
Όραζε Χρφκάηφλ



Οθζαικοί

-Σα αηζζεηήνηα όνγακα ηεξ όναζεξ.

-Βνίζθμκηαη μέζα ζε πνμζηαηεοηηθέξ μζηηθέξ δμμέξ ημο 
θεθαιημύ= Κόγπεξ.

-θαηνμεηδή θαηαζθεοή.

-Δηαζέημοκ ζύζηεμα θαθώκ γηα κα εζηηάδεηαη ημ θώξ ζημοξ 
οπμδμπείξ.

-ηηβάδα οπμδμπέςκ όπμο ηα θςηεηκά ενεζίζμαηα 
μεηαηνέπμκηαη ζε κεονηθέξ ώζεηξ.



Καηαζθεσή Οθζαικού



Οθζαικοθηλεηηθοί κύες



Καηαζθεσή Οθζαικού

Ο μθζαιμόξ απμηειείηαη 
από ηνείξ πηηώκεξ

(από έλς πνμξ ηα μέζα)

• ημ ζθιενό πηηώκα

• ημ πμνημεηδή πηηώκα

• ημ αμθηβιεζηνμεηδή 
πηηώκα



Καηαζθεσή Οθζαικού

Ο μθζαιμόξ απμηειείηαη από ηνείξ πηηώκεξ

(από έλς πνμξ ηα μέζα)

• Ο ζθιενόξ πηηώκαξ: ζημ μπνμζηηκό ημήμα ημο μθζαιμμύ 
ηνμπμπμηείηαη θαη ζπεμαηίδεη ημκ δηαθακή θεναημεηδή πηηώκα

•Ο πμνημεηδήξ πηηώκαξ: πενηέπεη πμιιά αημμθόνα αγγεία θαη 
πνςζηηθμθόνα ζηηβάδα. ημ μπνμζηηκό ημήμα ημο μθζαιμμύ 
ζπεμαηίδεη έκα δηάθναγμα πμο μκμμάδεηαη ίνηδα ζημ θέκηνμ ηεξ 
μπμίαξ οπάνπεη έκα άκμηγμα, ε θόνε. 

• Ο αμθηβιεζηνμεηδήξ πηηώκαξ: πενηέπεη ημοξ θςημϋπμδμπείξ, 
ναβδία θαη θςκία



Καηαζθεσή Οθζαικού
Ο κεραηοειδής είκαη ημ δηαογέξ, 
πνόζζημ, πνμζηαηεοηηθό ημήμα ημο 
μαηημύ.

Η ίριδα, ημ έγπνςμμ 
ημήμα ημο μαηημύ 
μεγαιώκεη ή μηθναίκεη 
ημ άκμηγμα ηεξ θόνεξ.

Η κόρη είκαη ημ 
μηθνό άκμηγμα πμο 
επηηνέπεη ηεκ 
είζμδμ ημο θςηόξ 
ζημκ μθζαιμό.

Ο θακός πνμβάιιεη ημ θςξ 
επάκς ζημκ αμθηβιεζηνμεηδή. 

To δηαθακέξ σαλώδες 
ζώμα γεμίδεη ημ 
εζςηενηθό ημο βμιβμύ.

Ο αμθιβληζηροειδής
δέπεηαη ημ θςξ πμο 
εζηηάδεηαη από ημκ 
θεναημεηδή θαη  ημκ 
θαθό θαη ημ μεηαθνάδεη 
ζε μπηηθό ενέζηζμα.



Γηαζιαζηηθό ζύζηεκα Οθζαικώλ

• Σμ μπνμζηηκό ημήμα ημο μθζαιμμύ.

• Απμηειείηαη από:

-ημκ θεναημεηδή πηηώκα (δηαθακήξ θονηόξ πηηώκαξ ζηεκ ελςηενηθή επηθάκεηα ημο 

μθζαιμμύ = ζηαζενόξ θονηόξ θαθόξ)

-ηεκ ίνηδα (βνίζθεηαη μπνμζηά από ημκ θαθό, ζηε μέζε έπεη έκα ζηνμγγοιό άκμηγμα ηεκ 
θόνε μέζα από ηεκ μπμία μπαίκεη ημ θώξ ζημκ μθζαιμό. Η ίνηδα έπεη δύμ μύεξ ημκ ζθογθηήνα 
θαη ημκ δηαζημιέα πμο ακμηγμθιείκμοκ ηεκ θόνε θαη νοζμίδεηαη ημ θώξ πμο εηζένπεηαη ζημκ 
μθζαιμό).

