
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Το ΦΩΣ  



Εκπέμπεται, διαδίδεται, 
προσπίπτει 

Το φως και η όραση 

Το φαινόμενο ανάκλαση 

Το φαινόμενο σκιά  

Το φαινόμενο διάθλαση 



Επιστροφή στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



από αυτόφωτα σώματα υψηλής θερμοκρασίας,  όπως ο 
ήλιος,  τα άστρα,  το αναμμένο κερί , το πυρακτωμένο 
νήμα του ηλεκτρικού λαμπτήρα,το λυχνάρι, η φωτιά 

από αυτόφωτα σώματα  
συνήθους θερμοκρασίας 

όπως οι πυγολαμπίδες,  
η οθόνη της τηλεόρασης,  
ένα αέριο σε υψηλή τάση 

700   0C    ερυθροπυρωμένο καρφί  
1400 OC    φλόγα του σπίρτου 
1600  oC    φλόγα του κεριού  
2700 oC    λαμπτήρας πυράκτωσης 
3100  cC    προβολέας σε στούντιο 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/colortemperature/index.html 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/colortemperature/index.html�


Το  φως μπορεί και διαδίδεται στα λεγόμενα 
«διαφανή υλικά»   

όπως ο αέρας, το νερό, το διαμάντι, το γυαλί.   

Διαδίδεται στο κενό,  
ενώ αυτό δεν συμβαίνει με τον ήχο.  

http://www.edumedia-sciences.com/en/a433-translucent  

http://www.edumedia-sciences.com/en/a433-translucent�


Το ερώτημα απασχόλησε ιδιαίτερα τους Αλεξανδρινούς 
μαθηματικούς της εποχής του Ευκλείδη  

Οι Αλεξανδρινοί,  
με τη ματιά τους γυμνασμένη  
από τη Γεωμετρία, «είδαν», 
 μέσα από το φαινόμενο ΣΚΙΑ 

το ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  
του φωτός  

μια ιδέα που εξελίχθηκε σε θεωρία και  
 που με τη σειρά της γέννησε .  



την επόμενη ιδέα της 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ  
ενός δηλαδή γεωμετρικού 

μοντέλου «ευθείας γραμμής»  

Η ακτίνα φωτός ενθάρρυνε με τη σειρά της μια γενικότερη 
γεωμετρική λογική με ΓΡΑΜΜΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ και ΕΠΙΠΕΔΑ η οποία 

αξιοποιήθηκε,  ιδιαίτερα από τους Αλεξανδρινούς,  για τη μελέτη 
των φαινομένων ΑΝΑΚΛΑΣΗ και ΣΚΙΑ.  

Όπως καθεμιά από τις ηλιαχτίδες 
που ξεπηδούν από τον ήλιο στα 

σχέδια που κάνουμε όταν είμαστε 
μικρά παιδιά 



Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 



Οι άνθρωποι άργησαν να δώσουν μια απάντηση στο 
ερώτημα. Μόνο τον 17ο αιώνα ένας Δανός αστρονόμος,   

ο   Olaus Roemer – Ολάους Ρέμερ -, επινόησε έναν τρόπο 
για τη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός.  

Το  φως «ανακρινόμενο» ομολόγησε ότι «ταξιδεύει» με μια 
ταχύτητα τρομακτικά μεγάλη για την ανθρώπινη αντίληψη  

Οι ακριβείς όμως μετρήσεις έγιναν  
τον 19ο αιώνα στη Γαλλία 



Ο Hippolyte FIZEAU - Ιπολίτ Φιζό- , το 1849 ήταν 30 ετών όταν 
επινόησε μία από τις καλύτερες μεθόδους μέτρησης της ταχύτητας του 

φωτός, την περίφημη μέθοδο με τον οδοντωτό τροχό.  

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι περίπου  
300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. 

Η ταχύτητα με την οποία το φως ταξιδεύει στο κενό  
είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που εμφανίζεται στο Σύμπαν.  

