό, μετά ακολουθεί το λαμπρό κίτρινο, μετά το 
κυανό και μετά ένα φως που δεν το αντιλαμβανόμαστε πραγματικά με την εξαφάνιση 
ενός από τα είδωλα ή από το χωρισμό τους, καθώς απομακρύνεται το ένα από το 
άλλο. Αν στον αέρα υπάρχουν πολλές σταγόνες νερού, αυτές που διατάσσονται σε 
έναν κύκλο - καθεμιά δίνει ένα είδωλο που έχει αναφερθεί ανάλογα με το πλάτος της 
θέσης - παράγεται η εικόνα δύο τόξων που μπορούμε να δούμε: είναι το μικρό που 
είναι κόκκινο στην εξωτερική περιφέρεια, μετά κίτρινο, μετά κυανό. Το ίδιο συμβαίνει 
και με το ανώτερο τόξο κατά την αντίστροφη σειρά, καλύπτοντας αυτό που είναι 
πίσω του με τα χρώματα και τα φώτα που υπάρχουν σ’ αυτό. Ο αέρας μεταξύ των 
δύο τόξων είναι πιο σκοτεινός απ’ αυτόν που είναι από πάνω ή από κάτω τους, γιατί 
τα τμήματα μεταξύ των δύο τόξων έχουν αφαιρεθεί από το φως του Ηλίου".  

Με τη μέθοδο που χρησιμοποίησε ο Αλ Φαρίσι, προσπάθησε να μελετήσει το 
ουράνιο τόξο μέσα στα πλαίσια της νέας οπτικής. Με τη μέθοδο αυτή ξεπέρασε το 
πρόβλημα της πλήρους και άμεσης μελέτης. Με τη νέα οπτική, καθώς αυτή μετέβαλε 
την έννοια της ακτίνας και με την αρχή της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, αλλά 
και με τους πολλαπλούς κανόνες της διάθλασης δόθηκε μια γεωμετρική υπόσταση 
στη μελέτη του φωτός. Ο Αλ Φαρίσι μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της 
μοντελοποίησης.  

Σύνθεση των δεδομένων σε μια σύγχρονη θεώρηση 

Η σύγχρονη 
θεώρηση 
οφείλεται στο 
Νεύτωνα. Ο 
Νεύτωνας 
(Opticks σελ 168 - 
178) περιγράφει 
πως  κάθε 
σταγόνα δίνει 
ταυτόχρονα 
ακτίνες που 
αντιστοιχούν σε 
όλα τα χρώματα 
της ίριδας. Στην 
εικόνα 11 έχουμε 
την προσέγγιση 
του Νεύτωνα.  
Στην κόρη του  
ματιού του 

παρατηρητή,  καθώς παρατηρεί σε μια διεύθυνση, θα φθάνουν οι ακτίνες του Αλ 
Φαρίσι που αντιστοιχούν σε ένα ορισμένο χρώμα. Οι άλλες ακτίνες που έρχονται θα 
δίνουν ένα γενικό φωτισμό που μπορεί να εξηγήσει το γενικό χρώμα του ουρανού. Ο 
παρατηρητής θα βλέπει σε γωνία 42° το ερυθρό  και σε γωνία 40,6°το κυανό. Όπως 
και στην προσέγγιση του Αλ Φαρίσι, μπορούμε να βρούμε ότι ο γεωμετρικός τόπος 
των ακτίνων που δίνουν κόκκινο χρώμα, είναι μία κωνική επιφάνεια. Οι άλλες ακτίνες 
θα δίνουν μια διαφορετική κωνική επιφάνεια. 
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Κεφάλαιο 7: ΧΡΩΜΑΤΑ 

Ιστορικά θέματα 

Η ερώτηση για τη φύση του χρώματος έχει απασχολήσει τους ανθρώπους από την 
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Έλαβε κατά τη διάρκεια του χρόνου ένα ευρύ φάσμα 
ποικίλων και διαφορετικών ερμηνειών και απαντήσεων. 

Ο Αλκμέων στον 6ο αιώνα π. Χ. θεωρείται ως ο  πρώτος φυσιολόγος. Δε δίδαξε 
τίποτε για την αντίληψη των διαφόρων χρωμάτων. αλλά τόνισε την αντίθεση μεταξύ 
λευκού και μαύρου. Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν την επιφάνεια του σώματος ως 
ταυτόσημη με το χρώμα. 

Ο Εμπεδοκλής (492 - 431 π.Χ.) δίδαξε ότι το χρώμα είναι κάτι που αντιλαμβάνεται 
το μάτι, η αντίληψη αυτή οφείλεται στην σύμπτωση των λεπτότατων μορίων που 
αποσπώνται από την ουσία με τους πόρους του ματιού.  Προσπάθησε να εξηγήσει 
τη διαφορά στη λαμπρότητα του λευκού και του μαύρου. Το λευκό γίνεται αντιληπτό 
από τους "πύρινους" πόρους του ματιού ενώ το μαύρο από τους πόρους του 
"νερού".  Τα χρώματα για τον Εμπεδοκλή ήταν μείγματα των τεσσάρων στοιχείων και 
διέκρινε, σε αναλογία με τα τέσσερα στοιχεία, τέσσερα κύρια χρώματα: λευκό (πυρ), 
μαύρο (ύδωρ), ερυθρό (αήρ) και πρασινοκίτρινο (γη).  Δεν αναφέρει το κυανό. 
Πιθανόν να οφείλεται σε κάποια φιλοσοφική του θέση.  

Ο Δημόκριτος (460 - 360 π.Χ.) δίδαξε ότι η υλική φύση των χρωμάτων  συνίσταται 
μόνο σε ορισμένες μορφές και διαστρωματώσεις των ατόμων. Η ποιότητα του 
χρώματος είναι ταυτόσημη με την κρίση που κάνει κάποιος για τα χρώματα. Αρνείται 
την αντικειμενικότητα των χρωμάτων:     .  Θεωρεί 
4 βασικά χρώματα: λευκό, μαύρο, ερυθρό και ανοιχτό κιτρινοπράσινο (χλωρό). Τα 
άλλα χρώματα είναι ανάμειξη των βασικών.  Το λευκό χρώμα οφείλεται στη λεία 
στρογγυλή μορφή των ατόμων και διαπερνά τελείως τους πόρους. Το μαύρο 
οφείλεται σε σκιές που προκαλούν τα άτομα με ανώμαλη επιφάνεια. Τα σώματα που 
είναι λεία και μαύρα: οφείλουν τη μαυρίλα τους στις κατακόρυφες τοποθετήσεις των 
ατόμων σε μορφή σκαλιών.  Το ερυθρό σχετίζεται με τη θερμότητα και είναι μία 
μορφή της.  Το χλωρό εξηγείται ως ένας συνδυασμός στερεότητας και κενού. 
δίνονται διάφορες εκφράσεις  , χλωρόν δέος (χλωρή καρποφορία) 

Ο Δημόκριτος διακρίνει 4 βασικά ανάμεικτα χρώματα:  

9. Μεταλλικά, που είναι κοντά στο λευκό και στο κόκκινο.  
10. Το κάλλιστο χρώμα από ανάμειξη του άσπρου και κόκκινου. 
11. Πορφυρό από μαύρο και κόκκινο, σκούρο κόκκινο, στο οποίο προστίθεται λευκό 

για να εξηγήσει τη λαμπρότητά του   
12.   (λουλάκι) περιέχει: βαθύ μαύρο και χλωρό. 
Δευτερεύοντα χρώματα ανάμειξης κατά το Δημόκρτιο: 

9. Πράσινο με δύο είδη α)σκούρο ( =   και ) β) ανοιχτό (=χλωρό 
και πορφυροειδές) όπως το θειάφι. 

10. Βαθύ κυανό από λουλάκι (), για να εξηγηθεί η λαμπρότητα θα πρέπει να 
υποτεθεί ότι προστίθεται και μια δόση από "πύρινο", που όπως όλα τα πύρινα 
πράγματα αποτελείται από στρογγυλά και βελονοειδή άτομα. 

11. Καρύινο: το χρώμα των καστάνων που περιέχουν χλωρό και κυανό. 
12. "Φλογοειδές" (καφέ - κίτρινο) που αποτελείται από καρύινον και λευκό.  
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Για τον Πλάτωνα (427-347 π. Χ.): Υπάρχουν 4  κύρια χρώματα: μαύρο, λευκό, 
ερυθρό, ξανθό. Στο "Μένονα" του Πλάτωνα, όταν ο Σωκράτης ρωτήθηκε από τον 
Μένονα  για το τι είναι σχήμα αυτός απάντησε ότι το σχήμα είναι το μοναδικό πράγμα 
που πάντα συνοδεύει το χρώμα. Όταν ο Μένονας ζήτησε επεξήγηση και για το 
χρώμα ο Σωκράτης απάντησε «το χρώμα είναι μια εκροή από σχήματα ανάλογη με 
την όραση και αντιληπτή από αυτήν», (Kuehni, 1997). Στον Τίμαιο εκφράζει την 
άποψη του ότι τα μεικτά χρώματα πρώτης τάξεως είναι εφτά και ότι υπάρχουν πολλά 
δεύτερης τάξεως. Οι εκπομπές (μόρια ἐμπίπτοντά τε είς τήν ὄψιν) που δεν γίνονται 
αισθητές στο μάτι ως μια αίσθηση  (διότι είναι ίσα με τα μέρη του ματιού ή ἴσα τοῖς 

αὐτῆς ὄψεως) δίνουν το διαφανές. Αυτά που για το μάτι δεν είναι ίδια, έχουν ως 
αποτέλεσμα την σύγκριση ή συστολή και τη χαλάρωση ή διάκριση . Το λευκό 
αντιστοιχεί στην εξάπλωση, το μέλαν στη σύγκριση ή συστολή. Η λαμπρότητα και η 
λάμψη των χρωμάτων  και η ποικιλία  της χρωματικής κλίμακας προκαλούνται από 
μια αμοιβαία δράση που συμβαίνει μεταξύ του υγρού, που διεισδύει στο μάτι από 
έξω και το πύρινο και υγρό υλικό που υπάρχει στο μάτι. 

Ο Αριστοτέλης (384 - 322 π.Χ.), πίστευε ότι χρώμα είναι αυτό που φαίνεται στο 
φως, τα όρια της διαφάνειας στα σώματα είναι το χρώμα. Αυτό που είναι διαφανές 
είναι ορατό εξαιτίας του χρώματος που ανήκει σ' ένα άλλο σώμα.  Το χρώμα 
βρίσκεται στα σώματα ως δυνατότητα και γίνεται πραγματικότητα με την επίδραση 
του φωτός. Υποθέτει δύο βασικά χρώματα: το ανοιχτό (λευκό) και το σκοτεινό 
(μέλαν). Ως αποτέλεσμα της ανάμειξης ή της παρουσίας των απλών χρωμάτων 
παράγονται τα άλλα χρώματα: κίτρινο (ξανθόν) , κόκκινο (φοινικοῦν), πορφυρό 
(ἀλουργόν), πράσινο, κυανό (κυανοῦν). Μπορεί κανείς να δει μερικά θέματα χρωμάτων 
στο έργο του «Μετεωρολογικά» 

Στο «περί αισθήσεων» προσπαθεί να αποδείξει ότι η ποικιλία των χρωμάτων 
οφείλεται σε διάφορες θέσεις του λευκού σε σχέση με το μαύρο και στα διάφορα 
μείγματα. Τα χρώματα που αναμειγνύονται σε απλούς λόγους ( ἐν ἀριθμοῖς 

εὐλογίστοις) είναι σαν τις συγχορδίες στη μουσική και είναι τα πιο ευχάριστα, όπως το 
πορφυρό και το ερυθρό. Ένας άλλος τρόπος από τον οποίον μπορεί να προέρχονται 
τα χρώματα είναι όταν το λευκό εμφανίζεται μέσα από το μαύρο ή αντίστροφα, όπως 
όταν ο Ήλιος που ο ίδιος είναι λευκός εμφανίζεται κόκκινος όταν τον βλέπουμε μέσα 
από ομίχλη και καπνό. Ένας άλλος τρόπος είναι ότι τα «άτομα» των κυρίων 
χρωμάτων δεν βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο αλλά σχηματίζουν ένα στενό 
τελείως διαπεραστικό μείγμα. 