-ημκ θνοζηαιιμεηδή θαθό (αμθίθονημξ θαθόξ πμο ζογθναηηέηαη ζηε ζέζε ημο με ημκ 

αθηηκςηό ζύκδεζμμ ή αθηηκςηό ζώμα).



Γηαζιαζηηθό ζύζηεκα Οθζαικώλ
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Γηαζιαζηηθό ζύζηεκα Οθζαικώλ

Σμ μπνμζηηκό ημήμα ημο μθζαιμμύ είκαη έκα δηαζιαζηηθό 
ζύζηεμα πμο ζημπεύεη ζημ κα εζηηάδεη ηηξ αθηίκεξ πμο πέθημοκ 
ζημκ μθζαιμό πάκς ζημκ αμθηβιεζηνμεηδή.

Απμηειείηαη από:

-ημκ θεναημεηδή πηηώκα (δηαθακήξ θονηόξ πηηώκαξ ζηεκ ελςηενηθή επηθάκεηα ημο 

μθζαιμμύ = ζηαζενόξ θονηόξ θαθόξ)

-ηεκ ίνηδα (βνίζθεηαη μπνμζηά από ημκ θαθό, ζηε μέζε έπεη έκα ζηνμγγοιό άκμηγμα ηεκ 
θόνε μέζα από ηεκ μπμία μπαίκεη ημ θώξ ζημκ μθζαιμό. Η ίνηδα έπεη δύμ μύεξ ημκ ζθογθηήνα 
θαη ημκ δηαζημιέα πμο ακμηγμθιείκμοκ ηεκ θόνε θαη νοζμίδεηαη ημ θώξ πμο εηζένπεηαη ζημκ 
μθζαιμό).

-ημκ θνοζηαιιμεηδή θαθό (αμθίθονημξ θαθόξ πμο ζογθναηηέηαη ζηε ζέζε ημο με ημκ 

αθηηκςηό ζύκδεζμμ ή αθηηκςηό ζώμα).



Γηαζιαζηηθό ζύζηεκα Οθζαικώλ

θώς

Το δηαζιαζηηθό ζύζηεκα ηοσ οθζαικού ζηοτεύεη ζηο λα εζηηάδεη ηης αθηίλες ποσ 

πέθηοσλ ζηολ οθζαικό πάλφ ζηολ ακθηβιεζηροεηδή.

θώς

θώς



O Ακθηβιεζηροεηδής

•Σμ εοαίζζεημ ζημ θώξ ημήμα 
ημο μθζαιμμύ πμο πενηέπεη ηα 
θςκία θαη ναβδία, ημοξ 
οπμδμπείξ γηα ηεκ όναζε.

θώς
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Κφλία θαη Ραβδία
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•Δηαθμνεηηθή μμνθή θαη ιεηημονγία: 

Σα θςκία είκαη οπεύζοκα γηα ηεκ όναζε 

ηςκ πνςμάηςκ θαη 

ηα ναβδία γηα ηεκ όναζε 

ζημ εμίθςξ



Κφλία θαη Ραβδία

•ημ θέκηνμ ημο 
αμθηβιεζηνμεηδή (ςπνά 
θειίδα) οπάνπμοκ μόκμ 
θςκία, εκώ όζμ πνμπςνμύμε 
πνμξ ηεκ πενηθένεηα 
ειαηηώκμκηαη ηα θςκία θαη 
αολάκμκηαη ηα ναβδία.

• Ο αμθηβιζεηνμεηδήξ ημο 
ακζνώπμο πενηέπεη 120 
εθαημμμύνηα ναβδία θαη 7 
εθαημμμύνηα θςκία.

θώς



Κφλία θαη Ραβδία

θώς

• Σα ναβδία θαη ηα θςκία πενηέπμοκ θςημεοαίζζεηεξ μοζίεξ.
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• Σα ναβδία είκαη ιεπηά θαη μαθνηά θαη 
απμηειμύκηαη από δομ βαζηθά ημήμαηα: ημ έλς 
ημήμα θαη ημ έζς ημήμα. Σμ έλς ημήμα 
πενηέπεη ηεκ θςημεοαίζζεηε μοζία.

