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1. fejezet - A fény születése 

1. Az optika története 

Az ókori Mezopotámiában már használtak optikai lencsét. Hogy finom vésetek készítésére vagy csillagászati 

megfigyelésekre használták-e, azt nem tudjuk, de a mai Irak területén az 1800-as években végzett ásatásnál 

előkerült hegyikristály lencse egyértelmű bizonyíték. Az optikai eszközökről, a fény tulajdonságairól az 

emberiség első írásos emlékei időszámításunk kezdete előtt 300 körül, Görögországban keletkeztek. Az 

alexandriai Euklidész a tükrözés geometriáját írta le, és azt, hogy a fény egyenes vonalban terjed. Püthagorasz a 

látás érzetét a szemből kiinduló letapogató nyalábhoz kapcsolta, de tekintsük át az azóta eltelt évszázadok 

fontosabb optikai tudományos felfedezéseit és találmányait.[1] [142] 

i.e.~300 

Euklidész (Alexandria) az „Optika” című művében leírta a fényvisszaverődés törvényét és a fény egyenes 

vonalú terjedését. 

i.e.~ 100 

Hérón (Alexandria) a Catoptrica c. munkájában geometriai úton bebizonyította, hogy egy síktükörről 

visszaverődő fénysugár útja a fényforrás és a megfigyelési pont között a legrövidebb út. 

965–1020 

Alhazen (Arábia) gömb- és parabolatükröket használt kísérleteihez, és ismerte a szférikus aberráció jelenségét. 

A lencsék nagyításával és a légkör fénytörésével is tisztában volt. Leírta a camera obscura elvét és a szem 

működését. 

~1267 

Grosseteste kísérleteit továbbfejlesztve Roger Bacon (Anglia) megállapította, hogy a fény sebessége véges, és a 

fény a hanghoz hasonlóan terjed. Magyarázatot adott a szivárvány jelenségére, a konvex lencsék nagyítására és 

a látás lencsével történő javítására. 

~1420 

Ulug Bég Szamarkandban obszervatóriumot építtetett. 

~1590 

Zacharius Jensen (Németalföld) egy konvex és egy konkáv lencséből álló mikroszkópot készített. 

1604 

Johannes Kepler (Németország) könyvében, az Ad Vitellionem Paralipomena-ban megállapította, hogy a fény 

intenzitása a távolság négyzetével fordítva arányos. Távcsövet épített, és elméleti magyarázatot adott a 

működésére, bevezette a fókuszpont fogalmát, és magyarázatot adott a szemlencse szerepére. Leírta a teljes 

visszaverődés jelenségét. 

1608 

Hans Lippershey (Hollandia) teleszkópot konstruált gyűjtőlencsés objektív és szórólencsés okulár 

alkalmazásával. 

1609–1610 

Galileo Galilei (Olaszország) a Lippershey teleszkóp továbbfejlesztésével épített távcsövet, hogy behatóbban 

foglalkozhasson az asztronómiával. Felfedezte a Jupiter holdjait, a Vénusz fázisait, és hogy a bolygók a 

fényüket a Naptól kölcsönzik. Kimérte és kiszámolta a Hold hegyeinek magasságát, és a napfoltok 

megfigyeléséből következtetett a Nap tengely körüli forgására. Mindezek alapján írta meg híres művét: a 

ftn1


 A fény születése  

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Dialogo-t. Ebben cáfolja a geocentrikus világképet, és kiáll a kopernikuszi rendszer mellett. A könyv 

megjelenését követő perben, az inkvizíció nyomására 1633-ban visszavonta tanítását. 

1611 

Johannes Kepler (Németország) Dioptrice című művében leírta a kis szögekre érvényes töréstörvényt, a Galilei-

távcső és az általa szerkesztett, két gyűjtőlencsét tartalmazó Kepler-távcső elméletét. Felismerte a teljes 

visszaverődés törvényszerűségét, de a beesési és törési szög közötti összefüggésre nem adott megfelelő 

magyarázatot. 

1621 

Willebrord Snell (Snellius) (Leiden) felfedezte a beesési és a törési szög közötti összefüggést, amikor a fény az 

egyik átlátszó közegből egy másikba megy át. 

1647 

Bonaventura Cavalieri (Olaszország) meghatározta vékony lencsékre a görbületi sugár és a fókusztávolság 

közötti összefüggést. 

1657 

Pierre de Fermat (Franciaország) nevéhez fűződik a „legrövidebb idő elve”, ami kimondja, hogy egy fénysugár 

egy tetszőleges optikai rendszerben mindig olyan pályát követ, amelyre nézve a kezdő- és végpontok közötti 

terjedési idő minimális. Ez az elv konzisztens a Snellius–Descartes-féle, a fénytörésre vonatkozó törvénnyel. 

1663 

James Gregory (Anglia) összetett tükrös távcsövet tervezett, amelynek az objektívje domború helyett ellipszoid 

alakú, két fókuszponttal rendelkező homorú segédtükörrel van felszerelve. A főtükör fókuszpontja egybeesik a 

segédtükör első fókuszpontjával, ezért a segédtükör az itt előállított képet áttükrözi a második fókuszpontjába, 

amely a főtükör közepén levő nyílásban van. Az okulár egyenes állású, oldalhelyes képet állít elő. 

1665 

Francesco Maria Grimaldi (Olaszország) posztumusz könyvében, a Physico-Mathesis de lumine, coloribus et 

iride című művében leírta a diffrakció jelenségét. Ha fehér fényt elegendően szűk nyílásra vetített, a túloldalon 

kilépő fény elhajlott, azaz diffrakció jött létre. Ebből arra következtetett, hogy a fény valamiféle folyadék, ami 

hullámszerű mozgást végez. Amikor a Nap fényét két egymáshoz közeli tűhegynyi méretű lyukon keresztül 

vezette be egy camera obscurába, várakozásának ellenére nem tapasztalt interferenciát, mert a Nap, mint 

fényforrás túlságosan kiterjedt méretű. 

1665 

Robert Hooke (Anglia) 1665-ben kiadta Micrographia című könyvét, mely több mikroszkópos és távcsöves 

megfigyelését és néhány eredeti biológiai megfigyelését tartalmazta. Ő alkotta meg a sejt (latinul cellula) 

fogalmát, mivel a növények sejtjei emlékeztették a szerzetesek celláira. Mikroszkópja igen egyszerű volt, 

gyűjtőlencsés objektívet és ugyancsak gyűjtőlencsés okulárt tartalmazott. Könyvében leírta a megfigyeléseit a 

csillámpehely, a szappanbuborék és a vízen szétterülő olajfolt színeinek kialakulásáról, felismerve, hogy a 

színek a réteg vastagságától függnek, de nem tudta meghatározni az összefüggést az adott szín és a réteg 

vastagsága között. 

1666 

Isaac Newton (Anglia) leírta a fehér fény prizmán történő átbocsátásakor bekövetkező színbontás jelenségét. 

1668 

Isaac Newton a színhibák korrigálására megalkotta az első tükrös távcsövet (reflektort), miután a fénytörés 

jelenségének vizsgálata során rámutatott arra, hogy a lencsék a prizmához hasonlóan a fehér fényt színeire 

bontják, azaz a csillagok színes foltok lesznek fehér pontok helyett. Ez az úgynevezett kromatikus aberráció 

(színhiba) kiküszöbölhető, ha az objektív helyett homorú tükröt használunk. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fénysugár&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Micrographia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikroszkóp
http://hu.wikipedia.org/wiki/Távcső
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sejt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerzetes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szín
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csillag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kromatikus_aberráció
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1669 

Erasmus Bartholinus (Dánia) felfedezte a kalcit (izlandi pát) különös tulajdonságát, a kettős törést. 

1672 

Isaac Newton (1670 és 1672) vizsgálta a fénytörés jelenségét, és rájött, hogy a prizma a fehér fényt a 

színspektrum különböző színeire tudja bontani, egy másik prizma pedig újra össze tudja állítani fehér fénnyé. 

1676 

Olaf Rømer (Dánia) a Jupiter-holdak fogyatkozását figyelte meg távcsővel együttállásnál, majd fél évvel később 

megismételte a mérést. A fél évvel későbbi időpontban a fogyatkozások mintegy negyed órával később 

következtek be a holdak pályamozgása alapján számított időpontnál. Ennek alapján Rømer ki tudta számítani a 

fény sebességét. Rømer az eltérésekből 227000 kilométer per másodperc értéket számolt. 

1678 

Christiaan Huygens (Hollandia) az Academie des Science in Paris közleményében kifejtette a fény 

hullámtermészetéről szóló elméletét. Ebben a fény terjedését a hang terjedéséhez hasonlóan kezelte, azzal, hogy 

amíg a hangot továbbító közeg a levegő, a fény hordozója az éter, amely piciny rugalmas részecskékből áll, így 

mindegyik kiindulópontja egy másodlagos hullámnak. Ennek alapján Huygens meg tudta magyarázni a fény 

terjedésének ismert tulajdonságait, a kettős törést is beleértve. 

1704 

Isaac Newton művében, az Optics-ban közzétette elméletét a fény korpuszkuláris természetéről, úgy, hogy a 

fény részecskéi képesek hullámokat gerjeszteni az éterben. 

1727 

James Bradley (Anglia) a fény sebességét az aberráció jelenségével már 1% pontossággal határozta meg. A 

távcső egy csillagról bejövő fénysugárra a föld forgása következtében merőlegesen mozog, így a távcsövet nem 

pontosan a fénysugár irányába kell beállítani, hanem attól kissé ferdén, amiből a forgás sebességének 

ismeretében a fénysebesség kiszámítható. 

1733 

Chester More Hall akromatikus lencserendszert hozott létre különböző törésmutatójú üvegek alkalmazásával. 

1801 

Thomas Young (Anglia) a fény hullámtermészetét a fényinterferencia bemutatásával igazolta. 

1802 

William Hyde Wollaston (Anglia) felfedezte, hogy a Nap színképében sötét vonalak találhatók. 

1808 

Etienne Louis Malus (Franciaország) megfigyelte, hogy a párizsi Luxembourg palota ablakairól egy izlandi pát 

kristályon keresztül visszaverődő fény a kristály forgatásakor elhalványul, majd felerősödik. A jelenség később 

a reflexióval létrehozható polarizációt alapozta meg. 

1814 

Joseph Fraunhofer (Németország) újra felfedezte a Nap spektrumának sötét vonalait, és Wollastonnál nagyobb 

pontossággal meghatározta a helyzetüket. 

1815 

David Brewster (Skócia) leírta a fényvisszaverődésen alapuló polarizációt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jupiter#Holdak
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kilométer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Másodperc


 A fény születése  

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1816 

Augustin Jean Fresnel (Franciaország) bemutatta a fényelhajlás és interferencia jelenségeinek a fény 

hullámtermészete alapján történő pontos leírását. 

1816–1817 

Fresnel és Dominique Francois Arago polarizált fénnyel való kísérletei alapján Thomas Young bebizonyította, 

hogy a fényhullámok transzverzálisan terjednek, nem pedig longitudinálisan, ahogy korábban azt hitték. 

1819 

Joseph Fraunhofer (Németország) párhuzamos csavarok köré tekert hajszálvékony huzalból készült optikai 

rácson végzett diffrakciós vizsgálatait mutatta be. 

1821 

Augustin Jean Fresnel közzétette a törvényeket, amelyek alapján számolni lehet a visszavert és megtört fény 

intenzitását és polarizációját. 

1823 

Joseph Fraunhofer publikálta a fényelhajlás elméletét. 

1828 

William Nicol (Skócia) feltalálta a két kalcit komponensből álló polarizáló prizmát. (Nicol-prizma). 

1834 

John Scott Russell (Skócia) megfigyelte a „haladóhullámot”, amit egy vontatott hajó hozott létre a skóciai 

Union-csatornán, és feljegyezte, hogy a hullám lényeges csillapodás nélkül nagyon nagy távolságot volt képes 

megtenni. Az ilyen hullámok tanulmányozása, az ebből következtethető analógiák vezettek a szolitonok és az 

optikai szálak létrehozásához. 

1835 

George Airy (Anglia) a kör alakú nyíláson létrejött diffrakciós kép számításait végezte el. 

1845 

Michael Faraday (Anglia) nevéhez fűződik a fény és a mágneses tér közötti kölcsönhatás felismerése. A 

mágneses térbe helyezett anyagban a térerősséggel párhuzamosan haladó, lineárisan polarizált fény polarizációs 

síkja elfordul (Faraday-effektus). 

1849 

Armand Hypolite Louis Fizeau (Franciaország) fénysugarat irányított egy 8,6 kilométerre levő tükörre, és egy 

fogaskereket helyezett a fény útjába, melyen a fény oda-vissza áthaladt. Ha állt a kerék, akkor a fény ugyanazon 

a fogközön tért vissza. Növelve a fordulatszámot, a fogközön átmenő fény visszatérve fogra esett, tovább 

növelve már a következő fogközön tudott áthaladni, vagyis egyenletesen növelve a fordulatszámot a fény 

felváltva átjutott, illetve nem jutott át. Ha ismerjük a távolságot és a fordulatszámokat, akkor a fény sebessége 

kiszámítható. 313300 km/s értéket mért. 

1850 

J. L. Foucault (Franciaország) forgó tükröt használt a fény sebességének a légkörben történő mérésére. 298000 

km/s értéket kapott, majd még ugyanebben az évben állóvízben is elvégezte a mérést, és alacsonyabb értéket 

regisztrált. 

1855 

David Alter (USA) a hidrogén és más gázok spektrumát írta le. 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Feny.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/MagnTer.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/MagnTer.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Anyag.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/MagnTer.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Polariza.htm
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1860 

Robert Wilhelm Bunsen és Gustav Kirchoff alkáli fémek emissziós spektrumát vizsgálták, és a Nap színképében 

található sötét vonalakhoz hasonló színképet észleltek. További vizsgálatokkal kiderült, hogy ezeknek a fényes 

vonalaknak a hullámhossza pontosan megegyezik azoknak a fekete vonalaknak a hullámhosszával, amelyeket 

Fraunhofer a Nap látható spektrumában tanulmányozott. Elkezdték katalogizálni a kémiai elemeket és a 

hozzájuk tartozó hullámhosszakat, és rájöttek, hogy egy-egy elem mindig ugyanazokat a hullámhosszakat 

állította elő. 

1865 

James Clerk Maxwell (Skócia) az elektromos és mágneses terek egyenleteinek vizsgálatakor rájött, hogy az 

elektromágneses hullám sebessége hibahatáron belül azonos a fény sebességével. Ebből arra a következtetésre 

jutott, hogy a fény az elektromágneses hullám egy formája. 

1869 

John Tyndall (Írország) közzétette az aeroszolokon végzett fényszórási kísérleteinek eredményét. 

1873 

Ernst Abbe (Németország) a mikroszkóp képalkotásának részletes elméletét dolgozta ki. 

1879 

Thomas Alvin Edison (USA) feltalálta a szénszálas izzólámpát. 

1882 

Albert Abraham Michelson (USA, Lengyelország) megalkotta a róla elnevezett interferométert. 

1887 

Albert A. Michelson és Edward W. Morley (USA) nevéhez fűződik a Michelson–Morley-kísérlet, amelynek 

célja az volt, hogy megmérjék a Földnek az éterhez, illetve az abszolút térhez viszonyított sebességét. A 

kísérlethez a Michelson által kifejlesztett interferométert használták. Az eredmény cáfolta az éter létezését 

feltételező hipotézist. 

1887 

Heinrich Hertz (Németország) felfedezte a fotoelektromos hatást. 

1891/92 

L. Mach és L. Zehnder egymástól függetlenül publikálták a törésmutató változásának, és így az áramló gázok 

sűrűségváltozásának vizsgálatára alkalmas eszköz – a később róluk elnevezett Mach–Zehnder-interferométer – 

leírását. 

1899 

Marie P. A. C. Fabry és Jean B. G. A. A. Perot (Franciaország) megalkották a róluk elnevezett Fabry–Perot-

interferométert, amely két párhuzamos (gyengén áteresztő, erősen visszaverő) tükörből áll. A tükrök között oda-

vissza „pattogó” fényben sokszoros interferencia lép fel, egy adott fáziskülönbség többszörösével. 

1900 

A feketetest-sugárzás problémájának vizsgálata során Planck úgy találta, hogy a sugárzás teljesítményének 

kísérletileg mért függését a sugárzás frekvenciájától és a test hőmérsékletétől csak úgy lehet értelmezni, hogy 

feltételezzük: az üreg és az elektromágneses tér közötti energiacsere csak kicsiny, de véges energiaadagok (h.ν 

nagyságú kvantum) elnyelésével, kibocsátásával mehet végbe. A feketetest-sugárzás spektrumát leíró 

formulához be kellett vezetnie egy univerzális állandót (h), ez a Planck-állandó. 

1905 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Éter_%28fizika%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Abszolút_tér
http://hu.wikipedia.org/wiki/Michelson-interferométer
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Albert Einstein (Németország) második tanulmányában vetette fel, hogy a Planck által bevezetett (általa 

fotonnak nevezett) „fénykvantum” bevezetésével a fényelektromos jelenség megmagyarázható. Ezért kapott 

később Nobel-díjat. 

1916 

Albert Einstein megmutatta, hogy az atomok fényelnyelése (abszorpció) és spontán sugárzása (spontán 

emisszió) mellett létezhet egy harmadik folyamat, a kényszerített kibocsátás (indukált emisszió) is. Ez vezet a 

MASER és a LASER megalkotásához. 

1919 

Sir Arthur Eddington (Anglia) Afrika nyugati partjainál Principe szigetén figyelte a napfogyatkozást azzal a 

céllal, hogy a napkoronghoz közeli csillagok látszólagos helyét meghatározza. Úgy találta, hogy a fény útja a 

Nap gravitációs terében elgörbül, mint azt az einsteini általános relativitáselmélet megjósolta. 

1926 

A. A. Michelson (USA) 35 km-es karhosszúságú ún. Michelson-interferométerrel mérte a fény sebességét. A 

mért érték 299796 km/s volt. 

1928 

Chandrasekhara Raman (India) a később Raman-szórásnak elnevezett jelenséget fedezte fel. Az anyagon 

monokromatikus fényt átvezetve egy kisebb és egy nagyobb hullámhosszú szórt fény jelenik meg. A jelenség a 

fotonok rugalmatlan szóródása az anyag molekuláin. A fény energiát ad át a molekula rezgési módusainak (az 

„felmelegszik”), vagy – ritkábban – a molekula energiát ad át a fotonnak (az lehűl). 

1932 

P. Debye és F. W. Sears, valamint R. Lucas és P. Biquard egymástól függetlenül fedezték fel a fény 

ultrahanghullámok által gerjesztett diffrakcióját. 

1941 

W. C. Anderson a fénynyalábot Kerr-cellával modulálva, Michelson-interferométerrel végzett 

fénysebességmérése kapcsán 229776 km/s értéket mért. 

1948 

Gábor Dénes leírta a hullámfront-rekonstrukció elveit, ami később holográfia néven vált ismerté. 

1953 

Frits (Frederik) Zernike fizikai Nobel-díjat kap a fáziskontraszt-eljárás és az ez alapján kifejlesztett 

fáziskontraszt-mikroszkóp megalkotásáért. 

1958 

Arthur L. Schawlow és Charles H. Townes (USA): Infrared and Optical Masers címmel jelenik meg a cikkük, 

amelyben a látható tartományra is kiterjeszteni javasolják a „maserek” működési elvét. Később nevezik el az így 

létrehozható fényforrást lézernek. 

1960 

Theodore H. Maiman (USA) egy villanócsőből és egy szintetikus rubinkristályból megépítette az első lézert.[2] 

[142] 

1961 

Ali Javan, W. R. Bennett és Donald R. Harriott (USA) a Bell Laboratóriumban elkészítették az első gázlézert, 

amelyben a hélium- és neongázok keveréke volt a gerjeszthető lézeranyag.[3] [142] 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fényelektromos_jelenség
ftn3
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1962 

Négy kutatócsoport is leírta az indukált emisszió megfigyelését a gallium-arzenid félvezető diódában. [4] [142] 

1963 

Kumar Patel (USA, India) kifejlesztette az első szén-dioxid-lézert. 

1964 

William B. Bridges (USA) a Hughes Research Laboratories-ban megépítette az első ionlézert.[5] [142] 

1966 

Sorokin és J. R. Lankard (USA) megépítették az első festéklézert. 

1976 

John M. J. Madey (USA) munkatársaival a Stanford Egyetem elektrongyorsítójában bemutatta az első szabad 

elektronlézert (FEL). 

1985 

A D. L. Matthews (USA) vezette kutatócsoport a Lawrence Livermore National Laboratory-ban megépítette az 

első röntgenlézert, amely erősített spontán emisszióval működött, és hullámhossza 20 nm körül volt. 

1986 

Gerd Binnig (Németország) fizikai Nobel-díjat kapott a pásztázó alagútmikroszkóp feltalálásáért, amivel 

megalapozta a nanotechnológiát. 

1990 

A Hubble-űrteleszkópot Föld körüli pályára bocsátották április 25-én. 

1990 

A Bell Laboratóriumban kifejlesztett optikai szálon 2.5 Gb/s-os jelet továbbítottak 7500 km távolságra, 

közbenső erősítés nélkül. 

1993 

A Texas Instruments bemutatta a „DLP Display - Digital Light Processor”-t, egy mikroszkopikus tükrökből álló 

mátrixot, amely mikroelektronikai technológiával készült. 

1997 

Fizikai Nobel-díjat kap Steven Chu (USA), Claude Cohen-Tannoudji (Franciaország) és William Daniel Phillips 

(USA) az atomok lézerfénnyel történő hűtés és csapdázás módszerének kifejlesztéséért. 

2000 

Zsoresz Ivanovics Alfjorov (Жорес Иванович Алфёров, Oroszország) és Herbert Kroemer (Németország) 

fizikai Nobel-díjat kapott a félvezető heterostruktúrák kifejlesztéséért a nagysebességű- és optoelektronika 

számára. 

2001 

I. Hartl, X.D. Li és C. Chudoba bemutatják az ultranagy felbontású OCT-t, az optikai koherens tomográfot.[6] 

[142] 

2002 

A NASAMars Odyssey űrszondája megkezdi a Mars feltérképezését hőemissziós képalkotó rendszerével. 

ftn4
ftn5
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizikai_Nobel-díj
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Chu&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/USA
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Cohen-Tannoudji&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaország
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Daniel_Phillips&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/USA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lézer
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zsoresz_Ivanovics_Alfjorov&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszország
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Herbert_Kroemer&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Németország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Félvezető
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nagysebességű_elektronika&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Optoelektronika&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/NASA
http://hu.wikipedia.org/wiki/NASA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mars_%28bolygó%29
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2002 

Taktikai nagy energiájú lézert fejlesztenek ki, mellyel lövedékeket hatástalanítanak. 

