
ELŐSZÓ

Az egykori történet szerint Max Plancknak azt javasolta tanára, hogy 
ne legyen fizikus, hiszen a XIX . század végére már a legtöbb nyitott kér-
dést megválaszolták a fizikában . Hogy mennyire nincs így, a kvantum-
mechanika alapjait lerakó Planck munkássága bizonyítja . A modern 
fizika meglehetősen szokatlan, és gyakorta nem szemléletes állításokat 
fogalmaz meg a világról, ugyanakkor eredményei beépülnek minden-
napjainkba . A kvantummechanika, a magfizika, a relativitáselmélet, a 
kozmológia eredményei naponta igazolódnak modern kori eszközeink 
működése révén . Az atommagban rejlő energia felszabadítása minden 
eddigi mértéket meghaladó lehetőséget, kockázatot és felelősséget je-
lent az emberiség számára . A modern technológia minden területén 
megtaláljuk a fizika legújabb eredményeit . A számítástechnikában, 
kommunikációs technológiákban, a világítástechnikában, az orvosi 
diagnosztikában, új és korszerű anyagok fejlesztése során, az anyagku-
tatás módszereiben . A tudomány mind komplexebbé és költségesebbé 
vált a XXI . századra . A világháló révén újraértelmeződik a tudományos 
együttműködés fogalma, az új információkhoz gyorsan és nagyon széles 
körben hozzá lehet jutni . Mindeközben az űrkutatás is jelentős fejlődés-
nek indult, és nem kétséges, hogy e könyv olvasói közül többen eljutnak 
a világűrbe . Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az emberiség egyszer 
– ha erre szükség lesz – elhagyja a Földet . Miközben az elméleti fizika 
és kozmológia újabb és újabb elképesztő modellekkel teszi teljesebbé a 
világról alkotott – most már legkevésbé sem szemléletes – képünket, 
és a technológia villámgyors fejlődése következtében az X, Y és Z ge-
nerációs fiatalok eszközhasználata, gondolkodása szinte tízévenként 
változik, aközben a megválaszolatlan kérdések száma is rohamosan nő .  
A mai kor Max Planckjai komoly kihívások elé néznek .
Háromkötetes tankönyvsorozatunknak ez a harmadik, befejező kötete .  
A tananyag feldolgozása a már megszokott szerkezetben folytatódik . 
Nagy hangsúlyt fektettünk a mindennapi, gyakorlati alkalmazásokra, hi-
szen a modern fizika szinte mindenhol megjelenik a környezetünkben . 
Az utolsó fejezetben, a csillagászat tárgyalásakor a tények megismerteté-
sén túl, az űrhajózás hasznosságának bemutatása mellett arra is próbál-
tunk kitérni, hogy a hatalmas univerzumban, a felismert távolságokhoz 
képest elhanyagolható méretűvé eltörpülő Földön élő emberben milyen 
filozófiai gondolatok merülhetnek fel, és ezekre milyen válaszok adhatók .
Ahogy a dolgok sokfélék, úgy a dolgok leírásában is a sokféleségre tö-
rekedtünk . A megértést segítik tankönyvünk állandó keretei .
A fejezetek elején rövid bevezető olvasható, ami vagy összefoglalja 
azokat a korábbi ismereteket, melyekre a fejezet épít, vagy valamilyen, 
a témával kapcsolatos információt, meglepő tényt, esetleg véleményt 
közöl .
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A folyamatos szöveget aktivitásra buzdító felszólítások tagolják .

KÍSÉRLETEZZ! MÉRD MEG! FIGYELD MEG!

Ezek célja, hogy személyes tapasztalataid révén kerülj közelebb az adott 
témakörhöz .

A  keretben olyan információkat találsz, amely alap-
ján tehetsz azért, hogy környezetünk élhetőbb legyen .

Jellegzetes hibák, tévképzetek, félreértések elkerülésében segít a
NE HIBÁZZ!  rész .

Könyvünk számos érdekességet, váratlan, szokatlan tényt tartalmaz . 

Ezeket a  keretben találod meg .

A keret tudománytörténeti érdekessé-
geket tartalmaz . Ha nem értjük meg elődeink gondolkodását, önma-
gunkat sem érthetjük .

A fizika fontos üzenete, hogy a dolgok mennyiségileg jellemezhetők, és 
a folyamatok eredménye kiszámítható . Néhány egyszerű példán mu-
tatjuk ezt be a SZÁMOLJUK KI!  részben .

A lecke összefoglalóját, a legfontosabb információkat a NE FELEDD!  
keret tartalmazza .

Az EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK  rész segít ellenőrizni, 
meg  értetted-e a lecke legfontosabb üzenetét .

A leckék végén található ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK 
nagyobb kihívás elé állítják a diákokat, ezek olyan tanulóknak készül-
tek, akik szeretnek fizikával kapcsolatos problémákon gondolkodni . 
Mérnöki, orvosi és természettudományi irányú felsőfokú tanulmá-
nyokra készülőknek elengedhetetlen, hogy ezeken a feladatokon is tör-
jék a fejüket .

Kedves Olvasó! Reméljük, hogy örömmel fogod forgatni ezt a könyvet, 
és hasznodra válik . Sok sikert kívánunk! 

A szerzők
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A FÉNY TERMÉSZETE.  
HOGYAN LÁTUNK?

A fák és az ég 
világosabbak a képen,  
mint a tükörképük. 
Mivel magyarázhatjuk,  
hogy a tükörkép sötétebb?
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1. | A tér és az idő tartományai

8

Az elektromágneses hullám

A tárgyakat csak akkor látjuk, ha róluk fény jut a szemünkbe . A fény az elekt-
romos és a mágneses mező hullámzása, röviden elektromágneses hullám .  
A fényben hullámzó elektromos és mágneses mezőt nem érinthetjük meg 
úgy, ahogy a körülöttünk lévő tárgyakat . Az elektromágneses hullámok 

ugyanakkor energiát szállítanak 
(érezzük a Nap melegét), és kölcsön-
hatásba lépnek a különböző anyagok-
kal . Ezért vagyunk képesek a fény és  
a hősugárzás érzékelésére .

