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Μοντέλο Λειτουργίας Ματιού 
203303 

 

Το Μοντέλο Λειτουργίας Ματιού είναι ιδανικό ΚΙΤ επίδειξης για τη διδασκαλία της επιστήμης σε 

Δημοτικά Σχολεία, Φυσιολογίας και Υγιεινής σε Γυμνάσια και Βιολογίας σε Κολλέγια και 

Πανεπιστήμια. Διαθέτει φακό με Μεταβλητή ακτίνα καμπυλότητας για να μπορείτε να δείξετε τόσο 

τη δομή ενός βολβού του ματιού όσο και να επιδείξετε τις αρχές της όρασης, τα αίτια της μυωπίας 

και υπερμετρωπίας και τον τρόπο διόρθωσής τους. Επιπλέον, με το μοντέλο αυτό μπορείτε επίσης 

να επιδείξετε το σχηματισμό του οπτικού ειδώλου στις τάξεις της Φυσικής. 

 

Α. ΔΟΜΗ 

Το μοντέλο αποτελείται από το βολβό του ματιού, μια οθόνη, διορθωτικούς φακούς, μια πηγή 

φωτός και το σύστημα στήριξης του μοντέλου. 

Ο φακός (με μεταβλητή ακτίνα καμπυλότητας), ο επιπεφυκώς, η ίριδα και το υαλώδες σώμα είναι 

αφαιρούμενα. Ο χοριοειδής και ο αμφιβληστροειδής εκτίθενται στην κορυφή του βολβού του 

ματιού.  

Το πίσω μέρος του βολβού του ματιού είναι αποσπώμενο για να φανεί η κατανομή των αιμοφόρων 

αγγείων στον αμφιβληστροειδή και η σχέση τους με τον οπτικό δίσκο. 

Ο φακός είναι κατασκευασμένος από ένα πλαστικό σάκο που περιέχει έλαιο σιλικόνης. Η ακτίνα 

καμπυλότητας ρυθμίζεται με την αλλαγή του όγκου του κυματόμορφου σωλήνα. 

Πηγή φωτός: ένας λαμπτήρας (με σχήμα που μοιάζει με κερί) (220V, 15W-40W) θα πρέπει να 

τοποθετηθεί σε μια φυσιολογική απόσταση όρασης ως προς τον βολβό του ματιού. 

Οι διορθωτικοί φακοί δεν πρέπει να είναι μικρότεροι από ± 4.00 διοπτρίες. 

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

 Βγάλτε το καπάκι από το βολβό του ματιού για να δείξετε την επιφάνεια του 

αμφιβληστροειδή. 

 Τοποθετήστε το βύσμα σε υποδοχή ρεύματος παροχής 220V AC. 

 Ρυθμίστε το ρυθμιστή πίεσης για την καθαρότερη εικόνα στην επιφάνεια του 

αμφιβληστροειδή (ανεστραμμένη εικόνα). Έτσι φαίνεται πώς ο ακτινοειδής μυς ρυθμίζει την 

καμπυλότητα του φακού  για να κάνει τη εικόνα ευκρινή  πάνω στον αμφιβληστροειδή. 
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 Μετακινώντας τον ρυθμιστή πίεσης προς τα πάνω, εγχέεται περισσότερο υγρό και ο φακός 

προεξέχει περισσότερο. Το φως, προερχόμενο από το άπειρο, περνά μέσα από το φακό και 

εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, και η εικόνα στην επιφάνεια του 

αμφιβληστροειδή εμφανίζεται ασαφής, όπως γίνεται στη μυωπία. Στη συνέχεια, 

απομακρύνετε τον  αμφιβληστροειδή και εισάγετε το εξάρτημα μέσα στο βολβό του 

ματιού. Μια σαφής εικόνα εμφανίζεται τώρα επί της οθόνης του εξαρτήματος. Αφαιρέστε 

το εξάρτημα, τοποθετείστε πάλι τον αμφιβληστροειδή πίσω στο βολβό του ματιού και 

τοποθετείστε τον διορθωτικό φακό στο μπροστινό μέρος του βολβού. Τότε εμφανίζεται 

ξανά μια σαφής εικόνα στην επιφάνεια του αμφιβληστροειδή. Δείχνετε έτσι ότι η μυωπία 

έχει διορθωθεί. 

