A FÉNY TERMÉSZETE
ÉS A LÁTÁS – OPTIKA

A szemünk a legfontosabb érzékszervünk, mert információink közel 80%-át ezen keresztül szerezzük be. Az információk fény formájában jutnak
szemünkhöz, de előtte nagyon
gyorsan – fénysebességgel –,
kalandos utat bejárva haladnak.
Mi a fény? Hol jön létre, hogyan
halad, miben nyelődik el? Miért
színes a világ? Hogyan látunk, és
hogyan segíthetjük látásunkat?
Ebben a témakörben a fény
terjedésével, fényjelenségekkel, a
látás mechanizmusával és néhány
optikai eszközzel foglalkozunk.
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A FÉNY TERMÉSZETE ÉS A LÁTÁS – OPTIKA

FÉNYÁR
A fény terjedése
Mi a fény?
Tekinthetünk-e fényforrásnak egy asztalt?
Hogyan mérték meg a fény sebességét?
Hogyan lehet az embernek két árnyéka?
Árnyékok

A fény az egyik legfontosabb fizikai jelenség. Ha fény
jut a szemünkbe, akkor azt valamiképpen érzékeljük, ez
a fényérzet. Ha ezt az érzetet agyunk feldolgozza, akkor
látunk valamit. Az információ a fény forrásától indul,
és nagyon gyorsan terjed.

Fényforrások

A fényérzet létrejöttének szükséges feltétele, hogy
a szemünkbe fény jusson. Azt a testet, amelyikről
a fény a szemünkbe érkezik, fényforrásnak nevezzük. Az önállóan világító testek az elsődleges fényforrások.
Ilyen a Nap, a gyertya, az izzólámpa, a gáztöltésű kisülési csövek, a világító dióda (LED), az óra számlapján
lévő foszforeszkáló számjegyek, a bankjegyek biztonsági, fluoreszkáló mintázata, a lézer, a világító rovarok.
A testek a rájuk eső fény egy részét visszaverik, s így
ők másodlagos fényforrássá válnak. Ilyen a Hold,
a bolygók és a legkülönbözőbb tárgyaink.
Ha a fényforrás mérete sokkal kisebb a jelenséggel
kapcsolatos egyéb távolságoknál, akkor pontszerű fényforrásról beszélünk. Ha ez az elhanyagolás nem engedhető meg, akkor kiterjedt fényforrással van dolgunk.

a szomszéd szobából az ajtó résén egy fénycsík szűrődik
be a szobába. Ezekből a tapasztalatokból a fény egy
fontos tulajdonságát tudjuk meg.
A fény egynemű anyagban egyenes vonalban terjed.
A fény csak addig terjed egyenes vonalban, amíg egy
másik anyaghoz nem ér. Például a zseblámpa egyenes
vonalú fénye a levegőből a kristályvázába jutva megváltoztatja útirányát.
A fenti jelenségekből az is kiderül, hogy a fényforrásból induló fényt egy résen vagy lyukon átengedve, a
rés vagy lyuk után fénynyalábbá alakul. A fénynyaláb
alakja lehet széttartó, mint a zseblámpáé, lehet párhuzamos, mint egy reflektoré, és lehet akár összetartó is.
A lyuk méretének csökkentésével a párhuzamos fénynyaláb vastagsága is csökken.
A nagyon vékony párhuzamos fénynyalábot fénysugárnak nevezzük.
A fénysugár fogalmát elsősorban a fénytani jelenségek
leírásához, magyarázatokhoz, illetve a fényjelenségek
szemléltetéséhez használjuk.

A fény terjedési sebessége
A fény terjedése

A Napból sugárzó fény minden irányba terjed, a zseblámpából kijövő fény egy kúp alakú teret világít meg,

A fény terjedési sebességéről hétköznapi tapasztalatunk
nincs. Otthonunkban, amint elhúzzuk a sötétítő függönyt, abban a pillanatban világos lesz. Azt gondolnánk,
hogy a fény terjedéséhez nincs szükség időre. Valószí-
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nűleg hasonló megfontolások után Arisztotelész is így
gondolta, s ez az elképzelés majd kétezer évig élt.
Galilei állította először, hogy a fényterjedés sebessége véges, bár megmérni ő sem tudta.

Forgó fogaskerék
Megfigyelő

Fényforrás

Távoli tükör

Fizeau fénysebességmérése a forgó fogaskerékkel
B
Nap

A
Föld

Jupiter

Io

Römer a Jupiter Io nevű holdjának
fogyatkozásait figyelte

Olaf Römer (1644–1710) dán csillagásznak 1676ban ez sikerült. A Jupiter legbelső holdjának (Io) keringési idejében észlelt periodikusan ismétlődő változásokat. A Nap, a Föld és a Jupiter együttállását követő
kb. fél évig nagyobb keringési időket mért, az azt követő kb. fél évben kevesebbet.
A Jupiter Io nevű holdjának a tényleges keringési
ideje 42 óra 28,6 perc. Ezt akkor lehet mérni, amikor
a Föld az A vagy a B pont közelében van, mert ekkor a
két bolygó távolsága az Io keringési ideje alatt gyakorlatilag nem változik. Amikor az A ponttól halad a B pont
felé, akkor nagyobb, a másik íven kisebb keringési időt
mért. Römer megértette, hogy a Föld Jupitertől való
távolodása során (A ponttól B pont felé) az Io hold egy
keringési idejének a végén a két bolygó távolabb van
egymástól, mint az elején. A féléves időtartam alatt,
midőn a Föld a Jupiterhez legközelebbi helyzetéből a
legtávolabbiba kerül, 130 holdfogyatkozás figyelhető
meg. Ezek együttes időtartama kb. 1000 másodperccel
volt több, mint az a tényleges keringési időből várható
lenne. Ebből az következik, hogy a fény kb. 1000 másodperc alatt teszi meg a földpálya átmérőjének megfelelő utat. A Föld pályasugara kb. 150 millió km. Számolhatjuk a fény sebességét: c = 2 · 150 000 000 km =
1000 s
m
= 3 · 108 . Römer az akkori, jóval pontatlanabb adas
m
tokkal 2,27 · 108 értéket kapott.
s
Az első sikeres „földi” mérést Hippolyte Fizeau
(1819–1896) francia fizikus 1849-ben végezte el.
Fizeau fénysugarat bocsátott át egy fogaskerék két
foga között. A keréktől 8633 méter távolságban lévő
síktükörről visszaverődő fény ugyanezen a fogközön
eljut a megfigyelő szemébe, ha a kerék áll. A kerék fordulatszámát növelve a visszavert fény fogra esik, ezért