Az elektromágneses hullámban az 
elektromos és mágneses tér változik . 
Ha nyíllal ábrázoljuk az elektromos 
mező térerősségét, az ábrán látható 
módon lehet lerajzolni egy egyszerű 
elektromágneses hullámot .

Az elektromágneses  
hullámot jellemző  
mennyiségek

Az elektromágneses hullámot a hul-
lámhossza, periódusideje vagy 
frekvenciája, a terjedési sebessége 
és az erőssége (intenzitása) jellemzi . 

A hullámhossz két szomszédos hul-
lámhegy távolsága . Jele: λ (lambda) .

„A legnagyobb rejtély a fény, mert 
a fényt nem tudom átvilágítani. 
A sötétség egy nagyon egyszerű 
dolog, meg kell találnom a tech-
nikát, a lámpát, amivel bevilá-
gítom, így le van leplezve, mint 
ahogy egy rejtvény meg van fejt-
ve. Itt kezdődik valahol a csoda,  
a napfényben.” 

(Mészöly Miklós)

1. | Miért nem tudjuk megfogni a fényt?

 Q  Pillanatkép egy, az x tengelyen haladó elektromágneses hullámról. Az elektromos 
térerősségvektor (kék nyilak) és a mágnesesindukció-vektor (piros nyilak) merőlegesek 
egymásra és a hullám terjedésének irányára, nagyságuk periodikusan változik.  
Más szavakkal megfogalmazva, az elektromágneses hullámban az elektromos  
és mágneses mező szabályosan ismétlődve erősödik és gyengül.

x hullámhossz  

λ (la
mbda)

1. | Miért nem tudjuk…?
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1. | Miért nem tudjuk…?

9

9

A hullám terjedése során a hullámhegyek a terjedés irányába mozdulnak 
el . Sebességük a hullám terjedési sebessége, aminek nagyságát c-vel je- 
löljük .

A hullámhosszt a terjedési sebességgel elosztva megkapjuk, hogy egy teljes 
hullám mennyi idő alatt halad át a tér egy pontján . Ez az idő a hullám perió-
dusideje . A periódusidő jele T . Tehát: 

(hullámhossz)(periódusidő) .
(terjedési sebesség)
λT

c
=

A rezgés szaporaságát a gyakorlatban a periódusidő reciprokával adjuk meg . 
Ezt a mennyiséget frekvenciának nevezzük, jele f. Mértékegységének külön 
neve is van, ez a hertz (Hz) . Ha a hullám frekvenciája 50 hertz, akkor 1 s alatt 
éppen 50 teljes hullám halad át a megfigyelési ponton .

Az elektromágneses hullám frekvenciáját, terjedési körülményeit a hul-
lámot létrehozó fizikai folyamatok határozzák meg . Ha 100 MHz (mega-
hertz) frekvenciájú váltakozó áramot vezetünk egy antennába, akkor az 
antenna 100 MHz frekvenciájú elektromágneses hullámokat fog a térbe  
sugározni .

Az elektromágneses hullámok ter-
jedési sebessége elsősorban attól 
függ, milyen közegben haladnak .  
A nagyon ritka levegőben rendkí-
vül gyorsan terjednek . A fény és 
a többi elektromágneses hullám a 
légkörben nagyjából 300  000 km-t 
tesz meg másodpercenként . Töké-
letes vákuumban (teljesen légrit-
kított térben) az elektromágneses 
hullámok frekvenciájuktól, hullám-
hosszuktól függetlenül ugyanolyan 

 Q  Jobbra mozgó szinuszos elektromágneses hullám egy korábbi (satírozott 
szinuszhullám) és egy 4,33 attoszekundummal (4,33 · 10–18 s = 4,33 as) későbbi (csak 
vonallal jelölt szinuszhullám) pillanatban (egy nanométer, azaz 1 nm = 10–9 méter)

távolság (nm)

el
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0

–1

–2
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Feladat: Határozzuk meg a bal ol-
dali ábrán látható elektromágneses 
hullám terjedési sebességét és hul-
lámhosszát!

Megoldás: Az ábráról leolvasható a 
hullámhossz. Az első hullámhegy 
helye 1,6 nm. A leolvasást segíti, 
hogy a vízszintes tengely beosztá-
sa az ábra tetején is megtalálható. 
A második hullámhegy ugyaneb-
ben a hullámban 7,9 nm-nél van.  
A hullámhossz tehát 

7,9 nm – 1,6 nm = 6,3 nm.

A terjedési sebesség is leolvas-
ható az ábráról. Figyeljük balról 
az első hullámhegyet. A kiindu-
lási helyzete 1,6 nm (az ábrán a 
satírozott hullámot kell nézni). 
4,33 attoszekundummal később 
ugyanez a hullámhegy kicsit jobb-
ra mozdult (most a másik hullámot 
kell nézni). A hullámhegy helye  
2,9 nm. Az adott idő alatt tehát  
2,9 nm – 1,6 nm = 1,3 nm utat tett 
meg. A sebesség nagyságát az út 
és a megtételéhez szükséges idő 
hányadosa adja: 

c =
,3  nm

4,33  as
=

,3  · 10–9 m

4,33 ·  10–18 s
= 3 · 10 8  

m

s
= 300 000  

km

s
 .

c =
,3  nm

4,33  as
=

,3  · 10–9 m

4,33 ·  10–18 s
= 3 · 10 8  

m

s
= 300 000  

km

s
 .

SZÁMOLJUK KI!