Σήμερα οι φυσικοί πιστεύουν ότι καμία φυσική οντότητα  
δεν μπορεί να ταξιδέψει πιο γρήγορα από το φως  

Σε ένα οποιοδήποτε διαφανές μέσο  
η ταχύτητα του φωτός είναι μικρότερη 

Στο  γυαλί το φως ταξιδεύει με 210.000 km/s περίπου,  
στο νερό με 225.000 km/s ενώ η ταχύτητά του στον αέρα  

είναι ελάχιστα πιο μικρή  από την ταχύτητα στο κενό.  





Προσπίπτει στα φύλλα των δέντρων και προκαλεί το φαινόμενο 
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ .  

               
Προσπίπτει στην επιφάνεια φωτοβολταϊκού στοιχείου  και προκαλεί  

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ.     

Προσπίπτει στην επιφάνεια ενός αντικειμένου και ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ 
 

Προσπίπτει  στην επιφάνεια ενός άλλου διαφανούς σώματος, διαφορετικού 
από αυτό στο οποίο διαδίδεται, και ΔΙΑΘΛΑΤΑΙ  

 
Προσπίπτει στο ανθρώπινο μάτι και ο άνθρωπος βλέπει το αντικείμενο 

από το οποίο προέρχεται. Προκαλεί δηλαδή την ΟΡΑΣΗ . 

Προσπίπτει στην επιφάνεια ενός αντικειμένου και απορροφάται.  
Προκαλεί  ΘΕΡΜΑΝΣΗ. 

               
Προσπίπτει στην επιφάνεια του ακτινόμετρου και το θέτει σε ΚΙΝΗΣΗ.  



Σε μια «γλώσσα  Γεωμετρίας»  την οποία 
χρησιμοποιούν οι φυσικοί η πρόσπτωση του φωτός 

σε μια επιφάνεια περιγράφεται με τις έννοιες 

φωτεινή ΑΚΤΙΝΑ, 

ΚΑΘΕΤΟΣ στην επιφάνεια 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ πρόσπτωσης, 

και ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ 
θπ  



Το ΦΩΣ . . . πέφτει στην επιφάνεια ενός αντικειμένου  
και απορροφάται. Προκαλεί  ΘΕΡΜΑΝΣΗ             

Αν ορισμένη ποσότητα ηλιακού φωτός πέφτει κατακόρυφα  
στην επιφάνεια του εδάφους  

προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας 

από εκείνη που θα προκαλούσε εάν στον ίδιο χρόνο έπεφτε λοξά.  

Όσο πιο λοξά πέφτουν οι ηλιακές ακτίνες τόσο μικρότερη   
είναι η αύξηση της θερμοκρασίας.  



Το ΦΩΣ 

πέφτει στα φύλλα της 
κρανιάς – και όχι μόνο της 

κρανιάς - και προκαλεί  
το χημικό φαινόμενο 

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

πέφτει στην επιφάνεια 
φωτοβολταϊκού 

στοιχείου  και προκαλεί  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ.    

πέφτει στα πτερύγια του 
ακτινόμετρου  

και το θέτει σε ΚΙΝΗΣΗ.  



ειδικά αυτό το 
τελευταίο - μαζί με 
τη λειτουργία της 
ανεμογεννήτριας   

συγκροτούν τη ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΛΠΙΔΑ για τη λύση ενός 

 από τα μεγαλύτερα σημερινά 
προβλήματα 



πέφτει στην επιφάνεια ενός 
καθρέφτη και εκδηλώνεται 

φαινόμενο ΑΝΑΚΛΑΣΗ 

πέφτει στο νερό ή σε γυαλί  
και εκδηλώνεται φαινόμενο 

ΔΙΑΘΛΑΣΗ  

Το ΦΩΣ 



Επιστροφή στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 «Κάτι» ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ από το μάτι μας, και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει όραση,   
είχε πει κάποτε ο Εμπεδοκλής και η ιδέα κυριάρχησε   

          Οι δύο ιδέες, η μία για ΑΚΤΙΝΕΣ ΜΑΤΙΟΥ ( ακτίνες όρασης) και η άλλη  
για ΑΚΤΙΝΕΣ ΦΩΤΟΣ συνυπήρξαν αλλά η πρώτη ήταν αυτή που επεκράτησε 

Διαφωνώντας με τον Εμπεδοκλή ο Λεύκιππος φαντάζεται  
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 

Η ιδέα για ένα «κάτι» που εκπέμπεται από την ανθρώπινη ματιά διατηρήθηκε  
σε όλη τη διάρκεια του ευρωπαϊκού μεσαίωνα,  πήρε μέρος και στη διαμόρφωση θεωριών  

για τη βασκανία – το μάτιασμα – αλλά και στην εποχή μας εξακολουθεί 
 να διατηρεί το κύρος της σε ορισμένους ανθρώπους.  