2005 

Roy Glauber (USA) az optikai koherenciával kapcsolatos kvantumelmélet továbbfejlesztéséért, illetve John Hall 

(USA) és Theodor Hänsch (Németország) a lézer alapú precíziós színképelemzés kifejlesztésében való 

közreműködésükért fizikai Nobel-díjat kapnak. 

2. A fénytan alapjai, fejezetei 

A fénytan (optika) általában a fényjelenségekkel és a fény terjedési törvényeivel foglalkozik. 

A fény az ember egyik legfontosabb képességével, a látással kapcsolatos. A világ megismeréséhez és 

megértéséhez a fény segítségével kaptuk a legtöbb információt, ezért az ember kezdetektől fogva kutatta 

jelenségeit és természetét. Bár eleinte többnyire téves elméletek születtek, volt néhány korai felismerés, ami 

kiállta az idők próbáját. 

A fény mind hullám-, mind részecsketulajdonságokkal rendelkezik. Hullám módjára terjed, és részecskeként 

van kölcsönhatásban az anyaggal. 

A hullámként való terjedés helyett a fénysugarakat geometriai vonalként is modellezhetjük [makroszkopikus (> 

1 mm) méretek esetén, korlátozott pontossággal]. Számos jelenség (fényelhajlás, interferencia, polarizáció) 

azonban csak a hullámelmélettel írható le. 

A fény részecskéit a kvantummechanika fénykvantumoknak, fotonoknak nevezi. A foton olyan részecske, 

amelynek nyugalmi tömege zérus, de energiát (h.ν) és impulzust (h.ν/c) hordoz. A fény fotononként „születik” 

egy atom vagy molekula elektronfelhőjében, és ugyancsak fotonként „hal” meg – alakul át más 

energiafajtává – egy atomban vagy molekulában. 

Az optikát a fentiek miatt általában két részre osztják: 

1. A geometriai optika a fény terjedését a fényforrásból minden irányba kilépő fénysugarakkal írja le, és nem 

foglalkozik a fény hullám- és részecsketermészetével és az ezekből származó jelenségekkel. Alapvető fogalma a 

fénysugár – a végtelen vékonyságú fénynyaláb, amit a fénysugár terjedési iránya mentén két ponton átmenő 

egyenessel ábrázolunk. Ez a fény hullámhosszánál sokkal nagyobb méretek (>1 mm) esetén jól használható 

közelítés. 

2. A fizikai optika a fény kettős természetével, a hullám-, illetve részecskejellegének jelenségeivel és a 

különböző anyagokkal való kölcsönhatásaival foglalkozik. Fejezetei: 

• hullámoptika: a fény terjedésének magyarázata a fény hullámelmélete alapján 

• fotonoptika: az anyaggal való kölcsönhatásának tárgyalása a fény részecskemodellje alapján 

• fotometria: a fény intenzitásának mérése (a látható és a közeli UV- és IR-tartományban) 

A legtöbb gyakorlati probléma megoldásához, a jelenségek értelmezéséhez (a látás mechanizmusa, a szem 

működése, távcső, mikroszkóp stb.) nélkülözhetetlen mind a geometriai, mind a fizikai optika ismerete. 

3. Fényforrások, a fény tulajdonságai, 
elektromágneses sugárzások 

A látható fény a 20 nagyságrendet átfogó elektromágneses sugárzások szabad szemmel is érzékelhető, nagyon 

szűk része. Ez a hullámhossztartomány (spektrum) 380 nanométertől (ibolya) 740 nanométerig (vörös) terjed. 

Az ennél hosszabb hullámhosszúságú fényt infravörösnek (IR), a rövidebb hullámhosszakat ultraibolya fénynek 

(UV) nevezzük. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Taktikai_nagy_energiájú_lézer&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Glauber&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/USA
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Hall&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/USA
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodor_Hänsch&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Németország
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizikai_Nobel-díj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kvantummechanika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Foton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tömeg


 A fény születése  

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.3.1.1. ábra 

A fény jellemző tulajdonságai: 

• a hullámhosszúsága (színe, illetve frekvenciája), 

• az intenzitása (amplitúdója), amit a fény erősségeként érzékelünk, 

• a terjedés iránya, és 

• a polarizációja, amit az emberi szem nem érzékel, de egyes élőlények igen. 

A fény terjedésének sebessége vákuumban az egyik alapvető fizikai állandó. Pontos értéke – minden 

vonatkozási rendszerben – 299792458 m/s. Jele: c (a latin celeritas, „sebesség” szóból). Jelenlegi ismereteink 

szerint semmilyen hatás nem terjedhet gyorsabban a vákuumbeli fénysebességnél. Értékét 1975-ben rögzítették 

az SI mértékegységrendszerben mint természeti állandót, amivel a hosszegységet (1 m) az idő egységéből (1 s) 

származtathatjuk. 

A fény sebessége más közegekben kisebb a vákuumbelinél. Értéke és a közeg abszolút törésmutatója, n között 

egyszerű kapcsolat van: 

 

ahol c a vákuumbeli, c' a közegbeli fénysebesség. 

3.1. Fényforrások 

Elsődleges az olyan fényforrás, amely saját maga bocsátja ki a fényt, mint például a Nap vagy egy lámpa. 

Másodlagos a fényforrás, ha csak a ráeső fény visszaverődése miatt látható, például a Hold vagy egy 

megvilágított tárgy. Ha a fényforrás mérete a vizsgált jelenségnél fellépő méretekhez képest elhanyagolható, 

pontszerű fényforrásról beszélünk, ellenkező esetben kiterjedt fényforrásnak nevezzük.[7] [142] 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizikai_állandó
http://hu.wikipedia.org/wiki/Méter
http://hu.wikipedia.org/wiki/Másodperc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vákuum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fény
http://hu.wikipedia.org/wiki/Törésmutató
ftn7
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A fény keletkezésének rejtélyéről az atomok szerkezetének megismerése lebbentette fel a fátylat. Niels Bohr 

atommodelljének (1912) sarkalatos pontja volt, hogy az atom körüli elektronok egyik stabil pályáról a másikra 

való átmenethez (ugráshoz) fényt nyelnek el (ez váltja ki a magasabb energiájú állapotba kerülést), illetve fényt 

sugároznak ki, ha magasabb energiájú állapotból alacsonyabba ugranak vissza. A fény színét (hullámhosszát, 

frekvenciáját) az határozza meg, hogy mekkora az energiakülönbség a két pálya között (1.3.1.2. ábra): 

E2 - E1 = Efoton = h.v 

 

1.3.1.2. ábra 

Tehát az átugrás során h.ν kvantumnyi energiájú elektromágneses teret keltenek (fluoreszcencia), vagy nyelnek 

el a körülöttük lévő elektromágneses térből (hullámból). Az energia kvantum neve a foton. 

Az atomok – és a molekulák is hasonlóan – nemcsak egy foton elnyelésével kerülhetnek magasabb energiájú 

állapotba, hanem sokféle más módon is: elektromos gerjesztéssel (fénycső, villám), kémiai folyamatok 

eredményeként (exoterm reakció), plazmaállapotba hevítve stb. 

A fény másik fő keletkezési módja, hogy nem független részecskék, hanem szilárd testek (például az izzó 

fémek) magas hőmérsékleten bocsátanak ki fényt. Ezt hőmérsékleti sugárzásnak nevezzük, és 1900-ban 

Planck fejtette meg a sugárzás színképének rejtélyét. Ugyanis a klasszikus fizika törvényeiből nem volt 

levezethető a kísérletileg mért színkép alakja. 

Plancknak feltételeznie kellett, hogy az izzó fém és az azt körülvevő, vele termikus egyensúlyban levő 

elektromágneses tér (fény) csakis Efoton = h.ν energiájú fotonegységekben cserélhet energiát. Így, és csakis így 

vezethető le a kísérleti eredményekkel kiválóan egyező formula: 

 

ahol Bv(T), illetve Bλ(T) a T hőmérsékletű abszolút fekete test által kisugárzott fény teljesítménysűrűsége a ν 

frekvencia, vagy a λhullámhossz függvényében, c a vákuumbeli sebessége, k a Boltzmann-állandó, h pedig egy 
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új természeti állandó mennyiség, a Planck-féle hatáskvantum. Értéke: h= 6,626 1032 Js. A spektrum alakja Bv(T) 

látható néhány hőmérsékleten az 1.3.1.3. ábrán. 

 

1.3.1.3. ábra 

A Nap színképét mutatjuk be az 1.3.1.4.a és b ábrákon. Látható egyfelől, hogy a T = 5777 K hőmérsékletű 

feketetest sugárzására hasonlít legjobban a burkolója (a), de a spektrumvonalak hiányoznak (Fraunhofer-féle 

sötét vonalak) a folytonos színképből (b). 
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1.3.1.4. ábra 

Azt, hogy hány fok meleg van a Nap felszínén, azt a fenti formulából számoltuk ki (melyik illik a mérési 

eredményre). Azt pedig, hogy milyen elemek vannak a Nap anyagában, az elnyelési színképvonalak helyéből 

tudjuk, vagyis az intenzív (sötét) hidrogénvonalak intenzitásából láttuk, hogy abból sok van ott, de vannak más 

anyagok is (mind a 92 elem ott van). Ugyanis a Nap világító felszíni rétege felett még vannak hidegebb gázok 

(atomok) amelyek a felénk haladó fényből kiszűrik, elnyelik a rájuk jellemző hullámhosszú fotonokat. 

 

1.3.1.5. ábra 

A Nap példáján látszik, hogy a két keletkezési mód bizony a valóságban keveredik, egyszerre látható a 

kollektív, termikus egyensúlyt kifejező folytonos háttér és a rajta „ülő” – az egyedi atomra jellemző – 

spektrumvonalak. 

A fénykibocsátás általában spontán, független (véletlenszerű) folyamat az atomok szempontjából. Azonban 

alkalmas eszközben (lézer) az elektromágneses tér olyan erős lehet, hogy kényszeríti a részecskéket a 

kényszerítő térrel szinkron, azonos fázisú fénykibocsátásra. Ennek eredménye az egyszínű és párhuzamos, 

intenzív fénynyaláb, a lézerfény. 

3.2. Természetes fényforrások 

– Az égitestek. A csillagok a bennük zajló termonukleáris folyamatok következtében energiát termelnek, az 

energia egy része a látható fény tartományában sugárzással terjed. A bolygók a központi csillagok fényét verik 

vissza. A meteorok a Föld légkörébe jutva a súrlódástól felizzanak, és ionizálják maguk körül a levegőt. 
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1.3.2.1. ábra 

• A villám. Elektromos gázkisülés, amely a talaj és a felhők vagy a felhőrétegek között jön létre. Magas 

(10000–100000 K) hőmérsékletű plazma világít, néhány mikroszekundumig. 

 

1.3.2.2. ábra 

• A sarki fény. A Föld északi és déli sarkánál a légkörbe behatoló töltött részecskék (elsősorban a protonok és 

az elektronok) által keltett fluoreszcenciája a nitrogén- és oxigénmolekuláknak. 

• Vulkánkitörés. Az izzó magma, a különféle anyagú izzó kőzetek – magas (800–1200 K) hőmérsékletűek 

lévén – látható, de főleg infravörös fényt bocsátanak ki (hőmérsékleti sugárzás). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szikrakisülés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felhő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Északi-sark
http://hu.wikipedia.org/wiki/Déli-sark
http://hu.wikipedia.org/wiki/Légkör
http://hu.wikipedia.org/wiki/Proton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
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• Egyes medúzafélék, a planktonok, a szentjánosbogár az organizmusokban lejátszódó biolumineszcencia 

jelensége miatt világítanak. (1.3.2.3. ábra) 

 

1.3.2.3. ábra 

•  Tribolumineszcencia.  Egyes anyagok dörzsölés, karcolás vagy törés következtében fényt bocsátanak ki. 

3.3. Mesterséges fényforrások 

Az égés mint hőtermelő kémiai reakció által keltett fény: 

• Tűz. Éghető anyag oxidációja, fény- és hőhatással, részben hőmérsékleti sugárzás, részben atomi 

fluoreszcencia. 

• Gyertya, fáklya, szövétnek. A legősibb, ember által készített mesterséges fényforrások. A gázlámpa gáz (pl. 

hidrogén, metán, szén-monoxid, propán, bután, etilén) égetésével állít elő látható fényt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tribolumineszcencia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrogén
http://hu.wikipedia.org/wiki/Metán
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szén-monoxid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Propán
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bután
http://hu.wikipedia.org/wiki/Etilén
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1.3.3.1. ábra 

•  Davy-lámpa  . Humphry Davy, angol kémikus kísérletei során felfedezte, hogy a sűrű szövésű drótszövet a 

rajta áthatoló lángot annyira lehűti, hogy az a sújtólég gyulladási hőmérsékletét nem éri el. Ez a biztonsági 

lámpa alapelve. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Davy-lámpa
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Humphry_Davy&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sújtólég
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1.3.3.2. ábra 

• A karbidlámpában a karbid és a víz reakciójából acetiléngáz keletkezik, ami meggyújtva erős fénnyel világít. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Karbid
http://hu.wikipedia.org/wiki/Acetilén
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1.3.3.3. ábra 

•  Olajlámpa  . Az első olajlámpa több mint hatezer éve készült. Formája, előállítási módja az évszázadok során 

sokat változott. A működéséhez szükséges olajat igen változatosan állították elő, a területi adottságoknak 

megfelelően, pl. növényi magvakból, répából vagy csalánból kivont olaj, bálna- és halolaj, nyers kőolaj. 

 

1.3.3.4. ábra 

• Petróleumlámpa. Az egyszerűbb petróleumlámpák az olajlámpákhoz hasonlóan pamutkanóccal működtek. A 

másik változatban egy körkörös kanóc fölött többek közt tóriumból készült gázharisnya van, ami lánggal 

melegítve felizzik. A tórium bomlásakor a radon 220-as izotópja keletkezik, ezért ma már főleg ittriumot és 

cirkóniumot használnak helyette. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Olajlámpa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Petróleum
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Petróleumlámpa&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pamut
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tórium
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gázharisnya&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Radon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ittrium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cirkónium
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1.3.3.5. ábra 

3.3.1. Elektromos árammal működő fényforrások[8] [142] 

Hőmérsékleti sugárzó fényforrások 

A villanykörték elektromosan hevített izzószállal termelnek fényt; hőenergia okozza az izzószálban az atomok 

és ionokmozgását, amely az izzószál hőmérsékletétől függő frekvenciaspektrumú hősugárzást eredményez. 

Néhány száz °C-os izzószál-hőmérsékletnél a keletkezett sugárzás legnagyobbrészt infravörös, nagyobb 

hőmérsékletek esetében (a háztartási izzóknál kb. 3000 °C-on) fény jön létre. A volfrámizzó fényét egy 

vákuumban vagy semleges gázban izzó, spirál alakú volfrámszál adja. Főleg az infravörös tartományban 

sugároz, a látható fény csak a kibocsátott elektromágneses hullámok kis hányadát teszi ki, így energetikai 

hatásfoka igen alacsony (2%). Spektruma folytonos. Kiváló színvisszaadása és alacsony ára miatt a 

legelterjedtebb elektromos fényforrás volt. Jelenleg Európában betiltották a gyártását, mivel tipikus 

fényhasznosítása csak 9–15 lm/W. 

ftn8
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Atom.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Ion.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Ion.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Homersek.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Frekvenc.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Homersek.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/InfraSug.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Homersek.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vákuum
http://hu.wikipedia.org/wiki/Volfrám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Infravörös
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromágneses_hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatásfok
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1.3.3.6. ábra 

A halogénizzó burájába halogénelemet (jódot vagy brómot) juttatnak. Spirálja a volfrámizzóénál magasabb 

hőmérsékletű, ezért a búrát keményüvegből vagy kvarcból készítik. Tipikus fényhasznosítása 15–30 lm/W. 

 

1.3.3.7. ábra 

A     kisülőlámpák    ,   gáztérben kialakuló     elektromos kisülés    gerjesztette fluoreszcens fényforrások 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Halogének
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jód
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bróm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/KisuLamp.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Szikra.htm
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 Fénycsövek . A fénycső alacsony nyomású nemesgázzal és higanygőzzel töltött üvegcső, ami elektromos 

árammal való gerjesztés hatására fényt bocsát ki. A lámpa színe az alkalmazott gáz összetételétől függ, nagyobb 

részben UV-tartományba esik. Az ultraibolya sugárzást az üvegcső belső falának foszforbevonata elnyeli, és 

látható fényt bocsát ki, fluoreszkál. (1.3.3.8. ábra). A normál foglalatú lámpákhoz fejlesztették ki az ún. 

kompakt fénycsöveket, amelyek ugyanilyen elven működnek, csak kisebbek. 

 

1.3.3.8. ábra 

Indukciós lámpa. Az indukciós lámpában a fénygerjesztés a fénycsöveknél alkalmazott gerjesztéssel azonos, a 

különbség az elektromos energia betáplálásában van. A kisüléshez szükséges elektromágneses teret egy 

tekercsben folyó nagyfrekvenciás áram gerjeszti. 

Higanylámpa. Igen nagy felületi fényességű, nagy fényhasznosítású fényforrás. A lámpában lévő higany teljes 

elpárolgásához, gőzzé alakulásához néhány percre van szükség, a lámpa csak ezután világít teljes fényével. 

Lehűlt állapotban gyújtható újra be. Hatásfoka > 10%, amit a fénycsőhöz hasonlóan, a körülvevő búra UV 

elnyelő és láthatóbban fluoreszkáló bevonatával éri el. 

 Nagynyomású nátriumlámpa . Közvilágítási célra a legelgerjedettebben használt fényforrás, elsősorban 

gazdaságossága, és magas élettartama miatt. Színe narancssárga, hatásfoka > 15%. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fénycső#H.C3.A9tk.C3.B6znapi_f.C3.A9nycs.C3.B6vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesgáz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Higany
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/UVSug.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Uveg.htm
http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Foszfor.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kompakt_fénycső
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagynyomású_nátriumlámpa
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1.3.3.9. ábra 

 Fémhalogén lámpa . Különböző fémek jodidjaival, néha bromidjaival adalékolt lámpa. 

 Xenonlámpa . Az utóbbi időben a gépjárműtechnikában is alkalmazott ívkisüléssel működő lámpa. Erősen 

pontszerű fénye és jó színvisszaadása miatt vetítéstechnikában, projektorokban alkalmazzák. 

 

1.3.3.10. ábra 

LED. Félvezető kristályt akceptor és donor atomokkal szennyezve egy p és egy n típusú réteget alakítanak ki. 

Ha az így kialakult p-n átmenetre nyitóirányú feszültséget kapcsolunk, az n rétegből elektronok vándorolnak a p 

rétegbe, ahol lyukakkal rekombinálódnak. A rekombináció eredményeként energia szabadul fel, amely (az 

anyag szerkezetétől függő) meghatározott hullámhosszúságú fény formájában sugárzódik ki. Tipikus 

fényhasznosítása 30–60 lm/W, azonban van olyan összetett „fehér” LED amelynek a fényhasznosítása eléri a 

150 lm/W értéket is. Jelenleg igen intenzív fejlesztés folyik, évről évre nő a hatásfok és az élettartam (> 50000 

óra). 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fémhalogén_lámpa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Xenonlámpa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Félvezető
http://hu.wikipedia.org/wiki/P-n_átmenet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rekombináció
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullámhossz
http://hu.wikipedia.org/wiki/LED
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1.3.3.11. ábra 

Atomi-, molekuláris gerjesztésen alapuló fényforrások 

 Kemolumineszcencia . A fénykibocsátás azokat a kémiai reakciókat kíséri, amelyek révén valamelyik 

alkotóelem gerjesztett állapotban jön létre, s a gerjesztett állapot megszűnése egy fénykvantum keletkezésével 

jár. Ilyen például a luciferináz enzim reakciója fluoreszceinnel. Vegyítve a két anyagot, sárgászöld fényt ad 

órákig, 

Egyéb, egzotikus fényforrások 

Radiolumineszcencia. A radiolumineszcens anyag ionizáló (pl. béta) sugárzás hatására bocsát ki fényt. A 

szcintillátor (pl. NaI kristály) a tóriumból kiszabaduló alfa részecskék hatására világít. A két anyag keverékét pl. 

régebben óraszámlapok, mostanában vészkijárat-jelzőtáblák készítésénél használják. 

Szonolumineszcencia. A szonolumineszcencia hang hatására létrejövő fénykibocsátás. Nagy energiájú, jól 

fókuszált ultrahang folyadékokban üregeket hoz létre. Az üregek gyors összeomlásakor keletkező energia hő és 

fény formájában sugárzódik ki. 

 Cserenkov-sugárzás . Ha egy szigetelőben a közegbeli fénysebességnél nagyobb sebességgel halad egy töltött 

részecske, akkor elektromágneses sugárzást bocsát ki kúp alakban. Ez a Cserenkov-effektus. Az 

atomreaktorokban a Cserenkov-sugárzás intenzitása arányos az atommaghasadás gyakoriságával, mivel a 

hasadáskor nagy energiájú elektronsugárzást (bétasugárzást) kibocsátó radionuklidok keletkeznek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kemolumineszcencia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kémiai_reakció
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerjesztett_állapot&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Foton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Béta-bomlás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trícium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ultrahang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserenkov-sugárzás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szigetelő
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fénysebesség
http://hu.wikipedia.org/wiki/Részecske
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromágneses_sugárzás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Atomreaktor
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Atommaghasadás&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
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1.3.3.12. ábra 

 Lézer  . A lézer elnevezés egy betűszó (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), magyarul 

fényerősítés indukált emisszióval. Az indukált emisszió az a jelenség, amikor az egyes atomokban az 

elektronfelhő a magasabb, gerjesztett állapotból nem spontán módon, hanem a jelen lévő intenzív fény hatására 

„kényszerítve” kerül vissza alapállapotba. Eközben pedig nem véletlenszerű irányba és fázissal bocsátja ki a 

fotonnyi energiát, hanem a kényszerítő hullámmal azonos irányba és azonos fázissal. Emiatt a lézerből kijövő 

fény időben és térben koherens, a lézer által kibocsátott hullámok fázisa a sugár minden keresztmetszeténél 

azonos. A közel azonos (csak a diffrakció által limitált) térbeli fázisú lézernyaláb keskeny és nagyon kis 

széttartású. Emiatt érhető el nagy energiasűrűség szűk sugárban, nagy távolságban is. A lézer színe, 

hullámhossza a lézer aktív anyagától függ, több ezer lézerfajta van, a röntgentartománytól a mikrohullámokig. 