A hullám terjedési sebességét a hullámhossz és a periódusidő hányadosa-

ként adhatjuk meg: c = 
λ
T . A periódusidő reciproka a frekvencia: f = 

1
T . Ennek 

segítségével az előzőek miatt így fejezhető ki: c = λf. Ez tehát azt jelenti, hogy 
állandó terjedési sebesség esetén a hullámhossz és a frekvencia fordítottan 
arányosak egymással. A frekvencia mértékegysége a hertz, ami a másodperc-

cel így fejezhető ki: 1 Hz = 
1
s . Ha tehát a hullámhosszt méterben megszoroz-

zuk a frekvenciával hertzben, akkor a hullám terjedési sebességét m/s egy-
ségben kapjuk meg. 
Ezek az összefüggések általánosan igazak, nemcsak elektromágneses hullá-
mokra, hanem mindenféle hullámmozgásra érvényesek.

NE HIBÁZZ!

1. | Miért nem tudjuk…?
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A fény természete.  Hogyan látunk?

10

Az elektromágneses hullámban 
elektromos és mágneses mező 
hullámzik.

Jellemző mennyiségei a hullám
hossz, a terjedési sebesség, a frek
vencia. Bármely kettő ismereté
ben a harmadik kiszámítható.

A fény frekvenciáját, illetve pe
riódusidejét keletkezésének kö
rülményei, terjedési sebességét 
pedig az a közeg határozza meg, 
amelyben terjed. Hullámhossza a 
terjedési sebesség és a periódus
idő szorzata.

A fény terjedési sebessége légüres 
térben nagyjából 300 000 km/s.

NE FELEDD!

gyorsan terjednek, ez a sebesség egy kilenc számjegyből álló egész szám:  

c = 299 792 458 ms  .

Érdekes és fontos, hogy a fény légüres térben mérhető terjedési sebességénél 
semmilyen fizikai hatás nem terjedhet gyorsabban . Ennek következményei-
vel Albert Einstein foglalkozott a huszadik század elején .

Ha valamit fényesebbnek látunk, akkor a tárgyról érkező fényhullámok amp-
litúdója nagyobb . Ilyenkor azt mondjuk, hogy erősebb fény jut a szemünk-
be . A hullámzás erősségét megadó amplitúdónak az elektromos térerősség 
hullámzás közben felvett legnagyobb értékét nevezzük . A látható fényben, 
illetve az összes elektromágneses hullámban energia terjed . A hullámokban 
terjedő energia az amplitúdó négyzetével arányos. A másodpercenként fe-
lületegységeken áthaladó energiát intenzitásnak nevezzük . Az intenzitás azt 
mondja meg, hogy 1 m2 felületen (a felületre merőlegesen) hány joule energia 
halad át 1 s alatt .

A fény nagyjából 8,5 perc (500 má-
sodperc) alatt jut el a Nap felszíné-
ről a Földre.

A fény sebessége üvegben kb. 
200 000 km/s, vízben 225 000 km/s, 
gyémántban 124 000 km/s.

Kik és hogyan próbálták megmérni 
a fény sebességét?  

Miért volt szükség a fény sebessé-
gének méréséhez különlegesen 
pontos módszerekre?

NÉZZ UTÁNA!

1. feladat: Hány fényhullám fér el egy 30 cm-es vonalzó éle mentén? A fény 
frekvenciája legyen 5 · 1014 Hz. 

Megoldás: Először határozzuk meg a hullámhosszt. A hullámot jellemző meny-
nyiségek közötti kapcsolatot a lecke szövegében található összefüggés adja 
meg. Ezt átrendezve kapjuk: λ = c · T.

A c terjedési sebesség levegőben nagyjából 3 · 108 
m
s .

A periódusidő a frekvencia reciproka: T = 
1
f  = 

1
5 · 1014 Hz = 2 · 10–15 s.

Ennek alapján a hullámhossz: 

λ = c · T = (3 · 108 
m
s ) · (2 · 10–15 s) = 6 · 10–7 m = 600 nm.

A 30 cm-es távolságon így 30 cm
600 nm

 = 0,3 m
6 · 10–7m

 = 5 · 105 = 500 000,

vagyis félmillió fényhullám fér el. Az ilyen frekvenciájú fény narancssárga  
színű. 

2. feladat: Hányszor kerülné meg a fény a Földet egy optikai szálban, az Egyen-
lítő mentén, 1 s alatt? Üvegben a fény terjedési sebessége: c = 200 000 km/s;  
a Föld egyenlítői sugara: R = 6378 km.

Megoldás: Az optikai szál hossza megegyezik az Egyenlítő hosszával:

l = 2 R π = 2 ∙ (6378 km) ∙ π = 40 074 km ≈ 40 000 km.

Az optikai üvegszálban 1 s alatt a fény 200 000 km-t tesz meg, ami  
(200 000 km) / (40 000 km) = 5-ször nagyobb távolság, mint az Egyenlítő 
hossza. A fény tehát az üvegszálban ötször kerülné meg a Földet egyetlen  
másodperc alatt.

SZÁMOLJUK KI!

FI-505041101_Fizika 11_TK_beliv.indb   10 11/14/2017   9:19:50 AM



1. | Miért nem tudjuk…?
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1. Miért nem tudjuk megfogni a fényt?

2. Mi hullámzik az elektromágneses hullámban? 

3. Sorold fel az elektromágneses hullámot jellemző fizikai mennyiségeket, és hogy ezek a hullám milyen tulajdonságával 
kapcsolatosak!

4. Mi határozza meg az elektromágneses hullám frek venciáját, terjedési sebességét, hullámhosszát?

5. Terjednek-e az elektromágneses hullámok légüres térben? És a hang?

6. Nagyjából hányszor gyorsabb a fény a hangnál?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Rajzolj le egy levegőben terjedő 600 nm hullámhosszú szinuszos fényhullámot egy adott időpillanatban és 10–15 s-mal 
később!

2. Az alábbi táblázatban elektromágneses hullámok sebesség-, hullámhossz-, periódusidő- és frekvenciaadatai található-
ak. Másold le a táblázatot, és töltsd ki a hiányzó mezőket!

sebesség 200 000 km/s 300 000 km/s 270 000 km/s 300 000 km/s

hullámhossz 0,1 m 1 m 300 km

periódusidő 8 ns 200 ns

frekvencia 100 MHz 2,7 GHz 50 Hz

3. Valaki úgy akarja kiszámolni, milyen messze csapott le a villám, hogy megméri, a villám megpillantása után mennyi 
idővel később hallja meg a mennydörgést. Egy ilyen alkalommal 12 s-ot mér. Milyen messze csapott le a villám?

