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Διημερίδα 
 

«Αιχμαλωτίζοντας το νου και την 
καρδιά κατά τη διδασκαλία του 

ουράνιου τόξου» 
 

Ηλίας Καλογήρου, Φυσικός – Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας 
 
 

 
 
 

Τετάρτη 24 & Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας  
(1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου – 1ος όροφος) 

Καρπενήσι 
 

Συνδιοργάνωση από το ΕΚΦΕ Ευρυτανίας,  
το ΕΚΦΕ Ηλείας και το ΚΠΕ Καρπενησίου. 
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 Σας προσκαλούμε στην Διημερίδα με θέμα: «Αιχμαλωτίζοντας το νου και την 

καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου», την Τετάρτη 24 Απριλίου και 
Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο σας επισυνάπτουμε.  
 Η Διημερίδα συνδιοργανώνεται από το ΕΚΦΕ νομού Ηλείας, το ΕΚΦΕ νομού 
Ευρυτανίας και το ΚΠΕ Καρπενησίου, και θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών του ΕΚΦΕ Ευρυτανίας (1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου – 1ος όροφος).  

 

Πξόγξακκα Γηεκεξίδαο 24 & 25 Απξηιίνπ 2013 

Τεηάξηε 24-4-2013 

Ωξάξην Δηζεγεηήο Θέκα 

12:00 – 14:00 
Ηιίαο Καινγήξνπ 

Υπεύζπλνο ΔΚΦΔ Ηιείαο 

«Αηρκαιωηίδνληαο ην λνπ θαη ηελ 

θαξδηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ» 

1
ν
 Γπκλάζην Καξπελεζίνπ (20 καζεηέο) 

16:00 – 18:00 
 Ηιίαο Καινγήξνπ 

Υπεύζπλνο ΔΚΦΔ Ηιείαο 

 

«Αηρκαιωηίδνληαο ην λνπ θαη ηελ 

θαξδηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ» 

2
ν
 Γπκλάζην Καξπελεζίνπ (20 καζεηέο) 

 

18:30 – 20:30 
Ηιίαο Καινγήξνπ 

Υπεύζπλνο ΔΚΦΔ Ηιείαο 

«Αηρκαιωηίδνληαο ην λνπ θαη ηελ 

θαξδηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ» 

20 εθπαηδεπηηθνί ηνπ λνκνύ Επξπηαλίαο 

Πέκπηε 25-4-2013 

Ωξάξην Δηζεγεηήο Θέκα 

12:00 – 14:00 
Ηιίαο Καινγήξνπ 

Υπεύζπλνο ΔΚΦΔ Ηιείαο 

 

«Αηρκαιωηίδνληαο ην λνπ θαη ηελ 

θαξδηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ» 

1
ν
 ΕΠΑ.Λ. Καξπελεζίνπ (20 καζεηέο) 

 

16:00 – 18:00 

 

Ηιίαο Καινγήξνπ 

Υπεύζπλνο ΔΚΦΔ Ηιείαο 

 

 

«Αηρκαιωηίδνληαο ην λνπ θαη ηελ 

θαξδηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ» 

Λπθείνπ Καξπελεζίνπ (20 καζεηέο) 

 

 

Η εργασία/ μοντέλο του κ. Ηλία Καλογήρου «Αιχμαλωτίζοντας το νου και 

την καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου», έχει αποσπάσει το 1ο βραβείο 
στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό «Science on Stage» του 2011. 
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Σν Οπξάλην Τόμν είλαη έλα πνιύρξσκν νπηηθό θαη κεηεσξνινγηθό θαηλόκελν, θαηά 

ην νπνίν εκθαλίδεηαη ην θάζκα ησλ ρξσκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην νξαηό θσο ζηνλ νπξαλό.  