nem jut el a megfigyelő szemébe. A fordulatszámot
tovább növelve a fény a következő fogközön már átha1
lad. (És így tovább.) A fény első eltűnése 12,6 fors
dulatszámnál következett be. A fogaskeréken 720 darab
egyenlő szélességű fog és 720 darab egyenlő szélességű
fogköz volt. Ezekből az adatokból Fizeau már ki tudta
számolni a fénysebességet. (Fizeau kb. 4,4%-kal nagyobb értéket kapott a valódinál.)
Később még mások (Foucault, Michelson) is dolgoztak ki újabb mérési eljárásokat, amelyek egyre kisebb
távolságokat igényeltek, mégis növelték a mérés pontosságát.
A fény terjedési sebessége egyenletes, azonban nagysága függ attól, hogy milyen anyagban halad. Legnagyobb sebességgel légüres térben, azaz vákuumban
terjed, levegőben alig lassabban, minden más anyagban
(pl. vízben, üvegben) azonban a vákuumbeli sebességhez
képest lassabban halad.
A fény vákuumbeli terjedési sebességét fénysebességnek nevezzük. Jele: c. A fénysebesség kerekítve:
km
m
c = 300 000
= 3 · 108
s
s
A fény terjedési sebessége néhány anyagban
(kerekített értékek)
Anyag

Sebesség

( kms)

Levegő

299 900

Szén-dioxid

299 900

Víz

225 000

Alkohol

220 600

Olaj

204 100

Jég

229 200

Plexi

201 300

Üveg

200 000

Gyémánt

124 000
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Kísérlet az árnyékjelenség bemutatására

Pontszerű fényforrással (erősen megvilágított kör alakú
nyílással) világítsunk meg egy gömböt!
A mögötte elhelyezett ernyőn kétfajta területet láthatunk; világosat és sötétet. A pontszerű fényforrásból induló fénysugarak közül a gömb által felfogottak mögött egy
árnyékkúp alakul ki.

Árnyékjelenség pontszerű és kiterjedt fényforrás esetén

A kúp pontjaiban nincs fény, az ernyőn egy sötét körlap
„látható”. Ez a tárgy teljes árnyéka, ezen a területen
kívül világos van.
Amennyiben a fényforrás kiterjedt, megváltozik a
megvilágított gömb árnyéka is. A teljes árnyék pontjaiba
a fényforrás egyik pontjából sem jut el fénysugár. Teljesen világos lesz az ernyőnek az a része, amelyet a fényforrás minden pontjából ér fénysugár. A teljesen sötét
és teljesen világos terület közötti átmeneti rész pontjaiba a fényforrás nem minden pontjából jut el fénysugár. Ezt a területet félárnyéknak nevezzük. A legismertebb árnyékjelenség a nap- és a holdfogyatkozás.
A hétköznapi életben is találkozhatunk árnyékjelenségekkel, félárnyékkal. Félárnyékot látunk például,
amikor az ablakon keresztül több helyről jut be a fény,
vagy amikor a jégtáncost több oldalról világítják meg
a reflektorok.

A fény természete

A XVII. század mozgalmasan telt el a fényjelenségek
törvényeinek megismerése terén. Ekkor születtek meg
a fény törését leíró összefüggések és az optikai leképezések törvényei. Több olyan felfedezés is történt, amely

utat nyitott a mikrovilág (mikroszkóp: Jansen, 1590),
illetve a csillagos égbolt (távcső: Galilei, 1609; Kepler,
1611) titkainak megismerése felé.
A fényre vonatkozó első átfogó elképzelést Huygens
adta meg 1687-ben. Szerinte a fény longitudinális hullám.
Elméletét hamarosan beárnyékolta Newton részecskemodellje, ami szerint a fény a fényforrásból induló
sok apró, gyorsan mozgó részecskéből áll.
Ez az elképzelés csak a XIX. század elején került
háttérbe. Young és Fresnel értelmezte a fényt először
transzverzális hullámként 1817-ben. Fresnel vezette
be a fényt hordozó anyagi közeg nevére az éter kifejezést. Ezt tovább erősítette az elektromágneses tér
Maxwell-féle elméletének megjelenése 1865-ben, majd
az elektromágneses hullámok Hertz általi kimutatása
1888-ban.
A XX. század legelején úgy tűnt, hogy a fény természete egyértelmű: a fény transzverzális hullám. 1905ben viszont ismét új helyzet állt elő. Albert Einstein
a fényelektromos jelenség sikeres értelmezése során a
fényt nagyon sok pici energiaadag áramaként írta le.
Ezzel ismét felbukkant a fény részecskemodellje. Nos,
akkor mi a fény? Részecske vagy hullám?

A fény mint hullám

A fény igen gyakran hullámtulajdonságokat mutat, viszszaverődik, megtörik, elhajlik, polarizálható.
A fényt transzverzális elektromágneses hullámnak
tekintjük.
Az elektromágneses jelző azt jelenti, hogy például
a hanggal vagy a vízhullámokkal ellentétben nem a
levegő vagy a víz részecskéinek rezdülései terjednek
tova, hanem az elektromos és mágneses mező rezdülései. Ezért a fény terjedéséhez nem szükséges anyagi
közeg.
A fény, hullámtulajdonsága miatt, egyik jellemző
mennyisége az f frekvencia, illetve az abból számítható
λ hullámhossz. A köztük lévő kapcsolatot már kilencedik osztályban tanultuk: c = λ ∙ f
Az elektromágneses hullámok vizsgálata során kiderült, hogy a fényhez hasonló, más jellegű elektromágneses hullámok is kelthetők. Ilyenek a rádióhullámok,
a mikrohullámok, vagy a röntgenhullámok. Ezek a hulkm
sebességgel haladnak vákuumban,
lámok is 300 000
s
a fénytől csak frekvenciájukban különböznek.
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A fény mint részecske

Max Planck német fizikus a testek hősugárzását leíró
kísérleti eredményeket csak meglepő magyarázattal
tudta igazolni. Azt kellett feltételeznie, hogy az anyagot
alkotó atomok, molekulák energiája csak meghatározott, diszkrét mértékben változhat.
Mivel a szilárd anyagban a részecskék energiájának
változása elsősorban rezgési energia változását jelenti,
az energiaváltozás a rezgés frekvenciájával arányos:
ΔE = h · v , ahol h egy univerzális állandó, az úgynevezett Planck-állandó, melynek értéke 6,63 · 10–34 Js.
A fény egyes jelenségekben úgy viselkedik, mint egy
részecske, az anyaggal való kölcsönhatás során ütközik,
elnyelődik, megváltozik a sebessége, az energiája. Ezek-

nek a jelenségeknek a magyarázatához Planck elméletét Einstein alkalmazta a fényre. Eszerint az elektromágneses hullámban az energia nem folytonosan és
nem is tetszőlegesen kis adagokban terjed.
Egy energiaadag (energiamorzsa) nagyságát a frekvencia határozza meg. A nagyobb frekvenciájú hullámok egy részecskéje nagyobb energiát szállít.
A fényt egyes jelenségekben részecskének tekintjük,
ekkor fotonnak nevezzük.
Egy foton legjellemzőbb tulajdonsága az E energiája, melyet Planck elképzelése alapján Einstein az
alábbi összefüggéssel határozott meg:
E = h·f

Hogyan oldjuk meg?