Minden lézer 3 fő részből áll: 

 

1.3.3.13. ábra 

az aktív közeg, amelynek atomjai, molekulái világítanak gerjesztés hatására, 

a gerjesztés, vagyis energiabevitel, az aktív közeg atomjai, molekulái elektronfelhőjének magasabb, gerjesztett 

állapotba hozása, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lézer
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a rezonátor (legtöbbször két párhuzamos tükör), amely a spontán sugárzás visszacsatolásával előállítja a 

kényszerítő sugárzási teret. 

Az aktív anyag spontán sugárzásának (fluoreszcenciájának) az a része, amely a rezonátor tükreire merőlegesen 

lépett ki az atomokból, csapdázódik, a két tükör között fel-alá járkál. 

A kényszerített emisszió révén az időegység alatt keletkező fotonok száma arányos (az arányossági tényező B) a 

gerjesztett állapotban lévő atomok Ng számával (több atomnak kell a felső, gerjesztett állapotban lenni, mint az 

alsóban) és a kényszerítő elektromágneses tér  intenzitásával (amit szintén fotonszám-egységekben 

adhatunk meg): 

 

Ez egy közönséges elsőrendű differenciálegyenlet, amelynek megoldása egy időben exponenciális növekedés 

(gerjedés), vagyis minél nagyobb a rezonátorban az intenzitás, annál gyorsabban növekszik (ezt pozitív 

visszacsatolásnak is hívják). A párhuzamos fénynyaláb szinte ugrásszerűen jelenik meg, és addig a szintig 

növekszik, amikor már szinte minden gerjesztett atom kényszerített emisszióval visszajutott alapállapotba 

(legerjesztődött). 

 

1.3.3.14. ábra 

Az 1.3.3.14. ábrán különféle lézereket mutatunk be. Az a) ábrán egy szétszedett Nd:YAG (Yttrim Aluminat 

Granat) kristály aktív közegű, villanólámpával gerjesztett szilárdtestlézer látható, a kristályrúd, a lámpa, a tartó 

mechanika, a két tükör. 

A b) ábrán egy zöld „mutatópálca” aktív része látható, szintén Nd:YAG-kristály, de ezt diódalézer gerjeszti (2 x 

2 x 5 mm !!!). A c) ábrán szén-dioxid aktív közegű gázlézercsövek láthatók, a legnagyobb 1m hosszú. 

Az a) lézer 10 mW impulzus teljesítményű, 1064 nm-es infravörös fényt ad, a b) lézer 10 mW folytonos 532 

nm-es zöld fényt, a c) lézer pedig 20-100 W folytonos fényt ad 10064 nm-es távoli infravörös hullámhosszon. 
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Az a) lézert katonai célra, tank távmérőnek, a b)-t demonstrációs és mérési feladatokra, a c) lézert sebészeti és 

ipari anyagmegmunkálásra, jelölésre szokták használni. 

4. Az 1. rész összefoglalása 

1. A fény elektromágneses hullám, amelyben energia és impulzus terjed közel 300000 km/s sebességgel. 

2. A fény egyik keletkezési módja, hogy egymástól független atomok vagy molekulák magasabb energiájú 

állapotaikból alacsonyabba jutásuk során Efoton = h.ν kvantumnyi energiájú elektromágneses teret keltenek 

(fluoreszcencia). 

3. Az atomok és molekulák sokféle módon (pl. elektromos gerjesztéssel, kémiai folyamatok eredményeként, 

plazmaállapotban, másik foton elnyelésével) kerülhetnek magasabb energiájú (gerjesztett) állapotba. 

4. A fény másik keletkezési módja, hogy nem független részecskék, hanem kondenzált anyagok (például az izzó 

fémek) magas hőmérsékleten bocsátanak ki fényt (hőmérsékleti sugárzás), de ekkor is Efoton = h.ν energiájú 

fotonegységekben cserél energiát az elektromágneses tér és az izzó test. 

5. A fénykibocsátás általában spontán, független (véletlenszerű) folyamat az atomok szempontjából, de alkalmas 

eszközben (lézer) az elektromágneses tér kényszeríti a részecskéket a kényszerítő térrel koherens 

fénykibocsátásra. Ennek eredménye az egyszínű és párhuzamos, intenzív fénynyaláb, a lézerfény. 
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2. fejezet - A fény terjedésének 
törvényei 

1. Geometriai optika, Fényvisszaverődés. A teljes 
visszaverődés 

A Nap fénye, a távoli pontszerű fényforrásból jövő fény – a tapasztalat szerint – egyenes vonalban terjed, ezt 

bizonyítják az árnyékjelenségek. A „fénysugár” modellje – amely a valódi fénynyaláb végtelenül elvékonyított 

határesete – a geometriai „egyenes”. 

1.1. Fogalmak 

A fény terjedése: A fénysugár homogén közegben egyenes vonalban terjed. 

Fényforrás: Elsődleges az olyan fényforrás, amely saját maga bocsátja ki a fényt, mint például a Nap vagy egy 

lámpa. Másodlagos a fényforrás, ha csak a ráeső fény visszaverődése miatt látható, például a Hold vagy egy 

megvilágított tárgy. Ha a fényforrás mérete a vizsgált jelenségnél fellépő méretekhez képest elhanyagolható, 

pontszerű fényforrásról beszélünk, ellenkező esetben kiterjedt fényforrásnak nevezzük. 

Fősík: Azt a síkot értjük alatta, amellyel egy lencse vagy tükör jellemezhető, ettől mérjük a fókusztávolságot. 

Optikai tengely: Az az egyenes, amely merőleges a fősíkra és általában az optikai elemek szimmetriatengelye. 

 

2.1.1.1. ábra 

Optikai középpont: A fősík és az optikai tengely metszéspontja. Jele: O 

Görbületi sugár: A görbületi középpont (G) és optikai középpont (O) távolsága. Jele: r 

Gyújtópont vagy fókuszpont: Az a pont, amelyben a homorú tükör, illetve a gyűjtőlencse az optikai tengellyel 

párhuzamos fénysugarakat összegyűjti. Jele: F 

Fókusztávolság: A fókuszpont és optikai középpont távolsága. Jele: f 
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2.1.1.2. ábra 

Tárgytávolság: A tárgy és a tükör távolsága. Jele: t 

Képtávolság: Az alkotott kép távolsága a tükörtől vagy lencsétől. Jele: k 

Valódi kép: Ha a tárgy egy pontjából minden irányba kiinduló fénysugarak egy része az optikai eszközön való 

áthaladás után ismét egy ponton mennek keresztül, akkor képalkotásról, valódi képről beszélünk, a keletkezett 

kép képernyőn felfogható. 

Virtuális (látszólagos) kép: Ha a tárgy egy pontjából minden irányba kiinduló fénysugaraknak az optikai 

eszközön áthaladó része is széttartó, nincs képalkotás. A szemünkkel megfigyelve képet láthatunk, mégpedig 

azon a helyen, ahonnan a szemünkbe jutó sugarak visszafelé való meghosszabbításai metszik egymást. Ez a kép 

nem fogható fel ernyőn, ezért csak látszólagos. 

1.2. A fény visszaverődése 

Ha a fény két eltérő optikai sűrűségű közeg határára érkezik, akkor egy része visszaverődik, másik része pedig 

belép az új közegbe, ahol egy része el is nyelődhet. A másodlagos fényforrásból érkező fényt visszaverődő 

fénynek is nevezhetjük. A sima felületről való visszaverődést tükrözésnek hívjuk, míg a durvább felületekről, 

szabálytalanul visszaverődő fény a diffúz reflexió. 

A 2.1.2.1. ábra a sík felületre érkező fénysugár visszaverődését mutatja. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fény


 A fény terjedésének törvényei  

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.1.2.1. ábra 

A következő elnevezéséket használjuk: 

• beeső fénysugár (s): a felülethez tartó fénysugár, 

• visszavert fénysugár (s'): a felülettől távolodó fénysugár, 

• beesési pont (O): ahol a beeső fénysugár a felületet éri, 

• beesési merőleges (n): a beesési pontban a felületre állított merőleges, 

• beesési szög (α): a beeső fénysugárnak a beesési merőlegessel bezárt szöge, 

• visszaverődési szög (α') a visszavert fénysugárnak a beesési merőlegessel bezárt szöge. 

A fényvisszaverődés törvényei (Euklidész): 

1. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár egy síkban van. 

2. A visszaverődési szög egyenlő a beesési szöggel. 

1.2.1. A síktükör 

Síktükör nem képes képalkotásra, vagyis a tárgy pontjaiból kiinduló fénysugarakat nem tudja újra egy-egy 

pontba összegyűjteni. A szemünkkel egy látszólagos képet látunk, a tárggyal azonos nagyságú és egyező állású, 

de jobb-bal csere látható. A tárgytávolság és a képtávolság is egyenlő. 

 

2.1.2.2. ábra 
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1.2.2. A homorú tükör 

A homorú tükör egy sima, fényes felületű gömbfelület belső szelete. 

A homorú tükör nevezetes sugármenetei: 

1. Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a visszaverődés után áthalad a fókuszponton. 

2. A fókuszponton keresztül érkező fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan verődik vissza. 

3. A tükör görbületi középpontja (G) felől érkező fénysugár önmagába verődik vissza. 

4. Az optikai középpontba érkező fénysugár úgy verődik vissza, hogy az optikai tengellyel bezárt szöge 

ugyanakkora, mint a beeső fénysugáré. 

• Az optikai tengellyel nem párhuzamos sugarakat is egy pontba gyűjti a homorú tükör, de nem a fókuszpontba. 

Ez a pont az optikai tengelyre, a fókuszba állított merőleges síkon van. Ez a fókuszsík. 

 

2.1.2.3. ábra 

• A homorú tükör képalkotása a tárgy elhelyezésétől függ. 

• Ha a tárgy a geometriai középponton kívül van, akkor a kép minősége valódi, állása fordított, mérete 

kicsinyített, és a geometriai középpont és a fókuszpont között helyezkedik el. 
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2.1.2.4. ábra 

• Ha a tárgy a geometriai középpontban van, akkor a kép minősége valódi, állása fordított, mérete egyező, és a 

geometria középpontban helyezkedik el. 

 

2.1.2.5. ábra 

• Ha a tárgy a fókusz és a geometriai középpont között van, akkor a kép minősége valódi, állása fordított, 

mérete nagyított, és a geometriai középponton kívül helyezkedik el. 

 

2.1.2.6. ábra 

• Ha a tárgy a fókuszpontban van, akkor nem alkot képet a tükör, a tárgy pontjaiból kiinduló széttartó sugarakat 

párhuzamosítja (gépkocsi reflektora, távfény). 
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2.1.2.7. ábra 

• Ha a tárgy az optikai és a fókuszpont között van, akkor valódi kép nem keletkezik, a szemünkkel megfigyelt 

látszólagos kép állása egyező, mérete nagyított, és a tükör mögött helyezkedik el (borotválkozó tükör). 

 

2.1.2.8. ábra 

A képalkotás törvényei: 

• Távolságtörvény: A fókusztávolság reciproka egyenlő a képtávolság és a tárgytávolság reciprokának az 

összegével. Bizonyos esetben a képtávolságra negatív szám adódhat, ez azt jelenti, hogy nem valódi, hanem 

látszólagos kép keletkezett a tükör mögött. 

• Nagyítás: A kép- és a tárgytávolság hányadosa, illetve a kép és a tárgy nagyságának hányadosa. 

 

1.2.3. A domború tükör 

A domború tükör esetén egy gömbszelet fényes külső (domború) felülete tükröz. 

Képalkotása: A domború gömbtükör bármely tárgyhelyzetben virtuális, egyenes állású, kicsinyített képet alkot. 

A domború gömbtükör nevezetes sugármenetei: 
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2.1.2.9. ábra 

1. Az optikai tengellyel párhuzamosan beeső fénysugár visszaverődés után úgy halad, mintha a tükör mögötti 

fókuszpontból indult volna ki. 

2. A tükör mögötti gyújtópont felé beeső fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan verődik vissza. 

3. A geometriai középpont felé beeső fénysugár önmagában verődik vissza. 

4. Az optikai középpontba beeső fénysugár az optikai tengelyre szimmetrikusan verődik vissza. 

Az egymással párhuzamos, de az optikai tengellyel nem párhuzamos sugarakat a domború gömbtükör úgy 

szórja szét, hogy a visszavert fénysugarak meghosszabbításai a tükör mögött egy pontban metszik egymást. Ez a 

pont az optikai tengelyre, a fókuszba állított merőleges síkon van. Ez a fókuszsík. 

A képalkotás törvényei: 

• Távolságtörvény: A fókusztávolság reciproka egyenlő a képtávolság és a tárgytávolság reciprokának az 

összegével.A képtávolság negatív lesz, jelezve, hogy a kép nem valódi, a tükör mögött észlelhető. 

• Nagyítás: A kép és a tárgytávolság hányadosa, illetve a kép és a tárgy méretének hányadosa. 

 

A nagyítás is negatív szám lesz, a látszólagos kép miatt. 

2. A fénytörés jelenségei és alkalmazásai, fénytörés a 
természetben. Teljes visszaverődés és alkalmazásai. 
Az optikai lencsék 

A természetben is találkozunk a fénytörés jelenségével. Ha egy egyenes tárgyat, pl. botot a vízbe merítünk, a bot 

a felszínnél megtörni látszik. Remegni látjuk a felszálló meleg légrétegeken keresztül nézett tárgyat, jelezve, 

hogy a fény nem egyenesen halad. Vastag üvegen át eltolódva látjuk a tárgyakat. 

Ha a fénysugár egy átlátszó közegből egy másik közeg határához érkezik, akkor az új, mondjuk sűrűbb közeg 

határfelületén megtörik és részben visszaverődik. A visszavert fény aránya tipikusan 4%, közönséges üveg 

esetén. A közegbe lépve a fénysugár újra egyenes vonalban halad tovább, de más szögben. Az új közeg optikai 

jellemzőitől függően részben el is nyelődhet. 

Ha az új közeg véges méretű, és a másik sík párhuzamos a belépővel (mint a 2.2.1.1. ábrán), a kilépéskor 

fordított helyzet áll elő, a sűrűbből a ritkábba lépve ismét megtörik a fény, és részben (vagy teljesen!) 

http://www.mozaweb.hu/Tankonyv-mozaWeb-A_feny-A_fenytores_jelensegei_es_alkalmazasai-MW-0005-117-7
http://www.mozaweb.hu/Tankonyv-mozaWeb-A_feny-A_fenytores_jelensegei_es_alkalmazasai-MW-0005-117-7
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visszaverődik. A kilépő sugár párhuzamos lesz a belépővel, de a közeg vastagságától és a beesési szögtől 

függően eltolódik. 

 

2.2.1.1. ábra 

A közeg felületét merőlegesen elérő sugarak nem törnek meg, egyenes irányban folytatják útjukat (tovább és 

visszafelé). 

A fénytörés törvényei: 

1. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a megtört fénysugár egy síkban vannak. 

2. A beesési és a törési szög szinuszainak a hányadosa megegyezik az egyes közegekben mérhető terjedési 

sebességek hányadosával. Ez a hányados a második közegnek az első közeghez viszonyított törésmutatójával 

egyenlő. 

 

Ezt a fénytörés törvénye vagy a Snellius–Descartes-törvény. 

Egy anyag légüres térre vonatkoztatott törésmutatóját abszolút törésmutatónak nevezzük. 

Optikailag azt a közeget nevezzük sűrűbbnek, amelyiknek nagyobb az abszolút törésmutatója. 

Fermat 1657-ben feltette a MIÉRT kérdést a HOGYAN-t megválaszoló Snellius–Descartes-törvényre, és meg is 

válaszolta: azt feltételezte, hogy a fény eltérő sebességgel halad a különböző sűrűségű közegekben, és a fény 

mindig azt az utat választja, amelyik a legrövidebb idő alatt bejárható. Ez a „legrövidebb idő elve”. 

Noha Descartes badarságnak tartotta – Fermat látszólag értelmet tulajdonít a fénysugárnak – a hullámtani 

magyarázat bizony ugyanerre vezet. A Fermat-féle megfogalmazás teljesen ekvivalens a Snellius–Descartes-

törvénnyel, csak matematikailag bonyolultabb szélsőérték-számításokra vezet az elv alkalmazása. 

2.1. Törés prizmán 
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2.2.1.2. ábra 

A prizma, fénytani hasáb, olyan fénytörő eszköz, amelynek a fénytörő közege szögben hajló két síkfelület. 

Ezek metszésvonalát a prizma törőélének, hajlásszögüket a prizma törőszögének nevezzük. A prizmán áthaladó 

fénysugár kétszer törik meg, a kilépő és a belépő sugár által bezárt szög az eltérítés (deviáció) szöge. Jele: δ 

Az eltérítés szöge akkor a legkisebb, ha a sugármenet szimmetrikus. Ha a legkisebb eltérítés szögét és a prizma 

φ törőszögét pontosan megmérjük, ezek segítségével a prizma törésmutatója is meghatározható. 

 

Ha a kísérletet fehér fénnyel végezzük, a kilépő oldalon a fénysugár színeire bomlik, a szivárványhoz hasonló 

színskálát figyelhetünk meg. A prizmával megmutatható (és pontosan mérhető) részint, hogy a törésmutató 

hogyan függ a fény színétől (ezt diszperziónak nevezzük), részint megvizsgálható, hogy a fényforrás milyen 

színképi összetételű (spektroszkópia). A 2.2.1.3. ábrán látható néhány optikai üvegfajta törésmutató-

hullámhossz függvénye. 
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2.2.1.3. ábra 

Prizma segítségével tehát színképelemző készülék szerkeszthető. Már Newton, majd Bunsen és Fraunhofer is a 

2.2.1.4. ábrához hasonló felépítésű spektroszkóppal tanulmányozták a fényforrások színképeit. 

 

2.2.1.4. ábra 

A prizmára párhuzamos sugaraknak kell érkezni, hogy a beesési szög egyforma legyen mindenhol. Ezt úgy lehet 

elérni, hogy egy – a prizma törőélével párhuzamos, függőleges – résen (S1) engedjük be a fényt, amely az L1 

kollimátor (párhuzamosító) lencse fókuszában van. A párhuzamos nyaláb a prizmán megtörik. 

A hullámhossztól függő irányba kilépő, de egyenként párhuzamos nyalábokat viszont egyesíteni kell egy ún. 

kamera, vagyis leképező lencsével (L2). Az objektív lencse fókuszsíkjában egymás mellett megjelennek a 

különböző hullámhosszú összetevők, mint a belépő rés képei S1, S2, … (ezért „vonalas” a színkép). 

Ha színképet egy távcsővel képezzük le, és szemmel nézzük, spektroszkópnak nevezzük. Ha a színképet pl. 

fényképezőlemezre, filmre „írjuk”, spektrográf a neve. Manapság a film vagy a szemünk helyén fotoelektromos 

érzékelő (pl. CCD kamera) van, és számítógép dolgozza fel a spektrális intenzitás mérési adatait. Az ilyen 

berendezés neve spektrométer. 

Néhány jellemző spektrum látható a 2.2.1.5. ábrán: 
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2.2.1.5. ábra 

Az ábrán alul mutatott helyzet áll elő a Nap esetében: a belső forró, 6000 K hőmérsékletű, folytonos spektrumú 

fényt kibocsátó (ezért fotoszférának nevezett) réteg fölött hidegebb gázok találhatók, amelyek elnyelik a rájuk 

jellemző energiájú (színű) fényt (sötét vonalak). A Nap színképéből a hidrogénre és héliumra jellemző vonalak 

hiányoznak, ezt már Fraunhofer is észrevette. Ebből tudjuk, hogy a Nap és a többi csillag főleg hidrogénből és 

héliumból áll (sokkal kisebb mennyiségben, de ott van a többi 90 elem lenyomata is). 

2.1.1. Szivárvány 

Szivárvány (2.2.1.6. ábra) akkor látható, ha a levegőben lévő vízcseppeket a napfény viszonylag alacsony 

szögből éri. A levegőben legtöbbször az eső okán vannak vízcseppek (röptükben), de időnként látható 

szivárvány vízesés vagy szökőkút mellett is. Kerti locsoláskor is megfigyelhetjük, amikor porlasztott 

vízcseppekkel öntözünk. 

A szivárvány nem az égbolt egy meghatározott pontján keletkezik, hanem a megfigyelő és a Nap helyzetétől 

függ. Minden esőcsepp a Naphoz képest ugyanazokba a szögekbe vetíti vissza a fényt, de csak bizonyos 

helyzetű esőcseppekből származó fény éri el a szemünket. 
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2.2.1.6. ábra 

Az alábbi ábrák és felvételek Søren Peo Pedersen munkái (http://da.wikipedia.org/wiki/Bruger:Peo) 

A szivárvány mindig az égbolt Nappal átellenes részén van. Az ív középpontja (antiszoláris pont) a megfigyelő 

által vetett árnyék meghosszabbításának egyenesén van (nappal a horizont alatt). Ha a Nap 42 foknál 

magasabban van, akkor a szivárvány a horizont alatt keletkezik, ezáltal nem látható, kivéve, ha a szivárványt 

hegy tetejéről vagy repülőgépről nézzük. Repülőgépről egy teljes kör látható, közepén a repülőgép árnyékával 

(feltéve, hogy az esőcseppek elegendően nagy térrészben vannak). 

Nehéz egy teljes ívet lefotózni, mivel 84°-os látószöget fed le, különleges nagylátószögű objektívre van 

szükség. 

Nézzük a keletkezésének mechanizmusát (2.2.1.7. ábra), amelyet már Descartes is megfejtett 1637-ben (2.2.1.8. 

ábra): 
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2.2.1.7. ábra 
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2.2.1.8. ábra 

A fehér napfény (6) először az esőcsepp felületén törik meg (4), az esőcsepp túloldalán (2) visszaverődik 

(többször is), majd kilépéskor ismét törést szenved (4). A ritkábban látható dupla szivárvány felső ívében a 

kétszeres reflexiót szenvedő fénysugarakat (11) látjuk. 

Belépéskor a víz törésmutatójának hullámhosszfüggése (diszperziója) miatt színekre bomlik a fény. Másrészt az 

esőcsepp felülete gömb, azaz gyűjtőlencseként viselkedik, fókuszálja a Nap fényét. A fókuszpont az esőcsepp 

szemközti fala körül lesz, majd reflektálódik a falon (homorú tükörként tekintve azt). Kilépéskor szintén 

lencseként viselkedik az esőcsepp, és a kezdetben párhuzamos napsugarak – az összetartótól a széttartóig – 

különböző nyalábokká válnak szét, attól függően, hogy az esőcsepp mely pontján lépett be a napsugár. 