ενώ η  φράση ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ,   
εγκαταστάθηκε και στο εσωτερικό της 

γλώσσας μας 

Το ερώτημα «πώς λειτουργεί η ΟΡΑΣΗ ;» 
 απασχόλησε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

Σήμερα η Φυσική, υποστηρίζει ότι  

η όραση δημιουργείται από φως το οποίο 
εκπέμπεται από τα σώματα  

και – αφού ταξιδέψει με μεγάλη ταχύτητα -   
πέφτει  στο ανθρώπινο μάτι.  

http://www.edumedia-sciences.com/en/a428-light-sources 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a428-light-sources�


Η Γεωμετρική Οπτική περιγράφει την όραση  
 με βάση το μοντέλο της φωτεινής ακτίνας.- ,  
Θεωρεί ότι η όρασή μας λειτουργεί εφόσον μία  

ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΔΕΣΜΗ  
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ  

πέφτει στο μάτι μας.   

http://www.edumedia-sciences.com/en/a431-light-rays 
 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a431-light-rays�




Στις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού, η σκιά πάντα τον ανακούφιζε.  
Καλή η ηλιοθεραπεία αλλά  η νοικιασμένη ομπρέλα πρόσφερε 

θαλπωρή δίπλα στη θάλασσα.  

Στο μεταξύ η φύση σε συνεργασία με την 
ανθρώπινη παρέμβαση πρόσφερε τα 

αρμυρίκια της Σίφνου, τις  μουριές  
της  πλατείας και βέβαια  

το top όλων των σκιερών «από κάτω»  
εκείνο δηλαδή της καρυδιάς.   

Επιστροφή στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



Από τα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
στις ΘΕΩΡΙΕΣ 

Το φαινόμενο  ΣΚΙΑ είχε καθοδηγήσει τη σκέψη των Ελλήνων  
προς τη ΘΕΩΡΙΑ για ευθύγραμμη διάδοση του φωτός 

Η ΣΚΙΑ δημιουργείται επειδή δεν υπάρχουν «άλλοι δρόμοι»  
εκτός από εκείνους που επιτρέπει η ευθύγραμμη διάδοση 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a429-multiple-shadows 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a429-multiple-shadows�
http://www.edumedia-sciences.com/en/a206-sundial�


Αν μπορούσε να ταξιδέψει και από άλλους δρόμους  
στην περιοχή που δημιουργείται η σκιά  θα υπήρχε ΦΩΣ 

Το φως αδυνατεί 
να φθάσει στην 

περιοχή της 
ΣΚΙΑΣ διότι – 

διαδιδόμενο 
ευθύγραμμα -

απορροφάται από 
το αδιαφανές 
αντικείμενο 

η ΣΚΙΑ δημιουργείται 
επειδή δεν υπάρχουν 

«άλλοι δρόμοι»  
εκτός από εκείνους 

που επιτρέπει η 
ευθύγραμμη διάδοση 



Σκιά 



η Φυσική είναι  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,  

ΕΝΝΟΙΕΣ,  
ΝΟΜΟΙ 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΕΝΝΟΙΕΣ  

ΝΟΜΟΙ 

η ήρεμη επιφάνεια του νερού, ο καθρέφτης, 
 η φλόγα, ο λαμπτήρας, η οθόνη,  

η ανάκλαση του φωτός,  
η δημιουργία ειδώλου από ανάκλαση   

η φωτεινή ακτίνα, η γωνία πρόσπτωσης, η γωνία ανάκλασης, 
η συγκλίνουσα δέσμη, η αποκλίνουσα δέσμη,   

 οι νόμοι της ανάκλασης, η Αρχή του Φερμά  

ο άξονας του κατόπτρου, η εστία του κατόπτρου, η εστιακή απόσταση,  
το φανταστικό είδωλο, το πραγματικό είδωλο 



Επιστροφή στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



Κάθε φορά που το φως, διαδιδόμενο 
σε διαφανές μέσο Α,  πέφτει στην 
επιφάνεια ενός αντικειμένου κατά 
ένα μέρος ΑΝΑΚΛΑΤΑΙ επιστρέφει 
δηλαδή στο διαφανές μέσο Α .  