Mintafeladat
A 80 cm magas, 1 m × 1 m-es asztal közepe felett egy
lámpa függ. Az asztal árnyéka a padlón 1,5 m × 1,5 m-es.
Milyen magasan van a lámpa?

H 2
A2
=
A1 H – h

(

)

A1

H

a1

h

Megoldás

H=?
Az asztallap kerületét súroló fénysugarak az ábrán látható módon megrajzolják az árnyék határvonalát. Az
asztallap és árnyéka középpontosan hasonló síkidomok
(négyzetek). A hasonlóság középpontja a fényforrás,
amit most pontszerűnek tekinthetünk.
Középpontosan hasonló síkidomok területének
aránya a hasonlósági arányszám négyzetével egyenlő:

a2

A2

Adatok:
h = 0,8 m; a1 = 1 m; a2 = 1,5 m
___________________________

Innen a lámpa H magassága már kifejezhető:

H=

A2
A1
A2
–1
A1

·h =

a2
a1
a2
–1
a1

·h =

a2
· h = 2,4 m
a2 – a1

A lámpa a padló felett 2,4 méter magasan van. (Az asztal felett 1,6 méter magasan.)

A fényre szabott méter
Bay Zoltán (1900–1992) 1965-ben javasolta, hogy a hosszúság egységét (SI-alapmennyiség), a métert a fényhez
kössék. Javaslatát 1983-ban a Párizsban megtartott Súlyok és Mértékegységek Nemzetközi Konferenciáján fogadták el.
„A méter a fény által vákuumban a másodperc 1/299 792 458-ad része alatt megtett út.”
A méter új definíciójának elfogadása után a fénysebesség pontos értéke vákuumban: c = 299 792 458 m .
s
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Most Te jössz!

1. Mennyi idő alatt jut el a fény
a) Budapestről Pécsre (Pécs Budapesttől 200 km-re
van)?
b) a Napról a Földre?
c) a Napról a Neptunusz bolygóig?
A szükséges adatokat a Négyjegyű függvénytáblázatokból keresd ki!

4. A csillagászatban a távolságokat fényévben mérjük.
Egy fényév a fény által egy év (365 nap 6 óra) alatt
légüres térben megtett út. A Földhöz legközelebbi
csillag (a Napot nem számítva), a Proxima Centauri
kb. 4,22 fényévnyi távolságra van tőlünk. Hány km
ez a távolság?
A Proxima Centauri

2. „Billió mérföldekről jött e fény, ...
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja mennyi évezrede már.” – olvashatjuk Tóth
Árpád Lélektől lélekig című versében.
a) Hány km távolságot jelent 1 billió mérföld? (Számold magyar mérföld hosszúsággal!)
b) Mennyi idő alatt teszi meg ezt a távolságot a
fény?
A szükséges adatokat keresd meg az interneten!
3. Viharban a villámlás fényét és hangját 4,5 másodperc
különbséggel észleljük. Milyen messze történt a villámlás? A hang sebessége levegőben 340 m .
s
a) A fény sebességét olyan nagynak tekintsd, hogy
ne kelljen vele számolni!
b) Számításkor vedd figyelembe, hogy a fény sebessége levegőben 3 · 108 m !
s

5. Az utcai lámpa alól két lépést haladva az árnyékunkat a vízszintes járdán egylépésnyire becsüljük. Kb.
hányszor nagyobb a villanyoszlop a magasságunknál?
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A FÉNY TERMÉSZETE ÉS A LÁTÁS – OPTIKA

SUGÁRÖZÖN
Az elektromágneses spektrum
Milyen gyorsan terjed egy rádióhullám?
Lehet-e a fénynek lendülete, nyomása?
Hogyan hozhatunk létre hősugarakat?
Miért lehet a röntgensugarakat anyagvizsgálatra használni?
Röntgenfelvétel

Az előző leckéből kiderült, hogy a fény elektromágneses hullám, és létrehozhatunk a fényhez hasonló egyéb
elektromágneses hullámokat is. Vizsgáljuk meg most
részletesebben ezeket a hullámokat!

Az elektromágneses hullám

Maxwell elmélete szerint a változó mágneses tér megváltoztatja maga körül az elektromos teret, az így megváltozó elektromos tér pedig megváltoztatja maga körül
a mágneses teret, és így tovább.
Maxwell feltételezte, hogy ezek a változó terek a
forrásukról leszakadva, egymást keltve fenntartják magukat.
Az olyan elektromágneses teret, amely a forrásáról
leválik, és attól függetlenül tovaterjed, elektromágneses hullámnak (sugárzásnak) nevezzük.
Maxwell csak elméleti jóslatot tudott adni az elektromágneses hullámok létére, kísérletileg nem tudta őket
előállítani. Egyenletei segítségével ki tudta számolni az
elektromágneses hullámok terjedési sebességét vákuumban: c ≈ 3 · 108 m
s
Ez a sebességérték megegyezik a fény már korábban
megmért terjedési sebességével. A Maxwell-elmélet
egyik előrejelzése az volt, hogy a fény is elektromágneses hullám, melyet később kísérletekkel is bizonyítottak.

Az elektromágneses hullámok terjedési
tulajdonságai

Az elektromágneses hullámok terjedéséhez nincs szükség
közegre, hiszen benne az elektromágneses tér jellemzői:
az E térerősség és a B indukció változik periodikusan,
így az elektromágneses tér szinuszosan rezeg.
Az E térerősség- és a B indukcióvektorok minden
pontban merőlegesek egymásra és a terjedési irányra,
és azonos fázisban vannak. A terjedési irány homogén
közegben egyenes.
c

E

r

B
Az E és B fázisviszonyai a hullámban

Miután az E és B vektorok a hullám terjedési
irányára merőlegesek, kimondható, hogy az elektromágneses hullám transzverzális.