ηα 578 π.ρ., ν Αλαμηκέλεο, Έιιελαο θηιόζνθνο, παξαηήξεζε ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ 

Οπξάληνπ Σόμνπ θαη ηνπ Ήιηνπ. Αληί λα απνδώζεη ην Σόμν ζε νπξάληεο δπλάκεηο, πξόηεηλε 

όηη ηα ζύλλεθα αιιάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ειηαθνύ θσηόο θαη παξάγνπλ ην Σόμν ησλ 

ρξσκάησλ.  

Πξώηνο ν Αξηζηνηέιεο ζπλέιαβε ηελ ηδέα όηη ην νπξάλην ηόμν δελ είλαη πιηθό 

αληηθείκελν πνπ θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό, αιιά έλα θπζηθό θαηλόκελν. Χξεζηκνπνίεζε 

πξνζεθηηθά ηελ ηόηε γεσκεηξία, αιιά ιάζνο λόκνπο αλάθιαζεο, γηα λα εμάγεη ην θπθιηθό 

ζρήκα ηνπ Σόμνπ.  

ηαδηαθά, νη ελαζρνινύκελνη κε απηό ιόγηνη θαη θηιόζνθνη άξρηζαλ λα 

ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ηόζν ην θαηλόκελν ηεο αλάθιαζεο όζν θαη εθείλν ηεο δηάζιαζεο είραλ 

θάπνηαο κνξθήο ζρέζε κε ην θαηλόκελν ηνπ Οπξάληνπ Σόμνπ.  

 

 
 

 
Σν θαηλόκελν εκθαλίδεηαη όηαλ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πέθηνπλ πάλσ ζε ζηαγνλίδηα βξνρήο ζηελ 

αηκόζθαηξα ηεο Γεο θαη απνηειεί έλα παξάδεηγκα δηάζιαζεο, κεηά από αλάθιαζε.  

Σν θάζε ρξώκα (δειαδή θάζε κήθνο θύκαηνο) δηαζιάηαη ππό δηαθνξεηηθή γσλία κέζα ζηα ζηαγνλίδηα 

(πνπ δξνπλ ζαλ κηθξά πξίζκαηα), παζαίλεη δηαθνξεηηθή εθηξνπή θη έηζη ην νξαηό ιεπθό θσο αλαιύεηαη ζηα 

δηάθνξα ρξώκαηα πνπ ην ζπλζέηνπλ, δειαδή ζην θάζκα ηνπ.  

Έηζη εκθαλίδεηαη ην θάζκα ηνπ ειηαθνύ θσηόο σο έλα πνιύρξσκν ηόμν, κε ην θόθθηλν ρξώκα λα 

θπξηαξρεί ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά, θαη ην βηνιεηί ζηελ εζσηεξηθή. Η δηαθνξεηηθόηεηα ηεο γσλίαο ηνπ θάζε 

κήθνπο θύκαηνο (ρξώκαηνο) θαη ηνπ ζρήκαηνο ησλ ζηαγνληδίσλ εμεγεί θαη ην ηνμνεηδέο ζρήκα ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη όρη θάπνην άιιν. 

Σέινο, γηα λα γίλεη αληηιεπηό/ νξαηό ην νπξάλην ηόμν από ηνλ παξαηεξεηή ζα πξέπεη απηόο λα έρεη 

ζηξακκέλα ηα λώηα ηνπ ζηνλ Ήιην. (Τνπ Αλδξέα Ι. Καζζέηα) 

Σελ πξώηε ηθαλνπνηεηηθή 

εμήγεζε έδσζε ν Καξηέζηνο θαηά 

ηνλ 18ν αηώλα.  

 

ύκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ 

ην νπξάλην ηόμν παξάγεηαη από ηηο 

αθηίλεο πνπ πέθηνπλ πάλσ ζηα 

ζηαγνλίδηα θαη πνπ αλαθινύληαη 

ζηελ εζσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά. 

 

Η Οπηηθή ηνπ Νεύηωλα πξόζθεξε ζνβαξέο 

βειηηώζεηο ζηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ βαζηδόκελεο ζην 

όηη ε κπιε αθηηλνβνιία «ιπγίδεη» πεξηζζόηεξν από ηελ 

θόθθηλε. 