Εξάλλου - εκτός από ορισμένες αυτοδύναμες πηγές τις οποίες 
χαρακτηρίζουμε και ΑΥΤΟΦΩΤΑ σώματα - τα περισσότερα αντικείμενα 

τα βλέπουμε επειδή ανακλάται το φως που πέφτει πάνω τους 

Η ανάκλαση όμως του φωτός πάνω σε ειδικές  «κατοπτρικές» επιφάνειες 
έχει σαν συνέπεια να δημιουργούνται είδωλα όπως αυτά που βλέπομε 

«μέσα» στον καθρέφτη 
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η γωνία πρόσπτωσης θπ είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης θα 

θπ  θα  ανακλαστική  επιφάνεια  

Για να διατυπώσουμε τον 
ΝΟΜΟ της ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ θα 

χρειαστούμε το μοντέλο 
φωτεινή ΑΚΤΙΝΑ 

και τις γεωμετρικές έννοιες  
ανακλαστική ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ,  

ΚΑΘΕΤΟΣ στην ανακλαστική 
επιφάνεια στο σημείο πρόπτωσης, 

ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ,   
και ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 



Ανάκλαση 



http://ek.based.gr/nt/harrison/harrisonswf/mirror.html 
 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a305-plane-mirror 
 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a304-plane-mirror-2 
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Για να επαληθεύσουμε τους 
νόμους θα χρειαστούμε 

μια λεπτή φωτεινή δέσμη η θα 
αποτελεί την προσέγγιση της 
έννοιας ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΚΤΙΝΑ   

και ένα γεωμετρικό ΟΡΓΑΝΟ –μοιρογνωμόνιο -  
για τη μέτρηση των γωνιών  

Ένα ΚΑΘΡΕΦΤΗ στον οποίο θα 
προσπέσει η φωτεινή μας δέσμη 



Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
– Αρχή του Fermat -  

μπορεί να δώσει μια ερμηνεία στο νόμο του φαινόμενου ΑΝΑΚΛΑΣΗ.   

ο ΑDB, είναι εκείνος  
με το πιο μικρό μήκος αλλά και 
 ο χρονικά πιο σύντομος.  

Από όλους τους δρόμους,ACB, ADB,AEB ... -, οι οποίοι οδηγούν από το Α  
- μέσα από ανάκλαση στην επίπεδη επιφάνεια - στο Β 

Μόνο μέσα από αυτόν τον δρόμο  
«η γωνία πρόσπτωσης  
είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης». 
Αυτό αποδεικνύεται εύκολα με 
Ευκλείδεια Γεωμετρία.  



Όταν όμως το φως πέσει σε μια τυχαία 
επιφάνεια, κάθε φωτεινή ακτίνα υπακούει 

στους νόμους του φαινομένου αλλά επειδή η 
επιφάνεια έχει κάποιες ανωμαλίες η 
ανακλώμενη δέσμη εμφανίζεται να 

ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ προς όλες τις κατευθύνσεις με 
συνέπεια να φθάνουν στο μάτι μας ακτίνες 

ανεξάρτητα από το με ποια γωνία κοιτάζουμε 
την επιφάνεια 

Η γενική αυτή περίπτωση ανάκλασης του φωτός 
αποτελεί το φαινόμενο ΔΙΑΧΥΣΗ χάρη στο 

οποίο βλέπουμε τα ετερόφωτα σώματα  

Μία αποκλειστικά τέτοιου είδους 
ανάκλαση συμβαίνει εφόσον η 
ανακλαστική επιφάνεια είναι 
απολύτως λεία και στιλπνή.  

Η ανάκλαση σε καθρέφτες είναι μία ειδική περίπτωση 
ανάκλασης της οποία μπορούμε να χαρακτηρίζουμε  

«κατοπτρική».  