Az elektromágneses hullámok ﬁzikai tulajdonságai

A tapasztalatok szerint az elektromágneses hullám képes a hullámtérben lévő elektromos töltéssel rendelkező testnek megváltoztatni az energiáját és lendületét.
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Az energia- és lendületmegmaradási törvények csak
akkor maradnak érvényben, ha az elektromágneses hullámnak is energiát és lendületet tulajdonítunk. Emiatt
tömeggel is rendelkezik.
Az elektromágneses hullámnak van energiája, lendülete, tömege, tehát az anyag egy megjelenési formája.
Kilencedik osztályban már tanultuk, hogy a Napból
érkező fény energiát szállít a Földre, tehát a fénynek
van energiája. Másrészt a fénynek lendülete (nyomása)
is van, amit Pjotr Nyikolajevics Lebegyev (1866–1912)
orosz fizikus mutatott ki.
A torziós szálra fémlapokat erősített, egyik oldalukat
fehérre, a másikat feketére festette. Az eszközt légmentesen zárható üvegbura alá helyezte, és vákuumot létesített benne. A lapátokat fénnyel periodikusan világította
meg. Amikor a megvilágítás üteme megegyezett a torziós szál sajátfrekvenciájával, a torziós lengések rezonanciáját, erősödését tapasztalta. (A fehér fémlap a fényt
visszaveri, a fekete elnyeli, ezért a fehéret kétszer akkora erőhatás éri, mint a feketét.)

kös csóvája mindig a Nappal ellentétes irányba mutat.
Igazából két csóva alakul ki, az egyik gázból, a másik
porból van.

A teljes elektromágneses színkép

Igen sokféle elektromágneses hullám létezik. Éppen
ezért érdemes és lehet is az elektromágneses hullámokat
csoportokra osztani. Az osztályozás alapját az adja, hogy
az egyes hullámok keltési módja, terjedési tulajdonságai,
anyagokkal való kölcsönhatása, valamint gyakorlati alkalmazása különböző. Az ily módon csoportokba szervezett elektromágneses hullámok hullámhossz (vagy
frekvencia) szerinti sorozatát teljes elektromágneses
színképnek (spektrumnak) nevezzük.
Az elektromágneses színképnek három nagy csoportja van: a rádióhullámok, az optikai hullámok és az
ionizáló sugárzások.

A rádióhullámok
Üvegbura
Periodikus megvilágítás

Vákuum

Lebegyev torziós ingával mutatta ki a fénynyomást

A Nap körül keringő üstökös olyan, mint egy nagy,
piszkos hógolyó. Anyaga por, kavics és jég. A pályáján
a Nap közelébe érve elkezd olvadni, kialakul a kóma,
és a napszél (fénynyomás) hatására a csóvája. Az üstöA Hale–Bopp-üstökös 1997-ben volt látható hazánkból
 Vajon melyik csóvája áll gázból, melyik porból?

A rádióhullámokat (λ ≥ 0,3 mm) elektromos rezgőkörrel állítjuk elő. Az égbolton vannak olyan csillagok, melyeket az általuk kibocsátott rádióhullámok észlelésével
fedeztek fel (pl. a kvazárok). A rádióhullámok alapvetően az információ (hang, kép) továbbításában játszanak
fontos szerepet.
A hosszúhullám (λ ≥ 1000 m) a Föld felülete mentén terjed, akár több ezer km távolságra is. A rádiózás
ebben a sávban kezdődött az 1920-as években. Ezt a
hullámhosszat ma már csak az amatőr rádiósok egy
része használja.
A középhullámnak (1000 m ≥ λ ≥ 200 m) már jobbak a terjedési tulajdonságai. A Föld felülete mentén
terjed, és az ionoszféráról visszaverődik.
A rövidhullámok (200 m ≥ λ ≥ 10 m) már egyenes
vonalban terjednek. Az ionoszféráról és a Földről viszszaverődve több ezer km-re eljutnak.
Az ultrarövidhullám (URH) (10 m ≥ λ ≥ 0,3 m)
tartományában sugároz a legtöbb rádió- és televízióadó.
Ezek a sugarak egyenes vonalban terjednek, áthatolnak
az ionoszférán, kijutnak a világűrbe, a Föld görbületét
nem követik, ezért a Föld felszínén nagy távolságra nem
jutnak el.
A mikrohullámok (0,3 m ≥ λ ≥ 0,3 mm) terjedése
hasonló a látható fényéhez. Ebben a hullámhossztartományban rengeteg technikai eszközünk működik,
például a radar, a mobiltelefon vagy a mikrohullámú
sütő.
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Az optikai hullámok

Az optikai hullámokat (0,3 mm ≥ λ ≥ 10 nm) többek
között felmelegített, izzó anyagok bocsátják ki.
Az infravörös hullámokat (0,3 mm ≥ λ ≥ 1 μm)
szokás hősugárzásnak is nevezni. A hőforrás melege
sugárzó energiává alakul, és az felmelegíti az őt elnyelő testet. A napfény látható tartományú sugárzása mellett az infravörös hullámai miatt is lesz melegünk a tűző
napon. Az infraszaunában a hősugárzás melegíti testünket. A sötétben látó készülék ilyen hullámokat detektál. Ma már egyre gyakrabban készítenek hőképeket.
Az infravörös képalkotást egyrészt orvosi, másrészt ipari
diagnosztikára használják. Ezenkívül alkalmazzák például vagyonvédelmi, biztonságtechnikai, határvédelmi,
mezőgazdasági, katasztrófavédelmi területeken is. Az
épületről készült hőképről leolvasható, hol szökik a hő.
Valójában ez egy hamis színes kép, ahol a hőmérsékletértékekhez színeket rendelünk.

Euróbankjegyek UV-A fényben

Az UV-C (200–280 nm) tartományt a földi légkör
teljesen elnyeli. Csak az űrhajósoknak kell ellene védekezniük.
Az UV fény alkalmazása igen elterjedt. A bankjegyeket fluoreszcens festékkel jelölik meg, ami UV-A
fényben láthatóvá válik.
Az UV-C roncsolja a kórokozók DNS-ét, ezért alkalmas fertőtlenítésre. Kerthelyiségekben nyári estéken
szívesen használnak UV-A fényt kibocsátó rovarcsapdákat. Az ultraibolya fény odacsalogatja a rovarokat,
majd azok a fémrácsba repülve a nagyfeszültségtől elpusztulnak.

Ionizáló sugárzások

Hőfotó egy épületről

A látható fényhullámmal (760 nm ≥ λ ≥ 380 nm)
később foglalkozunk majd.
Az ultraibolya hullám (380 nm ≥ λ ≥ 2 nm) már
hatással van az élő szövetre, elsősorban a bőrre. Mi nem,
de bizonyos állatok (rovarok, hüllők, madarak) látják.
Hatása alapján három részre osztjuk az ultraibolya tartományt.
Az UV-A (315–380 nm) az emberi szervezet számára hasznos. Elősegíti a csontképződést (D-vitamin)
és a barnulást. Hiánya angolkórt okoz.
Az UV-B (280–315 nm) bőrrákot, szemkárosodást
okoz. A légkör ózonrétege normális esetben ezt a komponenst „elnyeli”. Az utóbbi évtizedekben az ózonréteg
elvékonyodott, ezért kell komolyan venni azt a tanácsot, hogy 11 és 15 óra között, aki teheti, ne menjen a
napra!