Η νηθνδόκεζε κηαο νινθιεξσκέλεο εξκελείαο 

ζπλερίζηεθε ηνλ 19ν αηώλα κεηά  ηελ παξέκβαζε θαη ηνπ 

Thomas Young o νπνίνο ππνζηήξημε όηη ην θσο είλαη 

θπκαηηθή νληόηεηα κε κήθνο θύκαηνο θάηη πνπ ν Νεύησλ ην 

είρε αξλεζεί. 

Σνλ 20ν αηώλα ε ζύγρξνλε εξκελεία εκπινπηίζηεθε 

κε ηελ ζεσξία ηνπ Gustav Mie γηα ηε ζθέδαζε ηνπ θσηόο ζε 

ζσκαηίδηα.  

Καηά έλαλ γλσζηό επξσπατθό κύζν, ζηε βάζε ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ έλα ηζνπθάιη γεκάην ρξπζάθη πεξηκέλεη 

όπνηνλ θαηαθέξεη λα θηάζεη εθεί, πξάγκα θπζηθά αδύλαην 

θαζώο ην νπξάλην ηόμν είλαη «νθζαικαπάηε» πνπ δελ 

εληνπίδεηαη ζην ρώξν. 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

Αηρκαιωηίδνληαο ην λνπ θαη ηελ θαξδηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ 

 

Ηλίας Καλογήροσ, Φσζικός – Υπεύθσνος ΕΚΦΕ Ηλείας  

14
ο
 Πανελλήνιο Σσνέδριο Ε.Ε.Φ. , 29 Μαρηίοσ – 1 Απριλίοσ 2012, Καμένα Βούρλα 

 

Δηζαγωγή  

 

Πξόθεηηαη γηα κηα δηδαθηηθή ελόηεηα πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζηελ αλάιπζε ηνπ θσηόο 

από ην λεξό. Καηά ηε παξνπζίαζε ηεο ελόηεηαο νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ δηαδξαζηηθά θαζώο 

θαινύληαη λα απαληήζνπλ δηάθνξεο εξσηήζεηο, λα δηαιέμνπλ ην θαηάιιειν όξγαλν από κία 

ζεηξά νξγάλσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη λα επηλνήζνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηόρσλ.  

 

Γηάζιαζε θαη αλάιπζε ηνπ θωηόο  

 

Δέζκε αθηίλσλ από έλα δηαζθόπην (πξνβνιέαο slides ) εηζέξρεηαη ζε έλα νξζό πξίζκα 

Plexiglas ηξηγσληθήο δηαηνκήο (εηθόλα 1). Σν θσο αλαιύεηαη θαη παίξλνπκε κηα έγρξσκε 

ισξίδα ζε κηα νζόλε. Όηαλ ην θσο αιιάδεη κέζν δηάδνζεο πθίζηαηαη δηάζιαζε. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη αλ δεκηνπξγήζνπκε πξηζκαηηθό όγθν λεξνύ βάδνληαο πνζόηεηα λεξνύ ζε έλα 

δνρείν ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ (εηθόλα 2). 
 

 
Θέηνληαο ηνλ πξηζκαηηθό όγθν λεξνύ κπξνζηά από ην ιεπθό θσο ηνπ πξνβνιέα 

έρνπκε θαη πάιη αλάιπζε ζηα δηάθνξα ρξώκαηα από ηα νπνία ζπληίζεηαη ην θσο. Όηαλ ην 

θσο αιιάδεη κέζν δηάδνζεο πθίζηαηαη δηάζιαζε. Σν θάζε ρξώκα δηαζιάηαη ζε δηαθνξεηηθό 

βαζκό θη έηζη ηειηθά έρνπκε ηελ αλάιπζε. 