Όταν το φως πέφτει σε μια τυχαία 
επιφάνεια, κάθε φωτεινή ακτίνα 

υπακούει στους νόμους του 
φαινομένου ΑΝΑΚΛΑΣΗ, αλλά 

επειδή η επιφάνεια έχει κάποιες 
ανωμαλίες η ανακλώμενη δέσμη 

εμφανίζεται να ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ προς 
όλες τις κατευθύνσεις με συνέπεια 
να φθάνουν στο μάτι μας ακτίνες 
ανεξάρτητα από το με ποια γωνία 

κοιτάζουμε την επιφάνεια 

Η γενική αυτή περίπτωση ανάκλασης 
του φωτός αποτελεί το φαινόμενο 

ΔΙΑΧΥΣΗ χάρη στο οποίο βλέπουμε 
τα ετερόφωτα σώματα  

Αν όμως η ανακλαστική επιφάνεια είναι 
ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ δηλαδή απολύτως 

 λεία και στιλπνή.  

 η ανάκλαση γίνεται έτσι ώστε το 
ανακλώμενο φως να δημιουργεί 

ΕΙΔΩΛΟ  
του φωτεινού αντικειμένου από το 

οποίο προέρχεται.  
Το είδωλο είναι ίδιο με το φωτεινό 

αντικείμενο ή παραμορφωμένο ανάλογα 
με τη γεωμετρική μορφή της 

επιφάνειας  
Ένα είδος ειδώλου είναι και αυτό που 

βλέπουμε μέσα σε κάθε καθρέφτη. 

 η ανάκλαση τότε χαρακτηρίζεται 

ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΗ  



«κατοπτρική ΑΝΑΚΛΑΣΗ» 
η ανακλαστική επιφάνεια 
είναι λεία και λειτουργεί 

ως ΚΑΤΟΠΤΡΟ   

ΔΙΑΧΥΣΗ του φωτός. Κάθε 
ακτίνα ανακλάται αλλά η 
επιφάνεια δεν είναι λεία,  

οι γωνίες πρόσπτωσης άρα 
και οι γωνίες ανάκλασης είναι 

διαφορετικές και το φως 
διασκορπίζεται 

http://www.edumedia-sciences. 
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Διάχυση 



Η ήρεμη επιφάνεια του νερού, μια κατακόρυφη τζαμαρία τη νύχτα, ένα ανοξείδωτο 
κουταλάκι του γλυκού διαθέτουν κατοπτρική επιφάνεια .  

Το αριστούργημα όμως όλων των κατοπτρικών επιφανειών  
είναι το αντικείμενο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 





 Υποθέτω ότι ο καθρέφτης έχει γυαλί.  
Πριν ανακαλύψουν οι άνθρωποι το γυαλί 

έφτιαχναν καθρέφτες ;  

 Από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα οι 
καθρέφτες φτιάχνονται με  

ΓΥΑΛΙ + ΑΣΗΜΙ ή  

ΓΥΑΛΙ + ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
Απορροφούν γύρω στο 5% της ενέργειας  

 Κι εκείνοι οι παλιοί καθρέφτες  
οι ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟΙ  από τι  

ήταν φτιαγμένοι ;  

 Οι αρχαίοι λαοί είχαν καθρέφτες χωρίς 
γυαλί, τους έφτιαχναν από καλά γυαλισμένο 

μέταλλο συνήθως μπρούντζο.  

 Τον 15ο αιώνα οι Βενετσιάνοι 
πρωτοπόροι στην παραγωγή γυαλιού 

χρησιμοποίησαν  
ΓΥΑΛΙ + ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ 

 –  για την ακρίβεια κράμα υδραργύρου 
και κασσίτερου – και επί αιώνες 

έφτιαχναν  τους καλύτερους καθρέφτες 
του κόσμου 

 Μόνο οι Γερμανοί της 
Νυρεμβέργης και οι Φλαμανδοί 

μπορούσαν να τους 
ανταγωνιστούν 

 Εκτός από γυαλί  
τι άλλο χρησιμοποιούν  

οι κατασκευαστές  
σήμερα ; Τι ποσοστό της 

ακτινοβολίας  απορροφούν ; 

 Οι  άνθρωποι πάντα ήθελαν – και εξακολουθούν  να 
θέλουν – να βλέπουν τον εαυτό τους και η κατοπτρική 