Az ionizáló sugárzások (2 · 10–9 m ≥ λ ≥ 10–13 m) eredetével részletesebben majd atomfizikai tanulmányaink
során fogunk megismerkedni.
A röntgensugárzás (2 · 10–9 m ≥ λ ≥ 6 · 10–12 m) nagy
frekvenciájának köszönhetően áthalad a fémen is.
Anyagvizsgálatra használják az iparban és az orvosi
diagnosztikában. A nagymértékű besugárzás roncsolja
az élő szöveteket.
A gamma-sugárzás (2 · 10–10 m ≥ λ) az atommagok
átalakulásai során keletkezik. Az iparban anyagvizsgálatra, az élelmiszeriparban sterilizálásra használják.
Pusztítja a gyorsan szaporodó sejteket, ezért az élő szövetekre roncsoló hatású. A daganatos betegségek bizonyos fajtáinál sugárterápiás kezelés során alkalmazzák.
A másodlagos kozmikus sugárzás (2 · 10–13 m ≥ ≥ λ).
A világűrből érkező nagy energiájú elemi részek (protonok, elektronok stb.) alkotják a kozmikus sugárzást.
A felső légkörbe érkezve atommag-átalakulásokat idéznek elő, az ennek során keletkező igen nagy frekvenciájú
elektromágneses sugárzást nevezzük másodlagos kozmikus sugárzásnak. Szerencsére ezek nem lépnek kölcsönhatásba az élő anyaggal, ezért nem károsítják azt.
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Átengedi a Föld
légköre?

igen

nem

igen

Hullámhossztartomány
Hullámhossz (m)

rádióhullám
103

mikrohullám
10–2

infravörös fény
10–5
0,5 · 10–6

nem

ultraibolya röntgen10–8
10–10

gamma10–12

A hullámhossz
nagyságrendje
épületek

ember

pillangó

tűhegy

egysejtű

molekula

atom

atommag

Frekvencia (Hz)
104

108

1012

1015

1016

1018

1020

A teljes elektromágneses színkép

Most Te jössz!

1. A csillagászatban az optikai távcsövek mellett ma
már használnak rádiótávcsöveket és röntgentávcsöveket is. Míg rádiótávcsöveket a Földön helyezik
üzembe, addig a röntgentávcsövet mint űrtávcsövet kilövik a világűrbe, és onnan küldi a Földre az
adatokat. Vajon mi lehet az eltérő üzemeltetés oka?
A fenti ábra segíthet.
2. Számítsd ki, milyen hullámsávban sugároznak az
alábbi hullámok!
a) CB-rádiózás: 27 MHz.
b) Garázsajtónyitó: 40 MHz.
c) GPS: 1575 MHz.
d) Kossuth rádió: 540 kHz.
e) Távközlési műhold: 11 GHz.

3. Mai, tegnapi és tegnapelőtti kenyérből egy-egy azonos méretű darabot ugyanannyi ideig melegítünk a
mikrohullámú sütőben. Melyik melegszik legjobban,
legkevésbé? Miért? (Próbáljuk is ki!)
4. Bay Zoltán radarjelet küldött a 384 000 km távolságban lévő Holdra. A kibocsátást követően mennyi
idő múlva érkezett meg a visszhang?
A VLA (Very Large Array) rádiócsillagászati obszervatórium
27 önálló rádiótávcsőből áll (Új-Mexikó, Egyesült Államok)
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A FÉNY TERMÉSZETE ÉS A LÁTÁS – OPTIKA

A FÉNY TERMÉSZETE
Fotonok
Lehet-e a fény részecske?
Mekkora egy fényrészecske tömege?
Miért fogy a Nap tömege?
Hogyan képes a Nap a fénysugarakat elgörbíteni?
Csillagunk, a Nap

Az előző lecke alapján a fényt elektromágneses hullámnak tekintettük. Vannak azonban olyan jelenségek,
amelyek nem értelmezhetők ezzel a tulajdonsággal.
A XX. század legelején időszerűvé vált tisztázni a fény
természetét. Az első lépést Planck tette meg.

Az energiaadagok elmélete

A hő terjedésének egyik ismert módja a hősugárzás.
Ennek törvényszerűségeit már a XIX. század közepén
kísérletileg megállapították. Mivel a hősugárzás elektromágneses hullámok formájában történik, meg próbálták az elektromágneses hullámok elméletével
megmagyarázni a tapasztalt törvényszerűségeket.
A sugárzási törvények magyarázata azonban minden
erőfeszítésük ellenére a kor legjobb fizikusainak sem
sikerült.
Szilárd anyagokban az atomok, molekulák rezgőmozgást végeznek, a mozgás energiáját a rezgés f frekvenciájával lehet jellemezni. 1900-ban Max Planck a
kísérleti eredmények magyarázatára egy olyan elméleti megközelítést tett, ami szerint a részecskék energiája nem változhat tetszőleges módon. Amikor azt feltételezte, hogy csak ΔE = h · f mértékű energiaváltozás
lehetséges a rezgő atomok, molekulák állapotában, akkor talált egy olyan matematikai formulát, amely tökéletesen visszaadta a kísérleti eredményeket. Elmélete,
az energiakvantumok létezése forradalmian új volt, mert
addig a fizikai gondolkodásban a jelenségek, hatások
folytonosságát természetesnek vélték. Planck elméletét
Einstein kiterjesztette az elektromágneses sugárzásra is.

A Planck-állandó számértéke nagyon kicsi, ezért az
energiakvantum is az, még nagyon nagy frekvenciák
esetében is. Válasszunk ki például a látható fény tartományából egy hullámot, aminek a hullámhossza 500 nm!
m
8
c 3 · 10 s
= 6 · 1014 Hz
Ennek a frekvenciája: f = =
λ 5 · 10–7 m
Az E = h · f Planck-formulából láthatjuk tehát, hogy
erre a fényre egy energiakvantum nagysága:
E = 6,63 · 10–34 J · s · 6 · 1014 Hz = 3,98 · 10–19 J
Ez a hagyományos energetikai folyamatokban kimutathatatlanul kis érték.