Van azonban egy kitüntetett pozíció: azok a sugarak, amelyek éppen az esőcsepp sugarának 85 %-a körüli 

magasságban lépnek az esőcseppbe, ekkor pont párhuzamosan lépnek ki (2.2.1.9. ábra). Azaz a színekre bomlott 

napfény egyes színkomponensei – más-más szögben (a piros és az ibolya egymástól 1,8 fokra), de – párhuzamos 

nyalábként lépnek ki, nem keverednek egymással. Az ehhez a pozícióhoz tartozó eltérülés szöge – a Naphoz 

viszonyítva – 42 fok, illetve a mellékszivárvány esetén 51 fok. 

Emiatt és csak ebben a szögben láthatjuk elkülönülten az egyes színkomponenseket. 
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2.2.1.9. ábra 

Sajnos olyanok a beesési szögek, hogy a vízcsepp hátsó falán nincs teljes visszaverődés, a reflektált intenzitás 

csak 5-7%-a a belépő napfénynek (kétszeres reflexiónál – mellék szivárvány – ennek is csak az 4-5%-a, azaz a 

bejövő napfény 2-3 ezreléke). Ezért elég fényszegény a jelenség. Az esőcseppek számával ugyan arányos, de 

kontrasztnöveléssel, sötét felhőkkel a háttérben élvezhető igazán. 

2.2. A fény teljes visszaverődése vagy totálreflexiója 

Már jeleztük, hogy ha a fény az optikailag sűrűbb közeg felől a ritkább felé halad, a törési szög nagyobb, mint a 

beesési szög (2.2.1.1. ábra: 1. visszavert és 2. megtört sugár). Ha a beesési szöget növeljük, elérhető egy olyan 

érték, amelyhez már 90°-os törési szög tartozik 
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2.2.2.1. ábra 

A 90°-os szöghöz közeledve az átmenő, megtört fénysugár intenzitása rohamosan csökken, a reflektálté pedig 

nő. Elérve vagy meghaladva a 90°-os törési szöget, a beeső fény 100%-a visszaverődik. 

Azt a beesési szöget, amelyhez 90°-os törési szög tartozik, a teljes visszaverődés határszögének (αh) nevezzük. 

Az ábrán az α1 irányú beeső fénysugár esetén teljes a visszaverődés (totál reflexió), α3 szögnél megtörik a 

fénysugár, míg α2 = αh a határszög. 

A teljes visszaverődés jelensége a délibáb. Ha a talaj feletti levegőréteg a napsütéstől erősebben felmelegszik, 

ritkább lehet a felette lévőnél, így teljes visszaverődés áll elő, és a távoli tárgy fordított állású képét látjuk. 

Ugyanezért látjuk meleg nyári napsütésben, az út távolabbi foltjait tükrösen csillogni. 

A víz alól, a határszög alatti szögben a felszín felé nézve, csak egy – a határszögnek megfelelő kúpon látunk ki a 

felszínre, ennél nagyobb szögben pedig a felszín alatti objektumok tükörképét látjuk a teljes visszaverődés 

révén. 

A teljes visszaverődés gyakorlati alkalmazásai: 

Kompakt, veszteségmentes, garantáltan állandó szögű fénytereléshez, illetve különösen nagy intenzitású 

fénynyalábok irányításánál tükrök helyett a teljes fényvisszaverődésen alapuló prizmákat használunk a fény 

irányának megváltoztatására. Ilyen alkalmazások például: 

• Retroreflektorok (Hármasszöglet, „macskaszem”: bármilyen irányból jövő fénysugár önmagával 

párhuzamosan lép ki, fényvisszaverő fóliákon műanyagba van préselve a prizma stb.) 
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2.2.2.2. ábra 

•  Képfordító prizma  (távcsőben) 

•  Refraktométerek  (törésmutató meghatározására alkalmas mérőeszközök) egyes típusai. 

• Az optikai szál egy igen tiszta D átmérőjű üvegszálból (nm, mag) és az ezt körülvevő, kisebb optikai 

törésmutatójú ún. köpenyből álló vezeték. Működési elve a fénysugár teljes visszaverődésén alapul: A szál 

egyik végén θk szögben belépő fény a vezeték teljes hosszán teljes visszaverődést szenved, mert θb nagyobb, 

mint a határszög, így a vezeték hajlítása esetén is – minimális energiaveszteséggel – a szál másik végén lép 

ki.[9] [142] Van olyan tiszta szál, hogy L = 10 km hosszú szálban csökken csak felére a fény intenzitása (a 

molekuláris fényszórás miatt). 

 

2.2.2.3. ábra 

2.3. Optikai lencsék 

Az optikai lencsék legtöbbször gömbfelület-darabokkal, esetleg egyik oldalán síkkal határolt átlátszó testek. 

Alakjuk szerint a lencsék lehetnek: 

• Kétszer domború lencse (bikonvex lencse) 

• Sík-domború lencse (plán-konvex lencse) 

• Homorú-domború lencse (konkáv-konvex lencse) 

• Kétszer homorú lencse (bikonkáv lencse) 

• Sík-homorú lencse (plán-konkáv lencse) 

• Domború-homorú lencse (konvex-konkáv lencse) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Képfordító_prizma&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Refraktométer&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Üvegszál_%28textilipar%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Törésmutató
ftn9
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2.2.3.1. ábra 

A lencse szimmetriatengelyét optikai tengelynek, az optikai tengely döféspontját optikai középpontnak 

nevezzük. 

 

2.2.3.2. ábra 

2.3.1. A gyűjtőlencse 

Nevezetes sugármenetei: 
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2.2.3.3. ábra 

• Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár a fókuszponton keresztül halad tovább. 

• A fókuszponton keresztül érkező fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább. 

• Az optikai középpontba érkező fénysugár irányváltoztatás nélkül halad tovább. 

Képalkotása: 

• Ha a tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül van, akkor a kép minősége valódi, állása fordított, mérete 

kicsinyített, és a fókuszpont és a kétszeres fókuszpont között helyezkedik el (fényképezőgép). 
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2.2.3.4. ábra 

• Ha a tárgy a kétszeres fókuszpontban van, akkor a kép minősége valódi, állása fordított, mérete egyező, és a 

kétszeres fókuszpontnál helyezkedik el. 

 

2.2.3.5. ábra 

• Ha a tárgy a fókuszpont és a kétszeres fókuszpont között van, akkor a kép valódi, állása fordított, mérete 

nagyított, és a kétszeres fókuszponton kívül helyezkedik el (vetítőgép). 

 

2.2.3.6. ábra 
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• Ha a tárgy a fókuszpontban van, akkor nincs sem valódi, sem látszólagos kép. A szemünk pontszerű 

fényforrásként észleli, mint egy távoli csillagot (2.2.3.7. ábra). A lencse ekkor párhuzamosítja a tárgyból 

kiinduló széttartó sugarakat. 

 

2.2.3.7. ábra 

• Ha a tárgy az optikai középpont és a fókuszpont között van, akkor a kép minősége látszólagos, állása egyező, 

mérete nagyított, és a tárgy mögött helyezkedik el. (2.2.3.8. ábra) Lupe, nagyító lencse. 
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2.2.3.8. ábra 

A képalkotás törvényei: 

Távolságtörvény:A fókusztávolság reciproka egyenlő a képtávolság és a tárgytávolság reciprokának összegével. 

(2.2.3.9. ábra) ha negatív szám adódik a képtávolságra, ez azt jelenti, hogy a kép látszólagos, és ugyanazon az 

oldalon lesz, mint a tárgy. 

 

2.2.3.9. ábra 

Nagyítás:A kép és a tárgytávolság hányadosa, illetve a kép és a tárgy nagyságának hányadosa. 

 

Dioptria:A fókusztávolság értékének (mértékegysége = méter) reciprokát dioptriának (D) nevezzük. A lencse 

dioptriáját anyagának a környezetére vonatkozó relatív törésmutatója (n) és a lencsét határoló gömbök r1 és r2 

görbületi sugara határozza meg. Ha a felület konvex, r > 0, ha konkáv, r < 0. A gyűjtőlencse dioptriája pozitív. 

 

2.3.2. A szórólencse 

Nevezetes sugármenetei: 

• Az optikai tengellyel párhuzamos fénysugár úgy halad tovább, mintha a fókuszpontból indult volna ki. 

• A fókuszpontba tartó fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább. 

• Az optikai középpontba eső fénysugár irányváltoztatás nélkül halad tovább. (2.2.3.10. ábra) 
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2.2.3.10. ábra 

Képalkotása: 

A homorú lencse nem alkot valódi képet. A szemünkkel minden esetben látszólagos, kicsinyített, egyenes állású 

képet látunk. A tárgy távolsága legfeljebb a kép méretét fogja befolyásolni. A homorú lencse az érkező 

párhuzamos fénynyalábokat szétszórja, ezért szokás szórólencsének is nevezni. 

 

2.2.3.11. ábra 

A képalkotás törvényei: 

Távolságtörvény:A fókusztávolság reciproka egyenlő a képtávolság és a tárgytávolság reciprokának az 

összegével. A képtávolság negatív, jelezve, hogy a kép virtuális. 
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2.2.3.12. ábra 

Nagyítás:A kép és a tárgytávolság hányadosa, illetve a kép és a tárgy nagyságának hányadosa. 

 

Dioptria: A fókusztávolság (méterben mért) értékének reciprokát dioptriának (D) nevezzük. A lencse dioptriáját 

a gömbök görbületi sugarai (r1 és r1) és anyagának törésmutatója határozzák meg. Ha a felület konvex, r > 0, ha 

konkáv, r < 0. A szórólencse fókusztávolsága és dioptriája negatív. 

 

3. Optikai elemek aberrációi 

Ha egy egyszerű lencsével vagy homorú tükörrel akarunk képet létrehozni egy ernyőn, a kép szélei homályosak, 

torzultak lesznek. Jól megfigyelhető a jelenség a hagyományos diavetítő használatakor. Diapozitív nélkül az is 

látszik, hogy a kivetített fehér folt szélei elszíneződnek. 

Az előző fejezetekben ideális tükrök és lencsék képalkotásával foglalkoztunk, vagyis egy olyan közelítéssel 

éltünk, hogy a lencse nulla vastagságú, és a tükör nagyon kis nyílásszögű. 

A megtanult összefüggések csak ezekre az ideális esetekre érvényesek, vagyis a valóság el fog térni a 

számítottól. Ha nagyobb pontosságra van szükség, nem hanyagolhatjuk el, hogy a lencséknek vastagsága van, 

nem mindegy, hogy honnan és melyik irányból mérjük a fókusztávolságot. A 2.3.1.1. ábra mutatja a valódi 

(vastag) lencsék fősíkjainak elhelyezkedését különböző lencsekonfigurációkra. 
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2.3.1.1. ábra 

Leképezési hibák: 

Az optikai tengelyhez közeli, kis szöget bezáró sugarakkal leírt (ún. paraxiális közelítésű) képalkotáshoz képest 

a mindennapi gyakorlatban szükség van a ferdén és nagyobb szögben beeső fénynyalábok leképezésére is. A 

paraxiális közelítésben vizsgált hibátlan leképezéshez képest a nagyobb nyílásszögű leképezéseknél ún. 

leképezési hibák (aberrációk) lépnek fel. A pontszerű tárgyból kilépő sugarak a lencséből kilépve a képalkotás 

helyén lévő paraxiális képpont körül, az aberráció mértékétől függően, kisebb-nagyobb mértékben szóródnak. 

Ez a hiba csökkenti a kép élességét és intenzitását. Ezeket a hibákat megfelelő optikai rendszer (elrendezés) 

alkalmazásával korrigálni lehet. 

A leképezési hibák típusai és korrigálásuk: 

A paraxiális közelítés a kép méretének és helyzetének meghatározásához elegendő, de a kép minőségét a 

képalkotást leíró függvény magasabb rendű tagjainak figyelembevételével lehet meghatározni. Ilyen 

számításokat először Ludwig von Siedel végzett el 1850-ben, róla a harmadrendű, monokromatikus aberrációkat 

Siedel-aberrációknak is nevezik. 

A monokromatikus v. Siedel-aberrációk: 

• szférikus aberráció 

• kóma 

• asztigmatizmus 

• fókuszfelület-görbülés 

• torzítás 

A monokromatikus aberrációktól különbözik a kromatikus aberráció, amely csak akkor lép fel, ha az optikai 

sugármenetben diszperzív elem is van. 

A gömbi eltérés (szférikus aberráció): 

A lencse szélein áthaladó sugarak nagyobb eltérítést szenvednek, mint az optikai tengellyel kis szöget bezáró 

fénysugarak. Ezért ugyanarról a pontról a lencse szélein áthaladó sugarak a lencséhez közelebbi pontban 

alkotnak képet, míg a közepén áthaladók a lencsétől távolabb metszik egymást. (2.3.1.2. ábra) 
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2.3.1.2. ábra 

Kiküszöbölése tükrök esetén: 

• a széteső sugarak távoltartásával – diafragmával – oldható meg, vagy 

• távoli tárgyak esetén parabolatükör alkalmazásával. 

Lencsék esetén a szférikus aberráció csökkenthető, illetve megszüntethető: 

• diafragmával – a széteső sugarak távoltartásával, 

• az ún. minimális eltérítés módszerével, aminél a lencsét úgy kell beállítani, hogy a törés a két felületen 

lehetőleg azonos legyen, 

• összetett lencserendszer alkalmazásával. 

3.1. A színi eltérés (kromatikus aberráció) 

A fehér fénnyel történő leképezés során keletkezett kép egyes részei elszíneződnek. Ennek az az oka, hogy a 

lencse törésmutatójának értéke függ a fény színétől is, aminek következtében a széleken áthaladó, tehát nagyobb 

mértékben eltérített fénysugarak jobban szóródnak (l. prizma, színszórás), mint amelyek a lencse közepén 

haladnak át. Így a kép belső része kékes, külső része vöröses elszíneződést mutat. 

 

2.3.1.3. ábra 

A kromatikus aberrációt leggyakrabban két, különböző törésmutatójú lencséből álló összetett lencsével 

korrigálják (ez az akromát). A lencséket úgy illesztik össze, hogy azok egymás színhibáját éppen kiegyenlítsék, 

így a fehér fény leképezésekor a fókuszált fény is közel fehér marad. 
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2.3.1.4. ábra 

Például a flintüveg törésmutatója ~1,6, a koronaüvegé ~1,5. A kétféle anyaggal két hullámhosszon lehet a 

kromatikus hibát korrigálni, ezek között és ezeken kívül lesz színi hiba, csak egy nagyságrenddel kisebb. 

Három különböző üvegfajtával 3 hullámhosszon lehet még egyenletesebbre beállítani az azonos fókuszt, ennek 

a lencsének a neve: apokromát. 

Üstököshiba (kóma) 

A főtengelytől távoli pontból nagyon ferdén és nagy nyílásszögben érkező fénysugarak az ernyőn pontszerű kép 

helyett az üstökös csóvájához hasonló fényfoltot alkotnak. A kóma oka az, hogy a tárgypontból kiinduló sugarak 

a lencsén különböző mértékű eltérítést szenvednek. (2.3.1.5. ábra) 
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2.3.1.5. ábra 

A kóma csökkentése a szélső sugarak visszatartásával, nem túl ferde nyalábok alkalmazásával, vagy a Schmidt-

féle korrektorlemez alkalmazásával lehetséges. 

3.2. Asztigmatizmus (nem pontszerű leképezés) 

Ha a fénynyaláb az optikai tengellyel nagy szöget zár be, akkor nem egyetlen pontba képeződik le, hanem két 

rövid, egymásra merőleges, éles vonallá húzódik össze. Az egyik vonal az optikai elemhez közelebb, a másik 

távolabb keletkezik. A két képvonalat a tárgypontból különböző – a szimmetrikus és az arra merőleges – 

irányban induló sugarak hozzák létre. (2.3.2.1. ábra) 
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2.3.2.1. ábra 

Arra, hogy a kép mégis sík legyen, Petzval József adott feltételt 1843-ban.[10] [142] A Petzval-feltétel a tárgy 

és a kép görbületének kapcsolatát fejezi ki. Legyen a kép n, a tárgy n' törésmutatójú közegben. A kettő között 

pedig legyen több vékony lencse, az i lencse törésmutatóit és fókusztávolságait ni és fi jelölje. Ekkor a tárgy és a 

kép ρ és ρ' görbülete között a következő összefüggés áll fenn: 

 

Látható, hogy ha a tárgy sík (ρ = ∞), akkor a kép is sík lesz (ρ' = ∞), ha a jobb oldali összeg nulla. Ehhez 

természetesen szórólencsékre (negatív fókusztávolság) is szükség van. 

3.3. Torzítás vagy képmezőelhajlás 

A képmezőelhajlás (disztorzió) során a lencse optikai tengelyére merőleges, nagy kiterjedésű sík tárgy 

leképezése során a fénysugarak útja meghajlik az objektíven belül, a tárgyról keletkező képpontok emiatt nem 

egy síkban, hanem görbült felületen keletkeznek, így a nagyítás a kép különböző részein nem egyforma. A 

hordó alakú torzításnál a nagyítás középen nagyobb, mint a széleken, a párna alakúnál pedig fordítva, a széleken 

nagyobb. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Petzval_József
http://hu.wikipedia.org/wiki/1843
ftn10
http://hu.wikipedia.org/wiki/Törésmutató
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2.3.3.1. ábra 

3.4. Tükröződés 

A fényes lencsefelületre érkező fény egy része a felületről visszaverődik (tipikusan 4%). Ez részint 

fényveszteséggel jár, és soktagú lencserendszerekben ez a veszteség jelentős lehet. A tükröződés csökkentésére 

a szabad lencsefelületeket egy- vagy többrétegű tükröződésmentesítő bevonattal látják el. 

A legismertebb bevonat az egyrétegű Zeiss-féle T-réteg. Ha n törésmutatójú, fényáteresztő anyagot viszünk fel 

egy lencsére úgy, hogy a réteg vastagsága d=λ/n, a merőlegesen visszaverődő fényt szinte teljesen kioltja az 

interferencia (lásd 2.5. fejezet). Ilyenkor ugyanis a réteg alsó és felső felületéről visszaverődő hullámok útja 

közti különbség éppen fél hullámhossznyi, így azok éppen kioltják egymást. A visszaverő réteget általában a 

színkép közepére eső zöldes fény hullámhosszára kalibrálják, ezért a visszaverődő vörös és ibolyaszínű fények 

miatt a lencsék vöröses-lilás színűnek látszanak. 

3.5. Optikai lencsék gyártása 

A különféle optikai képalkotó rendszerekben a kép minőségét elsősorban az alkalmazott optikai lencsék 

minősége szabja meg. Az optikai lencse üvegből vagy más átlátszó anyagból készül. A lencsék minőségét 

elsődlegesen az alapanyaguk (általában optikai üveg, újabban műanyag), a megmunkálásuk és a 

felületkezelésük minősége adja meg. 

Az üveg különböző oxidok magas hőmérsékleten történő összekeverésével, majd lassú lehűlésével létrejövő 

szilárd oldat. Tökéletesen izotróp anyag, tehát a fizikai folyamatok az üvegben minden irányban azonosan 

mennek végbe. Az üveggyártásban az optikai üvegek gyártásának technológiája a legbonyolultabb. Az 

optikailag nagy tisztaság, a kívánt optikai paraméterek pontos és homogén megléte, még a viszonylag kis 

méretek dacára is nehéz feladat. 

Az üveggyártás során felhasznált alapanyagok: 

• üvegképző oxidok (szilícium-dioxid, bór-trioxid stb.), 

• olvasztó oxidok (nátrium-oxid, kálium-oxid, lítium-oxid), 

• állandósító oxidok (kalcium-oxid, magnézium-oxid, cink-oxid, ólom-oxid), 
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Az alapanyagok arányát az előállítandó üveg tulajdonságainak függvényében kiválasztják, és pontos számítások 

szerint adalékolják. Az optikai üvegek gyártásánál fontos a tisztító és színtelenítő adalékok szerepe. Az 

összekevert alapanyagokat 1500 °C-on megolvasztják, folyamatos keverés mellett, hogy az anyag homogén 

legyen. Ezt követően viszonylag gyorsan – néhány nap alatt – lehűtik, majd a keletkezett repedések mentén 

darabokra törik. A létrejött tömböket optikailag vizsgálják, osztályozzák, és a megfelelő minőségű darabokat 

ismét megolvasztva táblákba öntik, és ezúttal nagyon lassan – több hónap alatt – lehűtik. 

Olcsóbb üveglencséknél alkalmazott technológia az olvadt üveg formába préselése, de a jobb minőségű lencsék 

előállítása nem így történik. A lehűlt üveglapokat felszeletelik, és méretközeli négyzetekre vágják, majd a lapok 

két szemközti felületét durva csiszolással (szilícium-karbid vagy gyémántszemcsés csiszolóanyaggal) 

síkpárhuzamosra csiszolják. A lapokat ezután összetapasztják, és a keletkezett tömböt kör alakúra csiszolják. A 

lencsék görbült felületének durva csiszolása után a lencsefelületeket már a végleges (gömb alakú) felületre 

csiszolják. 

A csiszológépben a lencséket egy félgömb alakú fejre ragasztják, majd a lencse görbületének megfelelő 

fémcsészét helyeznek rá. A folyékony csiszolóanyagot az egymáshoz képest forgó és lengő mozgást végző 

csésze és a félgömb közé juttatva pontos lencsefelület alakítható ki. A minél tökéletesebb mozgási pályák 

kialakítására ma már számítógép vezérlésű csiszológépeket alkalmaznak, és fejlődött a lencsék rögzítésének 

technológiája is, ma már nem feketeszurokkal ragasztják, hanem vákuummal rögzítik a megmunkálandó 

munkadarabokat. (2.3.5.1. ábra) 

 

2.3.5.1. ábra 

A lencsefelületet kialakításának utolsó lépése a mikronos szemcseméretű polírporral történő simára polírozás. 

Ha mindkét felület kész, a széleit pontos átmérőre és központosra köszörülik. Végül az elkészített lencséket 

műszerekkel ellenőrzik. A lencsék görbületét és annak pontosságát Newton-gyűrűs módszerrel, nagy nagyítású 

monitoron vizsgálják. A megmunkált lencsefelületet egy azonos, de hozzá képest negatív görbületű, etalon 

lencsére helyezik, így a határfelületen létrejövő interferenciagyűrűk alakjából és formájából nagy pontossággal 

meghatározható a lencsefelület etalontól való eltérése. 

Az így elkészült lencsékre, ha szükséges, vákuumgőzöléssel tükröződésmentesítő bevonatot visznek fel. 

3.6. Fresnel-lencsék 

Augustin-Jean Fresnel az egyszerű gömbfelülettel határolt lencsénél jóval vékonyabb anyagból elkészíthető, 

ugyanakkor nagyobb apertúrájú és rövidebb fókusztávolságú lencsét tervezett a világítótornyok fényszóróihoz. 
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Jellemzője, hogy a koncentrikusan elhelyezkedő lencsemetszetek gyújtótávolságai a lencse fénytani 

középpontjától azonos távolságra vannak. (2.3.6.1. ábra) 

 

2.3.6.1. ábra 

Ilyen lencséket alkalmaznak az írásvetítők kondenzoraként (a fólia alatti nagy felületű, a fényt a vetítő lencsébe 

gyűjtő lencse). Ezeket gyakran műanyagból, préseléssel állítják elő. 