επιφάνεια προσφέρεται 



όταν μπροστά από έναν 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ   

Βρεθούν ένα σώμα Σ 
 – είτε αυτόφωτο είτε ετερόφωτο –  

το οποίο εκπέμπει φως  
και   

ένας άνθρωπος παρατηρητής,  
ο άνθρωπος βλέπει  
μέσα στον καθρέφτη  

ΤΟ ΕΙΔΩΛΟ του  Σ 

Μπορεί βέβαια το σώμα Σ  να είναι και ο εαυτός 
του, οπότε «βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη»   

Ο Νάρκισσος της ελληνικής μυθολογίας 
ερωτεύτηκε με πάθος το ίδιο του το είδωλο που είδε 

να καθρεφτίζεται σε ακίνητο νερό.    



 Τι πρέπει να κάνω 
για να καταλάβω το 
«πώς δημιουργείται 

το ΕΙΔΩΛΟ» ;  

Για να κατανοήσεις  το «πως 
δημιουργείται το ΕΙΔΩΛΟ από 
ανάκλαση χρειάζεται να  έχεις  

εξοικειωθεί  με την έννοια 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΣΜΗ 

όταν μια αποκλίνουσα φωτεινή δέσμη προσπίπτει  
στο μάτι μας, εμείς βλέπουμε το «στίγμα» της,  

Η ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ  
 φωτεινή δέσμη 

Κάθε φωτεινή σημειακή πηγή εκπέμπει μια αποκλίνουσα φωτεινή δέσμη  

είτε αυτό είναι το φωτεινό σημείο  
από το οποίο εκπέμπεται  

είτε είναι σημείο που δημιουργείται από τις 
προεκτάσεις των φωτεινών ακτίνων 



Είδωλα 





όταν ένα φωτεινό σημείο Σ βρεθεί μπροστά σε καθρέφτη επίπεδο  

Αυτό που βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη είναι 
το ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ από ανάκλαση  

του φωτεινού σημειακού αντικειμένου Σ 

Σε σχέση με το Σ, το είδωλο βρίσκεται σε θέση συμμετρική ως προς το 
επίπεδο της ανακλαστικής επιφάνειας  

Σ  

κάθε ακτίνα της αποκλίνουσας φωτεινής δέσμης που εκπέμπεται από αυτό 
ανακλάται σύμφωνα με τους νόμους της ανάκλασης 

και εάν η δέσμη αυτή συναντήσει το μάτι μας  
θα βλέπουμε το στίγμα της «μέσα στον καθρέφτη» 

για να δημιουργηθεί μία  
επίσης αποκλίνουσα δέσμη 



Αν το φωτεινό αντικείμενο  βρεθεί μπροστά σε επίπεδο κάτοπτρο 

Ένα φωτεινό αντικείμενο με διαστάσεις  
θεωρούμε ότι συνίσταται από φωτεινά σημεία 

Κάθε φωτεινό σημείο του θα αποτελεί πηγή φωτεινών ακτίνων και θα δίνει 
ένα ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ είδωλο συμμετρικό  

ως προς το επίπεδο της κατοπτρικής επιφάνειας 

Το φανταστικό αυτό είδωλο θα έχει τις διαστάσεις 
και τη μορφή του φωτεινού αντικειμένου 
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http://www.edumedia-sciences.com/en/a305-plane-mirror�




η Φυσική είναι  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ,  
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,  

ΕΝΝΟΙΕΣ,  
ΝΟΜΟΙ 



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΕΝΝΟΙΕΣ  

ΝΟΜΟΙ 

Το γυαλί και το νερό είναι οι «πρωταγωνιστές».  Είναι ακόμα ψάρια στη θάλασσα, 
κουτάλια σε ποτήρι με νερό που φαίνονται σπασμένα, και οι δύο μεγάλες «γυάλινες»  

ανθρώπινες  κατασκευές  από γυαλί  δηλαδή ο ΦΑΚΟΣ και το ΠΡΙΣΜΑ.  

