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ÖÅ3: ÌÉÁ ÁÐËÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÇ ÌÇ×ÁÍÇ

Ç öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ ôçò åéêüíáò áíÞêåé óßãïõñá óôçí

éóôïñßá. Êé üìùò ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá, åêôüò áðü ôç æùãñáöéêÞ

Þôáí ôï ìüíï ìÝóï, ãéá íá áðïôõðþóïõìå óôï ÷áñôß ôéò

óçìáíôéêÝò óôéãìÝò ôçò æùÞò ìáò. Áêïëïõèþíôáò ôéò ïäçãßåò

ìðïñåßò íá öôéÜîåéò êé åóý ìßá áðëÞ «öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ».

Ç êáôáóêåõÞ óïõ èá óå âïçèÞóåé íá êáôáëÜâåéò êáëýôåñá

ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò êáé ôùí óýã÷ñïíùí ìç÷áíþí.

¼ñãáíá - ÕëéêÜ
êïõôß áðü ðáðïýôóéá 

øáëßäé

ñõæü÷áñôï 

ìáýñç ôáéíßá

Ìå ôç âïÞèåéá ôçò äáóêÜëáò Þ ôïõ äáóêÜëïõ óïõ Üíïéîå ìßá ìéêñÞ

ôñýðá óôç ìßá ðëåõñÜ ôïõ êïõôéïý.

Êüøå Ýíá êïììÜôé ìå ðëÜôïò ðåñßðïõ äÝêá åêáôïóôÜ êáé ýøïò

ðåñßðïõ ðÝíôå åêáôïóôÜ óôçí áðÝíáíôé ðëåõñÜ ôïõ êïõôéïý.

Êüøå ìå ôï øáëßäé ôéò ðëáúíÝò ðëåõñÝò ôïõ êïõôéïý, üðùò âëÝðåéò

óôçí åéêüíá. 
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ÐÝñáóå óôéò ó÷éóìÝò Ýíá öýëëï ñõæü÷áñôï.

ÓôåñÝùóå ôï ñõæü÷áñôï ìå ôáéíßá, áöïý ôï ôåíôþóåéò êáëÜ. Ðñüóåîå

íá ìç óêéóôåß.

Êëåßóå ôéò ó÷éóìÝò ìå ôáéíßá, ãéá íá ìçí ìðáßíåé öùò óôï êïõôß.

ÓêÝðáóå ôï êïõôß. ÓôñÝøå ôçí ðëåõñÜ ìå ôç ìéêñÞ ôñýðá ðñïò ôï

ðáñÜèõñï. Áðü ôï ìåãÜëï Üíïéãìá óôçí áðÝíáíôé ðëåõñÜ êïßôáîå

ìÝóá óôï êïõôß. Ôé ðáñáôçñåßò;

Ãéá íá Ý÷åéò êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá, ðñÝðåé íá óôÝêåóáé óå Ýíá

ìÝñïò üóï ãßíåôáé ëéãüôåñï öùôåéíü.

.ÐáñáôÞñçóç

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Παρατηρώ ότι στο ρυζόχαρτο σχηματίζεται το είδωλο των αντικειμένων. Το είδω-λο σχηματίζεται ανάποδα, βλέπω δηλαδή το πάνω κάτω και το δεξιά αριστερά.
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ÌåãÜëùóå ëßãï ôçí ôñýðá óôç «öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ». Ôé

ðáñáôçñåßò;

Áí ôç ìåãáëþíåéò üëï êáé ðåñéóóüôåñï, ôé ðáñáôçñåßò;

Ìå ôç âïÞèåéá ôçò äáóêÜëáò Þ ôïõ äáóêÜëïõ óïõ ó÷åäßáóå óôï ó÷Þìá ôçí ðïñåßá ìéáò öùôåéíÞò

áêôßíáò áðü ôç ìýôç ôïõ ìïëõâéïý êáé ìéáò áðü ôç ãüìá ôïõ.

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Παρατηρώ ότι, όσο μεγαλώνω την τρύπα, το είδωλο φαίνεται όλο και πιο φωτεινό,αλλά και όλο πιο θολό.

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Ορθογώνιο

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Áðü ôé åîáñôÜôáé ç öùôåéíüôçôá ôçò åéêüíáò óôç öùôïãñáöéêÞ óïõ ìç÷áíÞ;

2. Ç ìéêñÞ ôñýðá óôç «öùôïãñáöéêÞ ìç÷áíÞ» Ý÷åé Ýíá ðëåïíÝêôçìá êé Ýíá ìåéïíÝêôçìá ãéá ôçí ðïéüôçôá

ôçò åéêüíáò. Ìðïñåßò íá ôá áíáöÝñåéò;

3. Ó÷åäßáóå óôï ó÷Þìá ôçí ðïñåßá ìéáò öùôåéíÞò áêôßíáò áðü ôç öëüãá êáé ìéáò áðü ôç âÜóç ôïõ

êåñéïý.

ÓõìðÝñáóìá

.

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
Το είδωλο στο πέτασμα της φωτογραφικής μηχανής οπής φαίνεται ανάποδα, λόγωτης ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός. Όσο πιο μεγάλη είναι η τρύπα, τόσο πιοφωτεινό αλλά και τόσο πιο θολό φαίνεται το είδωλο.

Theo
Γραφομηχανή
Εξαρτάται από το μέγεθος της τρύπας. Όσο πιο μεγάλη είναι η τρύπα, τόσο πιοφωτεινή είναι η εικόνα.

Theo
Γραφομηχανή
Το πλεονέκτημα είναι ότι το είδωλο φαίνεται πιο καθαρά και το μειονέκτημα ότιτο είδωλο δεν είναι φωτεινό.

Theo
Γραμμή

Theo
Γραμμή

Theo
Ορθογώνιο

Theo
Έλλειψη




