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Φτιάξε το δικό σου ολόγραµµα

Εισαγωγή στην δραστηριότητα

Ζούµε στην εποχή της τρισδιάστατης τεχνολογίας- από τις τυπωµένες
τρισδιάστατες εικόνες ασφαλείας στα χαρτονοµίσµατα µέχρι τις ταινίες 3D!
Ξέρατε όµως ότι δεν χρειαζόµαστε υψηλή τεχνολογία για να φτιάξουµε µια
τρισδιάστατη εικόνα; Χάρη στους νόµους της φυσικής, λίγη γεωµετρία, ένα
κινητό τηλέφωνο και απλά υλικά µπορούµε κι εµείς να παίξουµε µε το φως: Θα
φτιάξουµε το δικό µας τρισδιάστατο «ολόγραµµα»-πυραµίδα και θα
ζωντανέψουµε εικόνες και βίντεο µπροστά στα µάτια µας!

Βιωµατική δραστηριότητα 1: Φτιάξε το δικό σου ολόγραµµα
Απευθύνεται σε:

Επίπεδο δυσκολίας: Εύκολο

παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους όσους
θέλουν να διασκεδάσουν µε την επιστήµη

Στόχοι δραστηριότητας:

Απαιτούµενες γνώσεις:
∆εν είναι απαραίτητες- ωστόσο η
δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
συµπληρωµατικά µε τη διδασκαλία
βασικών αρχών οπτικής (ανάκλαση,
διάθλαση, περίθλαση).

• Να «παίξουµε µε το φως
και να φτιάξουµε το δικό
µας «ολόγραµµα» µε
υλικά που θα βρίσκαµε
σε ένα βιβλιοπωλείο!

Εκτέλεση δραστηριότητας

Λίγη...επιστήµη και τεχνολογία
Τι είναι το ολόγραµµα;
Το ολόγραµµα- η τεχνολογία που µας επιτρέπει να «αποθηκεύουµε» και να
βλέπουµε τρισδιάστατες εικόνες εφευρέθηκε από τον Ούγγρο-Βρετανό φυσικό
Ντένις Γκαµπόρ, ο οποίος το 1971 βραβεύθηκε για την εργασία του µε το
Νόµπελ Φυσικής! Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ολογραµµάτων, οι
οποίοι εκµεταλλεύονται της ιδιότητες της παρεµβολής και της περίθλασης του
φωτός. Ένα πραγµατικό ολόγραµµα είναι ένας τρόπος να αποθηκεύσουµε
κωδικοποιηµένα µια εικόνα, έτσι ώστε όταν το ολόγραµµα φωτίζεται
κατάλληλα (µε φως κατάλληλου χρώµατος ή µε τη σωστή γωνία), να προκαλεί
περίθλαση του φωτός µε τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουµε τρισδιάστατα την
αρχική εικόνα!
Η κατασκευή η οποία θα δηµιουργήσουµε δεν είναι πραγµατικό ολόγραµµα.
Αντί γι’αυτό εκµεταλλευόµαστε τις ιδιότητες της ανάκλασης του φωτός για να
«ξεγελάσουµε» τα µάτια µας και να δούµε µια εικόνα που φαίνεται
τρισδιάστατη! Αυτή η τεχνική ψευδαίσθησης είναι γνωστή και ως «φάντασµα
του Pepper!» (Pepper’s Ghost) και έχει χρησιµοποιηθεί πολύ συχνά σε µαγικά
τρικ, στο θέατρο, σε µουσεία και δωµάτια µυστηρίου! Γιατί; Μα φυσικά για να
προβάλλουν εικόνες που φαίνονται πραγµατικές σε ένα µισοσκότεινο δωµάτιο,
χρησιµοποιώντας έναν προβολέα και µια διάφανη, λεία επιφάνεια.
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Εικόνα 1. “Φαντάσµατα του Pepper” στον Πύργο του Τρόµου
στη Ντίσνεϋλαντ της Καλιφόρνια!