η ΔΙΑΘΛΑΣΗ  του φωτός,   
η δημιουργία ειδώλου από διάθλαση   

η φωτεινή ακτίνα, η διαθλαστική επιφάνεια,  η κάθετος στο σημείο 
πρόσπτωσης, η η γωνία πρόσπτωσης, η γωνία διάθλασης,  

η συγκλίνουσα δέσμη,  
η αποκλίνουσα δέσμη,   

η Αρχή του Φερμά  



Επιστροφή στα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



Κάθε φορά που το φως, διαδιδόμενο σε διαφανές μέσο α,   

μέσο α 

μέσο β 

πέφτει στην επιφάνεια που διαχωρίζει  
το μέσο α από ένα άλλο διαφανές μέσο β,   

κατά ένα μέρος 
ΔΙΑΘΛΑΤΑΙ,  

ταξιδεύει δηλαδή στο 
διαφανές μέσο β με 

αλλαγή στην κατεύθυνση 

κατά ένα 
μέρος 

ανακλάται 



Γεωμετρικές ΕΝΝΟΙΕΣ  

2. Η γεωμετρική ΚΑΘΕΤΟΣ στη διαθλαστική επιφάνεια στο 
σημείο που πέφτει το φως.   

1. Η επιφάνεια που διαχωρίζει τα 
δύο διαφανή μέσα. Λέγεται και 
ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

4. Η γωνία που σχηματίζει η διαθλώμενη φωτεινή ακτίνα με 
την ίδια κάθετο. Λέγεται ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ 

3. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα φωτεινή ακτίνα 
με την κάθετο. Λέγεται ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ 

Το φως προσπίπτει  
στο γυαλί  

και εκδηλώνεται φαινόμενο 
ΔΙΑΘΛΑΣΗ  



Διάθλαση 



θα διαθλαστεί οπωσδήποτε  
και η γωνία διάθλασης θα είναι  

μικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης.  
Το φως λοξοδρομεί έτσι ώστε να πλησιάζει 

τη γεωμετρική κάθετο 

Εφόσον το φως διαδίδεται σε γυαλί και προσπέσει 
στην επιφάνεια που διαχωρίζει το γυαλί από τον 

αέρα – όχι κάθετα - 

Εφόσον το φως προερχόμενο από τον αέρα 
προσπέσει στην επιφάνεια γυαλιού όχι κάθετα 

Σε αυτή την περίπτωση η γωνία 
διάθλασης θα είναι μεγαλύτερη από 

τη γωνία πρόσπτωσης.  
Το φως λοξοδρομεί έτσι ώστε  

να απομακρύνεται από  
τη γεωμετρική κάθετο 



Το νόμισμα στο φλιτζάνι. Δεν 
μπορεί να το δει ο παρατηρητής 

εκεί που βρίσκεται.  

Βάζουμε νερό στο φλιτζάνι. 
Χωρίς να αλλάξει θέση  
ο παρατηρητής τώρα   
βλέπει το νόμισμα.  

Ένα μέρος από το φως που 
εκπέμπεται από το νόμισμα 
διαθλάται στη διαχωριστική 

επιφάνεια και φθάνει  
στο μάτι του παρατηρητή.  

Στο μάτι του παρατηρητή φθάνουν 
φωτεινές ακτίνες από το βυθό αλλά 

από τις ακτίνες που εκπέμπει το 
νόμισμα ΚΑΜΙΑ δεν μπορεί να φθάσει 
στο μάτι του παρατηρητή, μέσα από 
τον αέρα, δεδομένου ότι το φως στον 

αέρα διαδίδεται ευθύγραμμα  

το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  

η ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

το ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ  

η ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Το φως  
που λοξοδρομεί 

http://ek.based.gr/nt/harrison/harrisonswf/reflectrefract.html 
Φαινομένη ανύψωση 

http://www.edumedia-sciences.com/en/a312-snell-s-law  

http://ek.based.gr/nt/harrison/harrisonswf/reflectrefract.html�
http://www.edumedia-sciences.com/en/a312-snell-s-law�
http://www.edumedia-sciences.com/en/a312-snell-s-law�


χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά απέδειξε ότι από 
όλους τους δρόμους που θα μπορούσε να «διαλέξει» 

το φως για να ταξιδέψει – με διάθλαση - από ένα 
σημείο Α ενός διαφανούς μέσου σε ένα σημείο Β ενός 