Τα χρώματα είναι η πραγματική αιτία που κάνει τα σώματα ορατά, αυτό που δεν έχει 
χρώμα όπως ένα διαφανές αντικείμενο δεν μπορεί να ιδωθεί. Ο Αριστοτέλης απέδιδε 
την αντίληψη των σχετικών αποστάσεων στην αίσθηση του χρώματος, η οποία 
θεωρείται ως το πιο βασικό στοιχείο της αίσθησης της όρασης. Η απόσταση γίνεται 
αντιληπτή απ' την εξασθένηση του χρώματος. Το χρώμα είναι μια εγγενής αρχή που 
ονομάζει κριτηκειόν  για το ενεργό διαφανές.  

Ο Αριστοτέλης δείχνει μια πρωτότυπη σκέψη που αρχικά είχε επηρεαστεί από τους 
Εμπεδοκλή και Δημόκριτο.  

Ο Πτολεμαίος μιλά για τα χρώματα ως "πάθος" των "όψεων". Κάθε χρώμα δημιουργεί 
μια αίσθηση στον κώνο των ακτινών όρασης (όψεων). Ο Πτολεμαίος θεωρεί τα 
χρώματα ότι υπάρχουν αντικειμενικά, ανεξάρτητα από τη συνείδηση του παρατηρητή.  
Θεωρεί ότι τα χρώματα είναι μια ιδιότητα της επιφάνειας των σωμάτων (Lejeune σελ 
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26) και κάτι το συγγενικό με το φως. Για κάθε χρώμα υπάρχει μια αίσθηση η οποία 
διαφέρει από χρώμα σε χρώμα.  Η αντίληψη του χρώματος ενεργοποιείται από την 
ύπαρξη φωτός.  

Η άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα χρώματα στα αδιαφανή (συμπαγή) 
σώματα 

Ο Αλ Χαϊθάμ πιστεύει ότι το χρώμα είναι κάτι διαφορετικό από το φως. Έκανε 
πειράματα στα οποία πίστευε ότι απέδειξε για το χρώμα ότι είναι μια ξεχωριστή 
οντότητα: από μία λεπτή σχισμή του τοίχου περνά το Ηλιακό φως και προσπίπτει σε 
μια πορφυρή πλάκα. Αν φέρουμε κοντά της ένα λευκό ύφασμα παρατηρούμε πορφυρό 
χρώμα πάνω στο ύφασμα. Δηλαδή το πορφυρό ήλθε από την πλάκα. Κάτι παρόμοιο 
συμβαίνει και με ένα μπουκάλι που περιέχει ένα κόκκινο πιοτό. Το κόκκινο χρώμα 
μεταφέρεται από το υγρό στο ύφασμα. Ο Αλ Χαϊθάμ παρουσιάζει τα εξής επιχειρήμα: 
Όταν ένας άνθρωπος νιώσει ντροπή κοκκινίζει, και όταν νιώσει φόβο πρασινίζει, όμως 
το ίδιο φως πέφτει πάνω του πριν να έρθει στην κατάσταση της ντροπής ή του φόβου. 
Άρα το χρώμα δεν οφείλεται στο φως. Το χρώμα μεταδίδεται μαζί με το φως πάνω σε 
ευθύγραμμες τροχιές και ακολουθεί τους ίδιους νόμους ανάκλασης και διάθλασης. Το 
χρώμα όμως εισχωρεί στα διαφανή μέσα είτε έχει φως είτε σκοτάδι. Για να γίνει 
αντιληπτό από τον άνθρωπο θα πρέπει το σώμα να φωτιστεί.  

Χρησιμοποιεί τον όρο «ιριδισμός» (τακάζιχ ) που όπως λέει ο Αλ Φαρίσι 
«είναι έκφραση που πάρθηκε από το ουράνιο τόξο για τα διάφορα χρώματα που 
εμφανίζονται, όπως είναι το πράσινο, το κίτρινο, το κυανό και το κόκκινο». Εφαρμόζει 
αυτόν τον όρο σε φαινόμενα χρωμάτων που συμβαίνουν στο ουράνιο τόξο, αλλά και 
σε πτερώματα πουλιών όπως του παγωνιού, καθώς και σε διάφορα είδη υφασμάτων 
ιδιαίτερα σε ένα ρωμαϊκό ύφασμα που το ονομάζει Άμπου Καλμούν (), 
τα οποία έχουν διάφορα χρώματα που αλλάζουν ανάλογα με τη θέση του παρατηρητή. 
Αν τα σώματα αυτά αν τεθούν σε ασθενικό φως χάνουν τον περιστασιακό τους ιριδισμό 
και δίνουν τα πραγματικά τους χρώματα.  Ο Αλ Φαρίσι αποδίδει αυτά τα φαινόμενα 
στη διάθλαση και στην ανάκλαση. Στην πραγματικότητα μερικά από τα φαινόμενα αυτά 
δεν οφείλονται στην ανάκλαση αλλά στην περίθλαση.  

Άποψη του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για τα χρώματα των αυτόφωτων σωμάτων 

Ο Αλ ΧαΪθάμ εκφράζει κάπως διαφορετικές απόψεις για τα χρώματα των αυτόφωτων 
σωμάτων σε σχέση με τις απόψεις που είχε για τα ετερόφωτα. Λέγει: «Τα αυτόφωτα 
σώματα έχουν φως που έχει τη μορφή των χρωμάτων (Ναζίφ 113)». Για τον Ήλιο και 
τη φωτιά λέγει: «Το φως του Ήλιου είναι η μορφή του που ρέει με τον ίδιο τρόπο που 
το χρώμα μοιάζει με τη μορφή του Ήλιου. Όμοια το φως της φωτιάς έχει ομοιότητα με 
τη μορφή της φωτιάς». Σ' αυτά βλέπουμε ότι για τα αυτόφωτα σώματα θεωρεί πως η 
υπόσταση του χρώματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μορφή του ίδιου του φωτός. 
Σύμφωνα με τον Roshdi η λέξη «μορφή» αντιστοιχεί στη λέξη «είδος»(Roshdi: Optique 
Geometrique et Doctrine Optique chez Al Haytham). Η θέση αυτή έχει σχέση με τη 
φιλοσοφία, όπου το φως έχει μια ύπαρξη όπως όλα τα αισθητά και κατά συνέπεια 
αποτελείται από μια πρωτόγονη ύλη (χαϊλούλι ) και από μορφή. Αυτή η 
μορφή του φωτός που προέρχεται από αυτόφωτα σώματα όπως τα 
αντιλαμβανόμαστε, είναι το χρώμα. 

Απόψεις του Ιμπν Αλ Χαϊθάμ για την ανάμειξη των χρωμάτων και τον ιριδισμό 
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Για το πρώτο θέμα δηλ. την ανάμειξη των χρωμάτων, αν τα διάφορα χρώματα 
αναμειχτούν τότε το μάτι αντιλαμβάνεται ένα χρώμα που προέρχεται από μια ανάμειξη. 
Έδωσε το παράδειγμα της σβούρας που είναι πολύχρωμη αλλά καθώς περιστρέφεται, 
δίνει ένα χρώμα που διαφέρει από τα χρώματα με τα οποία είναι βαμμένη. Θεωρεί ότι 
στο χρώμα που αντιλαμβάνεται το μάτι επιδρούν όχι μόνο τα χρώματα που υπάρχουν 
πάνω στο σώμα (στη σβούρα) αλλά και το χρώμα που έχει το διαφανές. Στην 
πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί το χρώμα που θα αντιληφθεί το μάτι 
προέρχεται από την ανταπόκριση του υλικού του σώματος στα διάφορα χρώματα που 
έχει το φως που προσπίπτει στο σώμα. Ο Αλ Χαϊθάμ είδε ότι κάτι δεν είχε αντιληφθεί 
σωστά και προσπάθησε να το διερευνήσει. Παρατήρησε ότι τα χρώματα που έχει το 
σώμα καθώς φωτίζεται υπό ειδικές συνθήκες δεν είναι αυτά που είχε από την αρχή. 
Αναρωτιέται γιατί είναι έτσι τα πράγματα παρόλο που τα χρώματα κινούνται στο χώρο 
μαζί με τα φώτα. Ο λόγος για την αλλαγή του χρώματος είναι η «δύναμη του φωτός» 
(κούατ αλ ντού ) που περιέχει ή που το συνοδεύει στην κίνηση του καθώς 
σύμφωνα με την άποψη του το φως και το χρώμα είναι ανεξάρτητα.  Για την αιτία του 
ιριδισμού ο Αλ Χαϊθάμ έδωσε μια θεωρία που επεκράτησε για πολύ καιρό. Ο ιριδισμός 
οφείλεται στην ανάμειξη του σκοτεινού με το φωτεινό. Από το λευκό στο κόκκινο μέχρι 
το ιώδες. Θεωρεί τον ιριδισμό ως αποτέλεσμα της απορρόφησης (αλ ιμτισάς 
).  

Σύγχρονες αντιλήψεις 

Θα προσεγγίσουμε τη θεωρία των χρωμάτων από την άποψη της Φυσικής και θα 
προσπαθήσουμε ν’ αναλύσουμε τα φαινόμενα που σχετίζονται με τα χρώματα των 
σωμάτων, τις αναμείξεις τους, την ανάλυση του φωτός και τη δημιουργία του 
φάσματος. 

Ο μεγάλος αριθμός των χρωματικών φαινομένων που παρατηρούνται στο φυσικό 
κόσμο, καθιστούν την κατανόηση της φύσης του χρώματος αρκετά δύσκολη και 
πολύπλοκη. Το χρώμα γίνεται αντιληπτό από εμάς σαν το αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του φωτός, των υλικών αντικειμένων και του ματιού.  

2. Αιτίες του χρώματος σύμφωνα με τη Φυσική  

Γιατί το ρουμπίνι είναι κόκκινο; Γιατί το σμαράγδι είναι πράσινο; Σε μια απλή ερμηνεία 
όταν το λευκό φως διαπερνά το ρουμπίνι, αναδύεται μ’ ένα δυσανάλογο μερίδιο των 
μεγαλύτερων μηκών κύματος, τα οποία αναγνωρίζονται από το μάτι ως κόκκινο. Κατά 
παρόμοιο τρόπο το φως περνώντας μέσα από το σμαράγδι αποκτά μια διαφορετική 
διανομή μηκών κύματος, που γίνονται αντιληπτά σαν πράσινο. Αυτή η επεξήγηση για 
τα χρώματα είναι σωστή αλλά υπεραπλουστευμένη και συνεπώς μη ικανοποιητική. 
Αυτό που στερείται είναι μια επιπλέον ερμηνεία για το πώς μεταβάλλεται η αναλογία 
του φωτός που απορροφάται ή ανακλάται. Τόσο το ρουμπίνι όσο και το σμαράγδι 
παράγουν το χρώμα τους από το ίδιο στοιχείο. Πώς γίνεται να διαφέρουν τόσο 
δραματικά στο χρώμα; 

Ο Kurt Nassau(1980) διακρίνει τις αιτίες του χρώματος σε 14 κατηγορίες, αν και όπως 
αναφέρει ορισμένες από αυτές περιέχουν και βασίζονται σε συγγενικά φαινόμενα. Με 
μόνο μια εξαίρεση, οι μηχανισμοί των 14 αυτών αιτιών του χρώματος έχουν ένα κοινό 
στοιχείο: τα χρώματα παράγονται ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
φωτεινών κυμάτων και των ηλεκτρονίων.  

Πίνακας 1 
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Ηλεκτρονικές μεταβάσεις σε 
ελεύθερα άτομα και ιόντα 

Ηλεκτρονικές διεγέρσεις φωτοβολία, φλόγες, τόξα, 
σπινθήρες, αστραπές, 
εκκενώσεις αερίων κτλ.  

 Ταλαντώσεις μπλε-πράσινη απόχρωση, 
νερό, πάγος 

Χρώματα που οφείλονται στο 
ηλεκτρικό πεδίο του 
κρυστάλλου 

Μέταλλα που ανήκουν στα 
στοιχεία μετάπτωσης 

γαλάζιο, μπογιές, ορισμένα 
μέταλλα, ορισμένα υλικά 
φθορισμού κτλ.  