Πώς δουλεύει;
Η εικόνα που προβάλλεται από την οθόνη του κινητού ή του τάµπλετ ανακλάται
σε γωνία 90 µοιρών από τη λεία διάφανη επιφάνεια της ζελατίνας προς τα µάτια
µας. Τα µάτια µας «προεκτείνουν» τις ανακλόµενες ακτίνες, και έτσι βλέπουν το
είδωλο της προβαλλόµενης εικόνας στο κέντρο της πυραµίδας! Επειδή τα
κατάλληλα βίντεο προβάλλουν την ίδια ακριβώς εικόνα και στους τέσσερις
άξονες της πυραµίδας, αυτό επαναλαµβάνεται σε κάθε πλευρά- έτσι βλέπουµε
την ίδια εικόνα τρισδιάστατα από όλες τις πλευρές της πυραµίδας µας!

Εικόνα 2.

Εκτέλεση δραστηριότητας

Υλικά
Τα υλικά που θα χρειαστούµε είναι:
• Τετραγωνισµένο χαρτί
• Πλαστική διαφάνεια (ζελατίνα) PVC πάχους 0.2 µε 0.4 χιλιοστά (Αν δεν έχετε
ζελατίνα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το διάφανο εξώφυλλο από µια παλιά
θήκη CD!)
• Ψαλίδι
• ∆ιαφανές σελοτέιπ
• Κινητό ή τάµπλετ µε πρόσβαση στο youtube

Οδηγίες
Κατασκευή
Για να φτιάξουµε το δικό µας ολόγραµµα θα κατασκευάσουµε µια πυραµίδα η
οποία θα προσαρµοστεί πάνω στο κινητό µας τηλέφωνο. Ακολουθούµε τα
παρακάτω βήµατα:
Χρησιµοποιούµε το τετραγωνισµένο χαρτί για να σχεδιάσουµε το πρότυπο
µε το οποίο θα κόψουµε τις πλευρές τις πυραµίδας µας. Θα πρέπει να
φτιάξουµε µια κόλουρη κανονική τετραγωνική πυραµίδα!
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Με ένα στυλό και χάρακα σχεδιάζουµε πάνω στο χαρτί το παρακάτω σχήµα:

Εκτέλεση δραστηριότητας

Εικόνα 3.

Πρόκειται για ένα ισοσκελές τραπέζιο µε διαστάσεις:
1 εκατοστό (µικρή βάση)
6 εκατοστά (µεγάλη βάση)
3.5 εκατοστά (µη παράλληλες πλευρές).
Αφού σχεδιάσουµε το σχήµα, τοποθετούµε τη διαφάνεια πάνω στο χαρτί
(αν θέλουµε τη στερεώνουµε µε σελοτέιπ για να µην κουνιέται) και
αποτυπώνουµε το σχήµα µε ένα λεπτό µαρκαδόρο ή κοπίδι. Με το ψαλίδι µας
κόβουµε πάνω στις γραµµές που έχουµε σηµαδέψει. Επαναλαµβάνουµε
συνολικά τέσσερις φορές. Τώρα έχουµε στα χέρια µας τις τέσσερις πλευρές της
πυραµίδας!
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Ενώνουµε τις τέσσερις πλευρές, κολλώντας µε το σελοτέιπ τις µη
παράλληλες πλευρές ώστε να σχηµατιστεί µια πυραµίδα µε ανοιχτή βάση και
ανοιχτή κορυφή!
3