• Σα θςκία έπμοκ πανόμμηα δμμή με ηα ναβδία, 
αιιά έπμοκ πημ θςκηθή μμνθή. 



Φφηοτεκεία ηες όραζες

• Σα ναβδία θαη ηα θςκία πενηέπμοκ θςημεοαίζζεηεξ μοζίεξ μη 
μπμίεξ απμδμμμύκηαη όηακ εθηίζεκηαη ζημ θώξ.

• Όηακ ημ θώξ απμννμθάηαη από αοηέξ ηηξ μοζίεξ αιιάδεη 
ε δμμή ημοξ θαη ε μεηαβμιή αοηή είκαη οπεύζοκε γηα ηεκ 
έκανλε ηεξ κεονηθήξ δναζηενηόηεηαξ.

• Σα ναβδία πενηέπμοκ ηεκ θςημεοαίζζεηε μοζία 
νμδμρίκε.

• Σα θςκία πενηέπμοκ 3 ηύπμοξ θςημεοαίζζεηεξ μοζίεξ 
(άνα θαη 3 ηύπμη θςκίςκ) πμο είκαη εθιεθηηθά εοαίζζεηεξ 
ζημ πνάζηκμ, ημ θόθθηκμ θαη ημ μπιέ (ηνηπνςμαηηθή βάζε 
όναζεξ ζημκ άκζνςπμ).



Φώς

• Σμ μναηό θώξ είκαη μένμξ ημο θάζμαημξ ηεξ 
ειεθηνμμαγκεηηθήξ αθηηκμβμιίαξ.

Αοηά ηα μήθε 
θύμαημξ είκαη ηθακά 
κα δηεγείνμοκ ηηξ 
θςημεοαίζζεηεξ 
μοζίεξ ημο 
αμθηβιεζηνμεηδμύξ 
πηηώκα.



Φώς

•Ραβδία εοαίζζεηα ζε 
μήθμξ θύμαημξ 505 nm.

• Κςκία εοαίζζεηα ζε:  
430 nm
535 nm
575 nm

• Σνηπνςμαηηθή βάζε 
ηεξ όναζεξ:  Σα πνώμαηα 
θηηάπκμκηαη πάνε ζηεκ 
ηαοηόπνμκε δηέγενζε θαη 
ηςκ ηνηώκ θςκίςκ ζε 
δηαθμνεηηθή ακαιμγία. Ιζόηημε δηέγενζή ημοξ 

πνμθαιεί ηεκ αίζζεζε ημο 
ιεοθμύ.



Βιάβε ηφλ θφλίφλ: Αγτρφκαηουία

•Πνμθαιείηαη όηακ από ημκ μθζαιμό ιείπεη μηα 
ζογθεθνημέκε μμάδα θςκίςκ. 

• Γεκεηηθή κόζμξ.

•Πημ ζοκεζηζμέκε είκαη ε απνςμαημρία γηα ημ 
θόθθηκμ θαη πνάζηκμ εκώ πημ ζπάκηα είκαη γηα ημ 
γαιάδημ.



Βιάβε ηφλ θφλίφλ: Αγτρφκαηουία



Ishihara color test
• Έκα θιηκηθό ηέζη γηα ηεκ ελέηαζε ηεξ όναζεξ ηςκ 
πνςμάηςκ θαη εηδηθόηενα γηα ηε δηάγκςζε 
δηαηαναπώκ ζηεκ ακηίιερε ημο θόθθηκμο θαη πνάζηκμο 
πνώμαημξ. 

• Βαζίδεηαη ζηε πνήζε ηςκ πηκάθςκ Ishihara. Πήνακ 
ημ όκμμά ημοξ από ημκ ζπεδηαζηή ημοξ ηςκ Dr. 
Shinobu Ishihara, θαζεγεηή ζημ Πακεπηζηήμημ ημο 
Σόθημο, πμο πνςημδεμμζίεοζε αοηό ημ ηέζη ημ 1917.

• Τπάνπμοκ ζοκμιηθά 38 ηέημημη πίκαθεξ



Ishihara color test

Example of an Ishihara color test plate. The numeral "74" should be 

clearly visible to viewers with normal color vision. Viewers with 

dichromat or anomalous trichromat may read it as "21", and viewers with 

achromat may see nothing.