 Προσμείξεις από μέταλλα 
που ανήκουν στα στοιχεία 
μετάπτωσης 

ρουμπίνι, σμαράγδι κτλ. 

 Κέντρα χρωμάτων αμέθυστος, κάποια υλικά 
φθορισμού κτλ. 

Μεταβάσεις ηλεκτρονίων 
μεταξύ μοριακών τροχιακών 

Μεταφορά φορτίου από 
άτομο σε άτομο 

μπλε σάπφειρος, μαγνητίτης  

 Συζευγμένοι δεσμοί οργανικές βαφές, χρώματα 
περισσότερων ζώων και 
φυτών κτλ. 

Μεταβάσεις ηλεκτρονίων σε 
υλικά που έχουν 
ενεργειακούς δεσμούς 

Μεταλλικοί αγωγοί ασήμι, χαλκός, σίδηρος κτλ. 

 Καθαροί ημιαγωγοί πυρίτιο, διαμάντι κτλ. 

 μη καθαροί ημιαγωγοί μπλε διαμάντι κτλ. 

Γεωμετρική και φυσική 
οπτική  

Σκέδαση  μπλε ουρανού, κόκκινο 
ηλιοβασιλέματος κτλ. 

 Διάθλαση - Ανάκλαση ουράνιο τόξο 

 Συμβολή  πετρέλαιο, νερό κτλ. 

 Φράγμα κρύσταλλοι υγρών κτλ. 

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 14 κατηγορίες των αιτίων του χρώματος όπως δίδονται 
από τον Kurt Nassau. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των μηχανισμών είναι το 
φως, η μελέτη του οποίου αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση του χρώματος. 

Μήκος κύματος και χρώμα 

Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο στη λεγόμενη ορατή περιοχή του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος ανάμεσα στα 3.800 ως 7.800 Άγκστρεμ (1 Α0 =10-10 m).  

Το χρώμα του φωτός της οπτικής περιοχής εξαρτάται από την περιοχή του μήκους 
κύματος της ακτινοβολίας. Από τα μικρότερα προς τα μεγαλύτερα μήκη κύματος 
διακρίνονται τα εξής εφτά χρώματα της ίριδας: ιώδες, βαθύ μπλε, μπλε, πράσινο, 
κίτρινο, πορτοκαλί, και κόκκινο.  
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Ανάλυση του φωτός  

Ο Νεύτωνας έδωσε την πρώτη του αναφορά για τη θεωρία των πρισματικών 
χρωμάτων (εικόνα 1) σε μια επιστολή του  προς το γραμματέα της Βασιλικής Εταιρείας 
Oldenburg, το 1671.  Σ' αυτήν αναφέρει ότι σε ένα δωμάτιο που ήταν σκοτεινό, έκανε 

μια μικρή 
κυκλική 

οπή στο 

παντζούρι του παραθύρου, από όπου έμπαινε το φως το ήλιου. Τοποθέτησε ένα 
πρίσμα κοντά στην οπή ώστε η διαθλώμενη δέσμη να πέσει στον απέναντι τοίχο. 
Όπως λέγει ο  ίδιος "ήταν πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό να βλέπω τα ζωηρά και 
έντονα χρώματα που εμφανίστηκαν" (Sabra σελ. 235). Αυτό βέβαια δεν ήταν το 
μοναδικό πείραμα που έδειξε την ανάλυση του φάσματος. Ένα ενδιαφέρον πείραμα 
που έκανε προηγουμένως ήταν το ακόλουθο: Αν έπαιρνε μια μπλε κλωστή και στη 
συνέχεια της μια κόκκινη κλωστή, παρατηρώντας μέσα από το πρίσμα, τα δύο 
κομμάτια φαινόντουσαν να διαχωρίζονται.  

Το κρίσιμο πείραμα του Νεύτωνα (experimentum crucis) 

Σ' αυτό χρησιμοποίησε δύο πρίσματα. Το πρώτο τοποθετήθηκε όπως και 
προηγουμένως κοντά στην οπή του παντζουριού, οι διαθλώμενες ακτίνες περνούσαν 
μέσα από ένα μικρό άνοιγμα σε ένα σανίδι κοντά στο πρίσμα. Σε απόσταση περίπου 
4 μέτρων στερέωσε ένα δεύτερο πρίσμα πίσω από ένα άλλο σανίδι με μια μικρή 
τρύπα η οποία επέτρεπε σε ένα μικρό μέρος από το προσπίπτων φως να φθάσει στο 
πρίσμα. Περιστρέφοντας το πρώτο πρίσμα γύρω από τον άξονα του τα χρώματα 

που 

 

Εικόνα  2  Αρχή του κρίσιμου πειράματος του Νεύτωνα 

 

 

Εικόνα 1 Ανάλυση του λευκού φωτός 
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έπεφταν στο δεύτερο σανίδι διαδοχικά περνούσαν από την τρύπα του (εικ.2). Με 
αυτό τον τρόπο μπορούσε να παρατηρήσει τα σημεία στον τοίχο όπου έπεφταν τα 
διάφορα χρώματα μετά τη διάθλαση στο δεύτερο πρίσμα. Παρατηρώντας ότι τα 
κατώτερα μέρη της έγχρωμης ταινίας που προβαλλόταν στο δεύτερο σανίδι 
πάθαιναν ισχυρότερη διάθλαση από ότι τα ανώτερα μέρη, έφθασε στο ακόλουθο 
συμπέρασμα: 

Η πραγματική αιτία του μήκους της ταινίας δεν είναι άλλη παρά το ότι το φως 
αποτελείται από ακτίνες που έχουν διαφορά στη διαθλαστικότητα τους (Rays 
differently refrangible), που χωρίς να παίζει ρόλο η διαφορά στο σημείο πρόσπτωσης 
τους, ανάλογα με το βαθμό της διαθλαστικότητας τους μεταδιδόντουσαν σε 
διαφορετικά σημεία του τοίχου. 

Η άποψη του Νεύτωνα που εκθέτει στο βιβλίο του Opticks: or, a treatise of the 
reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, είναι ότι το λευκό φως είναι 
ένα μείγμα από σωματίδια. Το πρίσμα επιτρέπει το διαχωρισμό αυτού του μείγματος 
με βάση τη "διαθλαστικότητα (refrangibility)".  

Σύνθεση χρωμάτων 

Η 

εικόνα 3 παρουσιάζει το πείραμα της ανασύνθεσης του λευκού φωτός. Ο Νεύτωνας 
εκθέτει την ανασύνθεση και θεωρεί συνθέσεις όχι μόνο του λευκού χρώματος αλλά και 
άλλων χρωμάτων  στην πρόταση IV, θεώρημα ΙΙΙ στο Opticks. Γράφει "Τα χρώματα 
μπορούν να παραχθούν με σύνθεση, που θα δώσει κάτι που μοιάζει με τα χρώματα 
του ομογενούς φωτός ως προς την εμφάνιση του χρώματος, αλλά όχι ως προς το 
αναλλοίωτο τους όσον αφορά το χρώμα και τη σύσταση του φωτός. Από το πώς έχουν 
συντεθεί αυτά τα χρώματα έχει ως αποτέλεσμα να είναι λιγότερο πλήρη και έντονα, και 
το αποτέλεσμα μιας υπερβολικής σύνθεσης μπορεί να είναι η εξασθένηση και η 
αραίωση, μέχρις σημείου να πάψουν να υπάρχουν, οπότε το μείγμα γίνεται λευκό ή 
γκρίζο. Μπορεί επίσης να υπάρξουν χρώματα με σύνθεση που δεν μοιάζουν πλήρως 
με οποιοδήποτε από τα χρώματα του ομογενούς φωτός (σελίδα 132 Opticks). (Ως 
ομογενή χρώματα θεωρεί τα χρώματα του φάσματος.) 

 

Εικόνα 3 Ανασύνθεση του λευκού φωτός 
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Το αποτέλεσμα της ανασύνθεσης του 
λευκού, μπορούμε να το προκαλέσουμε 
(κατά προσέγγιση) και με τον ακόλουθο 
δίσκο που πρότεινε για πρώτη φορά ο 
Νεύτωνας στο  Opticks (σελ. 154). 
Αναφέρει: "με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΔ 
διαγράφεται ο κύκλος ΑΔΦ, και χωρίζεται η 
περιφέρεια σε εφτά μέρη ΔΕ, ΕΦ, ΦΗ, ΗΑ, 
ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ. Τα μέρη αυτά χωρίζονται 
ανάλογα με τα διαστήματα της κλίμακας 
σολ, λα, φα, σολ, λα, μι, φα σολ που 
περιέχονται σε μια ογδόη, δηλαδή ανάλογα 
με τους αριθμούς 1/9, 1/16, 1/10 , 1/9, 1/16, 
1/16, 1/9. Το πρώτο τμήμα ΔΕ είναι 
κόκκινο, το δεύτερο ΕΦ πορτοκαλί, το τρίτο 
ΦΗ κίτρινο, το τέταρτο ΓΑ πράσινο, το 

πέμπτο ΑΒ κυανό, το έκτο ΒΓ βαθύ κυανό και το έβδομο ΓΔ ιώδες". Ο δίσκος αυτός 
υπάρχει συνήθως στα σχολεία και με περιστροφή δίνει ένα ανοιχτό φαιό χρώμα (εικ. 
4).  

 

Εκλεκτική ανάκλαση και απορρόφηση. 

Στη σελίδα 179 του Opticks ο Νεύτωνας γράφει ότι τα χρώματα παράγονται από του 
ότι τα "φυσικά σώματα, ανακλούν μερικά είδη ακτινών, άλλα είδη πιο άφθονα από τα 
υπόλοιπα. Το μίνιο ανακλά τις ακτίνες που διαθλώνται λιγότερο ή που παράγουν πιο 
άφθονα ερυθρό, και έτσι είναι κόκκινο. Τα ιώδη σώματα ανακλούν πιο άφθονα τις 
ακτίνες που διαθλώνται περισσότερο ".  

Αναφέρει για τα χρωματιστά υγρά ότι το χρώμα τους μεταβάλλεται με το πάχος (σελ 
182). Ένα κόκκινο υγρό σε κωνικό ποτήρι φαίνεται σαν ωχρό και αραιό κίτρινο στον 
πάτο. Το υγρό απορροφά το ιώδες και το κυανό.  

 

Σχέση μεταξύ ερεθίσματος και χρώματος 

Θεμελιώδες πρόβλημα της θεωρίας των χρωμάτων αποτελεί ή εύρεση του τρόπου, 
κατά τον οποίο το χρώμα εξαρτάται από τη φασματική σύνθεση του ερεθίζοντος 
φωτός. Σύμφωνα με τον Αλεξόπουλο (1966) ένα ορισμένο ερέθισμα δημιουργεί 
πάντοτε το αίσθημα ορισμένου χρώματος. Ωστόσο το αντίθετο δεν ισχύει, αφού το 
αίσθημα ενός ορισμένου χρώματος δεν παράγεται μόνο από είδος ερέθισμα, αλλά 
μπορεί να παραχθεί με πολλά είδη ερεθισμάτων. Λαμβάνοντας ως παράδειγμα το 
κίτρινο χρώμα, θα διαπιστώσουμε ότι μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους: με 
τη χρήση μονοχρωματικής κίτρινης ακτινοβολίας ή με τη χρήση ακτινοβολίας, της 
οποίας το φάσμα αποτελείται από το φάσμα του λευκού φωτός με προσθήκη έντονου 
μονοχρωματικού κίτρινου φωτός. Τέλος, μπορεί το ερέθισμα του κίτρινου χρώματος 
να δημιουργηθεί με πρόσθεση κόκκινου και πράσινου στα οποία δεν υπάρχει το 
κίτρινο. Η δυνατότητα αυτή να παράγεται ένα ορισμένο χρωματικό αίσθημα με εντελώς 
διαφορετικά ερεθίσματα οφείλεται στην ανικανότητα του ματιού να αναλύει το φως. 
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Εικόνα 4  Δίσκος του Νεύτωνα 
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Προκειμένου να απαριθμήσουμε τους τρόπους, κατά τους οποίους είναι δυνατόν 
διάφορα ερεθίσματα να δημιουργήσουν το ίδιο χρωματικό αίσθημα, αρχίζουμε με τη 
μελέτη των καλούμενων απλών χρωμάτων τα οποία είναι τα αισθήματα που 
παράγονται μέσω αυστηρά  μονοχρωματικών ακτινοβολιών. Αυτά είναι τα χρώματα 
που βρίσκονται στο φάσμα του λευκού φωτός τα λεγόμενα χρώματα της ίριδας. Τα 
απλά χρώματα επειδή παράγονται μόνο από ένα είδος ερεθίσματος εξάγεται το 
συμπέρασμα ότι υπάρχει σ’ αυτά πλήρης αντιστρεψιμότητα μεταξύ ερεθίσματος και 
χρώματος. 