4. A fény elhajlása (diffrakciója) 

4.1. A fényelhajlás alapjelenségei 

A geometriai optika alkalmazásának a határa az a méret, amelynél már észrevesszük, hogy a tárgyaknak nincs 

abszolút éles árnyéka, még a leginkább pontszerű fényforrások esetén sem (2.4.1.1. ábra). A fény behatol az 

árnyéktérbe, ráadásul általában (hullámhosszfüggő) csíkokat létrehozva. 

 

2.4.1.1. ábra 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Fokusz.htm
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Ha a fénynyaláb méretét csökkenteni akarjuk (például a végtelen keskeny, „ideális fénysugár” előállítása 

ürügyén), azaz egy keskeny résen, vagy lyukon engedjük át a fényt, ahelyett, hogy egyre keskenyebb lenne, 

megnő a széttartása, és szintén csíksorozatot generál, amely legszebben monokromatikus fénynél figyelhető 

meg (2.4.1.2. ábra). 

 

2.4.1.2. ábra 

A jelenségek a különféle hullámok terjedésénél használatos modellekkel értelmezhetők, írhatók le. Hullámnak 

nevezzük azt a jelenséget, amikor egy rezgési állapot tovaterjed a rugalmas közegben, a térben (esetleg síkon). 

De akkor mi rezeg a fényben, és mi a közvetítő közeg? 

4.2. A fény, mint elektromágneses hullám 

A klasszikus fizika legtöbb területe már a XIX. században axiomatikus alapokon nyugvó elméleti leírással 

rendelkezett. Az elektromosság és mágnesség törvényeit Kirchhoff, Faraday, Lenz, Hertz és mások 

munkásságának összefoglalásaként Maxwell fogalmazta meg – a róla elnevezett – egyenletekben. 

Ha megnézzük, hogy töltésmentes térben (szigetelőben, vákuumban) milyen az E(x,y,z,t) időtől és a tértől függő 

elektromos térerősség, az ún. „hullámegyenletet” kapjuk: 

 

ahol Δ a Laplace-operátor [a második, irány (x,y) szerinti parciális differenciálhányadosok összege], 

 

a hullám terjedési sebessége (vákuumban), 
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a közeg (szigetelő) törésmutatója (a dielektromos állandó, permittivitás és a mágneses permeabilitás függvénye). 

A c/n hányados éppen azt fejezi ki, hogy a hullám a törésmutatótól függően (ami mindig nagyobb vagy egyenlő, 

mint 1) a közegben lassabban halad a vákuumbelinél. 

Formailag ugyanezt a (másodrendű parciális differenciál-) egyenletet kapjuk a mágneses indukcióra (B) is. 

Az egyenletek egyik megoldása tehát egymásba átalakuló elektromos és mágneses teret ír le, azaz a változó 

mágneses tér elektromos teret indukál, a változó elektromos tér (eltolási árama) pedig mágneses teret kelt. A 

rendszer önfenntartó, vagyis vákuumban is tovaterjed, nincs szüksége közvetítő közegre (noha korábban 

feltételezték, ez lett volna az éter). 

 

2.4.2.1. ábra 

Ezeknek a differenciálegyenleteknek a megoldásai a hullámfüggvények. A legegyszerűbb esetben egy 

monokromatikus síkhullám elégíti ki a fenti hullámegyenletet, amely z irányban terjed, és két – egymásra 

merőleges – komponenst tartalmaz: 

 

ahol ω az időbeli rezgés körfrekvenciája, k pedig a terjedés irányába mutató (a síkhullám normálisa irányú) 

hullámszám vektor (k = n/λ), a térbeli periodicitást kifejező tag. 

Ez az elektromágneses hullám c/n sebességgel a közegben tovaterjed, és energiát, impulzust visz magával. A 

rezgések transzverzálisak, vagyis az elektromos tér és a mágneses térvektorok merőlegesek a terjedési irányra és 

egymásra is. (2.4.2.1. ábra) 

Az elektromos térerősség vektorirányát a fény polarizációja irányának is nevezzük. 

Az elektromos tér a terjedési irányra (z) merőleges síkban, két dimenzióban rezeg, két független (x és y) 

koordinátával lehet jellemezni. A térben a két egymásra merőleges (ortogonális) komponens nem áll 

kölcsönhatásban egymással (nem interferál), mindkettővel külön-külön kell számolni. Ha csak egy lineárisan 

poláros forrás van, célszerű úgy választani a koordináta-rendszert, hogy az egyik tengely irányába mutasson a 

polarizáció iránya, így elég egy komponenssel számolni (általában). 

Az atomi szerkezetű anyaggal, amely az atommagban lévő pozitív töltések körüli elektronfelhővel 

modellezhető, elsősorban az elektromágneses hullám elektromos tere áll kölcsönhatásban, a mágneses tér hatása 

9 nagyságrenddel kisebb. Ezért az elektromágneses teret elegendő az elektromos tere hely- és időfüggvényével 

jellemezni. 

A hullámban energia terjed, a teljesítménysűrűség I nagysága (W/m2) egy periódus időre átlagolva a térerősség 

négyzetével arányos (a térerősség mindig vektor, amplitúdójának iránya, előjele van, az energia, a teljesítmény 

viszont pozitív skalár): 
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A fény terjedésének hullámtani leírása tehát abból áll, hogy a térben összeadjuk – vektoriálisan, előjellel – a 

térben jelen lévő különböző forrásokból jövő elektromos térerősségeket, majd kiszámítjuk egy adott helyen a 

teljesítménysűrűséget (az amplitúdónégyzet átlagát). 

A Huygens–Fresnel-elv értelmében minden hullám úgy terjed, hogy a hullámtér minden pontja elemi (gömb) 

hullámok kiindulópontja, amelyek eredője (interferenciája) lesz az új hullámfront. Ennek az összegzésnek a 

kiszámítása egyébként általános esetben matematikailag nem egyszerű. Fraunhofer és Kirchhoff dolgozták ki a 

skalár térelméletet, amivel viszonylag könnyen lehet az eredő hullámteret kiszámítani. 

A látható fény megfigyelt hullámjelenségei szinte minden esetben leírhatók a fenti módon. 

A fenti 2.4.1.2. ábrán látott elhajlási képen – hullámtani értelmezéssel – pontosan ki tudjuk számolni, hogy 

mekkora a d szélességű résen áthaladó λ hullámhosszú fény első minimumhelyeinek szöge (φ az optikai 

tengelytől mérve): 

 

A kör alakú lyukon való elhajlás kiszámítása matematikailag kicsit bonyolultabb (Bessel-függvények), de az 

eredmény hasonló: 

 

Ez az ún. Airy-korong átmérője, ezzel jellemezzük majd a mikroszkóp és más optikai eszköz feloldóképességét. 

5. A fény interferenciája – A koherencia 

Interferencia akkor következik be, ha két koherenshullám találkozik. Koherensek azok a hullámok, amelyek 

fáziskülönbsége állandó. A hullámok találkozásakor létrejöhetnek olyan pontok a térben, ahol a hullámok 

maximálisan erősítik, illetve olyanok, ahol maximálisan gyengítik egymást. 

 

2.5.1.1. ábra 

Konstruktív interferencia (maximális erősítés) akkor lép fel, ha a hullámok fáziskülönbsége 0, vagy 2π (360°) 

egész számú többszöröse. Destruktívnak akkor nevezzük az interferenciát, ha π (180°) vagy π páratlan számú 

többszöröse a fáziskülönbség. A 2.5.1.2. ábrán különböző rendű interferenciaképek láthatók. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koherens&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Koherens&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fáziskülönbség
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2.5.1.2. ábra 

Két egymástól független fényforrásból kiinduló fényhullám között nem észlelünk interferenciát. Nem 

tapasztalunk interferenciajelenséget akkor sem, ha a fényhullámok egy fényforrás két vagy több különböző 

pontjából érkeznek. 

Sok atom együttesen erős fényt adhat, de a fénykibocsátás rendszertelenül, különböző fázissal történik. Ezért a 

megvilágított felület egy pontjában a találkozó hullámok fáziskülönbsége minden pillanatban más, az erősítés és 

gyengítés pillanatról pillanatra változik. Észlelhető interferencia csak olyan fényhullámok között lehetséges, 

amelyek a megvilágított felület megfelelő pontjaiban, időben állandó fáziskülönbséggel találkoznak. Az ilyen 

fényhullámokat koherens fényhullámoknak nevezzük.[11] [142] 

5.1. Az interferencia feltételei 

A legtöbb fényforrásban egymástól független atomok bocsátanak ki fotonnyi fényt rendkívül rövid idő alatt (< 

10-14s). Ilyen független és fázisában véletlen hullámok véletlenszerűen oltják ki vagy erősítik egymást, nem 

észlelünk interferenciát. Az elemi fénykvantumok által keltett 

 hullámvonulat a többitől függetlenül (inkoherensen) I= E2 

(mindig pozitív előjelű) teljesítménysűrűséget hoz létre, az észlelt fényintenzitás a részintenzitások összege, 

kioltást nem tapasztalhatunk. 

Ahhoz, hogy erősítés-kioltás észlelhető legyen (interferáljanak), a részhullámoknak az alábbi feltételeknek kell 

megfelelniük: 

• A két hullám frekvenciája azonos legyen, és ne legyen merőleges a polarizációjuk. 

• A két hullám közti fáziskülönbség időtől független (állandó) legyen. 

Hagyományos fényforrások esetén csak olyan fényhullámok között figyelhetünk meg interferenciát, amelyek a 

fényforrás ugyanazon pontjából, és ugyanazon időpillanatban léptek ki, vagyis ugyanazon elemi fénykibocsátási 

folyamatból származnak. Ilyen helyzetet úgy állíthatunk elő, ha pl. a fénynyalábot félig áteresztő tükörrel, vagy 

más módon kettéosztjuk, és az újraegyesítéskor már teljesülhetnek a fenti feltételek. 

ftn11
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5.2. Koherens és közönséges fényforrások 

Minden fényforrásban a külső gerjesztéssel (elektronnal való ütközés, fényelnyelés) magasabb energiaállapotba 

került atomok vagy molekulák sugároznak ki fényt: egy fotont emittálnak, miközben a gerjesztett állapotból az 

alap (vagy alacsonyabb) energiájú állapotba kerülnek. Ugyanannak az atomnak a következő fotonkibocsátását 

egy újabb gerjesztés előzi meg, és a kibocsátás időpillanata teljesen véletlenszerű (spontán emisszió), 

fázisállandója (iránya és időbeli) fázisa nem egyezik az előzőével, és a szomszédos atom által kiváltottal sem. 

Egy közönséges fényforrásból származó fénynyaláb tehát nem koherens. 

A lézerekben az atomok nem függetlenek egymástól. Ugyanis a rezonátor tükrei között kialakuló egyre 

intenzívebb fény minden atomot körülvesz, azonos fázisú elektromos tér kényszeríti az egyes atomot 

fénykibocsátásra (ezért hívjuk kényszerített vagy indukált emissziónak). A kényszer pont akkora mértékű, mint 

fényelnyeléskor, amikor az alapállapotú atomot kényszeríti a külső ν frekvenciájú elektromágneses tér (NEM az 

egyes foton!). hogy – rezonancia esetén, ha ΔE=h.ν – az atom elektronfelhője magasabb, gerjesztett állapotba 

kerüljön egy fotonnyi energia elnyelésével. Ekkor az elektromágneses tér (hullám) energiasűrűsége egy 

fotonnyival csökken (energiamegmaradás!). A kényszerített emissziónál pedig fordítva, az atom a magas 

szintről ugrik egy alacsonyabb energiájú állapotba a kényszernek engedve, és eközben a gerjesztő 

elektromágneses térrel tökéletesen azonos frekvenciájú, terjedési irányú és fázisú energiacsomaggal, fotonnyi 

energiával növeli a kényszerítő fényhullám energiasűrűségét. Ezért lesz monokromatikus, párhuzamos és 

koherens fénynyalábot szolgáltató fényforrás a lézer. Pontosan annyira lesz monokromatikus, párhuzamos és 

koherens, amennyire a rezonátorban felépülő elektromágneses tér az. Tehát nem abszolút, de a közönséges 

fényforrásokhoz viszonyítva nagyságrendekkel szabályosabb, és elérhetők az elméleti határok (diffrakciós-, 

illetve Fourier-limit). 

Tekintsünk két, az x tengely irányában terjedő, azonos irányban (pl. az y tengely irányában) polarizált, azonos 

frekvenciájú, azonos irányban haladó, de különböző fázisállandójú síkhullámot. Legyen a két síkhullámban az y 

irányú térerősség E1 és E2: 

 

 

Az eredő térerősség E = E1 + E2. Beláthatjuk, hogy ez szintén síkhullám: 

 

melynek amplitúdója E0, fázisállandója φ0. 

 

Az eredő hullám amplitúdója a Δφ = φ10 - φ10 fáziskülönbségtől függ: az eredő amplitúdó maximális, ha Δφ 0 

vagy 2π egész számú többszöröse, és minimális, ha π páratlan számú többszöröse a fáziskülönbség. 

Az eredő hullám fázisa: 

 

A fázisállandók különbsége úthosszkülönbségnek is felfogható a két összetevő fényhullám között: 

 

ahol λ a közegbeli hullámhossz. Felhasználva, hogy a λ = λ0 / n, 
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A két fényhullám maximálisan erősíti egymást, ha fázisaik különbsége 2π egész számú többszöröse, illetve ha 

az optikai úthossz különbsége köztük a vákuumbeli hullámhossz egész számú többszöröse, és maximálisan 

gyengíti, ha a félhullámhossz páratlan számú többszöröse.[12] [142] Teljes kioltás akkor figyelhető meg, ha a 

két komponensnek az amplitúdója is éppen egyforma. 

5.3. Young-féle kétréses kísérlet 

A megvilágított keskeny résből, mint fényforrásból kiinduló fénysugarak a szimmetrikus S1 és S2 réseken 

áthaladva érik el az áttetsző ernyőt. Az ernyőn világos és sötét csíkokból álló képet kapunk. (2.5.3.1. ábra) 

ftn12
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2.5.3.1. ábra 
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A geometriai optika alapján – csupán a fénysugarak fogalmának felhasználásával – nem értelmezhető a fenti 

kísérleti eredmény. A hullámoptika alapján viszont az alábbi magyarázatot adhatjuk: 

Tegyük fel, hogy a fényforrásból kiinduló fényhullámok síkhullámok, az S1 és S2 rést azonos fázisban érik el. 

Ebből a két résből a Huygens–Fresnel-elv értelmében koherens gömbhullámok indulnak ki. Ezen két hullám 

eredője (amplitúdóik összege) lesz a kialakuló közös hullám amplitúdója a tér minden pontjában. Bizonyos 

helyeken, ahol azonos fázisban találkoznak, erősítik egymást, ahol pedig ellentétes fázissal, ott gyengítik, akár 

ki is oltják egymást. 

Az ernyőn megjelenő interferenciakép egyfelől a szűk résen való áthaladás miatt fellépő fényelhajlásnak 

megfelelő széles középső és minimumokkal elválasztott nagyobb szögű elhajlási foltokból áll, amelyet egy 

sűrűbb, egyenlő közű csíkok sorozata szabdal fel. 

Az elhajlási folt szélessége (minimumok helye) az egyforma rések szélességétől függ, a sűrűbb csíkok távolsága 

pedig a két rés egymástól mért távolságától. 

A kísérletet fehér fénnyel végezve csak a középső világos sáv fehér, a többi színes, lévén a különböző színekhez 

más-más hullámhossz tartozik, így nem azonosak az erősítési és kioltási helyeik. 

A világos csíkok helyét meghatározó feltétel: 

 

2.5.3.2. ábra 
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Az m-ed rendű világos csík helye:  

Ahhoz tehát, hogy legalább 1 mm-re legyenek a csíkok egymástól (Δx≥1mm), a/b ≥ 2000 szükséges.[13] [142] 

5.4. Fresnel kettőstükör-kísérlete 

 

2.5.4.1. ábra 

Fresnel 1816-ban két egymással kis szöget bezáró tükörrel végezte interferencia kísérletét. (2.5.4.1. ábra) Az 

egymáshoz képest igen kis hajlásszöggel pozícionált tükrökről visszaverődő fénysugarak úgy haladnak, mintha 

a fényforrás két tükörképének megfelelő pontokból (látszólag két fényforrásból) indultak volna ki, vagyis mint a 

kétréses kísérletnél, az ernyő adott pontján a két fénysugár úthossza különböző, és ez interferenciát eredményez. 

5.5. Lloyd tükörkísérlete 

ftn13
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2.5.5.1. ábra 

A Lloyd-féle tükörkísérlet (2.5.5.1. ábra) lényege az, hogy ha egy tükörre súrlódó fényt ejtünk az R pontszerű 

fényforrásból, akkor a T tükör mellett elhaladó direkt nyaláb és a tükörről visszaverődő – látszólagos R’-ből 

induló – nyaláb a köztük lévő úthossz különbségnek megfelelően az alkalmasan elhelyezett távoli E ernyőn 

interferenciát hoz létre. A magyarázat megegyezik az előzővel, azzal, hogy a két koherens forrás egyike az 

eredeti (R), a másik a tükörképforrás (R’). Mivel a hagyományos (nem lézer) fényforrások (térbeli) koherenciája 

csak egymáshoz közeli szögű sugarakra számottevő, csak egy keskeny sávban észleljük az interferenciát. 

5.6. Fényinterferencia vékony rétegen 

Vékony olajrétegen, szappanbuborékon, két üveglap közé szorult levegőrétegen (keretezett diapozitíveknél), 

lángból kivett acéllemezen fehér fényben színes foltokat láthatunk. Ez is a fényinterferenciával magyarázható. 

A vékony olajréteg (2.5.6.1. ábra), a szappanhártya, a két üveglap közötti levegőhártya, az acélon képződő 

oxidréteg vékony lemeznek tekinthető. 
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2.5.6.1. ábra 

Amikor a vékony lemezt homogén fénnyel világítjuk meg, a fény egy része a lemez külső felületéről 

visszaverődik, másik része megtörve behatol a lemezbe, és annak belső felületéről részben szintén 

visszaverődik. 

Ha a réteg elegendően vékony, a fény hullámhosszának nagyságrendjébe esik, akkor a kétféle úton haladó fény 

útkülönbsége miatt interferenciajelenséget látunk. 

A különböző színek különböző helyeken erősítik egymást, ezért látunk fehér fényben színes gyűrűket. 

5.7. Tükrözésmentesítő bevonatok 

A tükrözésmentesítő bevonat (anti-reflection coating) szemüvegek, fényképezőgépek optikáinak bevonására 

szolgál. A rétegek vastagságát úgy méretezik, hogy a visszavert fény destruktív interferenciát, míg az átmenő 

fény konstruktív interferenciát eredményezzen az adott hullámhosszon. Ez a rétegvastagság a beeső fény 

hullámhosszának negyede és a vékonyréteg, a levegő és az üveg törésmutatója közé kell, hogy essen (2.5.7.1. 

ábra). 
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2.5.7.1. ábra 

 

és 

 

A vékonyréteget a nagy tisztaságú felületre vákuumgőzöléssel viszik fel. Egy hordozóra több réteget is ki 

párolhatnak, így – pontos vezérléssel – szélesebb hullámhossztartományban is lehet antireflexiós bevonatot 

készíteni. 

A 2.5.7.2. ábrán a tükröződéscsökkentő bevonat nélküli és a bevonattal ellátott szemüveglencsét bemutató képen 

jól látható, hogy az alsó szemüvegnek jobb az áteresztőképessége. 
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2.5.7.2. ábra 

5.8. Michelson-interferométer[14] [142] 

Az interferométer két tükörből, valamint egy félig fényáteresztő tükörből (ún. nyalábosztó) áll. 

ftn14
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tükör
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2.5.8.1. ábra 

A nyalábosztóra irányított fénynyaláb egyik fele egyenesen tovahalad, a másik fele 90 fokban tükröződik. 

Mindkét ágban egy-egy tükör veri vissza „önmagába” a két résznyalábot. Azok visszaérve a nyalábosztóra újból 

ketté (az eredeti már néggyé) vállnak. Az egyik negyed nyalábpár a megfigyelő (ernyő, detektor), a másik 

negyed nyalábpár visszamegy a fényforrásba. A két-két negyed fénysugár a nyalábok újraegyesítésekor 

interferálnak. Amennyiben a két tükör és a nyalábosztó között a fényutak egyenlők, akkor a fény terjedési ideje 

a két karban pontosan megegyezik, tehát a kilépő fényhullámok azonos fázisban találkoznak, azaz az 

interferencia során erősítik egymást. 

Ha valamelyik kar hosszúsága megváltozik, akkor az interferáló nyalábok (hullámok) közötti fáziskülönbség, és 

ebből következően a kilépő intenzitás is megváltozik. Az interferencia mértékének ismeretében a Michelson-

interferométer igen pontos távolságmérést tesz lehetővé, hiszen a fényhullámhossz ötvened részének megfelelő 

távolságváltozás – ez zöld fény esetén mindössze 0,01 μm-nek felel meg – minden nehézség nélkül mérhető 

vele. 

Ez teszi lehetővé, hogy a különböző kialakítású interferométerekkel igen nagy pontosságú méréseket 

végezzenek minden olyan területen, ahol a mérendő fizikai paraméter változása visszavezethető az 

interferométerben interferáló nyalábok fáziskülönbségének változására. Így pl. Rayleigh-interferométerrel mérik 

a gázok törésmutatóját, a gázok áramlási sebességének mérését. Michelson-interferométerrel mérték a 

méteretalon pontos értékét. 

