
 

 

Φφλλο Εργαςίασ 

Σφνκεςθ χρωμάτων 

 

 Πρόβλεψθ 

 

Τι χρϊμα ζχουν τα πορτοκάλια;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Μποροφμε να τα δοφμε κίτρινα; (χωρίσ να τα βάψουμε!). Αν ΝΑΙ, πϊσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Μποροφμε να τα δοφμε μπλε; Αν ΝΑΙ, πϊσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Παρατιρθςθ και πειραματικι εξάςκθςθ 

 Τα όργανα και τα αντικείμενα που κα χρειαςτοφμε βρίςκονται ςτο 2ο ςυρτάρι.  

1. Ανοίγω τον κεντρικό προβολζα και διαλζγω από τθν παλζτα να φωτίςει με κόκκινο χρϊμα. Τι χρϊμα 

παρατθρϊ ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Γιατί;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Το χρϊμα του πετάςματοσ ιταν μαφρο, υπάρχει περιοχι ςτο πζταςμα που εξακολουκεί να είναι μαφρθ; 

Γιατί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ανοίγω και τον επάνω προβολζα και διαλζγω από τθν παλζτα να φωτίςει με πράςινο χρϊμα. Τι 

παρατθρϊ ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πϊσ δθμιουργικθκε το κίτρινο χρϊμα ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Κλείςε τον «κόκκινο» προβολζα˙ εξακολουκεί να υπάρχει κίτρινο χρϊμα ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Πϊσ λοιπόν δθμιουργείται το κίτρινο  χρϊμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Άνοιξε πάλι τον κεντρικό προβολζα με το κόκκινο χρϊμα. Κλείςε τον επάνω προβολζα και άνοιξε τον 

κάτω προβολζα, διαλζγοντασ από τθν παλζτα να φωτίςει με μπλε χρϊμα.  Τι παρατθρϊ ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πϊσ δθμιουργικθκε το καινοφργιο χρϊμα ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τι χρϊμα είναι (άνοιξε τθν παλζτα και δεσ με ποιο χρϊμα μοιάηει).  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Κλείςε τον «κόκκινο» προβολζα˙ εξακολουκεί να υπάρχει το νζο χρϊμα ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πϊσ λοιπόν δθμιουργείται το νζο  χρϊμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ανοίγω τϊρα ξανά τον «κόκκινο» και τον «πράςινο» προβολζα. Και οι τρεισ προβολείσ είναι τϊρα 

ανοικτοί! Ποια χρϊματα παρατθρείσ ςτο πζταςμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πϊσ δθμιουργικθκε το λευκό χρϊμα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Κλείςε όποιον προβολζα κζλεισ! Διατθρείται  το  λευκό;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ζχοντασ ανοικτοφσ και τουσ τρεισ προβολείσ, μετακίνθςε το ςτιριγμα των προβολζων πιο κοντά ςτο 

πζταςμα. Σε κάποιεσ κζςεισ εξαφανίηεται το λευκό! Γιατί;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μετακίνθςε το ςτιριγμα των προβολζων ςτθν αρχικι του κζςθ. Κλείςε μόνον τον κεντρικό προβολζα. 

Ζναν νζο χρϊμα δθμιουργείται ςτο πζταςμα! Ποιο είναι;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Πϊσ δθμιουργικθκε;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

2. Με το χρωματόμετρο ενεργό (Επιλογζσ – Όργανα μζτρθςθσ – Χρωματόμετρο πετάςματοσ), 

επανζλαβε τθν 1θ δραςτθριότθτα  και ςυμπλιρωςε τον παρακάτω Πίνακα, εκφράηοντασ κάκε χρϊμα ςε 

3 αρικμοφσ οι οποίοι χαρακτθρίηουν και το χρϊμα (παλζτα RGB: Red – Green – Blue). 

Χρϊμα 1οσ αρικμόσ - R 2οσ αρικμόσ - G 3οσ αρικμόσ - B 

Άςπρο1    

Κόκκινο (R)    

Πράςινο (G)    

Μπλε (B)    

Γαλάηιο  (C)    

Ματηζντα (M)    

Κίτρινο (Y)    

Μαφρο (Κ)1    

 

 

 Ερμθνεία και ςυμπεράςματα 

 

Το λευκό χρϊμα, είναι ςφνκεςθ τριϊν βαςικϊν χρωμάτων: του κόκκινου, του μπλε και του πράςινου. 

Όλα τα άλλα χρϊματα ςυντίκεται με κατάλλθλεσ αναλογίεσ των τριϊν βαςικϊν χρωμάτων. 