4. Az előző feladatban szereplő mérés elvégzése során a 12 s nem pontos, hanem másodpercre kerekített érték. Milyen ha-
tárok között változhat a villám távolsága ennek figyelembevételével? Mekkora hibát okoz, ha a fény terjedésének sebes-
ségét végtelen nagynak gondoljuk?

5. Egy, a leckében található ábrához hasonló szinuszos elektromágneses hullám sebessége 2,7 · 108 m/s, frekvenciája  
100 MHz. Milyen távol vannak egymástól a térben azok a pontok, ahol egy adott pillanatban éppen nincs elektromág-
neses térerősség? Mennyi idő telik el, amíg az elektromágneses tér erőssége ezekben a pontokban a maximális értékre 
növekszik?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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Már több mint 100 éve ismerjük 
az elektromágneses hullámokat. 
A XX. század elején felfedezték  
azt is, hogy elektromágneses 
hullámokkal jeleket (informá- 
ciót) továbbíthatunk. A szikratáv-
írót mára felváltotta a távközlési 
műholdak és a mobiltelefon- 
hálózatok bonyolult rendszere.  
A háztartási eszközeinkben, vagy 
a „radarkontroll” felirat mögött 
is az elektromágneses hullámok 
rejtőznek. Sőt, a klímaváltozás-
ban szerepet játszó üvegházhatás 
is az elektromágneses hullámok 
közé tartozó infravörös sugár- 
zás tulajdonságainak következ-
ménye. 

2. | Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok mindenütt jelen vannak a környezetünkben . 
Ilyen a látható fény, de ezenkívül még nagyon sok más elektromágneses hul-
lám – más néven elektromágneses sugárzás – vesz körül bennünket . Ezeket 
gyakorlati okokból a levegőben mérhető hullámhosszuk alapján csoportosít-
juk . 

Az alábbi táblázatban rendszerezve látjuk az elnevezéseket és a hozzájuk tar-
tozó levegőben jellemző hullámhosszakat:

Hullámhossz levegőben Elnevezés Felhasználás

méter, kilométer rádióhullámok rádióadások továbbítása

centiméter mikrohullámok mikrohullámú sütő, mobiltelefon

tized-ezred milliméter infravörös hullámok, 
hősugárzás

melegítés, távirányítók

néhány száz nanométer látható fény,
ultraibolya sugárzás

látás,
szolárium

pikométer röntgensugarak,  
gammasugarak

röntgenátvilágítás, anyagvizs-
gálat

pikométernél kisebb kozmikus sugárzás nagyenergiájú fizikai kutatások

(A nanométer 10–9 m-t, a pikométer 10–12 m-t jelent .)

Az elektromágneses hullámok egyik fontos tulajdonsága, hogy nagy sebes-
séggel haladnak a térben vagy az elektromos vezetékek, kábelek mentén . 
Ezért használjuk őket üzenetek, adatok, képek, hangok gyors továbbítására, 
például a rádió, a televízió és a telefon használata során .

Az elektromágneses hullámok kölcsönhatása az anyaggal

Ha elektromágneses hullámok új anyaghoz érnek, részben visszaverőd-
nek a felületről, részben behatolnak az új anyagba, ahol általában meg-

változott sebességgel és irányban 
haladnak tovább . Terjedésük so-
rán erősségük csökken, energiájuk 
egy részét átadják a környezetük- 
ben lévő atomoknak, molekulák- 
nak . 
Az elektromágneses hullámok és 
az anyag kölcsönhatása sok ténye-
zőtől függ . Az egyik legfontosabb 
ilyen tényező a hullám frekven-
ciája . Egy másik lényeges tényező  
az anyag felépítése, elektronszerke-
zete, mert ez dönti el, hogy adott 
frekvenciájú sugárzásból adott idő 
alatt mennyi nyelődik el egy anyag-
ban .

 Q Az elektromágneses hullámok

Melyek azok az elektromágneses 
hullámok, amelyek hamar elnye-
lődnek a Földet körülvevő vastag 
levegőrétegben (vagyis a légkör-
ben), és melyek azok, amelyek átha-
ladnak azon? Az alább látható kép 
alapján válaszolj! Mit mutat az ábra 
a mikrohullámokkal és az infravörös 
hullámokkal kapcsolatban?

NÉZZ UTÁNA!
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A fény általában visszaverődik a szilárd tárgyak felületéről, de a mikrohullá-
mok segítségével akár a föld alá vagy a falak mögé is benézhetünk . A techni-
kai alkalmazások egyik nagy csoportját a különféle célra kifejlesztett radarok, 
képalkotó eszközök jelentik .
Hogyan lép kölcsönhatásba az elektromágneses hullám az anyaggal? Az 
anyag atomokból épül fel . Az atomokban töltött részecskék, pozitív töltésű 
protonok és negatív töltésű elektronok vannak . Amikor az elektromágne-
ses hullámok anyagba ütköznek, a bennük változó elektromágneses mező 
kölcsönhatásba lép az anyagban lévő töltött részecskékkel, erőt fejt ki 
azokra, energiát ad át nekik . 

Hőmérsékleti sugárzás

Minden test elektromágneses sugárzást bocsát ki, amelynek jellemző frek-
venciája szoros kapcsolatban van a test hőmérsékletével . Ezért hőmérsékleti 
sugárzásnak is nevezik . A melegvérű élőlények hőmérsékleti sugárzása jel-
lemzően infravörös sugárzás .
Az egész világmindenséget egyenletes elektromágneses háttérsugárzás tölti 
ki, amely 2,725 K értékű hőmérsékleti sugárzás . Az ősrobbanáskor igen for-
ró univerzum mostanra ennyire hűlt le tágulása következtében . A világűrből 
nagy energiájú gamma-sugárzás is érkezik a Földre, ami például atomok, ré-
szecskék ütközésekor keletkezik, de érkezik a kozmoszból rádiósugárzás is .