5.9. Interferenciás felületvizsgálat 

A kétsugaras interferencia jelenségét felületi egyenetlenségek vizsgálatára is felhasználhatjuk. Ha ugyanis egy 

tökéletesen sík felületű (referenciaként szolgáló) üveglemezre rátesszük a vizsgálandó üveglapot, lencsét stb., 

akkor a két felület között kialakult levegőréteg vastagsága és alakja csak a vizsgálandó felület 

egyenetlenségeitől függ. (2.5.9.1. ábra) 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fázis&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zöld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikrométer_%28mértékegység%29
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2.5.9.1. ábra 

Ha tehát a lemezeket (lehetőleg szórt) monokromatikus fénnyel világítjuk meg, a vékony levegőréteget határoló 

felületekről kb. 4-4% reflexióval visszaverődő nyalábok közt a légréteg vastagságának kétszerese útkülönbség 

lesz, tehát interferálnak. A létrejövő interferenciaképen a hézag vastagságának megfelelően lesznek sötét és 

világos csíkok (erősítés – kioltás) Az összefüggő vonalak, mint a térképen a szintvonal, az egyenlő vastagság 

helyeit rajzolja ki. Fehér fénnyel végezve, az azonos vastagságú helyeken ugyanazokra a színekre adódik 

kioltás, vagyis ezek a helyek azonos színűek is lesznek. (2.5.9.2. ábra) A jelenséget Newton ismerte fel, ezért a 

jellegzetes alakzatot Newton-gyűrűknek hívjuk. Egy sík üveglapra egy domború lencsét helyezve, a lencse és a 

lemez között körkörösen egyre vastagodó levegőréteg alakult ki. Az ezen kialakult interferenciaképen az azonos 

vastagság görbéi természetesen koncentrikus körök, amelyek fehér fényben a spektrum színeit is kirajzolják. 

 

2.5.9.2. ábra 

6. Polarizáció, polarizátorok, a polarizáción alapuló 
eszközök 
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A transzverzális hullámok a hullám terjedési irányára merőlegesen rezegnek. Ilyenek például az egy húron 

terjedő hullámok vagy a szabad elektromágneses hullámok, és így a fény is. A longitudinális hullámok a 

terjedési iránnyal párhuzamosan rezegnek. Például ilyen a legtöbb hanghullám. 

A terjedés irányára merőleges síkban természetes fény esetén nem tapasztalunk kitüntetett irányt, úgy látszik, 

mintha minden irányban egyenlő gyakorisággal véletlenszerűen rezegne a fényvektor. Ha viszont a terjedés 

irányára merőleges síkban valamilyen szabályosság érvényesül, akkor a fényt polárosnak nevezzük. Így 

polarizációról beszélhetünk, ha a fényhullámok csak egy meghatározott síkban rezegnek. Ha a rezgés iránya 

nem változik, lineárisan poláros a fény. Ha azonban a fényvektor a terjedés egy adott helyén egyenletes 

körmozgást végez, cirkulárisan poláros rezgésnek hívjuk, de lehet az is, hogy az elektromos térerősség 

vektorának végpontja ellipszist ír le. Ez az elliptikusan poláros fény. 

A fény polarizációjával kapcsolatos első leírás Erasmus Bartholinus dán professzor nevéhez fűződik, aki egy 

átlátszó kristályon keresztül nézve meglepve tapasztalta, hogy a tárgyaknak kettős képe látszik. (2.6.1.1. ábra) 

 

2.6.1.1. ábra 

Ennek magyarázata, hogy a kristályba belépő fény két külön nyalábra bomlik, amelyek közül az egyik – az 

úgynevezett ordinárius sugár –, mely követi a törés törvényét, a másik, a rendellenes, vagy extraordinárius 

sugár, amelyik nem. 

A lineárisan poláros fény előállításának legegyszerűbb módja a fényvisszaverődésen alapul. Ha a fény beesési 

szöge egy dielektrikum felületén megegyezik az ún. Brewster-szöggel, akkor a visszaverődő fény lineárisan 

poláros lesz. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Transzverzális_hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Longitudinális_hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sík_%28geometria%29
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erasmus_Bartholinus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kristály
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2.6.1.2. ábra 

Ha ettől a szögtől eltér, akkor a visszavert fény részben poláros lesz. A visszaverődésen alapuló polarizációt 

Étienne Louis Malus, Bonaparte Napóleon hadmérnöke fedezte fel. Malus a különböző anyagok sarkítási szögét 

különbözőnek találta. Ő mondta ki általánosan azon tételt, hogy minden polarizációnál két polarizált sugár 

keletkezik, melyeknek polarizációsíkjai egymásra merőlegesek. 

Polarizált fény előállítható megfelelő szögben csiszolt mészpátkristállyal, amelyet kettévágnak, majd a vágási 

felületeknél kanadabalzsammal összeragasztanak (Nicol-prizma). 

 

2.6.1.3. ábra 

A prizmára eső természetes fény a törőfelületen kettősen megtörik. A rendes sugár a kanadabalzsamon teljes 

visszaverődést szenved, és oldalra eltérül, míg a rendellenes sugár, amely már polarizált, kilép a kristályból. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szög
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalcit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanadabalzsam&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Prizma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_fényvisszaverődés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_fényvisszaverődés
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A lineárisan poláros fény előállításának harmadik módja a dikroizmus jelenségét használja fel. Dikroikus az a 

kettőstörő kristály, amely a törés során keletkező két fénysugarat különböző mértékben nyeli el. 

Ha tehát egy üveg vagy műanyag lapra ilyen kristályokból álló vékony réteget visznek fel, a lap a beeső 

polarizálatlan fényből csak az azonos irányú poláros rezgéseket engedi át. Ez az ún. polaroid szűrő. 

Az emberi szem nem tudja megkülönböztetni a poláros fényt a polarizálatlantól, de etológiai kísérletek 

kimutatták, hogy – mivel az égboltról jövő fény a szóródás miatt poláros, és a polarizáció síkja a Nap 

helyzetétől függ –, a rovarok ezt irány meghatározására képesek használni. A méhek szeme képes a polarizáció 

síkját is meghatározni, és ez alapján tájékozódva visszatalálni a kaptárhoz. Erre akkor is képesek, ha a kék 

égboltnak csak egy kis darabja látható. 1967-ben Thorkild Ramskou egy dán archeológus az izlandi Hrafns Saga 

kutatása során azt feltételezte, hogy a viking hajósok felhasználhatták a polarizáció jelenségét navigációra. A 

sagákban említenek egy „napkövet”, amelyet felhős időben az ég felé tartottak, és azon a zenit felé átnézve 

határozták meg a követendő irányt. Nem bizonyítható a feltételezés, de az tény, hogy Izlandon és Norvégia 

partjainál volt megtalálható a kordierit, de ilyen tulajdonságú a víztiszta, nagy kristályos kalcit: az izlandi pát, 

amely egy kettős törésre képes kristály. 

Polárszűrőket használnak napszemüvegekben és a fényképezéskor a víz- vagy üvegfelületekről visszaverődő 

zavaró csillogás kiszűrésére, illetve az égbolt kontrasztosságának növelésére 

Malus-féle kísérlet 

 

2.6.1.4. ábra 

A Malus-féle kísérletnél egy fixen elhelyezett és egy forgó korongra helyezett tükörrel bizonyítható a 

polarizáció jelensége. Ha a belépő és kilépő fénysugár egy síkban van, a tükrök síkja egymással párhuzamos, és 

a belépő sugárral 57°-os szöget zárnak be, akkor a körbeforgatás következtében a kilépő és belépő intenzitások 

közötti viszonyt a Malus-féle törvény írja le: 

 

A Malus-féle kísérlet igazolja, hogy a fény polarizálható, és bizonyíték arra, hogy a fény transzverzális hullám. 

6.1. Brewster törvénye 
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Dielektrikumról visszaverődő természetes fény – a merőleges beesést kivéve – mindig legalábbis részlegesen 

poláros. 

Egy átlátszó, sík üvegfelületre ~57°-os beesési szögben érkező fény visszaverődve síkban polárossá válik. A 

visszavert fénysugár elektromos térerősségvektorai (E) az üveglemez felületével párhuzamos egyenes mentén 

rezegnek, az üveg felületére merőleges rezgések kioltódnak. Ezt a beesési szöget Brewster- vagy polarizációs 

szögnek nevezik. (2.6.1.5. ábra) 

 

2.6.1.5. ábra 

Brewster törvénye (1815) szerint, ha egy átlátszó közegre természetes fény esik, és a megtört és visszavert 

sugarak éppen egymásra merőlegesek, a visszavert fény teljesen poláros, és a rezgési síkja merőleges a beesési 

síkra. A Brewster-szög és a törésmutató kapcsolata meghatározható a Snellius–Descartes-törvény 

alkalmazásával. 

Brewster 18 különféle anyagot vizsgált meg, s bár első kísérleteinél az elkövetett hibák 25–32 szögmásodpercre 

rúgtak, tekintettel a kísérletek nagy számára, a törvény helyességét már akkor sem lehetett kétségbe vonni. 

Ez a jelenség lehetőséget ad lineárisan poláros fény egyszerű előállítására, bár a poláros, visszavert sugárzás 

intenzitása nem túl nagy (levegő-üveg határfelületnél mintegy 4%). 

A jelenség másik tipikus alkalmazása az, hogy a reflektált fény polarizációjára merőleges polarizációjú fény 

viszont 100%-ban, reflexiós veszteség nélkül áthalad. A folytonos lézerekben ezért az aktív közeget mindig 

Brewster-szögben lévő felületekkel határolják (2.6.2.2. ábra), különben a reflexiós veszteség nagyobb lenne, 

mint az egyutas erősítés, és nem lenne lézerműködés. 

6.2. Kettős törés 

Az olyan közegeket, amelyekben a fény minden irányban egyenlő sebességgel terjed, izotróp anyagoknak 

nevezzük. Ilyenek az amorf anyagok (pl. feszültségmentes üveg) és a szabályos rendszerbe tartozó kristályok. 

Izotróp anyagokban az elektromos térerősség és a dielektromos eltolás vektora egyirányú. 

Azok az anyagok, amelyekben a terjedési sebesség függ az iránytól, anizotropok vagy kettősen törők. Mivel a 

terjedési sebesség és az anyag dielektromos együtthatója között szoros az összefüggés, az anizotrop anyagok 

dielektromos együtthatója irányfüggő. Az elektromos térerősség és a dielektromos eltolás vektora nem esik 

egybe. A dielektromos eltolás vektora merőleges a terjedés irányára. Ilyen anyag a mészpát, a kvarc és a 

turmalin. Ha egy ilyen anyagon átnézünk, kettős képet látunk, amelynek oka, hogy a tárgy egy pontjából 

kiinduló fénysugár a kristályon való áthaladáskor két különbözőképpen megtört sugárra bomlik. Az egyik az 

ordinárius sugár, amely követi a Snellius–Descartes-féle törvényben leírt szabályos fénytörést. A másik sugarat 

extraordinárius sugárnak nevezik, és terjedési sebessége irányfüggő. Egy polarizátorral kimutatható, hogy a két 

különböző irányba megtört sugár mentén terjedő fény egymásra merőleges rezgési síkokban lineárisan poláros. 
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A kettős törést úgy lehet felhasználni síkban poláros fény előállítására, hogy a beeső természetes fényből 

keletkező két síkban poláros fénysugár közül az egyiket teljes visszaverődés segítségével, az irányeltérésük 

felhasználásával eltávolítjuk. Az ilyen polarizátorok közül a legismertebb a már említett Nicol-féle prizma. 

Vannak olyan kettősen törő anyagok, amelyekben a keletkező két polarizált rezgés közül az egyik nagyobb 

mértékben elnyelődik, mint a másik. Ez a jelenség a dikroizmus. Kellő vastagságú dikroitikus anyagra eső 

fényből a másik oldalon csak egy síkban poláros rezgés marad meg. Ilyen kristály a turmalin és a dikroitikus 

hártyából készült polaroidszűrő. 

A Glan–Thompson-féle prizma két, a lapátlójuk oldalán összefordított mészpát kristályból áll, amelyeket 

kanadai balzsammal ragasztanak össze. (2.6.2.1. ábra) 

 

2.6.2.1. ábra 

Az optikai tengelyük egymással párhuzamos és merőleges a visszaverődés síkjára. A kettős törés következtében 

a nyaláb két részre oszlik, az ordináris sugár teljesen visszaverődik a mészpát, kanadai balzsam vagy szintetikus 

polimer alapú ragasztó határfelületéről, az extraordináris nyaláb polarizáltan áthalad, így a prizma 

nyalábosztóként működik. 

A Wollaston-prizma (2.6.2.2. ábra) a belépő fényből két, egymásra merőlegesen lineárisan poláros nyalábot állít 

elő. A felszínre merőlegesen belépő sugarak az optikai tengelyre merőlegesen haladnak a második prizmáig, 

ahol kettős törést szenvednek. 

 



 A fény terjedésének törvényei  

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.6.2.2. ábra 

Egy megfelelő vastagságú, kettősen törő lemez segítségével a síkban poláros fényt cirkulárisan polárossá lehet 

átalakítani. 

Ejtsünk síkban poláros fényt egy kettősen törő lemezre úgy, hogy a lemezben keletkező két rezgés iránya 45o-ot 

zárjon be a beeső rezgés irányával. Így a két egymásra merőleges rezgés amplitúdója egyenlő lesz. Különböző 

terjedési sebességük miatt a két rezgés között fáziskülönbség keletkezik. A fáziskülönbség a lemez 

vastagságával együtt növekszik. A lemezt λ/4-esnek mondjuk, ha vastagsága olyan, hogy a lemezen áthaladó két 

egymásra merőleges rezgés között a fáziskülönbség 90°. A λ/4-es lemezből kilépő két egymásra merőleges 

rezgés cirkulárisan poláros rezgéssé tevődik össze. Ha a két egymásra merőleges rezgés amplitúdója nem 

egyenlő, vagy fáziskülönbségük nem 90°, akkor összetételükből elliptikusan poláros fény keletkezik. Abban az 

esetben, ha a fáziskülönbség 180°, vagy ennek többszöröse, akkor az eredő síkban poláros fény. 

Az előbb tárgyalt „természetes” kettős törésen kívül más esetekben is felléphet kettős törés. Ekkor az eredetileg 

izotróp anyag valamilyen külső fizikai hatásra anizotróppá válik. 

A kettős törés egyéb esetei 

• Feszültségi kettős törés (mechanikai feszültség) 

• Elektromos kettős törés (Kerr-féle effektus) 

• Mágneses kettős törés (Cotton–Mutton-féle effektus) 

• Áramlási kettős törés 

• Pockels-effektus 

6.3. Polarizáción alapuló eszközök 

Folyadékkristályos kijelzők[15] 

A hosszú szerves molekulákból álló folyadékkristályok szerkezetükből adódóan kiralitást mutatnak, azaz a 

rajtuk áthaladó polarizált fény síkját képesek elforgatni. A királis molekulák sok szempontból érdekesek, mi 

sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a 2001. évi kémiai Nobel-díj is ezen vegyületekhez kapcsolódik. 

Hőmérséklet vagy elektromos feszültség hatására megváltozhat a folyadékkristály molekuláinak szerkezete, így 

a polarizált fénnyel való kölcsönhatásuk is. Az egyik legelterjedtebb alkalmazás a folyadékkristályos kijelző 

(LCD - liquid crystal display), mely megtalálható a számológépekben, órák, számítógépek és sok más 

hétköznapi eszköz kijelzőjén. 

Az LCD működése 

Az LCD (liquid crystal display), azaz a folyadékkristályos kijelző lelke egy folyadékkristály-réteg, melyen 

polarizált fény halad keresztül. 

A látható fény (nem polarizált) először áthalad egy ún. polárszűrőn, melynek következtében polarizálódik (a 

fény rezgései csak egy síkban történnek). Az ember szabad szemmel nem tudja megkülönböztetni egymástól a 

polarizált és a nem polarizált fényt. A kijelzőben az immár polarizált fény áthalad a folyadékkristályt tartalmazó 

rétegen, melyet két elektród közé teszünk. Az áthaladás után a polarizált fény síkja 90 fokkal elfordul a 

folyadékkristállyal való kölcsönhatás következtében. 

Amennyiben feszültséget kapcsolunk a folyadékkristályos rétegre, akkor a polarizált fény síkja nem fordul el. 

(2.6.3.1. ábra) A különleges rétegen áthaladó polarizált fény ismét egy polárszűrőre esik, melyen csak akkor 

halad át, ha a fény síkja a fentire merőleges. 
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2.6.3.1. ábra 

Ha áthalad rajta, akkor az alul elhelyezkedő tükörről visszaverődve a kijelzőn világosságot látunk. Amennyiben 

a folyadékkristályos rétegre vagy annak egy részére feszültséget kapcsolunk, a kijelzőn sötétséget észlelünk. A 

folyadékkristályos réteg kiképzésétől függően számokat, betűket, rajzokat is meg lehet jeleníteni a kijelzőn. 

Ellipszometria[16] 

Az ellipszometria egy olyan érintés- és roncsolásmentes optikai vizsgálati módszer, amellyel a nagyon vékony, 

akár nanométeres vastagságú rétegek, dielektrikumok fizikai sajátosságait lehet mérni, az anyag felületére 

bocsátott, majd onnan visszaverődő polarizált fény optikai jellemzőit vizsgálva. Az ellipszometria vizsgálati 

módszer roncsolásmentes, mivel kis energiájú fénysugarat használnak hozzá. 
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2.6.3.2. ábra 

Az ellipszometria név onnan származik, hogy a legtöbb polarizációs állapot elliptikus. A technika közel egy 

évszázada ismert, manapság számos alkalmazása van. A vizsgáló fény hullámhosszánál vékonyabb rétegek is 

vizsgálhatók vele, akár egy atom vastagságig. Ezért ez az ún. „nanotechnológia” egyik legfontosabb 

vizsgálómódszere. Biológiai és orvosi kutatások területén is gyakran használt eljárás, ahol az instabil 

folyadékfelszínek mérésénél és mikroszkopikus megjelenítésnél jól használható. 

Az ellipszometriában a fény polarizációjának nagyon kis változásából nyerik az anyagszerkezetre (például 

morfológiára, a kristály minőségre, kémiai összetételre vagy az elektromos vezetőképességre) jellemző 

információt. A vizsgálat eredményében a réteg abszorpciója, kettős törése, esetleges optikai aktivitása, ezek 

hullámhosszfüggése is szerepet játszik, általánosan a többdimenziós szuszceptibilitás tenzor elemeit határozzák 

meg. 

Polarizációs szűrők a fényképezésben [17] [142] 

Az üveg, víz, fa, lakk, papír, porcelán stb. tárgyak felületein mutatkozó tükröződések gyakran használhatatlanná 

teszik a fényképfelvételeket. Polarizációs szűrő használatával, valamint a felvételi pont helyes megválasztásával 

teljesen megszüntethetők vagy nagymértékben csökkenthetők ezek a káros visszaverődések. Teljesen 

megszűnnek, ha a felvételt olyan irányból készítjük, amely megfelel a polarizáció szögének. A visszavert fény 

polarizált. Ez jut a felvevő objektívre illesztett polarizációs szűrőre. 

ftn17
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2.6.3.3. ábra 

A polarizációs szűrőt forgatva és közben a képet figyelve a matt üvegen, megítélhetjük a szűrő hatását. Ha a 

tükröző felületek és a fölhelyezett szűrő polarizációs síkja egy irányban egybeesik, akkor a visszaverődések 

megmaradnak, ha viszont a polarizációs síkok 90°-os szögben keresztezik egymást, akkor kioltódnak. 

Polarizációs szűrők a sztereó vetítésben: 3D vetítés 

 

2.6.3.4. ábra 
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Térbeli kép (2.6.3.4. ábra) fényképészeti előállításához két felvétel szükséges. Ezeket általában egymástól olyan 

oldaltávolságból készítjük, amely megfelel az emberi szem távolságának. Ezáltal a jobb oldali részfelvételen az 

a perspektíva mutatkozik, amit a jobb szem látna. Ugyanígy mutatja a bal szemnek megfelelő képet a bal oldali 

felvétel. A két kép együttes szemlélésekor térbeli hatás keletkezik, ha a jobb szemmel csak a jobb oldali, a bal 

szemmel pedig csak a bal oldali képet látjuk. Ez elérhető polarizációs szűrővel is. A két képet ekkor két külön 

készülékkel egymásra vetítjük. A két vetítő objektív elé polarizációs szűrőt helyezünk úgy, hogy polarizációs 

síkjuk merőleges legyen egymásra. 

Vetíteni fémporbevonatú képernyőre kell, mert a hagyományos fehér vászonról depolarizálná a visszaverődő 

fényt (Silver screen vagy Z screen). A néző speciális szemüvegen keresztül nézi a képet, melynek lencséi 

polarizáló szűrők. A jobb szem előtti szűrő polarizációs síkja párhuzamos a jobb oldali részképet vetítő objektív 

szűrőjének polarizációs síkjával, és ugyanígy a bal szem és a bal oldali részképet vetítő objektív előtti szűrők 

polarizációs síkja is párhuzamos. Ezáltal mindegyik szem csak a hozzá tartozó részképet láthatja. A két 

részképet az emberi agy egyetlen térbeli képpé olvasztja össze. 

Feszültségvizsgáló 

A feszültségvizsgáló nem kristályos anyagokban, például üvegben vagy műgyantában, mechanikai terhelés 

hatására keletkező feszültségek tanulmányozására szolgál. Ezek az anyagok ugyanis nyomás, húzás, hajlítás, 

nyírás vagy csavarás hatására kettősen törővé válnak. 

 

2.6.3.5. ábra 

A feszültségvizsgáló fő részei a természetes fényt kibocsátó fényforrás, a természetes fényből lineárisan 

polarizált fényt előállító polarizátor és ennek polarizációs síkjára merőleges polarizációs síkú analizátor. 

Ha feszültséges testet helyezünk a polarizátor és az analizátor közé, akkor a rajta áthaladó polarizált fény két, 

egymásra merőleges összetevőre bomlik. A feszültséges helyeken a járulékos kettős törés miatt a két komponens 

nem egyenlő sebességgel terjed, – hullámhossztól függő – fáziskülönbség keletkezik, így a kép színessé válik. 

Az elszíneződés hullámhossza és erőssége a feszültség nagyságát jelzi. 

Ezzel a módszerrel ellenőrzi az optikai műszerész a gyártás során az üveglemezeket, tömböket és sajtolt 

elemeket (preszlingeket). Már az üveg gyártásakor keletkezhetnek feszültségek a túl gyors hűtés miatt, ami 

selejtet eredményezne, ha nem észlelnék időben. 
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7. A fényszórás. Doppler-effektus[18] [142] 

A fény közegbeni terjedése során a közeg részecskéi megváltoztatják a fény terjedési irányát, ezt fényszórásnak 

nevezzük. Ez is a hullámtermészet megnyilvánulása. 

A fény elektromos tere a részecske töltésrendszerében kényszerrezgéseket hoz létre, melynek következtében a 

részecske a beeső fénnyel egyező frekvenciájú fényt bocsát ki a beeső fénytől (primer sugárzás) eltérő 

irányokban. Mindez időbeli késleltetés nélkül történik, mivel az elektronok nagyon könnyűek, követik a 

kényszerítő elektromos térerősség rezgését. A fény energiája nem változik, ezért ezt rugalmas szórásnak is 

nevezzük. 

Korábban próbálták a geometriai optika segítségével is értelmezni a jelenséget. Akkor a modell szerint a közeg 

mikroszkopikusan inhomogén, és a fénysugár a törésmutató-fluktuációkon irányt változtat (megtörik), illetve 

visszaverődik. 