 

Πνξεία ηεο αθηίλαο ζην εζωηεξηθό ηεο ζηαγόλαο βξνρήο  

 

Επεηδή ε ζηαγόλα βξνρήο ζεσξείηαη ζθαηξηθή, ε δηαηνκή ηεο πνπ δηέξρεηαη από ην 

θέληξν ζα είλαη έλαο θύθινο. ’ έλα ηξπβιίν Πέηξη βάδνπκε λεξό (κε κία ζηαγόλα γάια) ή 

πεγκέλε δειαηίλα . Ρίρλνπκε κία δέζκε πξάζηλνπ θσηόο από Laser (βι. εηθόλα 3 ) θαη 

παξαηεξνύκε ηε πνξεία ηεο κνλνρξσκαηηθήο αθηίλαο ζην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό ηνπ 

ηξπβιίνπ. Ό, ηη ζπκβαίλεη εθεί, ζπκβαίλεη θαη ζηε πξαγκαηηθή ζηαγόλα βξνρήο.  

Δειαδή έρνπκε αλάθιαζε ηεο αξρηθήο δέζκεο ζην δνρείν πξηλ ηελ είζνδν θαη 

δηάζιαζε θαηά ηελ είζνδν. Αθνινύζσο έρνπκε κία εζσηεξηθή αλάθιαζε θαη δεύηεξε 

δηάζιαζε ζην ζεκείν απηό (έμνδνο κέξνπο ηνπ θσηόο από ην δνρείν). Σειηθά παίξλνπκε ηελ 

εμεξρόκελε αθηίλα κεηά ηε ηξίηε δηάζιαζε. Γηα ηε πεξίπησζε ηεο ζηαγόλαο βξνρήο 

απνδεηθλύεηαη όηη ε εμεξρόκελε αθηίλα αληηζηνηρεί ζε δσεξόηεξν θσο γηα ζπλνιηθή εθηξνπή 

πεξίπνπ 138
ν
. 
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Απηή αθξηβώο ε εμεξρόκελε αθηίλα ιέγεηαη αθηίλα νπξάληνπ ηόμνπ.  

Όηαλ έρνπκε κία εζσηεξηθή αλάθιαζε ηόηε ζρεκαηίδεηαη ην πξσηεύνλ νπξάλην ηόμν, 

ελώ γηα δύν εζσηεξηθέο αλαθιάζεηο έρνπκε ην δεπηεξεύνλ νπξάλην ηόμν . ηελ εηθόλα 4 

έρνπκε πεηύρεη 3 εζσηεξηθέο αλαθιάζεηο.  

 

Δμεξρόκελν θωο από ζθαηξηθή πνζόηεηα λεξνύ 

  

Αλ ζε κία ζθαηξηθή γπάιηλε θηάιε βάινπκε λεξό θαη ηε θσηίζνπκε κε ηε ιάκπα ελόο 

δηαζθνπίνπ (πξνβνιέαο ζιάτληο) (βι. εηθόλα 5), ηόηε ζα παξαηεξήζνπκε πάλσ ζε κία νζόλε 

όηη ζρεκαηίδεηαη έλαο έγρξσκνο θύθινο κε ην θόθθηλν ρξώκα εμσηεξηθά θαη ην ηώδεο 

εζσηεξηθά (ελδηάκεζα ηα ππόινηπα ρξώκαηα ηεο ίξηδαο). Η νζόλε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

αλάκεζα ζηε θηάιε θαη ηε πεγή θσηόο. Η ζθαηξηθή πνζόηεηα λεξνύ παξηζηάλεη ηε ζθαηξηθή 

ζηαγόλα βξνρήο. Αλ απνκαθξύλνπκε ηε θηάιε από ηε πεγή, παξαηεξνύκε όηη ε αθηίλα ηνπ 

θύθινπ κεγαιώλεη. 

 

 
 

Από απηό ζπκπεξαίλνπκε όηη όηαλ νη (παξάιιειεο) ειηαθέο αθηίλεο ζπλαληνύλ ηε 

ζθαηξηθή ζηαγόλα βξνρήο ηόηε ην θσο αλαιύεηαη θαη πξνθύπηεη έλαο έγρξσκνο θώλνο κε ην 

θόθθηλν ρξώκα εμσηεξηθά θαη ην ηώδεο εζσηεξηθά.  