Tömeg–energia-egyenértékűség

Kilencedik osztályban már tanultuk, hogy Albert
Einstein 1905-ben kapcsolatot mutatott ki a test nyugalmi energiája (E) és a tömege (m) között: E = m · c 2.
A képlet jelentése Einstein megfogalmazásában: „Egy
test tömege az energiatartalmának mértéke.” Ez az
egyenlet a tömeg–energia-egyenértékűség egyenlete.
Az előző leckében már láttuk, hogy az elektromágneses hullámnak is van lendülete, így tömege is. Egy
E
E energiájú foton Einstein meggondolása szerint m = 2
c
tömeget hordoz. Ezek szerint, ismerve a Nap sugárzási
tulajdonságait, a Nap csupán a kisugárzott elektromágneses sugárzás miatt másodpercenként kb. 4 millió
tonna tömeget veszít. Természetesen, figyelembe véve,
hogy a Nap tömege közel 2 · 1030 kg, az eddig elvesztett
tömege is jelentéktelen a teljes tömegéhez képest.
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A fény kettős természete

A fény fotokémiai hatása

Einstein, Planck elméletét felhasználva a fényt mint
részecskét tudta értelmezni. Az elektromágneses hullám
energiaadagjából és a fénysebesség négyzetéből tömeget
tudott hozzá rendelni. Einstein a fényrészecskét fotonnak nevezte el. Elméletével a fényt hullámként és részecskeként is le lehet írni. A két tulajdonság nem kizárja, hanem kiegészíti egymást.
A fénynek, azaz a fotonnak kettős természete van:
egyaránt képes részecske- és hullámtulajdonságokat
mutatni.
A fény hullámtermészete a terjedés során, részecsketermészete az anyaggal való kölcsönhatásban nyilvánul
meg.

A foton tulajdonságai

A fotonok különleges részecskék. Nem alkalmazhatók
rájuk a Newton-egyenletek, mert azokba a fotonok
nyugalmi tömegét kellene helyettesíteni. A fotonok
nyugalmi tömege zérus. Természetesen energiájuk van,
és az E = h · f. Az E = m · c 2 összefüggés segítségével
tudjuk értelmezni a foton tömegét:
E h·f
=
c2
c2
Ha a fotonnak tömege is van, akkor lendülettel is
kell rendelkeznie.

m=

h f
I = m·c = ·
c
A fotonoknak nincsen töltésük, ezért elektromos
vagy mágneses térrel nem téríthetők el.
Foglaljuk össze táblázatba is a foton tulajdonságaival kapcsolatos képleteket:
A foton tulajdonságai
Energiája (E)

E = h·f

Vákuumbeli sebessége (c)

3 · 108

Nyugalmi tömege (m0)

0

Tömege (m)

m=

E
h·f
= 2
c
c2

Lendülete (I)

I=

h·f h
E
=
=
λ
c
c

Elektromos töltése (Q)

0

m
s

A fotokémiai hatás lényege, hogy bizonyos kémiai reakciókat csak adott frekvencia feletti fénnyel, azaz bizonyos minimális energiával rendelkező fotonokkal
hozhatunk létre. Ismert, hogy a Nap UV sugarainak
hatására lebarnulunk. Ha üveg mögött ülünk, bármenynyire is melegünk van a napsugárzástól, nem barnulunk,
mert az üveg az UV fény nagy részét elnyeli. Csak az
UV fény fotonjainak van elég energiájuk ahhoz, hogy
a bőrünkben létrehozzák a barnulás néven ismert fotokémiai reakciót.
Az UV és az annál nagyobb energiájú sugárzások
káros élettani hatásai is ezekkel a nagy energiájú fotonokkal magyarázhatók.
A környezetszennyezés hatására a Föld légkörének
UV-szűrő képessége az 1980-as évektől nagymértékben
lecsökkent. Ezzel párhuzamosan bizonyos bőrrákos
betegségek száma emelkedést mutat. Ezért hangsúlyozni kell, hogy a túlzott napfürdőzés egészségkárosító.
Mindenképpen kerülendő a nyári napozás 11 és 15 óra
között, és ajánlatos UV-szűrős napvédő krémet használni!

A gravitációs tér hatása a fotonokra

Ha a foton tömeggel rendelkezik, akkor a fotonra is hat a
gravitációs erő. Ez pedig azt jelenti, hogy a fénysugár
útja az optikában tanultakkal ellentétben nem mindig
egyenes, mert a gravitációs térben elhajlik a tömegvonzás hatására. Ha azonban kiszámítjuk, hogy mekkora
egy látható fény tartományába eső foton tömegének a
nagyságrendje, akkor arra 10–36 – 10–35 kg-ot kapunk. Ez
olyan kicsi tömeg, hogy a Földön ennek hatása nem
mutatható ki. Einstein felvetette viszont, hogy egy távoli csillag Nap mellett elhaladó fénye a Nap gravitációs terében talán már kimutatható mértékű elhajlást
szenved. Természetesen a Nap mögötti csillagok fényét
csak egy napfogyatkozás alatt lehetett megpillantani.
Az 1919-ben Afrika partjainál megfigyelhető napfogyatkozást kihasználva angol csillagászok a Nap mögött
elhaladó csillagok anomális mozgását kimérve igazolták
a fény elhajlását.

A fénynyomás

A fény hullámelméletéből már a XIX. század végén
levezették, hogy a fénynek nyomást kell gyakorolnia az
útjába helyezett felületre. A fénynyomás azonban a
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fotonokkal nagyon egyszerűen magyarázható, ahhoz
hasonlóan, ahogy a gázok nyomását is értelmeztük: az
anyagba becsapódó, tömeggel rendelkező fotonok lendületváltozást szenvednek, és ennek következtében erőt
gyakorolnak arra a felületre, amelyik őket elnyeli vagy
visszaveri. Ebből az erőből származik a fénynyomás.
Számítások szerint a Nap fénynyomása a Földön
10–5 Pa nagyságrendű nyomást okoz. Ez kimutathatatlan a normál légköri nyomás 105 Pa nagysága mellett.
A Nap fénynyomása azonban az üstökösök rendkívül
ritka csóvaanyagára már látható hatással van. A korai
műholdak pályája már észrevehetően módosult a fénynyomás hatására. Űrállomások nagyméretű napelemtábláinál is érzékelték azt a forgatónyomatékot, ami a
fénynyomásból adódott.

A Nemzetközi Űrállomás napelemtáblái, háttérben a Föld
horizontja látható

Max Planck (1858–1947)
Nobel-díjas (1918) német fizikus. Egy történet szerint a mindenben igen tehetséges Planck pályaválasztásakor a család egy fizikus rokonától is tanácsot kért. A rokon nem javasolta a fizikus pályát,
mondván, hogy a fizika lassan „véget ér”, másra fordítsa inkább tehetségét. Planck nem fogadta meg a
tanácsot. 31 évesen már az elméleti fizika professzora volt Berlinben.
Főleg a termodinamikában ért el nagy eredményeket (második főtétel). 1900-ban, az energiakvantum
bevezetésekor már nagy tekintély volt. Einstein első lelkes támogatói közé tartozott, a relativitáselmélettel
is sokat és eredményesen foglalkozott, az E = m · c 2 összefüggést is ő vezette le általánosan.
Az 1920-as évektől főleg a fizika világnézeti kérdései felé fordult, illetve tankönyvírói, oktatói feladatoknak tett eleget. A nácizmus sötét évei alatt is megtartotta emberi tisztaságát, és személyes példájával is Max Planck
azt hirdette, hogy a nehéz időkben meg kell keresni a „túlélés szigeteit”. Egy nagyon tanulságos gondolata,
ami különösen a modern fizikára bizonyult érvényesnek: „Valamely új tudományos igazság nem úgy szokott győzelemre jutni,
hogy az ellenfelek meggyőződnek, és kijelentik, hogy megtértek, hanem inkább úgy, hogy az ellenfelek lassanként kihalnak, és a
felnövekvő nemzedék már eleve hozzászokik az igazsághoz.”

