IV. A fény

1. A FÉNY TERJEDÉSE ÉS VISSZAVERŐDÉSE
Fényforrások
Ezt a mondatot azért tudod elolvasni, mert valami, például egy lámpa, megvilágítja a fizikakönyvedet.
Ha a gyertyatartóban levő mécsest meggyújtod, akkor a mécses megvilágítja a gyertyatartót; ha a kezedben
tartod, mindkettőről fény jut a szemedbe.
A fényforrások közül a világító testet elsődleges fényforrásnak, a megvilágítottat másodlagos fényforrásnak nevezzük.

A gyertya elsődleges, a megvilágított gyertyatartó
másodlagos fényforrás.

A Napnak saját fénye van: elsődleges
fényforrás.

A Hold másodlagos fényforrás, fényét
a Naptól „kapja”.

A fény terjedése

A meghajlított csövön keresztül nézve nem
látjuk a gyertya fényét.
A lombok között besütő napsugár útját
látjuk: a fény egyenes vonalban terjed.

FÉNYSUGÁR

ÖSSZETARTÓ
FÉNYNYALÁB

PÁRHUZAMOS
FÉNYNYALÁB

SZÉTTARTÓ
FÉNYNYALÁB

Ábrák készítésekor egyenesekkel jelképezzük a fénysugarakat.

A fénysugarak helyzetét, találkozását gyakran az útjukba helyezett síklapon, az ún. ernyőn vizsgáljuk.

A vékony, párhuzamos fénynyalábot
fénysugárnak nevezzük. A keskeny
lézerfény fénysugárnak tekinthető.

1. Kísérlet
Egy üvegkádba szobafüstölővel előállított füstöt juttatunk, majd egy üveglappal lefedjük. A kád elé egy
izzólámpát helyezünk, melynek fénye egy kartonlapon lévő nyíláson keresztül juthat be az üvegkádba.
Tapasztalat: Ha a lámpát elég távolra helyezzük,
akkor egyenessel ábrázolható fénysugárhoz jutunk.
Izzólámpa helyett lézermutatót is használhatunk.

A fénysugár megjelenítése
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Árnyékjelenségek
A fénysugár útjába helyezett, átlátszatlan tárgyak az ernyőn árnyékjelenségeket
okoznak. Ez is a fény egyenes vonalú terjedésének a következménye.
Az átlátszó anyagokon a fény átmegy, nem okoz árnyékjelenséget.
Melyik napszakban készülhetett a kutyát és árnyékát ábrázoló fénykép?

fényforrás

ernyő

átlátszatlan tárgy

Az ernyőn háromféle terület van:
− a teljesen világos, ahová a fényforrás minden pontjából érkezik fény;
− a teljes árnyék, ahová a fényforrás egyetlen pontjából
sem érkezik fény;
− a félárnyékos területre a fényforrásnak csak bizonyos
pontjaiból érkezik fény.
Az átmenet fokozatos.

Árnyékjelenség a napfogyatkozás és a holdfogyatkozás is.

TELJES ÁRNYÉK

A Nap, a Föld és a Hold elhelyezkedése napfogyatkozáskor, illetve holdfogyatkozáskor. (Az ábrák nem méretarányosak.)

A fény visszaverődése

A tükröződő vízfelületen megjelenő kép a
fény visszaverődésének
köszönhető. A sima víz
felületéről a fény viszszaverődése szabályos.

A tükörre érkező párhuzamos fénysugarak a visszaverődés után is párhuzamosak. Az ilyen visszaverődést
tükrös visszaverődésnek nevezzük. A
biliárdgolyó visszapattanása a falról
megközelítőleg ugyanígy történik.

Érdes felületről a visszaverődés szabálytalan, szórt. A szórt visszaverődés miatt látjuk a (saját fénnyel
nem rendelkező, de megvilágított)
tárgyakat, gyakorlatilag minden
irányból.
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A síktükör képalkotása
2. Kísérlet
Figyeld meg egy tükör elé helyezett ceruzának és tükörképének helyzetét! Változtasd a ceruza és a tükör
távolságát! Mit tapasztalsz?
Tégy a síktükör elé egy világító gyertyát, és figyeld meg tükörképének helyét és nagyságát! Ebben a kísérletben
a ceruzát, illetve a gyertyát tárgynak nevezzük, tükörképüket pedig képnek.
Tapasztalat:
Láthatjuk, hogy
− a kép mérete megegyezik a tárgy méretével;
− a kép ugyanolyan távolságra látszik a tükörtől, mint a
tárgy.
Készítsünk ábrát! A gyertyalángtól kiinduló fénysugarakat
húztunk a tükörig, és az arról történő visszaverődés után
(vastag sárga vonalak).
A visszavert fénysugarakat meghosszabbítottuk a tükör
mögött (vékony szaggatott vonalak). Ezek metszéspontjában keletkezik a gyertyaláng képe.
A kép helyére a gyertyalángról valójában nem érkezik fény.
Az ilyen módon keletkezett képet látszólagos képnek nevezzük.

A síktükörrel előállított kép mindig látszólagos.
A síktükör által készített kép nagysága megegyezik a tárgy nagyságával.
A kép ugyanolyan messze van a tükörtől, mint a tárgy.

Összefoglalás
A világító testek elsődleges fényforrások, a megvilágítottak másodlagos fényforrások.
A fény egy adott anyagban egyenes vonalban terjed.
A fénysugár útjába helyezett átlátszatlan tárgyak árnyékjelenségeket okoznak. Érdes
felületről szórtan verődik vissza a fény.
A síktükörrel előállított kép mindig látszólagos.

Kérdések, feladatok
1. Melyik irányból kapja a napfényt a Hold a holdas fényképen? (46. oldal)
2. Melyik napszakban történhet napfogyatkozás, melyikben holdfogyatkozás?
3. Mi figyelhető meg a Hold felénk eső oldalán akkor, amikor a Földön
a) napfogyatkozás;
b) holdfogyatkozás van?
4. A tengerészek még a földgolyó körbehajózása előtti időkben megfigyelték, hogy először a közeledő hajók
magasan lévő pontjait (árbocát) pillantják meg. Mire következtettek ebből?
5. A metrókocsi üvegablakai „jól használható” tükrökként funkcionálnak, amikor a szerelvény a sötét
alagútban halad. Az állomásra érve azonban már nem. Miért?

48
4 Fény.indd 48

2015.03.22. 8:22:52