Ishihara color test
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Ishihara color test
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Ishihara color test

42



Ishihara color test

2



Βιάβε ηςκ ναβδίςκ: 
Η μειαγπνςζηηθή αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηα

•Ο αμθηβιεζηνμεηδήξ ζηεκ 
μειαγπνςζηηθή 
αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηα 
ανπίδεη κα εθθοιίδεηαη θαη 
ανπηθά πνμθαιεί θζμνά 
ζηεκ πενηθένεηα ηεξ 
όναζεξ (μπηηθμύ πεδίμο) 
θαη έθπηςζε ηεξ 
μθζαιμηθήξ ιεηημονγίαξ 
θαηά ηηξ κοπηενηκέξ ώνεξ, 
θαη ελαπιώκεηαη θζάκμκηαξ 
ζοκήζςξ ανγόηενα μόκμ 
ζηεκ “θεκηνηθή όναζε”. 



Βιάβε ηςκ ναβδίςκ: 
Η μειαγπνςζηηθή αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηα

•οπκά, έκα από ηα ζομπηώμαηα “πνμπμμπόξ” ηεξ 
μειαγπνςζηηθήξ αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηαξ είκαη ε δοζθμιία 
ηεξ όναζεξ θαηά ηε κοπηενηκή θοθιμθμνία ημο αζζεκή ή ζε 
ειιεηπώξ θςηηζμέκα μένε (κοπηενηκή έθπηςζε όναζεξ). 
Ανγόηενα παναηενείηαη μηα ζηαδηαθή, ανγή απώιεηα ηεξ 
πιεονηθήξ (πενηθενεηαθήξ) όναζεξ, θηάκμκηαξ ζημ 
απμηέιεζμα ηεξ “όναζεξ ημύκει” ζε ανθεηέξ πενηπηώζεηξ.



Η μειαγπνςζηηθή αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηα:
Όναζε ημύκει



Η μειαγπνςζηηθή αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηα:
Όναζε ημύκει



Η μειαγπνςζηηθή αμθηβιεζηνμεηδμπάζεηα:
Όναζε ημύκει



Η μπηηθή μδόξ

1. Κςκία +ναβδία

2. Γαγγιηαθά 
θύηηανα

3. Οπηηθό κεύνμ

4. Οπηηθό πίαζμα

5. Έλς 
γμκαηώδεξ 
ζώμα

6. Οπηηθόξ θιμηόξ
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Η μπηηθή μδόξ
1. Σα θςκία θαη ηα ναβδία απμηειμύκ ηεκ ανπή ηεξ μπηηθήξ μδμύ. Υάνεξ 

ζηηξ θςημεοαίζζεηεξ μοζίεξ ημοξ δηεγείνμκηαη από ημ θώξ.

2. Με ηε μεζμιάβεζε μηαξ ζεηνά κεονηθώκ θοηηάνςκ ημο αμθηβιζεηνμεηδή 
εκενγμπμημύκηαη ηα γαγγιηαθά θύηηανα. Οη κεονηθέξ ίκεξ ηςκ 
γαγγιηαθώκ θοηηάνςκ ζπεμαηίδμοκ ημ μπηηθό κεύνμ.  

3. Σα γαγγιηαθά θύηηανα πανάγμοκ εκενγά δοκαμηθά πμο μεηαθένμκηαη 
θαηά μήθμξ ημο μπηηθμύ κεύνμο.

4. Οπηηθέξ ίκεξ από ημ μάηη ημο εκόξ εγθεθαιηθμύ εμηζθαηνίμο πενκμύκ 
ζημ άιιμ εμηζθαίνημ (μπηηθό πίαζμα). Μεηά ημ μπηηθό πίαζμα ημ μπηηθό 
κεύνμ ιέγεηαη μπηηθή ηαηκία.

5. Οη ίκεξ ηεξ θάζε μπηηθήξ ηαηκίαξ θαηαιήγμοκ ζημ έλς γμκαηώδεξ ζώμα 
(ζύκαρε).

6. Από ημ έλς γμκαηώδεξ ζώμα λεθηκμύκ άιιμη κεονώκεξ πμο θαηαιήγμοκ 
ζημκ μπηηθό θιμηό (θιμηό ημο ηκηαθμύ ιμβμύ).  



Η μπηηθή μδόξ


