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Σχολικό έτος 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου 

 

Ηλεκτρονικές σημειώσεις 
Του Γρηγόρη Παπουτσή 

   



Διατίθεται αποκλειστικά από το schooltime.gr 

 Όραση 

Στην αρχαιότητα υπήρχαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο που γίνονται 

ορατά τα αντικείμενα στους ανθρώπους. 

Άποψη 1 

Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο 

Πυθαγόρας, ο Δημόκριτος και 

ο Αριστοτέλης ερμήνευαν την όραση θεωρώντας 

ότι κάθε αντικείμενο που παρατηρούμε εκπέμπει 

σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά εισέρχονται στο 

μάτι μας και διεγείρουν την όραση, όπως το 

διπλανό σχήμα. 

 

 

Άποψη 2 

Η πιο διαδεδομένη άποψη για την όραση του 

ανθρώπου στην αρχαιότητα ήταν πως ένα 

αντικείμενο γίνεται ορατό όταν ρεύμα φωτιάς 

(θείον πυρ) εξέρχεται από τα μάτια μας και 

πέφτει πάνω στο αντικείμενο, όπως στο 

διπλανό σχήμα. 

 Όμως έτσι γιατι δεν μπορούμε να δούμε στο 

σκοτάδι; 

 

 

Στη σύγχρονη εποχή, γνωρίζουμε πως για 

να δούμε ένα αντικείμενο πρέπει να έχουμε 

τα μάτια μας ανοιχτά και να φωτίζεται. Τα 

σώματα που εκπέμπουν τα ίδια φως 

λέγονται αυτόφωτα(π.χ.Ήλιος), ενώ όσα 

είναι ορατά από τα αυτόφωτα, χωρίς να 

εκπέμπουν τα ίδια φως, λέγονται 

ετερόφωτα(π.χ. η Σελήνη). 

 

Όταν φως που προέρχεται από ένα αντικείμενο εισέλθει στα μάτια μας διεγείρει τα 

οπτικά κύτταρα. Η διέγερση αυτή μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο ο οποίος 

επεξεργάζεται κατάλληλα το σήμα και βλέπουμε. 

Αν η Σελήνη ήταν αυτόφωτη, θα έπρεπε κάθε μέρα να βλέπουμε Πανσέληνο!     
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 Το φως μεταφέρει ενέργεια 

Έχεις παρατηρήσει πως το φως μπορεί να μας ζεστάνει αλλά και να «δώσει» ζωή 

στα φυτά. Αυτό σημαίνει πως μεταφέρει ενέργεια που την ονομάζουμε φωτεινή  και 

αποτελεί μία ειδική περίπτωση της ενέργειας ακτινοβολίας. Η φωτεινή ενέργεια 

μεταφέρεται με τα φωτόνια,το καθένα από τα οποία μεταφέρουν καθορισμένη 

ποσότητα ενέργειας.  

 

 Το φως προκαλεί 

1. Θέρμανση 

 

Ηλιακός θερμοσίφωνας 

 

Όταν απορροφώνται φωτόνια από τους δομικούς 

λίθους ενός σώματος, για παράδειγμα άτομα ή 

μόρια, τότε αυξάνεται η κινητική τους ενέργεια με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία του 

σώματος. Σε αυτή την περίπτωση η φωτεινή 

ενέργεια μετασχηματίζεται σε θερμική. 

 

2. Κίνηση 

Το ακτινόμετρο 

Όταν το φως πέσει πάνω στα πτερύγια, 

μεταφέρει θερμότητα στο κάθε ένα – αλλά όχι 

στον ίδιο βαθμό. Το άσπρο πτερύγιο αντανακλά 

τις ακτίνες και το μαύρο τις απορροφά. Όσο πιο 

δυνατό φώς, τόση περισσότερη ενέργεια, και το 

ακτινόμετρο γυρίζει γρηγορότερα. 

 

 

 

3. Χημικές αντιδράσεις 

 

Φωτοσύνθεση 

 

Τα πράσινα μέρη των φυτών απορροφούν 

ορισμένα από τα φωτόνια που προέρχονται 

από τον ήλιο. Η ενέργεια αυτών των φωτονίων 

προκαλεί χημική αντίδραση που ονομάζεται 

φωτοσύνθεση. 
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4. Ηλεκτρικό ρεύμα 

Φωτοβολταϊκά 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι συσκευές 

που μετατρέπουν την φωτεινή ενέργεια σε 

ηλεκτρική. Υπάρχουν και σε άλλες 

συσκευές όπως στους υπολογιστές 

τσέπης. 

 

 

5. Όραση 

Όταν φθάσει στα μάτια μας φως προκαλούνται χημικές αντιδράσεις στα οπτικά 

κύτταρα και τελικά η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική και στη συνέχεια 

σε ηλεκτρική. Το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται μεταφέρεται μέσω του οπτικού 

νεύρου στο κέντρο του εγκεφάλου και δημιουργείται το αίσθημα της όρασης. 

 Φωτεινές πηγές 

Συσκευές 

Στον αναμμένο ηλεκτρικό λαμπτήρα η 

ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από 

το ηλεκτρικό ρεύμα,  μετατρέπεται σε 

θερμική και φωτεινή ενέργεια. 

Ανήκει στις θερμές-τεχνητές φωτεινές 

πηγές. 

 

Σώμα 

Στο εσωτερικό του Ήλιου πραγματοποιούνται 

πυρηνικές αντιδράσεις. Ένα μέρος της 

πυρηνικής ενέργειας που ελευθερώνεται κατά 

τις πυρηνικές αντιδράσεις μετατρέπεται σε 

φωτεινή ενέργεια. Η φωτεινή ενέργεια 

μεταφέρεται με τα φωτόνια που εκπέμπονται 

από τον Ήλιο και ένα πολύ μικρό μέρος αυτής 

της ενέργειας φθάνει στην επιφάνεια της Γης. 

Ανήκει στις θερμές-φυσικές φωτεινές 

πηγές. 

Μια ψυχρή φωτεινή πηγή (π.χ. τηλεόραση) εκπέμππει φως ακόμα και σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 