 Q  Az elektromágneses hullám erőt fejt 
ki az anyag töltött részecskéire. A fény 
leginkább az atomok közötti kémiai 
kötést létesítő vegyérték-elektronoknak 
adja át energiáját. Hogyan rajzolnád be 
a képre az atommagokra ható erőket?

az elektromos mező térerőssége

az elektromos erő vektora

–

–

+

+

+

–

A rádióhullámok, az infravörös 
sugárzás, a mikrohullámok, a 
röntgensugárzás, az ultraibolya 
sugarak ugyanolyan elektromág
neses hullámok, mint a fény, csak 
más a frekvenciájuk, és így a hul
lámhosszuk is. A hullámhosszat 
a periódusidő (ami a frekvencia 
reciproka) és a terjedési sebesség 
szorzata adja meg. A nagyobb 
frekvenciájú elektromágneses hul
lámok adott idő alatt általában 
több energiát adnak át az anyag
nak, mint a kisebb frekvenciájúak.

Az elektromágneses hullámok az 
anyag töltött részecskéivel lépnek 
kölcsönhatásba.

NE FELEDD!

1.  Sorold fel a különböző elektromágneses hullámokat és a levegőben jellemző 
hullámhosszukat!

2.  Mivel lépnek kölcsönhatásba az elektromágneses hullámok, általában mi a kü-
lönbség ebből a szempontból a nagy- és a kisfrekvenciájú hullámok között?

3.  Mondj minél több példát arra, mire használhatóak az elektromágneses hullá-
mok!

4.  Hogyan lép kölcsönhatásba az elektromágneses hullám az anyaggal? Mi tör-
ténhet a kölcsönhatás során az anyaggal és az elektromágneses hullámmal? 

5.  Hány méter 1 nm és hány méter 1 pm?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Mi történik egy szabadon álló, nyugvó elektronnal, ha elektromágneses hul-
lám halad rajta át?

2. Van-e olyan élőlény, amelynek nagysága nagyjából megegyezik a fény hul-
lámhosszával? És a röntgensugárzás hullámhosszával? (A hullámhosszak  
levegőben értendők, a leckében található táblázat alapján válaszolj!)

3. Egy, a Föld légkörében haladó, elektromágneses hullám frekvenciája  
900 MHz. Mekkora a hullámhossza? Milyen sugárzásról lehet szó?

4. Igaz-e, hogy minden élőlény sugároz? Igaz ez az állítás bármely testre is?

5. Készíts a leckében található első táblázathoz hasonlót, csak sokkal részlete-
sebbet, az elektromágneses hullámokról!

6. Szerinted megtelhet-e egy szoba elektromágneses hullámokkal? Mire alapo-
zod a véleményedet? Vitasd meg az osztálytársaiddal is!

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK
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A pontszerű fényforrás árnyéka éles. A kiterjedt fényforrások, mint amilye-
nek például a fénycsövek, általában nem hoznak létre éles árnyékot . A teljesen 
megvilágított és teljesen árnyékos terület között elhelyezkedő, úgynevezett 
félárnyékban lévő pontokat a fényforrásnak csak egy része világítja meg . 

A látás

A látás során a megfigyelt tárgyról érkező fénysugarak a szemen haladnak 
keresztül . A szem képes arra, hogy a tárgy egy pontjából kiinduló fény-
sugarakat újra egy pontba gyűjtse össze . Ebben a szemlencse játssza a fő-
szerepet, aminek domború görbületét szemizmainkkal változtatjuk, amikor 

Az árnyék kialakulása

Hétköznapi tapasztalataink azt mutatják, hogy a fény homogén közegben  
egyenes vonalban terjed . A sarok mögött közeledő autó hangját halljuk va-
lamennyire, de látni sohasem látjuk, csak ha már kibukkant a fal mögül . Az 
egyenes csövön átnézve látjuk a másik végét, a meghajlított csövön át nem . 
Legegyszerűbben a fényforrásból induló és a terjedés irányába mutató nyilak-
kal tudjuk lerajzolni a fénysugarakat . A fénysugarak segítségével sok fényje-
lenség megmagyarázható .

Magyarázd meg fény-
sugarak segítségével, 
miért látszik a havon a 
macska éles árnyéka!

A lenti képen a Nap által 
megvilágított felhőket 
látod. Miért látszanak a 
fénykévék?

FIGYELD MEG!

 Q A félárnyék kialakulása

„Az ófrancia vis nyomán visage, 
ami a latin visusból ered, 

ez látást vagy tekintetet jelent, és 
kétségtelen, hogy a látás képessége 

 is ide van bekötve   – 
magyarul a lélek tükre, 

ez azonban inkább csak szóvirág. 
Nem a szem a lélek tükre, hanem a 

mimézis. 
Amit néz az emlős, 

még nem biztos, hogy 
látja.”

[Nádas Péter:  
Az élveboncolás gyönyörei;

a vis és a visage szavak arcot 
jelentenek, a visus latinul látás,  

a mimézis görög eredetű,
utánzást (mimikát) jelent]

3. | Hogyan látunk?
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távolra, illetve közelre nézünk . A fénysugaraknak a retinán (magyarul ideg-
hártyán) kell találkozniuk . Itt vannak azok a különleges sejtek, amelyek a 
fény energiája révén elektromos feszültséget állítanak elő . Az idegek az agyba 
vezetik az elektromos jelet . Az agy idegsejtjei révén a tudatunkkal értelmez-
zük és ismerjük fel a képet, szükség esetén el is raktározzuk memóriánkban .  
A látás ról, az emberi szem működéséről biológiaórán is tanulunk .

Hogyan gyűjti össze a szemlencse a fényt?