Απηό ην θαηλόκελν ην έρνπκε πξνζεγγίζεη κε κία καθέηα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 6. 

Σα παξάιιεια μύιηλα θαιακάθηα αλαπαξηζηνύλ ηηο ειηαθέο αθηίλεο, ε ιεπθή ζθαίξα από 

θειηδόι ηε ζθαηξηθή ζηαγόλα θαη νη έγρξσκνη θώλνη ην θσο πνπ εμέξρεηαη. Γηα λα βιέπεη 

έλαο παξαηεξεηήο θόθθηλε κηα ζηαγόλα ζα πξέπεη κηα θόθθηλε αθηίλα (ηνπ θόθθηλνπ θώλνπ ) 

λα εηζέξρεηαη ζην κάηη ηνπ. Αληίζηνηρα ζα ηζρύνπλ γηα ηα άιια ρξώκαηα. Όπσο είπακε 

πξνεγνπκέλσο απηή ε αθηίλα ιέγεηαη αθηίλα νπξάληνπ ηόμνπ. 
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Γηαηί ην νπξάλην ηόμν είλαη ηόμν (θύθινπ);  

 

Γηα λα απαληήζνπκε κε επνπηηθό ηξόπν έρνπκε θηηάμεη ηε καθέηα αθηίλσλ ηνπ 

νπξάληνπ ηόμνπ (βι. εηθόλα 7). Σν ζηέι θειηδόι είλαη ιαβή θαη βάζε ζπγθξάηεζεο θαη δελ 

ζπκκεηέρεη ζην θαηλόκελν. Η ιεπθή ζθαίξα από θειηδόι αλαπαξηζηά ηε ζθαηξηθή ζηαγόλα 

βξνρήο, ηα άζπξα θαιακάθηα ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη ην κεγαιύηεξν από απηά ηελ αθηίλα πνπ 

εηζέξρεηαη ζηε ζηαγόλα θαη ε νπνία δίλεη θαηά ηελ αλάιπζε ηηο αθηίλεο ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. 

 Σα έγρξσκα θαιακάθηα αλαπαξηζηνύλ ηηο αθηίλεο ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ πνπ 

εμέξρνληαη από ηε ζηαγόλα. ε κηα άιιε θαηαζθεπή έλα θνκκάηη μύινπ αλαπαξηζηά ην 

έδαθνο θαη πάλσ ζε απηό έρνπκε πξνζαξκόζεη έλα θαηαθόξπθν θνκκάηη Plexiglas (βι. 

εηθόλα 8). 

 

 
Σν Plexiglas έρεη δσγξαθηζκέλνπο καύξνπο θύθινπο πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο ζηαγόλεο 

βξνρήο ζηελ αηκόζθαηξα. Πάλσ ζην μύιν είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα νκνίσκα νθζαικηθνύ 

βνιβνύ πνπ παξηζηάλεη ηνλ παξαηεξεηή ζην έδαθνο. Αλ ε ζηαγόλα ηεο καθέηαο αθηίλσλ 

αθνπκπήζεη πάλσ ζην Plexiglas θαη ε θόθθηλε αθηίλα εηζέιζεη ζην κάηη, ηόηε κεηαθηλώληαο 

ηε ζηαγόλα πάληα ζε επαθή κε ην Plexiglas (θαζώο ιόγσ θαηαζθεπήο νη ειηαθέο αθηίλεο 

παξακέλνπλ παξάιιειεο), βξίζθνπκε όηη όιεο νη ζηαγόλεο πνπ ζηέιλνπλ ηηο θόθθηλεο αθηίλεο 

ζην κάηη ζα βξίζθνληαη πάλσ ζε θπθιηθό ηόμν. Σν ίδην γηα ηα ππόινηπα ρξώκαηα (βι. εηθόλα 

9 θαη 10).  
 