 Στον αντίποδα των απλών χρωμάτων συναντούμε τα σύνθετα χρώματα τα 
οποία προέρχονται από ερέθισμα που περιέχει ακτινοβολίες διαφόρων μήκων 
κύματος. Το αίσθημα ενός σύνθετου χρώματος έχει πάντοτε μια καθορισμένη 
απόχρωση (δηλαδή το κυρίαρχο χρώμα) και μάλιστα μια εκ των αποχρώσεων των 
απλών χρωμάτων. 

Ανάμειξη των χρωμάτων: Προσθετικά και αφαιρετικά χρώματα 

Η ανάμειξη των 
ορατών ακτινοβολιών 
μας δίνει το λευκό φως. 
Όμως το λευκό φως 
παράγεται επίσης από 
την ανάμειξη μόνο του 
κόκκινου, του 
πράσινου και του μπλε. 
Αν προβληθούν σε ένα 
πέτασμα τα τρία αυτά 
χρώματα, έτσι ώστε να 
υπερκαλύπτονται θα 
προστεθούν και θα 
δώσουν λευκό φως. Αν 
τρεις προβολείς 
προβάλουν πράσινο, 

κυανό και κόκκινο μπορούμε να δούμε στις κοινές περιοχές τους εξής κανόνες 
πρόσθεσης χρωμάτων: Κόκκινο + πράσινο = κίτρινο, Κόκκινο + κυανό = μαγκέντα, 
πράσινο + κυανό = γαλάζιο και τελικά αν προστεθούν και τα τρία δίνουν λευκό (εικ. 5). 
Το κόκκινο, πράσινο και κυανό ονομάζονται προσθετικά βασικά χρώματα. Αν 
παρατηρήσουμε από πολύ κοντινή απόσταση την εικόνα στην οθόνη των 
περισσότερων έγχρωμων τηλεοράσεων, θα ανακαλύψουμε ότι αποτελείται από ένα 
σύνολο μικροσκοπικών κουκίδων. Καθεμιά έχει μέγεθος μικρότερο του ενός χιλιοστού. 
Όταν η οθόνη είναι φωτεινή, μερικές κουκίδες είναι κόκκινες, άλλες πράσινες και άλλες 
μπλε· το μίγμα αυτών των βασικών χρωμάτων δίνει, σε κάποια απόσταση, μια πλήρη 
σειρά χρωμάτων και επιπλέον το λευκό (Hewitt,1994). 

Όλοι οι ζωγράφοι γνωρίζουν πως εάν ανακατέψουν κόκκινη, πράσινη και μπλε βαφή 
δε θα πάρουν άσπρο χρώμα, αλλά ένα μουντό σκούρο καφέ. Το να αναμείξουμε βαφές 
είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία από την  ανάμειξη των χρωμάτων του φωτός. 
Η βαφή παράγει το χαρακτηριστικό της χρώμα μέσω της διαδικασίας της εκλεκτικής 
απορρόφησης των χρωμάτων. Όταν ανακατευτούν κόκκινη και πράσινη βαφή, το 
μίγμα τους απορροφά όλα τα χρώματα του λευκού φωτός που το φωτίζει και φαίνεται 

κόκκινο

πράσινο

μπλε
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μαύρο. (Στην πράξη 
το μίγμα φαίνεται 
καφέ και όχι μαύρο 
γιατί η απορρόφηση 
δεν είναι πλήρης.) 

Την ανάμειξη των πιο 
πάνω βαφών 
μπορούμε να την 

καταλάβουμε 
καλύτερα 

παρομοιάζοντας τα 
συστατικά τους με ένα μοντέλο που έδωσε ο Hewitt: Τα χρωστικά σωμάτια που 
περιέχονται στις βαφές και απορροφούν το κόκκινο το πράσινο ή το μπλε, τα 
αναπαριστάνουμε με ορθογώνια παραλληλεπίπεδα «τούβλα» και τα τοποθετούμε  το 
ένα πάνω στο άλλο. Εάν φωτιστεί με λευκό φως η κόκκινη βαφή θα απορροφήσει το 
πράσινο και το μπλε και θ’ αφήσει να περάσει μόνο το κόκκινο φως. Η πράσινη βαφή 
θα απορροφήσει το κόκκινο και το κυανό , αφήνοντας να περάσει το πράσινο. Έτσι το 
λευκό φως που προσπίπτει στις χρωματισμένες περιοχές απορροφάται σ’ όλο του το 
φάσμα και κανένα χρώμα δεν ανακλάται, (εικ. 6). 

 

Η αίσθηση του χρώματος 

Η αίσθηση 
του 

χρώματος 
οφείλεται 

στα τρία 

διαφορετικά είδη κώνων που υπάρχουν στο μάτι. Οι κώνοι του πρώτου είδους είναι 
ευαίσθητοι στα μεγάλα μήκη κύματα (κόκκινο φως) και θα τους ονομάσουμε "κώνους 
κόκκινου τύπου", το άλλο είδος είναι ευαίσθητο κυρίως στα μεσαία μήκη  κύματος 
(πράσινο φως) και θα τους ονομάσουμε "κώνους πράσινου τύπου", το άλλο είδος είναι 
κυρίως ευαίσθητο στα μικρά μήκη κύματος (κυανό) και θα τους ονομάσουμε "κώνους 
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μπλε τύπου" (εικ. 7). Το μοντέλο αυτό ονομάζεται μοντέλο Young - Helmholtz γιατί 
οφείλεται κατ' αρχήν στον Young και στην εκλέπτυνση και επιβεβαίωση της θεωρίας 
στον Helmholtz στα μέσα του 19ου αιώνα.  

 

Τι μας δείχνουν οι κανόνες της πρόσθεσης χρωμάτων για την όραση όσον 
αφορά τα χρώματα. 

Η θεωρία των Young - Helmholtz μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των 
χρωμάτων (Goldberg κά 1995). 

Παρατίθενται οι καμπύλες σύμφωνα με τις οποίες ανταποκρίνονται τα διάφορα είδη 
κώνων στον αμφιβληστροειδή.  

 

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο της  όρασης χρωμάτων ζητείται από το μαθητή να 
δώσει σχηματικά την ανταπόκριση των κώνων (δηλ. ποιοι κώνοι διεγείρονται από 
κάθε χρώμα θα φανεί από ένα διάγραμμα ανταπόκρισης: οι κώνοι με υψηλή 
ανταπόκριση θα έχουν μια κορυφή ενώ οι κώνοι με χαμηλή ανταπόκριση θα έχουν 

μηδέν). 
Ζητείται από 
τους μαθητές  
για να 

αναπαραστήσουν τι συμβαίνει όταν βλέπουν τα ακόλουθα χρώματα: 

α) κίτρινο   

β) ροζ  

γ)πρασινοκίτρινο.  

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ανταπόκρισης των κώνων τους ζητείται να 
εξηγήσουν γιατί κόκκινο φως που έχει αναμειχθεί προσθετικά με πράσινο φως 
μοιάζει ακριβώς με κίτρινο φως. 

Μια άλλη πειραματική δραστηριότητα αφορά την έγχρωμη τηλεόραση. Μπορεί να 
δοθεί η εξής εργασία. 

Βλέπομε μια εικόνα βίντεο (ακίνητη) με πολλά χρώματα και εξετάζομε από κοντά την 
TV.  Πώς θα μπορούσαμε να μελετήσουμε τα χρώματα της οθόνης; 

Μια μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγεθυντικό φακό. 

Χρησιμοποιώντας το φακό οι μαθητές μπορούν να εξετάσουν τις δομές που 
παρατηρούν στην οθόνη και να αναφέρουν τα χρώματα που παρατηρούν σε κάθε 
δομή. 

ανταπόκριση κόκκινου τύπου
κώνων σε κόκκινο φως. Οι
άλλοι  κώνοι δεν ανταποκρί-
νονται σχεδόν καθόλου .
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Μια άλλη εργασία μπορεί να αφορά την εξέταση διαφορετικών περιοχών στην οθόνη 
που έχουν τα χρώματα λευκό, κίτρινο και όποια άλλα δύο χρώματα επιθυμούν.  

Θα πρέπει να περιγράψουν προσεχτικά τι παρατηρούν χρησιμοποιώντας τους όρους 
: δομές  και σχετική  λαμπρότητα κάθε δομής. 

Με βάση τις δομές και τη σχετική τους λαμπρότητα μπορούν να βρουν πως 
παράγονται διάφορα χρώματα.  

Παλαιότερα υπήρχε η 
δυνατότητα να μελετήσουν τις 
έγχρωμες εικόνες σε κόμικς 
γιατί είχαν μικρή ανάλυση. 
Σήμερα είναι κάπως δύσκολο 
γιατί δεν είναι εύκολο να 
βρεθούν έγχρωμες εικόνες, 
που να μπορούν να 
αναλυθούν με ένα 
μεγεθυντικό φακό. Μια 
πρόταση είναι να μελετηθούν 
κομμάτια από 
"γιγαντοαφίσες".  

Χρήση του Overhead 
στη διδασκαλία 
χρωμάτων.  
Η δραστηριότητα αυτή δίνει την ευκαιρία να δείξουμε και τους κανόνες συνδυασμού 
των χρωμάτων.  

 

Μπορούμε να δείξουμε τον συνδυασμό των χρωμάτων με κατοπτρικό προβολέα 
(Overhead) (εικ. 9). 

Με τη βοήθεια των κατόπτρων επικαλύπτουμε την εμφανιζόμενη μπλε  λωρίδα με 
κόκκινο φως, οπότε εμφανίζεται ένα τμήμα μαγκέντα (μπλε και κόκκινο). Αν στην 
περιοχή που έχω μαγκέντα τοποθετήσω ένα εμπόδιο, τότε θα σχηματιστούν δύο σκιές. 
Μια κόκκινη, εκεί που εμποδίζεται να φτάσει το μπλε χρώμα και μια μπλε σκιά, εκεί 
που εμποδίζεται να φτάσει το κόκκινο χρώμα. 

Στην εικόνα 10 φαίνεται ο σχηματισμός 

έγχρωμων σκιών με τη βοήθεια δύο 

προβολέων. 

Στα σημεία που δε φθάνει φως 
από κανένα προβολέα έχουμε 
μαύρη σκιά. Στα σημεία που 
φτάνει φως από τον ένα μόνο 
προβολέα έχουμε το χρώμα του 
προβολέα και στα σημεία που 
φτάνει φως από τους δύο 
προβολείς έχουμε κίτρινο 
(πράσινο + κόκκινο = κίτρινο). 

Κάτοπτρο

Μπλε

Κόκκινο

μαγκέντα

Eμπόδιο

σκιά

Κόκκινη σκιά

Κόκκινο χαρτί σελοφάν

Ανακλώμενο κόκκινο φως από κάτοπτρο

Μπλε  χαρτί σελοφάν
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Μαύρη σκιά

Πράσινη σκιά
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Κεφάλαιο 8: ΚΥΜΑΤΙΚΗ 

Η διδασκαλία των κυμάτων μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των εννοιών της 
διάθλασης. Όπως παρατηρήθηκε  σε φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος, η 
διδασκαλία της έννοιας του μετώπου κύματος σε συνδυασμό με την έννοια της 
ακτίνας βοηθά τους φοιτητές να συνειδητοποιούν ότι η ακτίνα δεν είναι παρά μόνο 
ένα εργαλείο και όχι ένα πραγματικό αντικείμενο. Για να διδαχτούν οι κυματικές 
έννοιες θα πρέπει σύμφωνα με τις μεθόδους που αναπτύσσονται στο πρόγραμμα 
PSSC και στις μεθόδους που ανέπτυξε η ομάδα της έρευνας της διδακτικής της 
Φυσικής του Πανεπιστημίου της Washington  (Arons, McDermott) να εισαχθεί  
πρώτα η έννοια του παλμού, της υπέρθεσης των παλμών, της ανάκλασης σε 
σταθερό άκρο κι ακολούθως της ανάκλασης σε ελεύθερο άκρο. Μπορεί κατόπιν να 
εισαχθεί η έννοια της διάδοσης ενός παλμού από ένα μέσο σε ένα άλλο μέσο. 