A levegőben a fény sebessége 3 ∙ 108 m/s . A szemlencse anyagában a fény 
lelassul . Ha a fény olyan közegbe lép, ahol a sebessége más, mint az eredeti-
ben, haladási iránya általában megváltozik, a fény megtörik . Ha a sebesség 
lecsökken, az új közegben a fény kissé jobban elhajlik a határfelülettől . Ha 
felgyorsul, akkor éppen ellenkezőleg, eredeti irányától a határfelület felé térül 
el kissé . Ha az új közegbe annak felületére merőlegesen lép be, változatlan 
irányban halad tovább . A szemlencsén való áthaladás során a fény kétszer 
is megtörik, és mindkétszer arra térül el eredeti irányától, amerre a lencse 
vastagszik .
A szemlencse közepe vastagabb, mint a széle, ezért a lencse összegyűjti,  
fókuszálja a rá eső fényt .

 Q A szem felépítése

retina

sárgafolt

látóideg

érhártya

üvegtest

szemlencse

pupilla

szaruhártya

szivárványhártya

Az ókorban és a középkorban úgy 
gondolták, hogy a szemből indul-
nak ki fénysugarak, miközben né-
zünk valamit. Úgy érveltek, hogy 
azért nem látunk csukott szemmel, 
mert ilyenkor nem indulnak ki su-
garak a szemünkből. Talán e téves 
elképzelés miatt hitték el, hogy le-
hetséges a „szemmel verés”.
Régen babonás csodálattal figyel-
ték az emberek a nap- és holdfo-
gyatkozást, ami szintén árnyékje-
lenség. Napfogyatkozáskor a Föld 
kerül a Hold árnyékába, holdfo-
gyatkozáskor a Hold a Földébe.

 Q A fény áthaladása üveglemezen és domború felületekkel határolt üveglencsén

Amikor egy víz alatt lévő tárgyat né-
zel, lehet ez az akvárium alján egy 
kő, egy hal, vagy a pohár vízben 
hagyott teáskanál, a tárgyról érke-
ző fény kezdetben vízben, utána 
levegőben halad, és a két közeg ha-
tárán átlépve megtörik. Ezért nem 
ott látjuk a víz alatti tárgyakat, ahol 
azok valójában vannak, hanem a 
szemünkbe érkező megtört fény 
irányából. Oldalról nézve a vizet  
sekélyebbnek, a halat közelebbinek 
látjuk. A teáskanál pedig megtörni 
látszik. 

FIGYELD MEG!

 Q  A víz alól a szemünkbe érkező 
fénysugarak a fénytörés miatt 
máshol mutatják az ecset nyelét, 
mint ahol valójában van
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1. Hogyan terjed a fény?

2. Magyarázd el, hogyan látunk! Miért szükséges a látáshoz fény, szem, ideg-
sejtek, agy?

3. Magyarázd meg, hogyan keletkezik az árnyék és a félárnyék!

4. Mi történik a fénnyel, ha új közegbe lép?

5. Miért látszik megtörtnek a pohár vízben levő kiskanál?

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Bizonyítsd be megfigyelésekkel vagy kísérlettel, hogy a fény egyenes vonal-
ban terjed! Tervezd meg a kísérletet vagy megfigyelést, rögzítsd a tapaszta-
lataidat és az azon alapuló érvelésedet!

2. A Nap óriási világító test, az árnyékok mégis élesek a Földön. Mit tapasztal-
nánk a Nap közelében elhaladó űrhajón?

3. Rajzold le a füzetedbe az alábbi briliánson (csiszolt gyémánton) áthaladó 
fény útját!

4. A 15. oldali alsó ábra megmutatja, hogyan halad át a fény üveglemezen és 
domború lencsén. Hányszor lép új közegbe a fény az áthaladás közben? Mi-
lyen szabályt követ az új közegbe való belépéskor? 

5. Hogyan haladna át a fény egy homorú felületekkel határolt lencsén?

6. Van-e a gyertyának árnyéka?

7.  Látható-e a lézersugár? Végezzetek az osztályban megfigyeléseket!

8. Egy kisfiú azt gondolta, hogy akkor fogja jól látni a Hold krátereit, ha a teli-
holdat nézi meg távcsövével. A teliholdon azonban valójában nehezebben 
látott krátereket, mint a félholdon. Vajon mi szükséges ahhoz, hogy jól látha-
tóak legyenek a Hold kráterei?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A fény egyenes vonalban terjed.

A szemünk összegyűjti a tárgy 
egy pontjából érkező fénysugara
kat, amiből a retina sejtjei elekt
romos jelet állítanak elő. A képet 
valójában az agyunk segítségével 
ismerjük fel.

Ha a fény olyan közegbe lép, ami
ben más a terjedési sebessége, a 
haladási iránya általában megvál
tozik, megtörik.

NE FELEDD!

A következő gondolatkísérlet segít 
megjegyezni a fény viselkedését a 
közeghatáron. Képzelj el egy szán-
kót, ami a csúszós hóról, ahol a tal-
pak jobban siklanak, szennyezett 
hóra vagy hómentes betoncsíkra 
érkezik. Ha a szánkó a határvo-
nalat merőlegesen lépi át, nincs 
irányváltozás. Ha azonban ferdén 
csúszik át a határon, akkor az egyik 
talpa részben már a betoncsíkon 
van, amikor a másik még teljes 
egészében a havon. A beton meg-
fogja a talpat, ami miatt a szánkó a 
felületen való átcsúszás során kis-
sé megváltoztatja haladási irányát.
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Az utazókiállítások és vidám-
parkok gyakori attrakciója a tü-
körszoba. Ha belenézünk a kü-
lönböző tükrökbe, hol kövérnek, 
hol soványnak látjuk magunkat. 
Néha pedig szinte megzavaro-
dunk a sok élethű tükörképtől, és 
nehezen találjuk meg a szobából 
kivezető utat.

4. | Ablaküvegek és tükrök

Hogyan alkot képet a tükör?