Optikailag tökéletesen homogén az a közeg, amelyben a törésmutató független a helykoordinátáktól. Az 

anyagnak a fény fél mikron körüli hullámhosszához képest kicsi térfogatelemeiben még elegendően sok (több 

millió) molekula található, hogy úgy tekinthessük, mint optikailag homogén közeget. A molekulák egyenletes 

eloszlása miatt az általuk kibocsátott szekunder hullámok csak a beeső hullámmal egyező irányban erősítik 

egymást (koherensek), így nem szabadna fényszórásnak lenni. 

Optikailag inhomogén az a közeg, amelynek törésmutatója pontról pontra változik (pl. sűrűségingadozás vagy a 

közegben található más fajtájú részecskék miatt). Ekkor a szekunder hullámoknak van nem koherens 

(inkoherens) komponense is, és ezek az eredetitől különböző irányban (gömbhullámként) a teljes 4π térszögben 

terjednek. 

Valójában tökéletesen homogén közeg nem létezik, még a legtisztább, egynemű anyagban is szóródik a fény a 

diszkrét atomokon, molekulákon. Ezt molekuláris vagy Rayleigh-szórásnak nevezzük. 

Ha a molekuláknál sokkal nagyobb, de a fény hullámhosszánál még sokkal kisebb (1-100 nm) inhomogenitások 

vannak a közegben (pl. idegen anyagcsomók egy ún. kolloid oldatban), akkor Tyndall-szórásnak, ha a fény 

hullámhossza nagyságrendjébe eső, vagy annál nagyobb méretű szemcséken, akkor Mie-szórásnak nevezzük a 

jelenséget. 

Rayleigh-szórás esetében tehát a fényt olyan közeg szórja, melyben a részecskék mérete (r sugara) a fény 

hullámhosszánál lényegesen kisebb (r << λ), ilyenkor a szekunder sugárzás fázisa közel megegyezik a primer 

sugárzáséval, azzal részben koherens. Az ilyen, diffúz eltérítést eredményező fényszórás intenzitásának 

szögeloszlását (elektromosan izotróp, nem abszorbeáló) közegben az alábbi függvénnyel írhatjuk le: 

 

ahol I a fényintenzitás, Θ a szögeltérés, λ a hullámhossz. 

Az összefüggésből látható a hullámhossztól való nagymértékű (negyedfokú) függés. A látható fénytartomány 

két határa (vörös és kékibolya) hullámhosszának aránya közel 1:2. A szórt vörös és kék fény intenzitásainak az 

aránya eszerint: 1:16, a kék 16-szor erősebben szóródik, mint a piros! 

Ez a jelenség az oka az ég kék színének. Itt ugyanis a Napból érkező sugarak közül a kék komponensek sokkal 

erősebben szóródnak, mint a vörös komponensek az eltérő hullámhosszuk miatt. A lemenő vagy kelő Nap 

esetében pedig a kék fénynek – a hosszú levegőrétegen érintőlegesen – áthaladva az eredeti iránytól való 

nagyobb mértékű kiszóródása miatt a maradék vörös komponensek kerülnek túlsúlyba (2.7.1.1. ábra). A szórás 

intenzitása egyébként a polarizáció irányától is függ. A fény kisebb intenzitással szóródik a beeső fény 

elektromos terének irányába (mivel abba az irányba longitudinális hullám menne, de a fény transzverzális). Az 

égboltról szóródó fény ezért poláros. 

ftn18
http://hu.wikipedia.org/wiki/Törésmutató
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izotróp


 A fény terjedésének törvényei  

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.7.1.1. ábra 

7.1. Inkoherens szórások 

Az előzőekben olyan közegekkel foglalkoztunk, ahol a részecskék elektronburka a beeső fény elektromos 

terével arányos (lineáris) kényszerrezgést végzett. Ekkor a beeső és a szórt fény frekvenciája azonos. Egy 

részecske azonban rendelkezhet olyan belső struktúrával, hogy a fény hatására nemlineárisan válaszol, vagyis a 

kényszerrezgésének amplitúdója nem lesz arányos a kényszerítő külső (fény-) tér nagyságával. 

Ennek leggyakoribb esete, amikor a molekula maga, mint mechanikai rendszer rezeg (az atomok egymáshoz 

képest), illetve forog (az egész molekula együtt). Ez pedig még az abszolút nulla Kelvin hőmérsékleten is 

fennáll (nullponti vibráció, rotáció). A vibrációs (rezgési) és rotációs (forgó) mozgások frekvenciája és 

amplitúdója jellemzi magát a hőmérsékletet. Ekkor a molekula elektronfelhője egyszerre rezeg a beeső fény 

frekvenciájával és a (fényénél 1-2 nagyságrenddel kisebb) rezgési, illetve a (3-4 nagyságrenddel még lassabb) 

forgási frekvenciával, ami egy modulációt eredményez a rezgő elektronfelhő amplitúdójában. Ez pedig a fény és 

a rezgési-forgási frekvenciák összegének és különbségének megfelelő frekvenciájú fény megjelenésével jár, 

amely minden irányban terjed (inkoherens a beesővel). Ez a Raman-szórás (1930, Nobel-díj). 

Kvantummechanikai értelmezéssel a Raman-szórásnál a fénnyel nem rezonánsan megvilágított molekula 

vibrációs (rotációs) kvantumnyi energiát vesz fel tőle (melegszik), vagy energiát ad le a fénytérnek (lehűl). Az 

előbbi esetben a beeső fényénél nagyobb, az utóbbinál kisebb lesz a hullámhossza a másodlagos sugárzásnak, 

oldalsávok jelennek meg (ez a Raman-spektrum). Mivel a szórt fény energiája nem egyezik meg a beesőjével, 

ezt rugalmatlan szórásnak is nevezzük. 

Ha beeső fény intenzitása olyan nagy – lézerek esetén gyakorta –, hogy annak elektromos tere összemérhető az 

elektron és az atommag közti ún. Coulomb-térrel (elektrosztatikus vonzással), az atom vagy molekula biztosan 

nem fog lineárisan válaszolni. (A rezgés amplitúdójának a fény elektromos terétől való függésének 

hatványsorában a négyzetes, köbös tagok nem lesznek elhanyagolhatóak.) Ekkor az elektronfelhő rezgésében 

megjelennek a kétszeres, háromszoros frekvenciák, amelyek megfelelő geometriai viszonyok mellett erősödni 

tudnak, és észlelhetjük az ún. felharmonikus sugárzást. Ezt a jelenséget használjuk arra, hogy erős infravörös 

fényből (Nd:YAG-lézer 1064 nm) kétszeres frekvenciájú, azaz fele hullámhosszú fényt (532 nm) állítsunk elő. 

Ez történik a zöld lézer „mutatópálcában” is. 

7.2. A Doppler-effektus 

A fénnyel megrezgetett elektronfelhőjű részecske gázhalmazállapotban – a saját belső rezgései, forgásai mellett 

– haladó mozgást is végez. Ha viszont a hullámforrás mozog a megfigyelőhöz képest, a sebességétől és annak 

irányától függően más frekvenciát és ezzel együtt más hullámhosszat észlelünk. Ez akkor is fellépne, ha a 

megfigyelő mozogna a hullámforráshoz képest. 

Christian Andreas Doppler osztrák matematikus és fizikus megfigyelte a vonatok elhaladását és észrevette, hogy 

a hangjuk hirtelen elmélyül, amint a megfigyelő mellett elhaladnak. Gondolkozni kezdett ennek a jelenségnek a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Christian_Andreas_Doppler
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fizikus
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lehetséges magyarázatán. 1843-ra kiterjesztette elméletét, vagyis azt, hogy „a frekvencia megváltozik, ha a 

forrás mozog”, a fényre is, és azt állította, hogy ez magyarázza a távoli kettőscsillagok fényében észlelhető kék 

és vörös színárnyalatot (az egymás körül keringő és éppen felénk közeledő csillag fénye kékebbnek, a tőlünk 

távolodó vörösebbnek látszik). 

 

2.7.1.2. ábra 

A fénynél a jelenséget az égitest távolodásakor vöröseltolódásnak, közeledése esetén kékeltolódásnak nevezzük. 

A csillagászatban a jelenséget arra használják, hogy az égitestek mozgásának felénk mutató 

sebességkomponensét meghatározzák. A 2.7.1.2. ábrán egy jobbra mozgó, 0.7c sebességű fényforrás által 

kibocsátott hullámvonulat látható. A forrás saját rendszerében (nyugvó állapotban) zöld fényt bocsát ki. 

A Doppler-effektus egy még ismertebb csillagászati alkalmazása az, amikor a csillagok (főleg a hidrogén) által 

kibocsátott fény színképében megmérjük, mennyire tolódnak el a nyugalmi rendszerben jól ismert 

spektrumvonalak hullámhosszai. A legnagyobb meglepetésre azt tapasztalták, hogy minél messzebb van egy 

csillag (vagy egy csillaghalmaz, galaxis), annál nagyobb az eltolódás, mégpedig a hosszabb hullámhosszak 

irányába (ez az ún. vöröseltolódás). Vagyis nemcsak tőlünk távolodik minden csillag (galaxis), hanem 

egymástól is. Ez a megfigyelés indította el (és ez is az egyetlen bizonyítéka) az ún. Big bang (ősrobbanás) 

kozmológiai elméletnek. 

7.3. Sebességmérés radar használatával 

A Doppler-radar a Doppler-effektust használja fel egy mozgó tárgy sebességének távolról történő 

meghatározására. A berendezés mikrohullámú vagy infravörös tartományban (lézerradar) működik. Többféle 

módon is elérhető a Doppler-hatás. Az első Doppler-radarok folyamatos üzemmódban (CW) működtek, ezt 

később a frekvenciamodulált folyamatos üzemmódú radarok és az impulzus Doppler-radarok váltották fel. 

Működési elvük abban hasonló, hogy a kibocsátott jelet a mozgó tárgyról visszaverődve detektálják, és a mért 

frekvencia változásából kiszámítják a tárgy mérőberendezéshez viszonyított sebességét. Doppler-radarokat igen 

széles körben használnak, hogy csak néhány területet említsünk: légi közlekedés, hajózás, meteorológia, 

levegőszennyeződés mérése, közlekedésrendészet. 

A forráshoz képest v sebességgel mozgó tárgyról visszaverődő fény (elektromágneses hullám), kétszeres 

Doppler-transzformációt szenved el, tehát a visszavert jel frekvenciája: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1843
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fény
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vöröseltolódás


 A fény terjedésének törvényei  

 86  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

ahol c a fénysebesség f0 pedig a kibocsátott jel frekvenciája. 

Az fd Doppler-frekvencia ebből: 

 

rendszerint a v sebesség elhanyagolható a fénysebességhez képest v « c, ezért 

 

Ez a képlet felhasználható a v sebesség kiszámítására: 

Látható, hogy a frekvencia csökkenése (f < f0) távolodó mozgást, a frekvencia növekedése (f > f0) pedig 

közeledő mozgást jelent. 



   

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - Összetett optikai eszközök 

1. Távcsövek 

A távcső vagy teleszkóp (görög eredetű szó: tele = messze, szkopein = nézni) távoli tárgyak látószögének 

felnagyítására szolgáló eszköz. A különböző típusú lencsés távcsövek, összefoglaló néven refraktorok, fénytörés 

(refrakció) révén állítják elő a képet, míg a tükrös távcsövek, a reflektorok reflexióval alkotnak képet. 

1.1. Refraktorok 

A Kepler-féle csillagászati távcső[19] [142] 

 

3.1.1.1. ábra 

A Kepler-féle csillagászati távcső (3.1.1.1. ábra) tárgylencséje és szemlencséje is gyűjtőlencse. Az L1 objektív 

(tárgylencse) a végtelenben fekvő y tárgyról valódi (ernyőn felfogható), fordított állású, kicsinyített y’ képet állít 

elő az F’ képoldali gyújtópontjában. Ezt az úgynevezett y' köztes képet a lupe (nagyító) szerepét betöltő L2 

okuláron keresztül felnagyítva, mint virtuális (látszólagos, ernyőn nem felfogható) y" képet szemléljük – 

akkomodált szem esetében – a végtelenbe vetítve (teleszkopikus rendszer). (Akkomodál = illeszkedik, 

alkalmazkodik, itt: a szem egy bizonyos távolságra történő élesítése.) A két lencsét úgy állítják össze, hogy az 

L1 - L2 lencsék gyújtópontjai kb. egybeessenek. A távcső hossza (l) a két gyújtópont távolságának összege lesz: 

 

A távcső szögnagyítását az alábbi egyenletek határozzák meg: 

 

A D belépő pupilla átmérőjének ismeretében, valamint a d kilépő pupilla dinaméterrel történő megmérésével a 

távcső nagyítása egyszerűen meghatározható, anélkül, hogy ismernénk az egyes optikai elemek 

gyújtótávolságát. 

Mivel a Kepler-féle távcső fordított képet ad, földi használatra csak képfordítással alkalmas. A képfordítás 

lencsével vagy prizmák alkalmazásával is megoldható. 

A lencsével való képfordítást Kepler (1611-ben) fedezte fel. Az így kialakított földi vagy terresztikus távcső 

optikai elrendezését az alábbi ábra mutatja: 

ftn19
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3.1.1.2. ábra 

A prizmás távcsöveknél (Porro, 1850 és Abbe, 1893) a képfordítást két átfogójukkal egymás felé fordított 

derékszögű prizma végzi. (3.1.1.3. ábra) 

 

3.1.1.3. ábra 

A hollandi vagy Galilei-távcső 

A Galilei-távcső optikai felépítése[20] [142] 

ftn20
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A hollandi vagy Galilei-távcső (3.1.1.4. ábra) egy gyűjtő tárgy- (objektív) és egy szóró szemlencséből (okulár) 

áll. 

 

3.1.1.4. ábra 

Végtelenre állított helyzetben az L1 objektív F’ képoldali gyújtópontja egybeesik az L2 okulár F tárgyoldali 

gyújtópontjával. Ha az y tárgypontot végtelenben fekvőnek vesszük, az a – a’ fénysugarak által határolt 

nyalábon belül fekvő összes sugarak egymással párhuzamosnak tekinthetőek. Az y tárgypont fordított 

kicsinyített valódi képe jelenne meg az L1 tárgylencse (objektív) F’ gyújtópontjában, amennyiben a sugarak 

útjában nem állna az L2 negatív hatású lencse, amely az F’ képpontba tartó sugarakat egymással párhuzamossá 

teszi (1 – 4 sugarak). Ezeknek a párhuzamosan széttartó sugaraknak látszólagos kiindulási a pontja az O2 pont, 

amely egyben az okulártól e távolságban fekvő d átmérőjű virtuális kilépő pupilla helyének felel meg. A kilépő 

pupilla nem más, mint az okulár által leképzett L1 tárgylencse D átmérőjű belépő nyílásának virtuális képe, 

amelyen keresztül az y tárgy y’ nagyított képe látható. Az ábrán láthatóan a kilépő pupilla az okulár és az 

objektív között foglal helyet. Mivel ide a szem pupillája nem helyezhető, a látszólagos látómező nagysága 

korlátozottabb, mint az egyéb távcsöveké. A látszólagos látómező nagysága függ a szempupillának az L2 

okulártól való z távolságtól, a távcső l építési hosszától, az L1 objektív átmérőjétől, a nagyítástól, az e 

távolságtól stb. 

1.2. Tükrös távcsövek 

A tükrös távcsövek (reflektorok) esetében a fénysugaraknak egy görbült felületű (homorú) tükrön való 

visszaverődése (reflexiója) révén jön létre a kép. A végtelen távoli tárgyról érkező párhuzamos fénysugarak a 

tükör felületén történő visszaverődés után annak gyújtópontjában fordított állású, valódi képpé egyesülnek. A jó 

minőségű optikai üvegből készült főtükör felületét alumíniumból, vagy más fémből álló vékony réteggel vonják 

be, amelyre gyakran egy kvarc védőréteg is kerül. Ezen távcsőtípus nagy előnye, hogy mentes a lencsés 

távcsöveknél (refraktoroknál) fellépő ún. színi hibáktól. A nagy átmérő (nagyobb fénygyűjtő felület) és a jó 

leképzés miatt kiválóan alkalmasak halvány objektumok észlelésére. A tükör által a gyújtópontban előállított 

képet a megfigyeléshez ki kell vezetni a távcső tubusából, ehhez és a kép előállításához többféle tükörrendszert 

is kifejlesztettek az idők során[21] [142]. 

A tükrös távcsövek előnyei: 

• mentesek a színi hibától 

• parabolikus tükörnél a távoli tárgyak a gömbi hibáktól is mentesek 

• könnyebb nagy átmérőjű tükröt készíteni, mint lencsét. 

A tükrös távcsövek hátrányai: 

• a főtengelytől távoli tárgyakról alkotott képeknél nagy a kóma és az asztigmatizmus, éles képet csak a 

főtengelyhez közeli (néhány ívperces) környezetben kapunk. 

ftn21
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A Newton-féle távcső (1671) 

Az Isaac Newton által készített tükrös távcső is ilyen elven működött. A távcsőtubus belsejében elhelyezett, 

45°-os szögben megdöntött síktükör segítségével kivezetik a nagy pontossággal csiszolt homorú parabolatükör 

(főtükör) által összegyűjtött fénysugarakat a távcső tubus oldalán található okulárba. A beeső fény útjában álló 

segédtükör – méretétől függően – 5-10%-ot fed le a látómezőből, ami elfogadható veszteség. (3.1.1.5. ábra) 

 

3.1.1.5. ábra 

Az amatőr csillagászok a mai napig legszívesebben a Newton-rendszerű távcsövet használják a 

megfigyeléseikhez. 

Newton eredeti távcsöve a 3.1.1.6. ábrán, egy Newton-rendszerű távcső korszerű változata pedig a 3.1.1.7. ábrán 

látható.[22] [142] 

ftn22
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3.1.1.6. ábra 
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3.1.1.7. ábra 

Cassegrain-rendszer 

A Cassegrain francia tudós által 1672-ben kifejlesztett rendszerben a főtükörre érkező sugarak visszaverődve 

egy domború segédtükörre verődnek, majd onnan a főtükör közepén levő nyíláson az okulárra, amely így – a 

refraktorokhoz hasonlóan – a távcső végén található. 
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3.1.1.8. ábra 

Ez az elrendezés rövidebb tubushosszt tesz lehetővé.[23] [142] Az ún. kvázi Cassegrain-rendszerű távcsőben a 

segédtükör egy síktükör, az átmérője a főtükör átmérőjének a 60%-a, helye a főtükör fókusztávolságának a fele. 

Gregory-féle elrendezés 

1663-ban James Gregory építette meg az első tükrökkel működő távcsövet. A távcső két homorú tükörből állt. A 

fény a tubust a főtükör közepébe fúrt lyukon keresztül hagyta el, ahol belépett az okulárba. A távcső felépítését 

tekintve egy nagyon jól működő eszköz lett volna, de abban az időben nem tudtak megfelelően pontos görbületű 

tükröket csiszolni. A Gregory-féle távcsőben a segédtükör ellipszoid alakú, két fókuszpontja van. A főtükör 

fókuszpontja egybeesik a segédtükör első fókuszpontjával, ezért a segédtükör az itt előállított képet áttükrözi a 

második fókuszpontjába, amely a főtükör közepén levő nyílásban van. Az okulár egyenes állású, oldalhelyes 

képet állít elő. 

 

3.1.1.9. ábra 

Schmidt-féle távcsövek 

Ez a típus kifejezetten fotografikus megfigyelésekre készült, ugyanis látszólag ellentmondásos tulajdonságot 

egyesít: az igen fényerős műszer nagy látómező mellett ad hibátlan leképezést. Főleg az égbolt nagy területeinek 

fényképezésére használják. Persze ennek megvan az ára: a fókuszfelület görbült (gömb), és a tubus belsejében 

helyezkedik el, illetve az – ugyan könnyen elkészíthető – gömb főtükör mellett szükséges korrekciós lemez igen 

speciális felülettel rendelkezik, amit nehéz elkészíteni. Ez a – főtükör görbületének középpontjába helyezett – 

optikai elem azonban teljesen eltünteti a szférikus aberrációt. (3.1.1.10. ábra) 

ftn23
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3.1.1.10. ábra 

A Schmidt-féle korrekciós lemezt sík üveglemezből készítik, azt a peremén alátámasztva egy speciális 

szerszámon vákuum segítségével meggörbítik, majd egy gömbfelületet csiszolnak. A vákuum megszűnte után 

az üveglemez felveszi a kívánt alakot. A 3.1.1.11. ábrán a Ball Aerospace-nél egy Schmidt-korrektor optikai 

ellenőrzése látható. 

 

3.1.1.11. ábra 

A világ jelenleg legnagyobb, 10,4 méter tükörátmérőjű optikai távcsöve 2009. júniusa óta a Kanári-szigeteki 

Nagy Távcső (GRANTECAN). (3.1.1.12. ábra) Maga a tükör 36 darab hatszögletű szegmensből áll, amelyek 

együttesen az eddig elkészített legnagyobb és a legpontosabban megmunkált felületet formálják. A távcső 

mozgatása közben a szegmensek megfelelő helyzetben tartásáról kifinomult vezérlőrendszer gondoskodik. 
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3.1.1.12. ábra 

2. Mikroszkóp 

A mikroszkóp az emberi szem által nem (vagy csak nehezen) látható dolgok vizsgálatára szolgáló eszköz. 

(3.2.1.1. ábra) 
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3.2.1.1. ábra 

Az eszköz képalkotó rendszere két gyűjtőrendszerből áll, amelyet a tubus fog össze. A tubus tárgy felőli részén 

van a tárgylencse (objektív), a szem felé eső részén a szemlencse vagy okulár. Az objektív a tárgyasztalra 

helyezett tárgy valódi, fordított, nagyított képét alkotja a tubus belsejében. Az okulár erről a képről virtuális, 

egyenes állású és nagyított képet ad. A fénymikroszkóp felbontóképességét, illetve elérhető nagyítását a fény 

hullámhossza korlátozza.[24] [142] 

Minden mikroszkóp értéke elsősorban a nagyításától és a felbontóképességétől függ. A nagyítás mértéke a 

megfigyelt tárgy egyes részeinek lineáris növekedése, a felbontóképesség pedig az a szög, amely alatt két 

különálló pontot még külön pontként érzékelünk. Az emberi szem felbontóképességének határa egy ívperc (1'). 

A látószög a tárgynak szemünkhöz való közelítésével növelhető, ennek azonban határt szab az a tény, hogy a 

tiszta látás távolságán (250 mm) belül szemünk már nem lát élesen. 