Παλμοί 

Μερικά κύματα είναι περιοδικά ή σχεδόν περιοδικά: η κίνηση του υλικού 
επαναλαμβάνεται συνεχώς. Δεν έχουν όμως όλα τα κύματα αυτήν την ιδιότητα. Για 
παράδειγμα, όταν ανοίγει ή κλείνει η πόρτα του δωματίου, ο αέρας συμπιέζεται ξαφνικά 
στο άνοιγμα της πόρτας και η σύντομη αυτή συμπίεση περνά ως διαταραχή μέσα από 
το δωμάτιο και δίνει μια απότομη ώθηση σε μια κουρτίνα που κρέμεται στο παράθυρο 
(Hewitt 1998). Ένα τέτοιο είδος διαταραχής ονομάζεται παλμός. 

Κύματα σε ελατήριο 

Η μορφή του παλμού δεν αλλάζει καθώς κινείται.  

Ο παλμός κινείται κατά την ίδια απόσταση σε κάθε χρονικό 
διάστημα μεταξύ δύο φωτογραφιών που λαμβάνονται σε ίσα 
χρονικά διαστήματα (1/24 s). Η ταχύτητα του είναι σταθερή. 

Ένα κομμάτι του ελατηρίου (που μπορούμε να το 
σημαδέψουμε χρωματίζοντάς το π.χ. άσπρο) κινείται  κάθετα προς το ελατήριο, καθώς 
ο παλμός περνά από αυτό. 

στιγμή t1
 στιγμή t2 λίγο
μετά την t1
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Ποια άλλα μέρη κινούνται ταυτόχρονα με το "σημαδεμένο" σημείο; 

Στην εικόνα 1 τα βέλη δείχνουν τη μετακίνηση των τμημάτων του 
ελατηρίου, καθώς ο παλμός μετακινείται από τη στιγμή t1 στη 
στιγμή t2. Παρατηρούμε ότι όλες οι μετατοπίσεις γίνονται κάθετα 
προς την κατεύθυνση της κίνησης του παλμού. 

Ονομάζουμε τον παλμό εγκάρσιο. 

Αν η κίνηση παράχθηκε με το χέρι μας, τότε το μέρος του 
ελατηρίου που κινείται με το χέρι μας παίρνει κάποια κινητική 
ενέργεια. Κερδίζει δυναμική ενέργεια επειδή παραμορφώνεται. 

Επαλληλία: Παλμοί που διασταυρώνονται 

Τι συμβαίνει όταν ένας παλμός κινείται από δεξιά προς τα 
αριστερά και συγχρόνως ένας άλλος κινείται από αριστερά προς 
τα δεξιά; Τι συμβαίνει όταν οι δύο παλμοί συναντώνται; Περνά ο 
ένας μέσα από τον άλλο ή κατά κάποιο τρόπο εξουδετερώνουν 
ο ένας τον άλλο; 

Η εικόνα 2 μας λέει τι μπορεί να συμβεί: Στο στιγμιότυπο 1 
βλέπουμε τους  παλμούς να πλησιάζουν. Καθώς 
διασταυρώνονται, οι δύο παλμοί συνδυάζονται και σχηματίζουν 
περίπλοκα σχήματα. Μετά τη διασταύρωσή τους παίρνουν πάλι 
τα αρχικά τους σχήματα και ταξιδεύουν κατά μήκος του ελατηρίου 
σαν να μην είχε συμβεί τίποτε.  Έχουν σχεδιαστεί δύο γραμμές: 
μια πλήρης για τον παλμό που κινείται προς τα δεξιά και μια 
διακεκομμένη για τον παλμό που κινείται προς τα αριστερά. 
Μπορεί να φανεί ότι και οι δύο παλμοί κινούνται με σταθερή 
ταχύτητα (κάθε φωτογραφία διαφέρει κατά 1/24s). Τα βελάκια 
δείχνουν κατά πόσο μετατοπίστηκε ο παλμός κάθε Δt=1/24s.  Βλέπουμε ότι η ταχύτητα 
παραμένει σταθερή. 

Η ιδιότητα να περνούν οι δύο παλμοί ο ένας μέσα από τον άλλο χωρίς κανένας τους 
να αλλοιωθεί, είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα των κυμάτων.  

Τις στιγμές που διασταυρώνονται (στιγμιότυπα 4,5,6) το σχήμα του 
συνδυασμένου παλμού δε μοιάζει με το σχήμα κανενός απ' αυτούς. 
Μπορούμε να δούμε τη σχέση του ολικού σχήματος με τον κάθε παλμό. 
Φανταζόμαστε καθέναν από τους παλμούς στη θέση που θα είχε μόνος 
του. Κατόπιν προσθέτουμε τις μετατοπίσεις των μερών του ελατηρίου, που 
αντιστοιχούν στους αρχικούς παλμούς ώστε να έχουμε τον ολικό παλμό. 

Βρίσκουμε ότι η μετατόπιση οποιουδήποτε σημείου επάνω στο 
ελατήριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι ίση με το άθροισμα των 
μετατοπίσεων των 2 ανεξάρτητων παλμών. Η μέθοδος δείχνεται και 
στην εικόνα 3. 

Για να βρούμε τη μορφή ενός παλμού, που προκύπτει από τη 
διασταύρωση δύο άλλων παλμών, προσθέτουμε τις μετατοπίσεις  για 
καθένα από τους παλμούς. Ο συνδυασμός των παλμών κατά αυτόν τον τρόπο λέγεται αρχή 
της επαλληλίας 
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Ανάκλαση: 

 Στην ανάκλαση σε σταθερό άκρο ο παλμός επιστρέφει 
αντεστραμμένος, ενώ σε ελεύθερο άκρο επιστρέφει κατά την ίδια 
πλευρά (εικ. 4).  

Αν έχουμε  2 ελατήρια, το ένα (Ι) με μικρή μάζα ανά μονάδα μήκους 
(που σημαίνει μεγάλη ταχύτητα) και ένα δεύτερο (ΙΙ) με μεγάλη μάζα 
ανά μονάδα μήκους, τότε στην περίπτωση που ο παλμός προσπίπτει 
από το (Ι) στο (ΙΙ)  (στιγμιότυπο 1 εικόνα 5) παρατηρούμε στο 
στιγμιότυπο 2, ότι κατά ένα μέρος θα ανακλάται και κατά ένα μέρος θα 
διαδίδεται. Ο ανακλώμενος παλμός στο ελατήριο Ι θα είναι από την 
αντίθετη μεριά ενώ ο διαδιδόμενος από την ίδια. Αυτό μας θυμίζει την 
ανάκλαση σε σταθερό άκρο. 

Στην περίπτωση που ο παλμός προσπίπτει από το ΙΙ στο Ι (στιγμιότυπο 
3), παρατηρούμε ότι τότε τόσο ο ανακλώμενος όσο και ο διαδιδόμενος 

παλμός θα είναι 
από την ίδια 

μεριά 
(στιγμιότυπο 

4). Αυτό μας 
θυμίζει την ανάκλαση σε 
ελεύθερο άκρο. 

Μπορούμε να δούμε ότι η 
ταχύτητα μπορεί να γίνει 
αντιληπτή από δύο 
χαρακτηριστικά: 

α) Την απόσταση από το 
σημείο που ενώνονται τα δύο 
ελατήρια.  

Στο στιγμιότυπο 2 βλέπουμε 
ότι ο παλμός στο ελατήριο Ι 
έχει διατρέξει μεγαλύτερη  
απόσταση από ότι ο παλμός 
στο ελατήριο ΙΙ. Το ίδιο 
παρατηρούμε και στο 
στιγμιότυπο 4. 

 β) Το εύρος του παλμού.  

Στο στιγμιότυπο 2 παρατηρούμε ότι το εύρος του παλμού είναι μεγαλύτερο στο 
ελατήριο Ι από ότι στο ελατήριο ΙΙ. Το ίδιο παρατηρούμε και στο στιγμιότυπο 4. 

Για τη διδασκαλία των φαινομένων αυτών έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογισμικά σε 
Visual Basic και σε Excel που είναι διαθέσιμα στη θέση: http://utopia.duth.gr/~pmichas. 

Περιοδικά κύματα 

Οι έννοιες που αναπτύχθηκαν πιο πάνω εφαρμόζονται στα περιοδικά κύματα που 
μπορούμε να τα φανταστούμε ως περιοδικές επαναλήψεις παλμών. 
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Στιγμιότυπο 1: πριν από την πρόσπτωση

Στιγμιότυπο 2: μετά την πρόσπτωση

Στιγμιότυπο 3: πριν από την πρόσπτωση

Στιγμιότυπο 4: μετά την πρόσπτωση

Ανακλώμενος παλμός

Ανακλώμενος παλμός

Διαδιδόμενος παλμός

Διαδιδόμενος παλμός

Προσπίπτων παλμός

Προσπίπτων παλμός
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Η περίοδος μπορεί να οριστεί ως ο χρόνος μεταξύ δύο παλμών. Το μήκος κύματος 
μπορεί να οριστεί ως η απόσταση λ που διανύει ένας παλμός σε χρόνο ίσο με την 
περίοδο. 

Κύματα σε δύο διαστάσεις 

Για τη διδασκαλία τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συσκευή των κυμάτων καθώς και 
σε λογισμικά. Με τη βοήθεια της συσκευής μπορεί να φανεί ότι καθώς το κύμα 
μεταβαίνει από νερό βάθους 1 cm σε νερό βάθους 1 mm, το μήκος κύματος γίνεται 
μικρότερο και ταυτόχρονα τα μέτωπα κύματος αλλάζουν κατεύθυνση. 

Μέτωπα κύματος - ακτίνες κύματος 

Μια έννοια που είναι γνωστή από την παρατήρηση κυμάτων στη θάλασσα είναι τα 
μέτωπα κύματος. Αυτά μπορούν να φανούν εύκολα στη συσκευή κυμάτων καθώς και 
σε λογισμικά. Αφού ξεκαθαριστεί η έννοια του μετώπου κύματος, εισάγεται η έννοια 
της ακτίνας κύματος ως κάθετης στα μέτωπα.  

Οι μαθητές σχεδιάζουν μέτωπα 
κύματος που απέχουν το ένα από 
το άλλο ένα μήκος κύματος. 
Ακολούθως φέρουν την κάθετο 
πάνω στα μέτωπα. Αυτή ορίζει 
την ακτίνα. Με τη βοήθεια των 
μετώπων κύματος και με τη 
βοήθεια διαφανειών μπορούν να 
βρεθούν τα διαθλώμενα μέτωπα 
κύματος: Μοιράζονται στους 
μαθητές/ φοιτητές φύλλα με μια 
σειρά παραλλήλων ευθειών 
καθώς και λευκά φύλλα. Οι 
γραμμές παριστάνουν τα μέτωπα 
κύματος σε ένα μέσο Α. Αν το 
κύμα προσπίπτει πλάγια στη 
διαχωριστική επιφάνεια (γραμμή) 
που χωρίζει δύο μέσα, καλούνται 
να σχεδιάσουν τα διαθλώμενα 
μέτωπα.  

Για να παραστήσουν τα προσπίπτοντα κύματα, τοποθετούν το φύλλο 
με τις γραμμές κάτω από το λευκό φύλλο (εικ. 6). Για να βρουν τα 
διαθλώμενα κύματα, χρησιμοποιούν διαφανή φύλλα πάνω στα οποία 
είναι σχεδιασμένα τα μέτωπα κύματος στο δεύτερο μέσο (με 
διαφορετικό μήκος κύματος).  