Ha a tükör felülete sík, akkor saját magunk élethű képét látjuk benne, egy 
apró különbséggel . Tükörképünk velünk szembe néz, de a jobb és a bal  
kezünk helyzete nem cserélődik fel benne úgy, mintha valóban megfordul-
nánk .

A tükörkép kialakulásának két feltétele van . Az első, hogy a tükör felületének 
legyen jó a fényvisszaverő képessége . A jó fényvisszaverő anyagok általában 
a fémek . Ennek oka a fémek belső felépítése . A fémekben a szabályos kris-
tályrácsba rendeződött atommagok és szorosan hozzájuk kapcsolódó elekt-
ronjaik mellett úgynevezett szabad vagy delokalizált elektronok is vannak, 
amelyek az atommagot elhagyva könnyen elmozdulhatnak az egész kristá-
lyon belül . Ezek hamar mozgásba jönnek a beérkező fény hatására, és vissza-
sugározzák a fényhullámokat .

A másik feltétel, hogy a felület legyen nagyon sima . A göröngyös felületről a 
fény szabálytalanul verődik vissza, az ilyen felületű falat vagy papírt megvi-
lágítva azon csak világos és sötét foltok látszanak . A sima felületről a fény 
szabályosan verődik vissza . Ekkor jelenik meg a tükör mögött a tükör előtt 
álló ember vagy bármilyen tárgy képe . A kép látszólagos, a tükör mögött va-
lójában semmi nincs, de a szabályos visszaverődés miatt úgy látszik, mintha 
a fénysugarak a tükörképből jönnének .  Q  A tükör mögött a tükör előtt álló dolog 

látszólagos képe tűnik fel
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A szabályos visszaverődés azt jelenti, hogy a fény ugyanolyan szögben hagyja 
el a felületet, ahogyan elérte . Így pattan a rugalmas labda is az ütőről vagy a 
falról tovább . 

A képen látható, hogy a tárgy egy adott pontjából induló fénysugarak a sza-
bályos visszaverődés után úgy haladnak tovább, mintha egy, a tükör mögötti 
pontból indultak volna ki, ami ugyanolyan távolságra van a tükör mögött, 
mint amilyen távol a tárgy a tükör előtt van . Azt mondjuk, hogy a kép lát-
szólagos, mert a széttartó sugarak olyanok, mintha a képpontból indulnának .

A mozivásznon megjelenő képet nem tükör, hanem átlátszó lencse segítségé-
vel hozzák létre úgy, hogy a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak valóban 
találkoznak a vásznon . Ilyenkor mondjuk azt, hogy a kép valódi .

Tükörképek a környezetünkben

A természetben a nyugodt vízfelszín szolgál tükörként, megfelelő megvilá-
gításban és jól megválasztott irányból nézve csodálatos tükörképek jönnek 
létre . Érdemes megfigyelni, hogy a vízben látszó tükörkép sötétebb, mint a 
valódi tárgy (a hegyek, a fák, az ég) . Ennek oka, hogy a visszaverődés során 
a felületre eső fény egy része megtörik, és a vízbe belépve elnyelődik .

A fémek a rájuk eső fény nagy ré
szét visszaverik. Sima felületekről 
a fény szabályosan verődik vissza, 
ez történik a tükrök esetében, 
amelyek lelke az általában üveg 
vagy műanyag hordozóra felvitt 
vékony, nagyon sima fémréteg. 
Az átlátszó anyagok, mint például 
az üveg vagy a tiszta víz, a rájuk 
eső fény egy részét visszaverik, a 
többit átengedik (miközben vala
mennyit el is nyelnek belőle).

NE FELEDD!

A szirénázó autók elejére gyakran 
a rendőrség vagy tűzoltóság fel-
irat tükörképe van felfestve, ami 
közvetlenül nehezen olvasható.  
A visszapillantó tükörben azonban 
a gépjárművezető jól látja.
A domború tükörben a környe-
zet nagyobb része látszik, mint 
a síktükörben. Ezért használunk 
domború visszapillantó tükröket 
is. A nehezen belátható kereszte-
ződésben elhelyezett segédtükör 
szintén domború.

 Q  Nehezen belátható útkereszte ző-
dés  ben elhelyezett domború tükör

 Q A szabályos visszaverődés során a szürkével satírozott szögek egyenlők

Kép

k = t

k t tárgy

 Q Tükörkép a tavon

A látszólagos képet szemünkkel 
közvetlenül látjuk, a valódi képet 
sok esetben csak akkor, ha a fény-
sugarak találkozási helyére vász-
nat vagy valamilyen sima felületű 
papírt, az optikai kísérletekben 
gyakran ernyőnek nevezett esz-
közt teszünk. 
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4. | Ablaküvegek és tükrök
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1. Hogyan viselkedik a rá eső fénnyel szemben az üveg és a fémből készült tárgy?

2. Hogyan készülnek a tükrök?

3. Mire használják a domború tükröket?

4.  Milyen felületről verődik vissza szabályosan a fény?

5. Hasonlítsd össze a fény szabályos és szabálytalan visszaverődését!

6. Magyarázd meg, mi az oka annak, hogy este a megvilágított szobából nem 
látunk ki az ablaküvegen, azonban kívülről jól belátunk a szobába!

EGYSZERŰ KÉRDÉSEK, FELADATOK

1. Rajzolj egy ábrát, ami a fénysugarak szabályos vissza-
verődését mutatja be! Jelöld az egyenlő szögeket!

2. Az üveg nemcsak átlátszóság szempontjából, hanem 
az atomok elrendeződését megvizsgálva is jobban ha-
sonlít a vízre, mint a fémekre. Miért?