 

Κάθε χρϊμα είναι και μια μονοχρωματική ακτινοβολία.  Το κόκκινο ζχει μήκοσ κφματοσ περίπου 700 nm 

ενϊ το μπλε περίπου 470 nm. Διαφζρει και η ενζργεια που κάθε ακτινοβολία ζχει: η κόκκινη ακτινοβολία 

ζχει περίπου 450 ΤΗz ενϊ η  μπλε ακτινοβολία περίπου 650 ΤΗz. Η υπεριϊδησ (πζρα από το ιϊδεσ δηλαδή) 

ζχει ακόμα μεγαλφτερη ακτινοβολία: πάνω από  800 ΤΗz. 

 

Κάκε επιφάνεια απορροφά κάποιεσ ακτινοβολίεσ ενϊ άλλεσ τισ ανακλά. 

Το μαφρο είναι θ απουςία χρωμάτων. Το πζταςμα δθλ. απορροφά όλεσ τισ ακτινοβολίεσ, γι’ αυτό το 

βλζπουμε μαφρο. 

 

Άρα το χρϊμα είναι κατϋ αρχάσ ςυνδυαςμόσ του φωτιςμοφ που υπάρχει (τι ακτινοβολία πζφτει ςτο 

αντικείμενο) και τισ καταςκευισ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του αντικείμενου (τι ακτινοβολίεσ απορροφά 

και τι ακτινοβολίεσ ανακλά το αντικείμενο).  

 

 

 

 Αναςτοχαςμόσ 

 

Γιατί τελικά, βλζπουμε τα πορτοκάλια, πορτοκαλιά; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Από ποια χρϊματα ςυντίκεται το πορτοκαλί; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                           
1
 Το «Άςπρο» και το «Μαφρο» δεν κεωροφνται χρϊματα. Γιατί; 



 

 

Στιςε τθν απαραίτθτθ πειραματικι διάταξθ για να πάρεισ πορτοκαλί χρϊμα. Τι κα κάνεισ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μποροφμε λοιπόν να δοφμε τα πορτοκάλια κίτρινα;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Μποροφμε να τα δοφμε μπλε;  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Το πορτοκάλι, πάνω ςτο δζντρο το καλοκαίρι, ζχει κιτρινωπό χρϊμα. Το χειμϊνα αποκτά το 

πορτοκαλί του χρϊμα. Τι άλλαξε και επθρζαςε τθν αλλαγι ςτο χρϊμα του; Οι εξωτερικζσ φωτιςτικζσ 

ςυνκικεσ; Η επιφάνειά του; Ο δικόσ μασ τρόποσ αντίλθψθσ του χρϊματοσ; 

Ποια είναι θ άποψθ ςου; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ποιοσ ιταν, τελικά, ο ςτόχοσ τθσ πειραματικισ δραςτθριότθτασ που ζκανεσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 Επεκτάςεισ  

 

Στθ ςυνζχεια ασ ςκεφτοφμε αν κάκε άνκρωποσ (και κατ’ επζκταςθ κάκε ηωντανόσ οργανιςμόσ) 

αντιλαμβάνεται το χρϊμα με τον ίδιο τρόπο. Ζχεισ ακοφςει για άτομα με αχρωματοψία; Στθ 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αχρωματοψία μπορείσ να βρεισ λεπτομζρειεσ.  

(ή βρεσ ςτο δίκτυο πληροφορίεσ για την αχρωματοψία: λζξη κλειδί: αχρωματοψία)  

 

Πάντα ζβλεπε ο άνκρωποσ με τον ίδιο τρόπο; Πϊσ επθρζαςε θ εξελικτικι πορεία ςτα ηϊα τθν όραςθ; 

Στθν http://exeldim.site40.net/organa/egxrwmi_a.htm μπορείσ να διαβάςεισ ζνα ςχετικό άρκρο του 

Scientific American.  

(ή βρεσ ςτο δίκτυο πληροφορίεσ για την εξελικτική πορεία τησ όραςησ: λζξη κλειδί: εξζλιξη και όραςη)  

 

 Όλα τα ηϊα βλζπουν τα ίδια χρϊματα; Πϊσ βλζπει θ μζλιςςα; πϊσ ο ςκφλοσ;  

 

Τελικά το χρϊμα κακορίηεται και από τον δζκτθ. Είναι μια αίςκθςθ δθλαδι που ολοκλθρϊνεται ςτον 

εγκζφαλο. Στθ http://el.wikipedia.org/wiki/Χρϊμα  μπορείσ να βρεισ λεπτομζρειεσ. 
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