Καθώς το διαφανές φύλλο περιστρέφεται, φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο 
ώστε δύο διαδοχικά μέτωπα κύματος στο δεύτερο μέσο να περνούν 
από τα σημεία στα οποία δύο διαδοχικά μέτωπα κύματος στο πρώτο 
μέσο συναντούν τη διαχωριστική γραμμή (εικ. 7). Οι μαθητές φέρουν 
την κάθετο στο πρώτο μέσο στα μέτωπα κύματος σε ένα από τα 
σημεία στα οποία συναντούνται τα μέτωπα κύματος του μέσου Α με 
τα μέτωπα κύματος του μέσου Β. Στο ίδιο σημείο φέρουν την κάθετο 

 

Φύ λ λ α  
Μέτωπα κύματος 
Στο πρώτς μέσο 

Διαφάνεια με τα  
Μέτωπα κύματος  
Στο δεύτερο μέσο,  
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προς τα μέτωπα κύματος στο μέσο Β. Η πρώτη κάθετος παριστάνει την 
προσπίπτουσα ακτίνα, ενώ η δεύτερη κάθετος παριστάνει την διαθλώμενη ακτίνα. (εικ. 
8) 

Η διδακτική αυτή ακολουθία μπορεί να γενικευτεί και για διδασκαλία κυμάτων στην 
περίπτωση στην οποία έχουμε πολλά μέσα.  

 

Διάθλαση μέσα από λογισμικό 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λογισμικού που δείχνουν φαινόμενα διάθλασης. 
Υπάρχουν κατάλληλα Java applets στο διαδίχτυο. Στο λογισμικό diathlasi.exe που 
αναπτύχθηκε από το συγγραφέα υπάρχει η δυνατότητα να παρατηρηθούν φαινόμενα 
διάθλασης τόσο από πυκνό σε αραιό όσο και από αραιό σε πυκνό. Ο χρήστης  μπορεί 
να παρατηρήσει γραφικά το ποσοστό της ανάκλασης και της διάθλασης. Μπορεί να 
παρατηρηθεί ότι για μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης το ποσοστό της ανάκλασης αυξάνει, 
ενώ για μετάβαση από πυκνό σε αραιό παρουσιάζεται το φαινόμενη της ολικής 
ανάκλασης. 

Μεταβλητός δείκτης διάθλασης 

Η περίπτωση αυτή ενδιαφέρει σε περιπτώσεις αντικατοπτρισμού όπου η πυκνότητα 
του αέρα ελαττώνεται βαθμιαία και κατά συνέπεια ο 
δείκτης διάθλασης. Τότε όσο πλησιάζουμε στο έδαφος η 
ταχύτητα γίνεται μεγαλύτερη. Η σχεδίαση των ακτίνων θα 
πρέπει να γίνεται με κατεύθυνση κάθετη προς τα μέτωπα 
κύματος. Μια παρόμοια εφαρμογή αφορά τα σεισμικά 
κύματα στο εσωτερικό της γης. Αν έχουμε υλικά των 
οποίων μεταβάλλεται η πυκνότητα με το βάθος, τότε ο 
δείκτης διάθλασης μεταβάλλεται βαθμιαία. Στην εικόνα 9 
παρουσιάζεται η περίπτωση που η ταχύτητα μεγαλώνει 
με το βάθος.  

Η εικόνα αυτή παράχθηκε από λογισμικό που 
δημιουργήθηκε για να δειχτεί η σχέση μεταξύ μετώπου 
κύματος και ακτίνας. Μια λανθασμένη ιδέα που μπορεί να 
φανεί είναι για την περίπτωση ακτίνας που ξεκινά 
οριζόντια. Καθώς μπορούμε να φανταστούμε το χώρο να 
υποδιαιρείται σε πολλά οριζόντια στρώματα, μπορεί 
κάποιος να θεωρήσει ότι η ακτίνα που ξεκινά με κλίση 0° 
θα συνεχίσει οριζόντια πράγμα που είναι λάθος, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 9. 

Μια άλλη εφαρμογή παρόμοιου λογισμικού (selini.exe) είναι η κατανόηση της 
φαινομενικής θέσης της Σελήνης και του Ηλίου όταν έχουν κατεβεί κάτω από τον 
ορίζοντα. Τα λογισμικά είναι διαθέσιμα στη θέση http://utopia.duth.gr/~pmichas 

Ακτίνα 0°

Ακτίνα -30°
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Κυματική θεωρία του Huygens 

O Huygens δεν ασχολήθηκε με περιοδικά φαινόμενα αλλά με παλμούς (όπως 
και ο Hooke).  Η θεωρία του Huygens έχει ως βάση της τα δευτερογενή κύματα. 
Με αυτά εξήγησε το νόμο της διάθλασης. Υπάρχουν στο διαδίχτυο διδακτικά 
applets που αφορούν τη διδασκαλία της αρχής του Huygens. Με αυτά τα 
προγράμματα μπορεί να φανεί ότι κάθε σημείο γίνεται μια πηγή νέων κυμάτων 
των οποίων η περιβάλλουσα δίνει ένα μέτωπο κύματος.  Κάθε δευτερεύον κύμα 
έχει ελάχιστο πλάτος, καθώς όμως προστίθενται πάρα πολλά δευτερεύοντα 
κύματα, μας δίνουν ένα κανονικό κύμα. Μια δυσκολία που εισάγει η θεώρηση 
του ενός παλμού είναι ότι δεν μπορεί να εξηγηθεί η μη διάδοση κύματος προς 
τα πίσω καθώς και η ευθύγραμμη διάδοση του φωτός. O Huygens έδωσε την 
εξήγηση ότι έξω από τη δέσμη του φωτός τα δευτερεύοντα κύματα είναι πολύ 
ασθενικά (Frankfurt, Frenk  1976 σελ.283). Αυτή η δυσκολία ξεπεράστηκε τον 
19ο αιώνα από τους Fresnel, Poisson, Kirchhoff κ.ά. Αυτοί χρησιμοποίησαν 
περιοδικά (ημιτονοειδή) κύματα. Με τις ιδιότητες τους μπόρεσε ο Fresnel να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες. Εφαρμόζοντας τις ιδέες της συμβολής στα 
δευτερογενή κύματα έδωσε μια φυσική ερμηνεία στην περιβάλλουσα. Ο 
Kirrchoff (Hecht1987) έδειξε ότι η αρχή του  Huygens είναι μια άμεση συνέπεια 
της διαφορικής εξίσωσης των κυμάτων.  

Στην εικόνα 10 έχουμε μια διδακτική εφαρμογή της αρχής του Huygens για την 
περίπτωση της ανάκλασης (Hecht 1987). Κάθε μόριο της επιφάνειας στο οποίο φθάνει 
το κύμα διαταράσσεται και με τη σειρά του παράγει ένα δευτερεύον κύμα που 
εξαπλώνεται με την πάροδο του χρόνου. Το σύνολο των διαταραχών δίνει μια 
περιβάλλουσα επιφάνεια που δίνει το ανακλώμενο μέτωπο κύματος. 

Αρχή του Huygens και νόμος της διάθλασης 

Ο Huygens με την κυματική του θεωρία 
έδωσε την εξήγηση του νόμου του Snell. 
Με βάση την κυματική θεωρία 
επιβεβαιώθηκε η αρχή του Fermat και η 
διατύπωση του νόμου του Snell από το 
Fermat. O Huygens έδωσε στο βιβλίο 
του Traitè de Lumiere την εξής 
κατασκευή (Frankfurt & Frenk, 1976): 
Έστω AC είναι μέτωπο κύματος που 
προσπίπτει πλάγια στην επιφάνεια ΑΒ 
που διαχωρίζει δύο μέσα. Έστω u1 είναι 
η ταχύτητα στο πάνω μέσο και u2 είναι η 
ταχύτητα στο κάτω μέσο. Έστω ότι η 
απόσταση u1t είναι η απόσταση CB και t 
ο χρόνος που χρειάζεται το C για να 
φθάσει στο B. Την ίδια στιγμή το 
δευτερεύον κύμα που παράχθηκε στο Α 
θα έχει κινηθεί στο κάτω μέσο μια 
απόσταση u2t. Ας υποθέσουμε ότι: 
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1
2

1  n
u

u
. Η περιφέρεια SNR με κέντρο το Α και ακτίνα CB/n θα δώσει τη θέση του 

δευτερεύοντος  κύματος τη στιγμή που μέρος του προσπίπτοντος μετώπου κύματος 
που ήταν στο C φθάνει στο Β. Τα άλλα τόξα στην εικόνα τα σχηματίζουμε με τον ίδιο 
τρόπο. 

Κυματική θεωρία για καμπύλα κάτοπτρα και φακούς 

Το φαινόμενο της ανάκλασης είναι καλό να μελετηθεί με το μοντέλο των κυμάτων.  

Έχει δημιουργηθεί κατάλληλο λογισμικό που δείχνει ταυτόχρονα το μοντέλο των ακτίνων 

και των κυμάτων. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να δει τη σχέση μεταξύ ακτίνων και μετώπων 

κύματος. Μια περίπτωση εκλαϊκευτικού βιβλίου που δίνει τα διάφορα οπτικά φαινόμενα 

με βάση την κυματική θεωρία, είναι το βιβλίο του Ronchi "The Science of Vision" στο  οποίο 

χρησιμοποιείται η κυματική θεωρία για να δοθεί η θεωρία της ανάκλασης 

σε επίπεδα και σε καμπύλα κάτοπτρα. Με τη βοήθεια των ανακλώμενων 

κυμάτων δίνεται η εξήγηση για το σχηματισμό των ειδώλων και για τη 

δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του ειδώλου. 

Για την περίπτωση του φανταστικού ειδώλου σε καμπύλο κάτοπτρο 

μπορεί να παρατηρηθεί ότι το σημείο από το οποίο φαίνονται να 

πηγάζουν τα ανακλώμενα κύματα, που προέρχονται από μια σημειακή 

πηγή, φαίνονται να είναι πίσω από την εστία του κατόπτρου. 

Με κατάλληλο λογισμικό μπορούν να παρατηρηθούν οι ανακλάσεις 
των κυμάτων σε κάτοπτρα (κοίλα, επίπεδα, εικόνα 12) καθώς και η 
διάθλαση σε φακό (εικ. 13). Η χρήση του λογισμικού επιτρέπει στο 
μαθητή/ φοιτητή να παρατηρήσει την περιγραφή του ίδιου φαινομένου 
χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ακτίνες και μέτωπα κύματος. Στην 
εικόνα φαίνεται η διάθλαση κυμάτων σε φακό του οποίου ο δείκτης 
διάθλασης είναι μικρότερος από το δείκτη διάθλασης του 
περιβάλλοντος μέσου κατά 70%. Μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί ότι 
μέσα στο φακό το μήκος κύματος είναι μεγαλύτερο, άρα η ταχύτητα είναι και αυτή 
μεγαλύτερη. Σε περίπτωση επιλογής μεγαλύτερου δείκτη διάθλασης στο εσωτερικό 
τότε μπορεί να παρατηρηθεί η ελάττωση του μήκους κύματος στο εσωτερικό του 
φακού.  Μπορεί να φανεί με κατάλληλη επιλογή ότι οι ακτίνες είναι κάθετες προς τα 
μέτωπα κύματος. Αυτό δε θα πρέπει να υπεργενικευθεί, γιατί στην περίπτωση διπλής 
διάθλασης δεν ισχύει αυτός ο κανόνας, όμως η περίπτωση αυτή είναι έξω από τα 
πλαίσια των θεμάτων που αντιμετωπίζονται σ' αυτό το βιβλίο. 

Ê
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Θέματα κυματικής πέρα από τη γεωμετρική 
οπτική 

Η κυματική θεωρία έδωσε εξηγήσεις των φαινομένων 
ανάκλασης και διάθλασης ήδη από την εποχή του 
Huygens, όμως εκεί που φάνηκε ιδιαίτερα η αξία της 
είναι στα φαινόμενα συμβολής, περίθλασης και 
πόλωσης. Για τα φαινόμενα αυτά έχουν αναπτυχθεί 
ιδιαίτερες μέθοδοι διδασκαλίας όπως παρουσιάζονται 
στα "Μαθήματα Εισαγωγικής Φυσικής" της 
McDermott. Κατ' αρχή ζητείται από τους φοιτητές να 
εξετάσουν την πρόσθεση παλμών σε διάφορα σημεία 
και ακολούθως ζητείται να βρεθεί κατά πόσο το σημείο 
είναι στάσιμο ή 
κινείται. Ένα 
ενδιαφέρον σημείο 
είναι στις περιοχές 
μέγιστης θετικής 
συμβολής. Σ' αυτά τα 
σημεία έχουμε μέγιστη 
ταλάντωση, άρα σε 
χρονική εξέταση της 
κίνησης το σημείο δεν 
παρουσιάζει ένα 
στάσιμο μέγιστο αλλά 
μια ταλάντωση με 
πλάτος ίσο μ ε το 
άθροισμα των πλατών 
της κάθε περίπτωσης.  