3. Mikor jön létre valódi kép, és hogyan tehető láthatóvá?

4. Mikor jön létre látszólagos kép, és látható-e?

5. Hogyan alakul ki kép a tárgy pontjaiból induló fény tö-
rése, illetve visszaverődése során? 

6. Nézz utána, hogyan készül a golyóálló üveg! Mitől kü-
lönleges?

7. Hány fénysugár indul ki a megvilágított tárgy egy 
pontjából?

8. Nézd meg alaposan a jobb oldali képet! Hol látsz 
benne olyan fényjelenséget, amit ebben a leckében  
tanultál?

ÖSSZETETT KÉRDÉSEK, FELADATOK

A szépen megtisztított evőkanál 
domború és homorú tükörként is 
működik. A háztartásban főleg a 
rozsdamentes acélból készült esz-
közökben figyelhetsz meg általá-
ban torz tükörképeket.

FIGYELD MEG!

 
 Q  Kanál domború és homorú oldala 
által létrehozott képek

Az első tükröket úgy készítették, hogy egy fémlemez vagy egy megfelelő 
kődarab felületét egészen simára csiszolták, polírozták . A mai tükrök soro-
zat gyártásakor egy jól megmunkálható szilárd alapra – ez általában üveg –  
vékony fémréteget visznek fel . Régen higanyt használtak, ma inkább alumí-
niumot, ezüstöt . Ha a fémréteg a homlokfelületen van (például az autók 
reflektorában), akkor a tükröző fémréteget átlátszó, karcolásálló rétegekkel 
vonják be . Közönséges tükrök esetén a tükröző réteg az üveglap hátoldalára 
kerül, amit hátulról védőfestékkel vonnak be .

Átlátszó anyagok

A fény jelentős része általában visszaverődik a szilárd anyagokról, illetve ha-
mar elnyelődik bennük . Különlegességnek számítanak az átlátszó anyagok, 
ezekben haladva a fény erőssége alig csökken .

Az átlátszóság oka az anyag felépítésében, szerkezetében rejlik . 

Az üveg és egyes műanyagok mellett átlátszó a tiszta víz is . Ha homokszemek 
lebegnek benne, vagy szennyezett, akkor ezekről a fény visszaverődik, illetve 
a szennyeződéseken elnyelődik . Ezért látható a meder a kavicsos folyóparton, 
míg a homokos parton nem .
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Kevés találmány jelent annyi ál-
dást az emberiségnek, mint a 
szemüveg. Ha megfigyeljük em-
bertársainkat, minden máso-
dik–harmadik ember szemüve-
get hord. Csak képzeljük el, hogy 
mennyi veszteség érné az emberi 
tudást és haladást a rosszul látó 
emberek értékes munkájának 
kiesése miatt! És mennyi bosszú-
ságtól, csalódástól, keserűségtől 
szabadítja meg a szemüveg és a 
kontaktlencse azokat, akik nélkü-
le nem látnának élesen. 

5. | Szemünk világa

Látáshibák

A rövidlátó emberek az újságot el tudják olvasni, a közeli dolgokat jól lát-
ják, de a távolabbi tárgyakat nem látják élesen, mivel szemlencséjük a retina 
előtt hozza létre azok képét . A távollátók távolabbra jól látnak, de az ol-
vasáshoz szemüvegre van szükségük, mivel a közeli tárgyak képét szemük a 
retina mögött hozza létre . A távollátás gyakran időskorban alakul ki .

A szemlencsénk domború lencse, aminek alakját a szemizmok segítségével 
lehet változtatni . Az éleslátáshoz arra van szükség, hogy a szemlencse éppen 
a retinán gyűjtse össze a fényt . A szemlencse domborúbb, ha közelre nézünk, 
és laposabb, ha távolra . A távolról érkező, szinte párhuzamos fénysugarakat a 
laposabb szemlencse is képes összegyűjteni a retinán .
A szemüveg segítségével javítható a látáshibák egy része, mivel a szemüveg 
jól megválasztott lencséje támogatja a szemlencse működését .

Szemüvegek 

A szemüveg erősségét a dioptriája adja meg . Minél „nagyobb dioptriás” a 
szemüveg, annál erősebb . 

A negatív dioptria szórólencsét jelent. A szórólencse a szélénél vastagabb, a 
közepénél vékonyabb, ilyen lencsékkel lehet javítani a rövidlátást . A pozitív 
dioptria gyűjtőlencsét jelent, ezekkel javítható a távollátás .

A szemüvegek lencséjét hagyományosan üvegből vagy műanyagból készítik . 
Ezek egyrészt átlátszó anyagok, másrészt lelassul bennük a fény, ezért meg-
változtatják annak irányát, megtörik a fényt . Az üveg törésmutatója (az üveg 
anyagi minőségétől függően) 1,5 körüli érték, ami azt jelenti, hogy a fény se-
bessége üvegben a levegőben való sebességének (1,5 =) 3/2 része, azaz 2/3-a . 
A nagyobb törésmutatójú anyagok jobban megtörik a fényt . 

Egy +8 dioptriás hagyományos üveg szemüveglencse túl vastag és nehéz len-
ne . A korszerű műanyag lencsék törésmutatója akár 1,7 is lehet, ami feleolyan 
vékony és sokkal könnyebb lencsét jelent .

Különleges szemüvegek

A bifokális lencsék egy szóró- és egy gyűjtőlencséből (vagy két különböző 
dioptriájú szóró-, illetve gyűjtőlencséből) tevődnek össze . Olvasáskor is hasz-
nálhatóak, és a távollátást is javítják, ha a megfelelő tartományon át nézünk . 
A progresszív (multifokális vagy varilux) lencsék esetében a rövid- és a tá-

Amikor az elektromágneses hul-
lám új közegbe ér, megváltozik 
a sebessége, a hullámhossza, ha 
nem merőlegesen érkezik, akkor a 
haladási iránya is, de nem változik 
meg a frekvenciája!

NE HIBÁZZ!

 Q Bifokális lencse

távol

közel

Ha sokáig nézel közelre, mondjuk, 
tanulás közben, elfáradnak a szem-
lencse alakját változtató izmaid. 
Ha messzire nézel, vagy behunyt 
szemmel nézel egy elképzelt mesz-
szi tárgyat, akkor pihentetni tudod 
a szemizmaidat.
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