 Μετακινήστε το ρυθμιστή πίεσης προς τα κάτω. Το υγρό εξέρχεται και ο φακός προεξέχει 

λιγότερο. Το φως περνά μέσα από το φακό και πέφτει πίσω από τον αμφιβληστροειδή και η 

εικόνα εμφανίζεται ασαφής, όπως γίνεται στην υπερμετρωπία. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον 

αμφιβληστροειδή και εισάγετε το εξάρτημα πίσω από τον βολβό του ματιού. Μια σαφής 

εικόνα εμφανίζεται τώρα επί της οθόνης του εξαρτήματος. Αφαιρέστε το εξάρτημα, 

τοποθετείστε πάλι τον αμφιβληστροειδή πίσω στο βολβό του ματιού και τοποθετείστε τον 

διορθωτικό φακό στο μπροστινό μέρος του βολβού, αφήνοντας το φως να περάσει από 

μέσα. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξανά μια σαφής εικόνα στην επιφάνεια του 

αμφιβληστροειδή. Δείχνετε έτσι ότι η υπερμετρωπία έχει διορθωθεί. 

 

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

1) Μην μετακινείτε το φακό με τα χέρια.  

2) Μετακινήστε το ρυθμιστή πίεσης για να χαλαρώσετε το φακό (πλαστική σακούλα) και να 

τον διατηρήσετε επίπεδο μετά την επίδειξη. 

3) Χρησιμοποιείστε το φιαλίδιο με έλαιο σιλικόνης, εάν το υγρό μέσα στην πλαστική σακούλα 

(φακός) λιγοστέψει, ή αν η πλαστική σακούλα πρέπει να αλλαχθεί. 

http://www.why.gr/
mailto:WHY@WHY.GR


ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. 

Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 446, 153 42 -ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 

WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 

Human Eye Model 
203303 

Human Eye Model is an ideal demonstrator for teaching science in Primary Schools, Physiology and 

Hygienic in Junior High Schools and Biology in Colleges and Universities. Having a crystal lens with 

Variable Curvature Radius, this model can be used in showing the structure of an eyeball and 

demonstrating the principles of the formation of eyesight, the causes of shortsightedness and 

farsightedness and the way of correcting them. In addition the model is also valuable for 

demonstrating the formation of optical image in Physics classes. So it really serves as an exceptional 

teaching aid for medical, paramedical and biology education. 

 

A. Structure. 

This model is composed of an eyeball, an image screen correcting lenses, a light source and a stand 

with base. 

The lens (with variable curvature radius), the conjunctiva, the iris and the vitreous humour are 

removable. The choroid and the retina are exposed at the top of the eyeball. 

The back part of the eyeball is detachable to show the distribution of blood vessels on the retina and 

their relation to the optic disc. 

The lens is made of a plastic bag filled with silicon oil. The curvature radius is adjusted by changing 

the volume of the waveshaped hose. 

Light source: a candle-like bulb (220V, 15W-40W) should be set up at a normal eyesight distance to 

the eyeball. 

The correcting lenses should not be lower than ± 4.00. 

 

B. Directions for Demonstration. 

1) Explaining the structure of the eyeball (omitted). 

2) For demonstrating the causes of shortsightedness and farsightedness and the way of correcting 

them.  

 Take off the lid from the eyeball to show the retina screen. 

 Insert the plug in the socket of 220V 
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 Adjust the pressure controller for the clearest image on the retina screen (inverted image). It 

shows that the musculi aliaris adjusts the curvature of the lens to make the image fall right of 

the retina. 

 Move the pressure controller upwards, more liquid rises and the lens becomes more 

protruding. Light from unlimited distance passes through the lens and falls in front of the 

retina, and the image appears vague, thus causing short-sightedness. Then take the retina 

screen off and insert the accessory into the eyeball. A clear image appears right on the 

screen of the accessory. Move the accessory off, set the retina screen back into the eyeball 

and turn the correcting lens to the front of the eyeball. Then a clear image again appears on 

the retina screen. It shows that the shortsightedness has been corrected. 

 Move the pressure controller downwards. Liquid falls and the lens become less protruding. 

Light passes through the lens and falls behind the retina and the image appears vague, thus 

causing long-sightedness. Then take the retina screen off and insert the accessory behind the 

eyeball. A clear image appears on the screen of the accessory. Move the accessory off, set 

the retina screen back into the eyeball and turn the correcting lens to the front of the eyeball 

to let the light pass through. Then a clear image again appears on the retina screen. It shows 

that the farsightedness has been corrected. 

 

C. Points for attention. 

1) Do not move the lens with hands. 

2) Move the pressure controller to relax the lens (plastic bag) and keep it flat after demonstration. 

3) A bottle of silicon oil is prepared for use, if the liquid inside the plastic bag (lens) becomes less, 

or the plastic bag needs to be changed. 
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