Camera Obscura
med Navet
N

u när ljuset återvänder på riktigt tänkte vi passa på att presentera ett riktigt
spännande verktyg för att använda ljusets egenskaper på ett kreativt sätt,

nämligen Camera Obscura. Det sägs att Camera Obscura användes när Leonardo
Da Vinci målade Mona Lisa och när Vermeer målade Flicka med Pärlörhänge,
men oavsett om det stämmer eller inte så vet vi att tekniken har använts av
konstnärer riktigt länge. Här kan du prova att bygga en egen Camera Obscura.

Efterbild- att se ljus fast det är släckt
Efterbilden är en synupplevelse som finns kvar efter att det (stimulus)

Världen är Upp-och-ner
Camera Obscura betyder mörkt rum på latin, och är en sorts hålkamera. Från
utsidan på det mörka rummet eller lådan kommer ljusstrålar in genom hålet.
Dessa träffar den inre motsatta väggen och det som är utanför hålet avbildas.
Anledningen till att bilden blir upp och ner är att ljusstrålarna alltid går rakt
fram. De ljusstrålar som reflekterats mot ett föremål högt upp utanför hålet
kommer att träffa långt ner på väggen och de ljusstrålar som reflekterats mot
ett föremål långt ner utanför hålet träffar högt upp på väggen.
Det är oklart vem som egentligen uppfann Camera Obscura, men principen

som orsakat upplevelsen har försvunnit. Efterbilder kan vara positiva
eller negativa. Din upplevelse efter att ha tittat på den upplysta
öppningen i kartongen är en positiv efterbild. En positiv efterbild har
samma färg som det du har tittat på och uppkommer när syncellerna
i näthinnan fortsätter sända signaler till hjärnan en stund efter det
att du slutat titta på det som orsakar bilden; syncellerna har blivit
överstimulerade. Hjärnan lägger ihop all information från ögat till en
helhet och tolkar det ögat har uppfattat.
Efterbilden finns inte alls på den yta du tittar på, utan finns helt och
hållet i ditt öga. En efterbild av det här slaget försvinner efter ca 30
sekunder.

beskrevs för mer än 900 år sedan. Moderna kameror har utvecklats från det
man visste om camera obscura; det första steget var att sätta en lins framför
hålet, för att på detta sätt få en tydligare bild i kameran.

Rakt eller inte?
När den randiga bilden eller texten med Borås 400 år befinner sig på
ett visst avstånd bakom glaset/burken uppfattar du att de har ändrat
utseende/riktning. Detta har två orsaker:
Refraktion; ljus kan ändra riktning när det färdas genom olika
material. I ditt experiment färdades ljuset genom luft, genom glasets/
burkens väggar och genom vatten; i varje övergång mellan olika
material ändras ljusets riktning lite. Detta lurar dina ögon/hjärna
att tro att texten/pilen finns på ett annat ställe än där de verkligen är.
Förstoring, refraktion (se ovan), förklarar dock inte varför texten/
pilen ändrar riktning. Detta beror istället på att burken fungerar
som ett förstoringsglas. När ljuset går igenom burken kommer det
att färdas genom centrum av burken, dess fokus. När ljuset har
färdats igenom fokus vänds bilden och du uppfattar det som om
bokstäverna/pilen har bytt riktning.

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång blir det textilspecial...