Εναλλακτικά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έτοιµα πρότυπα, όπως το
παρακάτω, τα οποία τα τυπώνουµε και αποτυπώνουµε πάνω στη διαφάνεια
όπως προηγουµένως.
http://cafundo.tv/diyhologram/diyhologram_sheet_cafundo.pdf
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Στο πρότυπο αυτό κόβουµε τις συνεχόµενες γραµµές και διπλώνουµε τις
διακεκκοµένες.) Εάν χρησιµοποιήσετε το πρότυπο, ακολουθήστε τις παρακάτω
συµβουλές:
Αρχικά σηµειώστε τις κορυφές του σχήµατος
∆ώστε προσοχή στην ακρίβεια (ειδικά στο κέντρο)
Αφού κόψετε το σχήµα, χαράξτε ελαφρά στα σηµεία δίπλωσης.
∆ιπλώστε προς τα µέσα και κολλήστε µε σελοτέιπ ή θερµοκόλλα.
Σηµείωση: Εάν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε οθόνη τάµπλετ µπορούµε να
αυξήσουµε τις διαστάσεις της πυραµίδας διπλασιάζοντας κάθε διάσταση (για
παράδειγµα 2 x 7 x 12 εκατοστά).
Τοποθετούµε τη διάφανη πυραµίδα ανεστραµµένη πάνω στην οθόνη του
κινητού ή του τάµπλετ.
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Τοποθετούµε τα µάτια µας παράλληλα µε την οθόνη, ώστε να δούµε την
τρισδιάστατη εικόνα να σχηµατίζεται στην πυραµίδα µέσω ανάκλασης.
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Προβάλλουµε στην οθόνη κατάλληλο βίντεο, το οποίο επαναλαµβάνει την
ίδια εικόνα σε τέσσερις άξονες. Για να πετύχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα θα
πρέπει να έχουµε χαµηλό φωτισµό. Μπορείτε να διαλέξετε από τα παρακάτω
βίντεο προβολής ολογράµµατος ή να βρείτε άλλα της επιλογής σας, πληκτρo
λογώντας την φράση «hologram videos» στο Youtube.
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• Hummingbird
https://www.youtube.com/watch?v=Uftu0RaIDkw&index=4&list=PL2ebJhJ4WG8_v
VSChuUDm88F20LZL8LGd&t=5s
• Λουλούδια που ανθίζουν
https://www.youtube.com/watch?v=asNoWcrfebk&index=4&list=PL2ebJhJ4WG8_v
VSChuUDm88F20LZL8LGd

Εκτέλεση δραστηριότητας

• 4Κ video γενικού περιεχοµένου
https://www.youtube.com/watch?v=TQ4A0sZbUMY&list=PL2ebJhJ4WG8_vVSChuU
Dm88F20LZL8LGd&index=8
• Realistic Cat
https://www.youtube.com/watch?v=mKlUW5hGD5k
• Περιστροφή της Γης
https://www.youtube.com/watch?v=jVxFkvz_0e4
• Περιστροφή του Κρόνου
https://www.youtube.com/watch?v=TSKEeVsrkQ0
• STAR WARS
https://www.youtube.com/watch?v=VuO3ANS7Y_o
• 3D animated
https://www.youtube.com/watch?v=bfyoNyFSygg

Το αποτέλεσµα!

Εικόνα 4.
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Πηγές
Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (Εκδόσεις 2017, 2018, 2019)
To φάντασµα του Pepper: https://www.youtube.com/watch?v=TcqyoYfHIFM
Οδηγίες δηµιουργίας του ολογράµµατος (στα αγγλικά:
https://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phones/11780393/How-to-turnyour-phone-into-a-3D-hologram-projector.html (Ανακτήθηκε 11/03/19)
Βιβλίο Φυσικής Γ’ Γυµνασίου, Κεφάλαιο 7 (Ανάκλαση του φωτός)
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/531/3516,14424/

Πηγές εικόνων
Εικόνα 1: Disney - Tower of Terror Ghosts (Explored), δηµιουργός: Joe Penniston,
διανέµεται µε άδεια CC BY-NC-ND 2.0.
Εικόνες 2 ως 3: Image credit: Μαριλένα Ανδρικοπούλου (σχεδίαση, δηµιουργία).
Εικόνα 4: Image credit: Μυρσίνη Σουγιουλτζή, STEMpowering Youth
Εικόνα 5: Image credit: Τίτος Σµυρνάκης, STEMpowering Youth

Σηµείωση
Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων σηµειώνεται ρητά και διανέµεται µε
τους όρους που καθορίζονται από την άδεια χρήσης αυτού. Η χρήση στον
παρόντα οδηγό γίνεται για εκπαιδευτική µη εµπορική χρήση.

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