Most Te jössz!

1. Igazoljuk számítással is a 15. oldalon szereplő állítást,
miszerint a Nap másodpercenként 4 millió tonna
tömeget veszít az elektromágneses sugárzás miatt!
A Nap teljesítménye kb. 3,86 · 1026 W.

4. Egy 100 kg-os alumíniumtömböt 100 K-nel felmelegítünk. Mennyivel nőtt a tömege? A hiányzó adatokat keressük ki a Négyjegyű függvénytáblázatokból !

2. Feltételezve, hogy a Nap 8 milliárd évig termeli az
energiát változatlan formában, mennyi tömeget fog
veszíteni azzal, hogy azt energiává alakítja át? Ez a
teljes naptömeg hány százaléka? Az adatokat keressük ki a Négyjegyű függvénytáblázatokból ! Használjuk
fel az előző feladat eredményét!

5. A paksi atomerőmű villamos teljesítménye 2000 MW.
Karbantartások miatt átlagosan az egyéves időtartam
14%-ában nem termel, egyébként éjjel-nappal a névleges teljesítményen működik. Mennyi tömeg alakul
át energiává az atomreaktoraiban egy év alatt, ha
hőteljesítményének 33,67%-át alakítja át villamos
energiává?

3. Tegyük fel, hogy 1 grammnyi tömeget teljes egészében villamos energiává alakítunk át. Mennyi pénzhez
juthatnánk ezáltal, ha 1 kWh energia ára kb. 40 Ft?
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A FÉNY TERMÉSZETE ÉS A LÁTÁS – OPTIKA

A FÉNY ÚJ KÖZEG HATÁRÁN
Fényvisszaverődés és fénytörés
Hogyan verődik vissza a fény egy sík lapról?
Miért fókuszál egy homorú tükör?
Előfordulhat-e, hogy vízből nem tudunk kivilágítani a levegőre?
Mi történik, ha homorú lencsére párhuzamos fénynyalábot bocsátunk?
Az olimpiai láng meggyújtása homorú tükörrel

Ha vékony fénynyalábbal, például lézerfénnyel megvilágítunk egy üveglapot, akkor azt látjuk, hogy a közeghatárhoz érkező fény egy része irányváltoztatással az új
közegbe lép, a másik része visszaverődik.

Azt tapasztaljuk, hogy a síktükörre párhuzamosan eső fénysugarak a visszaverődés után is párhuzamosak maradnak.

Fényjelenségek két közeg határán

A mechanikai hullámok vizsgálatakor megtudtuk,
hogy ha a hullám új közeg határához érkezik, akkor egy
része arról visszaverődik, másik része pedig behatol az
új közegbe. Ugyanez történik a fényhullámokkal is.

Kísérletek fényvisszaverődésre

1. Rögzítsünk a szögbeosztással ellátott korong közepére
síktükröt! A síktükör a korong középpontja körül könynyen elfordítható. Világítsuk meg a tükröt három párhuzamos fénysugárral! Úgy állítsuk be a fényforrást, hogy
a síktükör felé haladó párhuzamos fénynyalábok súrolják
a korongot!

2. Most egyetlen fénysugár visszaverődését vizsgáljuk!
– Beesési merőleges (n): a síktükörre merőleges egyenes (a
síktükör normálisa).
– Beeső fénysugár (n1): a síktükörhöz közeledő fénysugár.
– Visszavert fénysugár (n2): a síktükörtől távolodó fénysugár.
– Beesési szög (α): a beeső fénysugár és a beesési merőleges által bezárt szög.
n
n2
n1
– Visszaverődési szög (α′ ):
a visszavert fénysugár és a
beesési merőleges által bezárt szög.
α
α

Fénysugár visszaverődése síktükörről
Állítsuk be a fénysugarat úgy, hogy a korong nulla fokbeosztásán áthaladó fénysugár a tükörről önmagába verődjön
vissza! Ebből a helyzetéből forgassuk el a korongot, és olvassuk le a különböző beesési szögekhez (α) tartozó viszszaverődési szögeket (α′ )!
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A tapasztalat szerint a fényvisszaverődés tör vénye:
– A visszavert fénysugár a beeső fénysugár és a beesési merőleges által meghatározott síkban van.
– A visszaverődési szög egyenlő a beesési szöggel.

α G

O

t

Diffúz visszaverődés

Környezetünk tárgyainak felülete általában érdes. A ráeső párhuzamos fénysugarakat szabálytalanul verik viszsza. Ez a diffúz (szórt) visszaverődés teszi lehetővé, hogy
hétköznapi tárgyainkat minden irányból lássuk, hisz a
tárgyról minden irányba verődik vissza fény. Természetesen a síktükör felületén is vannak egyenetlenségek.
Tükrös visszaverődést olyan felületről kaphatunk, amelyen az egyenetlenség mértéke a fény hullámhosszánál
kisebb. Ha a szabálytalanság mértéke legalább a fény
hullámhosszának nagyságrendjébe esik, akkor a felület
diffúzan veri vissza a ráeső fényt.

A gömbtükör jellemző adatai

Kísérletek gömbtükörrel

1. Helyezzünk egy gömbtükörmodellt az asztalra, illetve a
fali táblára! Azt a gömbtükröt, amelynek a homorú oldala
tükröz, homorú tükörnek nevezzük. Bocsássunk három,
az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarat a homorútükör-modellre!

Tükrös és diffúz
visszaverődés

Gömbtükrök

A hétköznapokban leggyakrabban használt görbült tükörfelületek a gömbtükrök. A gömbtükör valójában egy
gömbsüveg, amelynek vagy a külső, vagy a belső felülete tükröz. A gömbtükrök fényvisszaverődésének leírását segíti néhány új fogalom bevezetése:
– Az optikai tengely (t) megegyezik a gömbtükör szimmetriatengelyével.
– A geometriai középpont (G ) azonos a gömb középpontjával.
– Optikai középpontnak (O) a gömbsüveg és az optikai
tengely közös pontját nevezzük.
Mi csak olyan gömbtükrökkel foglalkozunk, amelyek
nyílásszöge (α) kevesebb mint 5°. Az ennél nagyobb
nyílásszögű tükrök már torzítanak, és nem alkalmazhatók rájuk a következőkben leírt törvények.

