
Όταν βρισκόμαστε κοντά στο φράχτη, ακόμη και ένα 

μοναδικό κομμάτι σύρματος μπορεί να καλύψει ένα 

σημαντικό ποσοστό του οπτικού μας πεδίου. Όταν 

απομακρυνόμαστε από το φράχτη, αυξάνεται το οπτικό 

μας πεδίο, και η αναλογία μεταξύ του φωτός που 

προέρχεται από τους παίκτες του τένις και φτάνει πίσω 

από το φράχτη και του φωτός που προέρχεται από τα 

κομμάτια σύρματος του φράχτη μεταβάλλεται υπέρ του 

πρώτου -αναλογία που κατά προσέγγιση είναι ίση με το 

λόγο του εμβαδού των κενών στο φράχτη προς το 

συνολικό εμβαδόν του φράχτη. (Ένας παίκτης καλύπτεται 

τώρα από πολύ περισσότερα κενά.) 

Όταν μετακινούμαστε γρήγορα κατά μήκος του φράχτη, 

μπορούμε να δούμε καθαρότερα τους παίκτες, διότι, 

εξαιτίας του μετεικάσματος1, πολλές διαφορετικές 

στιγμιαίες εικόνες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

εικόνας των παικτών που αντιλαμβανόμαστε. Σ’ αυτές τις 

διαφορετικές εικόνες βλέπουμε διαφορετικά τμήματα των 

παικτών, έτσι ώστε, όταν  «συγχωνεύονται», βλέπουμε 

έναν μοναδικό, θολό φράχτη που είναι σε σημαντικό βαθμό 

                                            
1Το μετείκασμα είναι ένα αντιληπτικό φαινόμενο κατά το οποίο ένας στιγμιαίος οπτικός 

ερεθισμός διαρκεί αρκετά αφού εξαφανιστεί η αιτία που τον προκάλεσε γιατί χρειάζεται 

επεξεργασία από τον εγκέφαλο . Η εικόνα (είδωλο) που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή 

από ένα αντικείμενο δεν χάνεται αμέσως , αλλά παραμένει και μετά την εξαφάνιση του. Η 

εντύπωση της εικόνας εξακολουθεί να διαρκεί ακόμα 1/16 περίπου του δευτερολέπτου , 

πάνω στο οπτικό νεύρο . Λόγω αυτής της « αδράνειας» ,το μάτι δεν μπορεί να δει πάνω από 

24 φωτογραφίες το δευτερόλεπτο (αντίθετα από την μέλισσα που βλέπει χίλιες εικόνες 

ταυτόχρονα). Ο κινηματογράφος στηρίζεται πάνω σε αυτή την αρχή για να λειτουργήσει : Δεν 

είναι τίποτα άλλο από μια αλληλουχία φωτογραφιών που κινούνται με 24 καρέ το 

δευτερόλεπτο - όπως λέγεται η μια φωτογραφία στην κινηματογραφική ορολογία. Όλες μαζί 

οι φωτογραφίες αποτελούν το κινηματογραφικό φιλμ. Έτσι πριν ακόμα εξαφανιστεί το 

μετείκασμα της μιας εικόνας  έρχεται η άλλη εικόνα, οπότε οι εικόνες αυτές "συγχωνεύονται" 

και δημιουργούν μια συνεχή ροή εντυπώσεων. Με αυτόν τον τρόπο ο κινηματογράφος δίνει 

την ψευδαίσθηση της κίνησης. 



διαφανέστερος, και, επομένως, οι παίκτες είναι 

περισσότερο ορατοί. 

Πηγή : περιοδικό Quantum. 