άλλου διαφανούς μέσου 

επιλέγει τον δρόμο  
τον  χρονικά πιο 

σύντομο 

Α 

Β 

π  

δ  

 « Σε ποιο γενικότερο νόμο  υπακούει  το φως και παρουσιάζει   
τη συμπεριφορά αυτή κατά τη διάθλασή του ; »  

Στα  μέσα του 17ου αιώνα    
ο Γάλλος μαθηματικός  Pierre FERMAT 

Είναι η Αρχή του 
ελάχιστου χρόνου  

 η λεγόμενη και   
Αρχή του Fermat  

Ένα ερώτημα 



Αρχή του Fermat 



 γιατί όμως το μολύβι μέσα στο νερό 
το βλέπω σπασμένο ; Πώς μπορώ 
να το εξηγήσω ξεκινώντας από το 
«ότι το φως ΛΟΞΟΔΡΟΜΕΙ» ;  

 Φαντάσου ένα φωτεινό σημείο Α 
του μολυβιού μέσα στο νερό να 
εκπέμπει φως το οποίο ταξιδεύει 
μέσα στο νερό και στη συνέχεια 

διαθλάται και φθάνει στο μάτι σου   

 Το φως αυτό το περιγράφουμε με φωτεινές 
ακτίνες . Φαντάσου μια από αυτές τις ακτίνες 

να πέφτει στη διαθλαστική επιφάνεια, διαθλάται 
έτσι ώστε να ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ από την κάθετο,   

και στη συνέχεια φθάνει στο μάτι σου 
 Οι ακτίνες που «βγαίνουν στον αέρα και φθάνουν 

στο μάτι συνιστούν αποκλίνουσα δέσμη 

Κατάλαβα. Όταν η αποκλίνουσα δέσμη με φως 
προερχόμενο από το Α φθάνει στο μάτι βλέπω το 
σημείο Α΄ που δημιουργείται από τις προεκτάσεις 

τους . Και το σημείο Α΄ είναι ΨΗΛΟΤΕΡΑ από το Α. 
Αλλά αυτό που φθάνει στο  μάτι μου είναι φως του 

σημείου Α. Άρα βλέπω το Α ψηλότερα και αυτό 
συμβαίνει με όλα τα σημεία του μολυβιού  

 Ακριβώς . . Το Α΄ είναι είδωλο του Α. .  
ΕΙΔΩΛΟ ΑΠΌ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 
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 «σε βλέπω κοντά μου» του είπε η γάτα,  
«σε βλέπω λιγότερο βαθιά από κει που  βρίσκεσαι»  
 «σε βλέπω μακριά μου» της είπε το χρυσόψαρο,  

«πιο ψηλά από κει που ξέρω ότι είσαι»  

 τι συμβαίνει  
με τη γάτα  

και το χρυσόψαρο ;   



Οι φωτεινές ακτίνες που εκπέμπονται από το 
χρυσόψαρο – με εξαίρεση την κάθετη στην 

επιφάνεια - διαθλώμενες ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ 
από την κάθετο . Η αποκλίνουσα δέσμη που 
δημιουργείται από τις ακτίνες κάθε φωτεινού 

σημείου Χ φθάνει στο μάτι της γάτας έτσι που 
φαίνεται να προέρχεται από ένα σημείο 

ψηλότερα από το φωτεινό σημείο Χ.  
Η γάτα βλέπει το χρυσόψαρο πιο κοντά της 

Οι φωτεινές ακτίνες που εκπέμπονται από τη γάτα – 
με εξαίρεση την κάθετη στην επιφάνεια -  

διαθλώμενες ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ στην κάθετο . Η γωνία 
διάθλασης είναι μικρότερη από τη γωνία 
πρόσπτωσης Η αποκλίνουσα δέσμη που 

δημιουργείται από τις ακτίνες κάθε φωτεινού σημείου 
Γ  της γάτας  φθάνει στο μάτι του χρυσόψαρου  έτσι 
που φαίνεται να προέρχεται από ένα φωτεινό σημείο 

ψηλότερα από το φωτεινό σημείο Γ.  
Το χρυσόψαρο «βλέπει» τη γάτα πιο μακριά     



Το ψαράκι 



Συνέχεια  
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