Azt tapasztaljuk, hogy a visszavert fénysugarak az optikai
tengelyen ugyanazon a helyen, a fókuszpontban (F ) vagy
más néven gyújtópontban metszik egymást. Nagyobb görbületi sugarú homorú tükör esetén azt tapasztaljuk, hogy
a fókuszpont távolabb kerül a tükörtől.
A fókuszpont optikai középponttól mért távolságát fókusztávolságnak nevezzük. Jele: f. A fókusztávolság mértékegysége a méter. A fókusztávolság skalármennyiség. A tapasztalat szerint a homorú tükör fókusztávolsága a gömb
sugarának a fele:
f=

R
2

Nagyobb nyílásszögű gömbtükör esetén a fókuszpont elmosódik. Ha gömbtükör helyett forgásparaboloid alakú
tükröt (parabolatükör) használunk, akkor a nyílásszögtől
függetlenül mindig egy ponton, a fókuszponton mennek
át az optikai tengellyel párhuzamosan indított és visszavert
sugarak.
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Gömbtükrök nevezetes sugármenetei

G

F

O

Fényvisszaverődés homorú tükörről

2. Azt a gömbtükröt, amelynek a domború oldala tükröz,
domború tükörnek nevezzük. Bocsássunk három, az optikai tengellyel párhuzamos fénysugarat a domborútükörmodellre!
Az optikai tengellyel párhuzamosan érkező fénysugarakat a domború tükör széttartóan veri vissza. A visszavert
fénysugarak meghosszabbításai a tükör mögött egy pontban, a látszólagos fókuszpontban (F ) metszik az optikai
tengelyt.

A gömbtükröket más irányból is megvilágíthatjuk úgy,
hogy a visszavert fénysugár útja jellegzetes, könnyen
megjegyezhető lesz. Ezeket a fénysugárpárokat nevezetes sugármeneteknek nevezzük.
A homorú gömbtükör nevezetes sugármenetei:
a) Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a viszszaverődés után a fókuszponton halad át.
b) A fókuszponton át beeső fénysugár a visszaverődés
után az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább.
c) A geometriai középponton át beeső fénysugár önmagába verődik vissza.
d) Az optikai középpontba beeső fénysugár az optikai
tengelyre szimmetrikusan verődik vissza.

d
b
O

F

t

G
c
a

A homorú gömbtükör nevezetes sugármenetei

Az optikában a fókusztávolságokat pozitívnak vesszük
akkor, ha a leképező rendszerre párhuzamosan érkező
fénysugarak visszavert sugarai ténylegesen metszik egymást, és negatívnak, ha a hátrafelé eső meghosszabbításaik metszik egymást. Emiatt a domború gömbtükör
R
fókusztávolsága negatív előjelű: f = –
2

A domború gömbtükör nevezetes sugármenetei:
a) Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár úgy verődik vissza, mintha a tükör mögül, a fókuszpontból
indult volna.
b) A fókuszpont irányába beeső fénysugár a visszaverődés után az optikai tengellyel párhuzamosan halad
tovább.
c) A geometriai középpont irányába beeső fénysugár
önmagába verődik vissza.
d) Az optikai középpontba beeső fénysugár az optikai
tengelyre szimmetrikusan verődik vissza.
d
c
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Fényvisszaverődés domború tükörről

A domború gömbtükör nevezetes sugármenetei
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Hogyan készül a tükör?
A tükör szavunk ótörök eredetű, jelentése kerek. Az ókori Keleten fényesre csiszolt és
polírozott fémlemezeket (ezüst, réz, bronz) használták először tükörként. Ezek a
tükrök viszont csak kevés ideig mutattak tiszta képet. Felületük a szabad levegőn
hamar oxidálódott, elhomályosodtak. Újracsiszolás után viszont megint eredeti
fényükben pompáztak. Az üvegkészítés fejlődése lehetőséget adott a középkorban tartósabb tükör készítésére. A fémfelületre üveglapot szorítottak,
ami megakadályozta, hogy hamar elhomályosuljon a tükör. Murano
szigetén fedezték fel a foncsorozás technikáját. Leheletvékony ólomlemezre kevés higanyt öntöttek, s erre szorították rá az üveglapot.
A mai tükrök készítésénél ezüst- vagy alumíniumréteget párologtatnak
az üveglapra vizes közegben kémiai úton vagy vákuumban, majd a fémfelületre védő festékréteget hordanak fel. Az üvegtükörre eső fény kb. 5%-a az
üveglapról, a többi a foncsorrétegről verődik vissza, ezért némileg „hamis” képet ad. A hétköznapokban az üvegtükrök, míg a műszaki gyakorlatban a tisztán fémtükrök terjedtek el.
Az üvegtükör enyhe foncsorozásával elérhető, hogy a ráeső fény kb. felét visszaverje, felét
átengedje. Ezek a féligáteresztő tükrök.

Saroktükör
Két, egymással derékszöget bezáró síktükörre bocsássunk a tükrök síkjára merőleges síkban
fénysugarat! Bármely ilyen módon beeső fénysugár két visszaverődés után a beeső sugárral
párhuzamosan, a forrás irányában halad vissza. Az irányváltozása összesen 180°. Az ilyen
tükörpárt kétdimenziós saroktükörnek nevezzük.
Három, egymásra kölcsönösen merőleges síktükör háromdimenziós saroktükröt alkot.
Bármely ráeső fénysugár irányát (legfeljebb három visszaverődéssel) 180°-kal megfordítja, és
a beesési iránnyal párhuzamosan veri vissza. A járműveken lévő „macskaszem” sok-sok ilyen
saroktükörből áll.

A saroktükör megfordítja
a fénysugár irányát
 Igazoljuk a saroktükör irány-

fordító tulajdonságát!

Kísérletek fénytörésre

Táblára erősítsünk egy átlátszó (üveg vagy plexi) félhengert! Állítsuk be a fénysugarat úgy, hogy a félhenger sík
oldalára merőlegesen érkezzen!

A fénytörés
jelensége

A felületre merőleges megvilágítás esetén azt tapasztaljuk, hogy a félhengerbe irányváltoztatás nélkül hatol be
a fénysugár.
Ebből a helyzetéből forgassuk el a korongot! Ekkor
a fénysugár az új közegben megtörik, iránya megváltozik.
A megtört fénysugár és a beesési merőleges által bezárt
szöget törési szögnek (β) nevezzük. Olvassuk le a különböző beesési szögekhez (α) tartozó törési szögeket (β)!
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