Ο συγγραφέας 
κατασκεύασε 
λογισμικό (symvoli) 
στο οποίο ο χρήστης 
μπορεί να 
επιβεβαιώσει 
διάφορους κανόνες 
της πρόσθεσης των 
κυμάτων: 

Χρησιμοποιώντας το 
ποντίκι μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, όταν η διαφορά των αποστάσεων από δύο σχισμές 
είναι λ/2, 3λ/2,… τότε έχουμε ελάχιστο, ενώ, όταν έχουμε διαφορές αποστάσεων: 0λ, 
λ,2λ, 3λ… τότε έχουμε ενισχυτική συμβολή.  Αυτά συμβαίνουν με την προϋπόθεση ότι 
μεταξύ των πηγών δεν υπάρχει διαφορά φάσης. Αν οι πηγές ταλαντώνονται με μια 
διαφορά φάσης 180° (όταν η μία πηγή έχει θετικό μέγιστο, η άλλη να έχει αρνητικό 
μέγιστο), τότε οι διαφορές των αποστάσεων για μέγιστο είναι τώρα λ/2, 3λ/2… ενώ για 
ελάχιστα οι διαφορές των αποστάσεων γίνονται: 0λ, λ, 2λ…  Αυτό επιτρέπει στο 
φοιτητή να κατανοήσει βαθύτερα το νόημα της συμβολής. 
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Μετά τις δύο σχισμές μπορεί το φαινόμενο να εξεταστεί και για πολλές σχισμές.  

Περίθλαση 

Συνήθως η διδασκαλία των σχισμών δεν λαμβάνει υπόψη το εύρος των σχισμών. Όταν 
ληφθεί και αυτό υπόψη έχουμε φαινόμενα περίθλασης. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της McDermott για τη διδασκαλία του 
φαινομένου της περίθλασης από σχισμή, σε μεγάλες αποστάσεις από τη σχισμή. Η 
McDermott παρουσιάζει ένα διαχωρισμό της σχισμής σε ένα μικρό αριθμό σχισμών με 
τον οποίο δημιουργείται ένα μοντέλο περίθλασης με βάση τη συμβολή σε πολλές 
σχισμές. 

Για τα παραπάνω φαινόμενα έχουν αναπτυχθεί φύλλα Excel που βοηθούν στη 
διερεύνηση των ελαχίστων και της περιβάλλουσας καμπύλης για τα φαινόμενα 
περίθλασης. 

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

1. Allchin Douglas (1998), Values in Science and in Science Education  στο  International 

Handbook of Science Education, Part Two, (Fraser Barry, Tobin Kenneth Eds), Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht. 

2. Amarjit Singh & Philip Butler: (1990) Refraction: conceptions and knowledge 

structure International Journal of Science Education vol. 12 . 

3. American Institute of Physics and American Association of Physics Teachers,1995, 

Powerful Ideas in Physical Sciences, A model Course, American Association of 

Physics Teachers, College Park Maryland. 
4. Anderson O. Roger, A new perspective for laboratory teaching:, (1983), Teachers 

College, New York. 

5.  Arons Arnold   (1993) Οδηγός  Διδασκαλίας της Φυσικής, Αθήvα  Τρoχαλία 

6. Bevilacqua  Fabio, Giannetto Enrico (1998),  The History of Physics and European 

Physics Education, στο  International Handbook of Science Education, Part Two, 

(Fraser Barry, Tobin Kenneth Eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

7. Boud David: (1986) Aims, Objectives and Course Planning στο Teaching in 

Laboratorieς υπό David Boud, Jeffrey Dunn, Elizabeth Hegarty – Hazel 

8. Brickhouse (1994) Classroom Theories about Light Journal of Research in Science 

Τeaching   vol 3. No 6 1994  
9. Brown R (1991) Humanizing Physics Through Its History, School S cience and 

Mathematics , Vol 91, Number 8, Dec 1991. 

10. Chalmers A.F. (1994) Τι είναι αυτό που το λέμε επιστήμη,  Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 

11. Crombie A.C   (1989) Από τov Αυγoυστίvo στov Γαλιλαίo, Αθήvα Μoρφωτικό Ίδρυμα 

Εθvικής Τραπέζης 

12. De Groot (1991), Aristotle and Philoponus on light,Harvard deissertations in the 

historz of science, New York, Garland Pub. 

13. Driver R. Guesne E. Tiberghien A.  (1993) Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές 
επιστήμες, Τροχαλία – ΕΕΦ, Αθήνα  



 295

14. Driver Rosalind, Squires Ann, Rushworth Peter, Wood - Robinson Valerie, (1998), 

Οικοδομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών, εκδόσεις ΔΑΡΔΑΝΟΣ 

15. Druxes Herbert Born Gernot Siemsen Fritz 1983 Kompendium Didaktik Physik  

Munchen Ehrenwirth  
16. Duschl Richard  (1990) Restructuring Science Education  New York  Teachers College 

17. Duschl Richard (1989), Α Framework for Applying History and Philosophy of Science 

to Science Education, Paper Presented at the Annual Meeting of the National 

Association for Research in Science Teaching, San Francisco, March 31 

18. Duschl Richard, Hamilton Richard (1998) Conceptual Change in Science and in the 

Learning of Science στο  International Handbook of Science Education, Part Two, 

(Fraser Barry, Tobin Kenneth Eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

19. Duschl Richard, Hamilton Richard, Grandy Richard (1992) Psychology and 

Epistemology: Match or Mismatch When Applied to Science Education? στο  

Philosophy of Science, cognitive psychology, and educational theory and practice  
(Duschl Richard, Hamilton Richard Eds), State University of New York Press, Albany 

20. Edge R.D.,(1987) String and Sticky Tape Experiments, Εκδoση American Association 

of Physics Teachers, College Park Maryland 

21. Enriques F. & Mazzioti M. (1982) «Οι θεωρίες του Δημόκριτου του Αβδηρίτη» 

Διεθνές  Δημοκρίτειο Ίδρυμα. Ξάνθη. 

22. Ford Kenneth   (1980)Κλασικώ και  σύγχρovη φυσική  Αθήvα Εκδόσεις Πvευματικoύ 

23. Frankfurt & Frenk, (1976) Christian Huygens, Mir, Μόσχα (στα Γαλλικά) 

24. Gabrielson  Curt (1996) One Brain, Two Eyes, 3- D, The Physics Teacher, Vol. 34, pp 

10-15 

25. Galili  Igal, Bendall Sharon, Goldberg Fred  (1993) The Effects of Prior Knowledge and 
Instruction on understanding Image Formation, Journal of Research in Science 

Teaching   Vol. 30, No. 3  

26. Galili  Igal, Goldberg Fred, Bendall Sharon (1991) Some reflections on Plane Mirrors 

and Images, The Physics Teacher pp 471-477 October  

27. Galili I. Bendall S. Goldberg F, Some Reflections on Plane Mirrors and Images, (1991) 

, The Physics Teacher, October. 

28. Galili I. Bendall S. Goldberg F. (1993) The Effects of Prior Knowledge on 

understanding Image formation, Journal of Research in Science Teaching, vol. 30 no 

3 . 

29. Galili Igal (1996), Students’ conceptual change in geometrical optics, International 
Journal of Science Education, Vol  18, No 7  

30. Galili Igal, Hazan Amnon (2000)The influence of an historically oriented course on 

students’ content knowledge in optics evaluated by means of facets-schemes 

analysis, Physics Education Research, A supplement to the American Journal of 

Physics, July S3-S16 

31. Gillispie C. Στην κόψη της αλήθειας Μ.Ι.Ε.Τ. 1986. 

32. Goldberg Fred and Bendall Sharon (1992) Computer – video – based Tutorials in 

Geometrical Optics Από το βιβλίο Research in Physics Learning : Theoretical Issues 

and Empirical Studies, Proceedings of an International Workshop   IPN 1992 

33. Goldberg Fred, Mc Dermott Lillian (1987) An investigation of student understanding 
of the real image formed by a converging lens or concave mirror, American Journal 

of Physics, Vol 55 (2) February. 

34. Guesne Edith (1984) Children’s ideas about light; Unesko: New Trends in Physics 

Teaching IV, New York 

35. Guesne Edith (1993) Το φως. Στο βιβλίο: Οι ιδέες των παιδιών στις φυσικές 

επιστήμες, Rosalind Driver, Edith Guesne, Andree Tiberghien. Εκδόσεις ‘Ενωση 

Ελλήνων Φυσικών – Τροχαλία 



 296

36. Halliday & Resnick (1976) Φυσική, Μέρη Α και Β, Αθήvα εκδ. Πvευματικoύ 

37. Halloun Ibrahim Hestenes David (1985α) The initial knowledge state of college 

physics students, American Journal of Physics 

38. Hallοun & Hestenes  (1985β)  Common - sense concepts about motion, American 
Journal of Physics 53, 1056 

39. Harre Rom   (1983)  Great  Scientific Experiments Oxford   

40. Harrington Steven (1987) Computer Graphics, A Programming Approach (Second 

Edition), McGraw - Hill, New York 

41. Hecht Eugene (1979) Οπτική, Αθήvα, ΕΣΠI   

42. Hecht Eugene (1987) Optics, Reading, Addison Wesley 

43. Hewitt G. Paul, Οι έννοιες της Φυσικής, τόμοι Ι & ΙΙ, Ελληνική μετάφραση (1994), 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης 

44. Hulin Nicole (1996), Histoire des sciences et Enseignement scientifique, Bulletin de 

l’Union des Physiciens, No 789 
45. Jackson David F., Edwards Billie Jean, Berger  Carl F. (1992) Teaching the Design and 

Interpretation of Graphs Through Computer - Aided Graphical Data Analysis, Journal 

of Research in Science Teaching, Vol., 30. No.5 σελ. 483 – 501 

46. Jacobson Willard Bergman Abby, (1991) Science for Children, A book for Teachers 

Englewood Cliffs New Jersey Prentice Hall 

47. Johsua Samuel &Jean-Jacques Dupin ,(1993) Introduction a la didactique des 

sciences et des mathematiques, Presses Universitaires de France 

48. Knoll Karl   (1978), Didaktik der  Physik , Munchen, Ehrenwirth 

49. Kuhn T.S. (1981) Η Δoμή τωv Επιστημovικώv Επαvαστάσεωv, Θεσσαλovίκη, 

Σύγχρovα Θέματα 
50. Langley Dorothy, Ronen  Miky, Bat-Sheva Eylon (1997) Light Propagation and Visual 

Patterns: Preinstruction learners’ Conceptions, Journal of Research in Science 

Teaching 34: 399 – 424,  

51. Lejeune Albert (1948) Euclide et Ptolemée, deux stades de l’Optique Greque, 

Louvain 

52. Lindberg David (1983) Studies in the history of medieval Optics, University of 

Chicago Press 

53. Lindberg David, Cantor Geoffrey (1985)  The discourse of light from the Middle Ages 

to the Enlightment: papers read at a Clark Library, William Andrew Clark Memorial 

Library, University of California, Los Angeles 
54. Matthews Michael (1998)  The Nature of Science and Science Teaching στο  

International Handbook of Science Education, Part Two, (Fraser Barry, Tobin 

Kenneth Eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

55. Mc Closkey Michael   (1983) Intuitive Physics ,  Scientific American April  

56. McComas William, Clough Michael, Almazroa Hiya (1998)  The Role and Character of 

the Nature of Science in Science Education, στο The Nature of Science in Science 

Education, McComas William Ed, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

57. McDermott Lillian (1992) Physics by Inquiry,  John Wiley and Sons. 

58. McDermott Lillian και ομάδα έρευνας πανεπιστημίου της πολιτείας 

Washington.(1996) Physics By Inquiry Volume I, Volume IΙ Εκδόσεις John Wiley & 
Sons   

59. McDermott Lillian, Shaffer Peter S. και ομάδα έρευνας πανεπιστημίου της πολιτείας 

Washington. (1998) Tutorials in Introductory Physics: Δύο τόμοι, ο πρώτος 

αναφέρεται στην διδασκαλία και ο δεύτερος είναι προβλήματα για κατ’ οίκον 

εργασία. Εκδοση Prentice Hall 1998 μετάφραση στα Ελληνικά ως Μαθήματα 

Εισαγωγικής Φυσικής (μετ. Π. Μίχας), Δαρδανός 2001 



 297

60. Mihas Pavlos (1998) Finding Focal Lengths with the help of Spreadsheet Programs 

Computer Education, November  1998, issue 90. 