 
Ο δεύηεξνο νθζαικηθόο βνιβόο (εηθόλα 10) έρεη πξνβιεθηεί γηα λα δειώλεη ηε 

παξνπζία δεύηεξνπ παξαηεξεηή, δίπια ζην πξώην. Αλ γίλεη ε ίδηα εξγαζία ζην κάηη ηνπ 

δεύηεξνπ παξαηεξεηή κε ηε καθέηα αθηίλσλ, ηόηε δηαπηζηώλνπκε όηη απηόο βιέπεη άιιν 

νπξάλην ηόμν. Έηζη βιέπνπκε πάληα ην «πξνζσπηθό» καο νπξάλην ηόμν! 
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Τν νπξάλην ηόμν έρεη «βάζνο» 

 

 
Επεηδή ε πεξηνρή ηεο αηκόζθαηξαο πνπ πεξηέρεη ηηο ζηαγόλεο έρεη θάπνην πιάηνο, 

κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε κεγάιν πιήζνο παξάιιεισλ θαηαθόξπθσλ επίπεδσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ζηαγόλεο ζαλ απηό ηεο εηθόλαο 8. Καηά ζπλέπεηα ην νπξάλην ηόμν έρεη θάπνην 

βάζνο.  

Όκσο εκείο ην βιέπνπκε ζαλ κία επίπεδε  έγρξσκε δώλε δηόηη δελ ππάξρνπλ 

αληηθείκελα ζηε πεξηνρή ζρεκαηηζκνύ ηνπ γηα λα καο δώζνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο. αλ 

ηέηνηα αληηθείκελα ζα κπνξνύζαλ λα ήηαλ ζύλλεθα, ζκήλνο πνπιηώλ ή δέληξα.  

Η επόκελε καθέηα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 11 πεξηιακβάλεη 4 από απηά ηα επίπεδα 

ζηαγόλσλ γηα λα αλαπαξαζηαζεί ην βάζνο ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ. Επίζεο ππάξρνπλ έγρξσκνη 

ζπάγθνη πνπ θαηαιήγνπλ ζην κάηη ηνπ παξαηεξεηή θαη αλαπαξηζηνύλ ηηο αθηίλεο δηαθόξσλ 

ρξσκάησλ πνπ μεθηλάλε από ηηο ζηαγόλεο θαη νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ λέν δηπιό θώλν πνπ ζηε 

θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη ην κάηη. Οη ζηαγόλεο βξνρήο αλαπαξηζηώληαη από ράληξεο θαη νη 

ειηαθέο αθηίλεο από 4 ιεπθνύο ζπάγθνπο παξάιιεινπο πξνο ην έδαθνο (ήιηνο ζηε δύζε ή 

αλαηνιή).  

Οιόθιεξε ε καθέηα θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 12 όπνπ δηαθξίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

ζύλλεθνπ θαη ηνπ ήιηνπ. Εδώ θαίλεηαη όηη ν ήιηνο , ην κάηη θαη ην θέληξν ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ 

είλαη ζε επζεία θαη όηη ην ηόμν είλαη εκηθύθιην όηαλ ν ήιηνο είλαη ζηελ αλαηνιή ή ηε δύζε. 

ηε θαηαζθεπή έρεη πξνβιεθηεί ε δπλαηόηεηα λα αλέιζεη ν ήιηνο γηα λα θαλεί όηη ηόηε ην 

νπξάλην ηόμν ζα είλαη κηθξόηεξν. Επίζεο έρεη ζρεδηαζηεί νιόθιεξνο ν θύθινο ηνπ νπξάληνπ 

ηόμνπ γηα λα δεισζεί όηη αλ δελ ππάξρεη «έδαθνο» (παξαηήξεζε από ύςσκα ή από 

αεξνπιάλν), ηόηε ζα βιέπνπκε νιόθιεξν θύθιν.  
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