61. Mihas Pavlos (2001a) A Historical example of the use of the ‘pinhole camera’, School 

Science Review, June  
62. Mihas Pavlos (2001b) Educational Software Connecting History of Optics with the 

Optics Laboratory, Themes  In Education, Ιούνιος. 

63. Mihas Pavlos (2002) Some historical resources for Teaching about Curved Mirrors, 

Physics Education, Vol. 37 (4) pp 311-317 

64. Mihas Pavlos (2003) Using History in the Teaching of Optics, Themes In Education, 

Vol. 4, No 1. 

65. Nassau Kurt  (1980) The Causes of Color, Scientific American, October pp 106-121 

66. Nersessian Nancy (1992), Constructing and Instructing: The Role of «Abstraction 

Techniques» in Creating and Learning Physics στο  Philosophy of Science, cognitive 

psychology, and educational theory and practice  (Duschl Richard, Hamilton Richard 
Eds), State University of New York Press, Albany 

67. Newton, Opticks, Dover Publication 1952 

68. Novak Joseph και Gowin Bob (1984), Learning How to Learn, Cambridge, Cambridge 

University Press, 

69. Omar Saleh Beshar (1977), Ibn Al Haytham’s Optis, A study of the origins of 

experimental Science, Bibliotheca Islamica, Minneapolis. 

70. Osborne  Jonathan, Black  Paul  (1993) Young children’s (7-11) ideas about light and 

their developmnet,  International Journal of Science Education  Vol 15 pp 83 – 93  

71. Osborne Roger Freyberg Peter (1985) Learning in Science The implications of 

Children’s Science, Aukland New Zealand Heinemann 
72. Pauty Michel (2001) L’ enseignement de l’ optique au travers du prisme 

bourguignon, Bulletin de l; union des Physiciens, Novembre 2001, pp 1601-1617 

73. Powerful ideas  in Physical Science  a model course,  (1995) American Institute of 

Physics and American Association of Physics Teachers, έκδοση American Association 

of Physics Teachers. 

74. Reiner  Miriam (1992) Patterns of thought on light, and underlying commitments  

(από το βιβλίο Research in Physics Learning: Theoretical Issues and Empirical Studies    

Proceedings of an International Workshop    Duit, Godgerg Niedderer (Eds)) IPN 

1992 

75. Ronchi Vasco (1991), Optics, the science of vision, Dover, New York 
76. Ronchi Vasco (1956) Histoire de la Lumiere, S.E.V.P.E.N. Paris 

77. Ronen Miky and Eylon Bat-Sheva (1993 α) The eye  in geometrical optics, Physics 

Education; Vol 28 pp 52 – 59 

78. Ronen Miky and Eylon Bat-Sheva (1993 β)To see or  not to see: the eye in 

geometrical optics – when and  how, Physics Teacher 26 

79. Roshdi Rashed (1992) Optique et Mathematiques: Recherches sur L’Histoire de la 

pensee Scientifique En Arabe (collected works), Variorum 

80. Ruth de Castro and Anna Maria Pessoa de Carvalho (1995), The Historic Approach in 

Teaching: Analysis of an Experience» Science & Education 4: 65 -85, 1995    

81. Sabra A.I. (1981) Theories of Light from Descartes to Newton, Cambridge University 
Press 

82. Sekuler Robert, Blake Randolph (1994)  Perception, McGraw-Hill International 

Editions New York 

83. Shea James (1998) Ole Rømer, the spped of light, the apparent period of Io, the 

Doppler effect, and the dynamics of Earth and Jupiter, American Journal of Physics, 

July, pp 561-569 



 298

84. Sepper L. Dennis (1994) Newton ‘s Optical Writings, A guided Study, Rutgers 

University Press  

85. Steinberg M., Brown D.E., and Clement J. (1990), Genius  is not immune to persistent 

misconceptions: Conceptual difficulties impeding Isaac Newton International Journal 
of Science Education 12, 265  

86. Stinner A. (1995) «Contextual Settings, Science Stories, and Large Context Problems: 

Toward a More Humanistic Science Education», Science Education 79(5):55-581 

87. Stinner Arthur, Williams Harvey (1998) History and Philosophy of Science in the 

Science Curriculum στο  International Handbook of Science Education, Part Two, 

(Fraser Barry, Tobin Kenneth Eds), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 

88. Taylor, C.A. (1984) Optics Regained, Unesko: New Trends in Physics Teaching IV, 

New York. 

89. Tyler F (1977).  A Laboratory Manual of Physics (5η έκεδοση)  

90. Unesko    (1985) Οδηγός τoυ Εκπαιδευτικoύ για τη διδασκαλία τωv φυσικώv 
επιστημώv Αθήvα Εκπαιδευτικά Θέματα  

91. Wade Nicholas (1998) A Natural History of Vision,  A Bradford Book, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts 

92. Walker Jay  (1973) Physics Investigations,  New York AMSCO School Publications 

93. Wosilat Karen, Heron Paula R.L., Shaffer Peter S., McDermott Lillian C.(1998) 

Development and assessment of a research-based tutorial on light and shadow, 

American  Journal of  Physics. 66 (10), October  

94. Ziman John   (1993 ) Η αξιoπιστία της γvώσης,  Αθήvα Κωσταράκη  

95. Αγγελίδης Δημήτρης., Μίχας Παύλος. (1997), Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής και 

Διδακτικοί στόχοι. Σύγχρονη Εκπαίδευση τ. 94 (σελ. 67 - 70) 
96. Αλεξόπoυλoς Κ.Δ.  (1960 ) Γεvική Φυσική (τόμoι 1 - 5) 

97. Αριστοτέλους, Μετερεωλογικά, έκδοση Loeb edited by G.P. Gould, Harvard 

University Press, 1952, 1987 

98. Αριστoτέλoυς    Περί Ουραvoύ , μετάφραση Π.Παvαγιώτoυ, (1989), Αθήvα Νέα 

Σύvoρα 

99. Βεργαvελάκης Αvτώvης   (1979)  Παιδιά και  Φυσική  Αθήvα Ολκός 

100. Ηρωvoς Αλεξαvδριvoύ   (1976) OPERA I,II   Stuttgart Γερμαvία Teubner 

101. Ζαβλαvός Μύρωv   (1987), Διδακτική Φυσικώv Επιστημώv  Περιστέρι , Iωv 

102. Κασσέτας Α. Το φάντασμα του Λεονάρντο, Κάτοπτρο, 1989. 

103. Κασσέτα Ανδρέα «Το Μακρόν Φυσική προ του Βραχέως Διδάσκω», 
Σαββάλας 1996 

104. Κόκκoτας Παvαγιώτης   (1988) Διδακτική τωv Φυσικώv Επιστημώv  Αθήvα  

Γρηγόρης 

105. Κολιόπουλος Δ, Ψύλλος  Δ (1982), Ένα πολυδιάστατο εργαλείο της 

διδασκαλίας της Φυσικής: Η ιστορία της Φυσικής. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 9 

106. Κουμαράς Π., Καρυώτογλου Π. Αντωνιάδου Ν. Ψύλλος Δ (1992). Η 

εποικοδομητική στρατηγική στην πειραματική προσέγγιση της διδασκαλίας της 

Φυσικής, Επιθεώρηση Φυσικής, Τόμος Η’, τεύχος 22 

107. Μίχας Παύλος και Αγγελίδης Δημήτρης  (1997) Χρήση του Υπολογιστή για 

την εύρεση νόμων σε εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 
Ιανουάριος  

108. Μίχας Παύλος και Αγγελίδης Δημήτρης (1998) Ιστορία της Βαρύτητας και 

βαρύτητα της ιστορίας , Εκπαιδευτικά  τεύχος 47-48, σελίδες 163-175  

109. Μίχας Παύλος και Αγγελίδης Δημήτρης (1999), Πειράματα Γεωμετρικής 

Οπτικής, Εκπαιδευτικές Καινοτομίες 

110. Μίχας Παύλος, Καλπία Βαΐα και Αγγελίδης Δημήτρης (2000), Οι ιδέες των 

μαθητών του Δημοτικού του νομού Έβρου στη Γεωμετρική Οπτική, Πρακτικά 



 299

Ημερίδας με θέμα τις απόψεις των μαθητών της Πέμπτης και Έκτης Τάξης, Π.Τ.Δ.Ε. 

Δ.Π.Θ. Δεκέμβριος 2000 

111. Μίχας Παύλος (1995α), Προβλήματα και εργαστήρια Φυσικής, Σύγχρονη 

Εκπαίδευση, τεύχος 82-83 
112. Μίχας Παύλος, (1995β), Διδακτική Μεθοδολογία των πειραμάτων της 

Γεωμετρικής Οπτικής, Αλεξανδρούπολη.  

113. Μίχας Παύλος,  (2001), Παραδείγματα χρήσης της ιστορίας στη διδακτική 

της Οπτικής, Πρακτικά συμποσίου με θέμα τη συμβολή της ιστορίας και φιλοσοφίας 

στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 

114. Μίχας Παύλος,  (2003), Χρήση Της Ιστορίας Για Τη Διδασκαλία Της 

Ευθύγραμμης  

Διάδοσης και της Σκιάς, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου  Συνεδρίου "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, Αθήνα, 8-9-10-11 Μαΐου 

2003 
115. Μίχας Παύλος, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Ουζούνης Κων/νος (1993) Η 

διδασκαλία των Φ.Ε. στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση , Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης 

Ελλήνων Φυσικών, Κομοτηνή  

116. Ναζίφ Μουστάφα Al Hasan bin al Haitham, buhuthuhu oua kushufughu al 

basariia Κάιρο 1942 

117. Ντε Βρις Λεovάρ  (1989)  Βιβλία Πειραμάτωv (πρώτo, δεύτερo, 

τρίτo),Αθήvα εκδόσεις Κασταvιώτη 

118. Οικovόμoυ Ελευθέριoς   (1986) Η Φυσική Σήμερα Αυτός o κόσμoς o μικρός 

o μέγας , Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 

119. Παταπάτης Σταμάτης   (1993) Μεθoδoλoγία Διδασκαλίας της Φυσικής  
Αθήvα  Συμμετρία 

120. Ραβάνης Κώστας (1994)  Το φως ως οντότητα στον χώρο (Αυθόρμητες 

νοητικές παραστάσεις παιδιών ηλικίας 10 ετών) Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 74 

121. Ραβάνης & Παπαμιχαήλ (1994) στο Αναπαραστάσεις του Φυσικού κόσμου, 

(επιμέλεια Βασίλης Κουλαΐδης) εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

122.  Σακονίδης Χαράλαμπος, Παπαγεωργίου Γεώργιος και Φαχιρίδης Γεώργιος 

(2001), Τα χαρακτηριστικά των μελλοντικών δασκάλων, παρουσίαση στο συνέδριο 

«Ο Δάσκαλος της νέας χιλιετίας», Αλεξανδρούπολη. 

123. Σπανδάγος Ευάγγελος (2000) Τα οπτικά και τα κατοπτρικά του Ευκλείδου, 

Αίθρα, Αθήνα 
124.  Σταυρίδου Ελένη (1995) Μοντέλα Φυσικών Επιστημών, Εκδόσεις Σαββάλα.  

125. Τσελφές Βασίλης (1994) στο Αναπαραστάσεις του Φυσικού κόσμου, 

(επιμέλεια Βασίλης Κουλαΐδης) εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 

 