A szögben megadott felbontóképességet átszámolhatjuk két pont távolságává, amelyeket még különállónak 

látunk. Ez szabad szemmel 75 mikrométer körüli érték. 

2.1. A mikroszkóp nagyítása[25] [142] 

ftn24
ftn25
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A mikroszkóp tehát két optikai rendszer (az objektív és az okulár) kombinációja. A 3.2.1.2. ábrán a két összetett, 

leképezési hibákra korrigált lencserendszernek csak a fősíkjait rajzoltuk be. 

 

3.2.1.2. ábra 

A Δ távolság neve: optikai tubushossz, az első rendszer második gyújtópontjának távolsága a második rendszer 

első gyújtópontjától. Értéke: 

 

Az így kialakított optikai rendszer együttes nagyítása a két optikai elem az objektív és az okulár nagyításának 

szorzatával egyenlő: 

Nmik = βob * Nok 

A kombinált rendszer eredő látszólagos gyújtótávolsága: 

 

ahol: 250 = a tisztalátás távolsága, 

βob = az objektív nagyítása, 

f = a rendszer gyújtótávolsága, 

és Nok. = az okulár lupenagyítása. 

A fenti egyenletből láthatóan a mikroszkópot egy nagyon rövid gyújtótávolságú nagyítónak (lupe) is lehet 

tekinteni, amelynek nagyítása: 

N1 = 250 / fr. 

Egy példával alátámasztva a fentieket: 

Legyen az objektív önnagyítása βob = 10x és az okulár nagyítása Nok. = 10x , az (1) egyenlet értelmében a 

mikroszkóp nagyítása: 

Nmik = βob * Nok = 10 x 10 = 100 X 

A (2) egyenlet értelmében a kombinált rendszer gyújtótávolsága: 

r. = 250 / βob * Nok = 250 / 10 x 10 = 2,5 mm. 
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A (3) egyenlet értelmében a mikroszkóp nagyítása, mint a lupe szögnagyítása: 

N1 = 250 / f = 250 / 2,5 = 100X. 

Láthatóan mind két egyenlettel egyenlő nagyítási értéket kapunk. 

2.2. A mikroszkóp felbontóképessége[26] [142] 

Bármilyen tökéletesen csiszolt és korrigált lencse esetén is a – fény hullámtermészete miatt – a lencse befogadó 

nyílásán fényelhajlás lép fel, aminek következtében egy pontszerű tárgy képe nem pontszerű lesz, helyette egy 

kis fénylő korongot kapunk. Mivel ezek a kis korongok átfedik egymást, megakadályozzák, hogy tetszés szerinti 

finomságú struktúrát észlelni tudjunk. 

A diffrakció miatti feloldóképesség-határt az Abbe-törvény (Abbe-egyenlet) írja le: 

 

ahol: λ = a megvilágító sugárzás hullámhossza, 

d= a felbontóképesség, 

n = a frontlencse és a tárgy közötti közeg törésmutatója, 

α = a tárgyról a frontlencsébe (objektív lencse) még éppen bejutó fénysugár nyílásszöge (az optikai tengelytől 

mérve). 

A 0,61 érték az Airy-korong átmérőjével, vagyis a kör alakú nyíláson történő fényelhajlás elsőrendű 

minimumhelyével van kapcsolatban. 

Az n.sin α értéket numerikus apertúrának nevezzük. 

A képlet alapján belátható, hogy adott hullámhosszú megvilágítás esetén a felbontóképesség a numerikus 

apertúra (n.sin α) értékétől függ. Minél nagyobb a numerikus apertúra, annál kisebb az a távolság, amely két, a 

szemünk által külön érzékelhető pont között van. A numerikus apertúra tehát növelhető, egyrészt a közeg 

törésmutatójának növelésével, másrészt a nyílásszög növelésével. Túlzott nagyítást eredményező 

lencsekombinációknál a feloldóképesség nem javul, ún. holt nagyítást kapunk. 

2.3. A mikroszkóp felépítése 

 

3.2.3.1. ábra 

ftn26
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sugár
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fény
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A fénymikroszkóp leglényegesebb része az optikai rendszer, amely az alábbi főbb egységekből áll (3.2.3.1. 

ábra): 

• fényforrás 

• tükör 

• kondenzor 

• objektívek (tárgylencse-rendszerek) 

• okulárok (szemlencse-rendszerek) 

Az optikai rendszer hibátlan működését a mechanikai szerkezetek biztosítják: 

A mikroszkópállvány súlyos, fémből készült állvány, amelynek feladata az optikai részek biztos, rezgésmentes 

rögzítése. 

A tárgyasztal tartja a preparátumot hordó tárgylemezt. A tárgylemez rögzíthető, és két csavarral, a tárgyasztal 

felületével együtt, egymásra merőleges két irányban elmozdítható. 

Az élesség állítás az egész optikai rendszer rendkívül precíz (mikrométer pontosságú) le-fel mozgatásával 

történik, a durva- és finombeállító csavarok segítségével. Készítenek ún. inverz mikroszkópot, amelyiknél az 

optika van alul és fix helyzetű, a mintatartó mozog 3 dimenzióban, és értelemszerűen a minta alját szemléljük. 

A fényforrás régebbi típusú mikroszkópoknál külső, a modernebb változatoknál már a készülék talpába épített 

egység. A fényt egy egyenletesen sugárzó izzószál bocsátja ki. Ennek képét a kollektor lencse (gyűjtőlencse) a 

kondenzorrekesz síkjába vetíti. A felesleges fény kizárásáról a kollektor rekesz gondoskodik. A fény színének és 

erejének szabályozására különböző színszűrők, illetve homályos üveglap szolgál. A tárgyasztal alatt, függőleges 

irányba mozgathatóan helyezkedik el a kondenzor. 

Kondenzor alkalmazása esetén síktükörrel, kondenzor nélkül pedig homorú gyűjtőtükörrel vetítik a fényt a 

preparátumra. 

A kondenzorrekesz (írisz diafragma) a megvilágítási nyílásszög beállítására szolgál, ezáltal a tárgykontrasztot 

szabályozza. A teljesen nyitott kondenzorrekesz fényes, de kontraszt nélküli, míg a túlságosan zárt sötét, 

kontrasztos képet ad. A kondenzorlencse feladata, hogy a fényforrásból érkező sugarakat a vizsgálandó tárgyra 

sűrítse. A kondenzor fel-le mozgatható, ezzel érhető el, hogy a kondenzor olyan távolságban legyen a 

tárgysíktól, amelyben az írisz diafragma képe a tárgysíkban jelenik meg. A kondenzorból érkező, a vizsgált 

tárgyon áthaladó és megtörő fénysugarak az összetett nagyítórendszer első tagjába, az objektívbe kerülnek. 

Az objektív (tárgylencse). A lencsék szférikus, és/vagy kromatikus lencsehibákkal rendelkezhetnek a nagy 

numerikus apertúra miatt. Ezek csökkenthetőek úgy, hogy összetett lencserendszert, sőt nem gömbfelülttel 

határolt lencséket alkalmaznak. A színi eltérés csökkentése a lencsék anyagának kombinálásával történik. Két 

szín korrekciója esetén – ezek a zöld és a sárga, amelyekre szemünk a legérzékenyebb – akromát lencséről 

beszélünk. Az objektíven ezt külön nem jelölik meg. Három szín korrekciója esetén apokromát lencséről 

beszélünk, ezeket „apochromat” felirattal jelölik. Az objektív frontlencséje és a tárgy közötti távolság, a szabad 

tárgytávolság, a legnagyobb nagyítású tárgylencsék esetében a milliméter törtrésze, ezért a lencse védelmét úgy 

oldják meg, hogy az objektív egy rugó ellenében felfelé teleszkópszerűen elmozdulhasson. Ily módon 

elkerülhető a mikroszkóp beállításakor a tárgylemezre való erős rászorítás, ami a frontlencse sérüléséhez 

vezethet. 

A tárgylencsén a következő adatokat szokás feltüntetni: 

• lineáris nagyítás, 

• numerikus apertúra, 

• tubushossz és az alkalmazható fedőlemez vastagsága. 

Az objektív a tárgyról elsődleges, valódi nagyított képet készít, amit a szemlencserendszer (okulár) nagyít 

tovább, és virtuális másodlagos képet hoz létre. A legelterjedtebb a Huygens-féle okulár, amely egy 
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kollektívlencséből és egy szemlencséből, valamint a kettő között elhelyezett fényrekesztő gyűrűből áll. Ez 

utóbbi a képet teszi élesebbé. 

Az objektívet és az okulárt rögzítő és összekötő tubus szabványosított hossza 160 mm. 

A korszerű mikroszkópok a kényelmesebb betekintés érdekében 45 fokban (egyeseknél 60 fokban) megtört 

binokuláris tubussal (kettős okulárcső) vannak ellátva. Ez sokkal kényelmesebb és kevésbé fárasztó 

megfigyelést tesz lehetővé, mint az egy szemmel (monokuláris) való megfigyelés. 

2.4. Speciális fénymikroszkópok 

Ultraibolya-mikroszkóp 

Minthogy a mikroszkóp feloldóképessége a hullámhosszal arányos, UV-tartományban (rövidebb 

hullámhosszon) jobb felbontás érhető el. Hátránya, hogy csak UV-ben érzékeny CCD kamerával lehet a képet 

detektálni, szemmel nem. 

Ultramikroszkóp 

Zsigmondy Richard magyar származású, Nobel-díjas kémikus találmánya kolloid oldatok, vagyis 

hullámhossznál sokkal kisebb méretű oldott részecskék tanulmányozására. Lényege az, hogy sötét háttér előtt 

oldalról világítja meg a mintát, így a kisméretű részecskékről szóródó gyenge fényt (diffrakciós gyűrűket) is 

láthatóvá tudta tenni. 

Fáziskontraszt-mikroszkóp 

Átlátszó, tehát a fényt el nem nyelő közegek vizsgálata lehetséges vele oly módon, hogy a beeső megvilágító 

fényt egy éles szélű lappal kitakarja, így az nem jut az objektívbe közvetlenül. Ennek a fénynek egy részét L/4 

fázistolással azonban oldalról az okulár tárgysíkjába vetítjük, ahol találkozik, interferál a mintában lévő 

törésmutató (sűrűség) változás miatt szintén fáziskésést szenvedett fénnyel. Az interferencia világos-sötét 

csíkokat eredményez (látható lesz a „láthatatlan”). 

Lumineszcencia-mikroszkóp 

A megvilágító fényt a minta általában elnyeli. Legtöbb esetben ez az energia hővé alakul, azonban számos 

molekula – jobb, rosszabb hatásfokkal – egy más ( a molekulára jellemző) színű fény formájában néhány 

nanoszekundum késéssel, lecsengéssel újra kisugározza. Ez a lumineszcencia. Megvilágításra legtöbbször UV 

fényt alkalmaznak, legtöbb anyag lumineszkál (fluoreszkál, foszforeszkál) ennek hatására. 

Polarizációs mikroszkóp 

Különösen szilárd testek, például az ásványok vizsgálatánál a kristályok, mikrokristályok (domének) 

megváltoztatják a megvilágító fény polarizációs állapotát. Így, ha a megvilágítóhoz képest 90 fokkal elforgatott 

(keresztezett) polarizátoron keresztül nézzük a mintát, részletgazdagabb, több információt (anizotrópia) 

tartalmazó képet kapunk. 

Binokuláris mikroszkóp 

Szemmel való tartós mikroszkóphasználat során célszerű mindkét szembe bevezetni a képet úgy, hogy, egy 

féligáteresztő tükörrel „felezik meg” a fényt, és mindkét szembe, a tisztánlátásnak megfelelő vagy végtelen 

távolságba akkomodált szemtengelynek megfelelő irányba vezetik ugyanazt a képet. Tisztábban látjuk a képet, 

de nincs térlátás. 

Sztereó mikroszkóp 

A nagy átmérőjű objektívon keresztül a két szemnél lévő két okulár két független irányból jövő képet vetít a bal 

és jobb szembe. Ezáltal valódi térlátás, mélységérzet is kialakul. 

Fémmikroszkóp 

Teljesen reflexiós, tehát felső megvilágítású, gyakran polarizált fényt használ. A fémötvözetek doménjeinek 

megjelenítésére alkalmas, különösen a polarizációs feltéttel (3.2.4.1. ábra). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultraibolya-mikroszkóp&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultramikroszkóp&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fáziskontraszt-mikroszkóp
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lumineszcencia-mikroszkóp
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polarizációs_mikroszkóp
http://hu.wikipedia.org/wiki/Binokuláris_mikroszkóp
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sztereomikroszkóp
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3.2.4.1. ábra 

Inverz mikroszkóp 

A minta jellege gyakran olyan, hogy alulról való megfigyelés lenne célszerűbb. Ezért a mikroszkópot „fejére 

állították”, vagyis az objektív van alul, és a megvilágítás van fölül. Elvileg nincs különbség, a mintatartó, 

mozgató rész jobban hozzáférhető. 

Konfokális (lézer) pásztázó mikroszkóp 

Az elve az (3.2.4.2. ábra), hogy a mikroszkóp objektívje a képet egy tűlyukra képezi le, és csak abból a 

tárgypontból jövő fény jut át teljes egészben a lyukon, amelyiknek a képe a tűlyuk. Mélységben mind az előtte, 

mind a mögötte lévő képpontokból jövő fény nagyobb foltban teríti be az apertúrát, vagyis nem jut el fény a 

detektorba. Ezáltal nemcsak síkbeli, hanem mélységbeli (3D) felbontása is lesz a rendszernek. Hátránya, hogy a 

kép egy számítógépben áll csak össze, hiszen 3D mátrixban kell végigtapogatni a tárgyat, pl. 1000 x 1000 x 

1000 pixeles felbontásban, ez 1 GB adat. Javítható a felbontóképesség, ha a megvilágítás is pontszerű (lézer 

fénye van lefókuszálva), illetve még jobb, ha rövid, nagy teljesítményű impulzusokkal gerjesztjük a mintát, 

amely csak a kétszeres frekvenciájú fényt abszorbeálja. Ekkor a fókuszpontnak is csak a közepe vált ki (ún. 

kétfotonos) fluoreszcenciát, tovább javítva a felbontóképességet. 

 

3.2.4.2. ábra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Konfokális_pásztázó_mikroszkóp
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3.2.4.3. ábra 

2.5. Elektronmikroszkóp 

Az elektronmikroszkóp működési elvében látszólag nem különbözik a fénymikroszkóptól, csak a fény helyett 

elektronokat használ. Ugyanakkor ezen „apró” különbség miatt MINDEN egészen más az 

elektronmikroszkópban, mint a fénymikroszkópban. 
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3.2.5.1. ábra 

Az elektronmikroszkópban a tárgy „megvilágítására” nagy sebességű elektronsugarat használnak, aminek az 

előállításához nagy vákuumra (< 10-5 mbar) és nagy feszültségre (100000 V) van szükség. A fókuszáló, leképező 

„elektronlencsék” bonyolult, homogén és inhomogén mágneses és elektromos teret előállító tekercsek (3.2.5.2. 

ábra) és elektrosztatikus terek. 

 

3.2.5.2. ábra 

Minden nehézséget kárpótol azonban, hogy az elérhető felbontóképesség az atom mérete szintjén (0,1 nm = 1 

Angström) van, szemben a legjobb fénymikroszkópéval, ami ennek 1000-szerese. A 3.2.5.3. képen látható egy 

szúnyog feje pásztázó (szkenning) elektronmikroszkópon. 

 

3.2.5.3. ábra 

A vizsgálandó tárgy is vákuumban van, (így nem lehet pl. folyadék), és egészen máshogy lép kölcsönhatásba a 

letapogató elektronokkal (3.2.5.4. ábra), mint a fénnyel. Valójában az ábrán feltüntetett minden kölcsönhatásra 

lehet vizsgálati módszert alapozni. Például a röntgen fotonok energiaspektrumának méréséből a minta 

elemösszetételét kaphatjuk meg (XRF=Röntgenfluoreszcencia). 
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3.2.5.4. ábra 

Az elektron ezen a hosszúság tartományon már – a fényhez hasonló – részecske-hullám kettősséget mutat, 

vagyis hullámként terjed (elhajlik, interferál). Az energiájával (a gyorsító feszültséggel) fordított arányban 

változik az anyaghullám hullámhossza. 

Az anyaghullámokat deBroglie vezette be: minden, v sebességgel mozgó m tömegű testhez hullám rendelhető, 

ennek hullámhossza: 

 

Tehát minden test rendelkezik részecske- és hullámtulajdonságokkal is, a tömeg és a sebesség határozza meg, 

hogy melyik jelleg a domináns. 

Végső határként az elektronmikroszkópnál is a hullámtulajdonságok limitálják a felbontóképességet. 

Az elektronmikroszkópnak több fajtája ismeretes: 

A transzmissziós elektronmikroszkópoknál (TEM) az elektronsugár egy része irányváltoztatás nélkül áthatol a 

vizsgált mintán, egy másik része az anyag egyes struktúráin elnyelődik vagy szóródik. A képalkotásban 

elsősorban az áthaladt elektronok vesznek részt, a kép tehát árnyékkép, sötét, ahol a minta nem engedte át az 

elektronokat. 

Lehet sötét látóterű TEM-leképezést is csinálni, a rugalmasan szórt elektronokat használjuk fel a leképezésre és 

a közvetlenül áthaladó elektronokat rekesztjük ki a képalkotásból egy szűk rekesz (objektív-diafragma) 

segítségével. Ekkor ott világos a kép, ahol valami szórta az elektronokat. 

A másik típus a pásztázó elektronmikroszkóp (angolul Scanning Electron Microscope; SEM), amely a vizsgált 

mintára irányított, vékony elektronnyalábbal végigpásztázza a felületet, az elektronsugár és a tárgy 

kölcsönhatásából származó jeleket erre alkalmas detektorokkal érzékeli, és ezeket feldolgozva a felületről 

háromdimenziójú képet készít a számítógép. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullámhossz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
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3.2.5.5. ábra 

Lehet kombinálni is a két módszert, csak a mintára fókuszáló kollimátornak is ugyanolyan jó elektronlencsének 

kell lennie, mint a minta utáni leképező (projektor) lencsének. 

A 3.2.5.6. képen látható a PTE Fizikai Intézetének JEOL 100 STEM kombinált trans-scan elektronmikroszkópja 

XRF detektorral. 

 

3.2.5.6. ábra 

3. A 3. rész összefoglalása 
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1. A távcsőnél a távoli tárgyról közel párhuzamos sugarak érkeznek az objektívre, amely a különböző 

irányokhoz a fókuszsíkban különböző pontokat rendel, kicsinyített valódi képet állít elő. Ezt nézzük egy rövid 

fókuszú okulárral, mint egy lupéval. Ezáltal megnöveljük a távoli tárgy két pontjáról jövő sugarak közti 

nyílásszöget. A szemünkben keletkező látszólagos kép nagyított, közelebbinek látszó és jobb felbontású lesz a 

távcső nélkül szemünkben keletkező képhez képest. 

2. A csillagászati távcsövek egyik feladata az egymáshoz közeli szögből érkező csillagászati objektumok 

szétválasztása. A feloldóképességet a bejövő fénynyaláb átmérőjének megfelelő diffrakciós limit korlátozza. 

3. A csillagászati távcsövek másik feladata a távoli csillagokról jövő gyenge fény összegyűjtése minél kisebb 

pontba, ezért a legkisebb fókuszméret előállítása a cél nagy átmérőjű objektívvel, leképezési hibáktól 

legkevésbé torzított módon. 

4. A mikroszkópnál a tárgy nagyon közel van (néhány mm-re), és az objektív annak nagyított képét állítja elő a 

tubus végén (15-20 cm távolságban). Ezt tovább nagyítjuk egy okulárral, mint lupéval. Az eredő nagyítás a kettő 

szorzata. 

5. A mikroszkóp feloldóképességét, vagyis a még szétválasztható pontok távolságát az objektív leképezési hibái, 

illetve a diffrakció határozza meg. Ha egy bizonyos átmérőjű lyukból kiinduló diffraktáló nyalábnak az 

elsőrendű minimum irányon belüli része éppen beteríti a leképező objektív nyílását, a még egymástól 

megkülönböztethető pontok távolsága megegyezik ezzel az átmérővel. 

6. Valamennyi eszköz esetében a nagyítás mértékét, a leképezés helyét geometriai optikai közelítéssel 

számolhatjuk, a feloldóképességet azonban csak a hullámoptikai közelítésből határozhatjuk meg. 
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4. fejezet - A fény halála, a látás, a 
szem, a színek 

1. A fény detektálása, Fényabszorpció 

Az 1. részben, A fény születése című fejezetben tisztáztuk, hogy a fény az atomokkal és molekulákkal – a 

mikrovilág szereplőivel – való kölcsönhatásokban születik: a részecske elektronfelhőjének magasabb energiájú 

állapotából az alacsonyabba – spontán vagy kényszerített módon – történő ugrásakor h.ν energiájú 

energiakvantumot, fotont, bocsát ki. 

A fény megsemmisülése is ugyanezen az úton történik: az atom vagy molekula elnyel egy fotonnyi energiát az 

elektromágneses térből, és magasabb energiájú állapotba kerül, a foton „eltűnik”, az energia átalakul az atom, 

molekula belső energiájává. 

A fényelnyelés egy valószínűségi folyamat: az adott számú atom időegység alatt rá jellemző (hullámhossz- és 

frekvenciafüggő) számú fotont nyel el (a többit átengedi), ez az abszorpcióképessége. Stacionárius állapotot 

feltételezve (folyamatos fényáram, folyamatos fényelnyelés, sokkal több atom, mint foton) a fényelnyelést a 

Lambert–Beer-törvény írja le: 

Az anyag a rajta áthaladó elektromágneses (UV-, látható, infra-, röntgen-, gamma- stb.) sugárzás egy részét 

elnyeli, azaz a sugárzás az anyagban más energiafajtává alakul, a többi azon áthaladva, lecsökkent intenzitással 

halad tovább. 

Mi lesz az elnyelt foton energiájával, impulzusával? 

– „Magányos” atom csak a rá jellemző spektrumvonalaknak megfelelő energiájú (hullámhosszú) fotont képes 

elnyelni, a többi, nem rezonáns foton számára az atom átlátszó. Ha elnyeli a rezonáns fotont, magasabb 

energiájú állapotba kerül, és átveszi a foton impulzusát is, meglökődik. Az elnyelt energiát azonban elég hamar 

leadja, vagyis bizonyos véletlenszerű (de az energiaszintre jellemző átlagos) idő (1 ns-s) múlva visszaugrik az 

alapállapotba, és kibocsátja újra ugyanazt az energiájú fotont (csak egy véletlenszerű másik irányba) és az 

impulzus megmaradási törvény értelmében visszalökődik. Ez a rezonancia fluoreszcencia. 

– Atom úgy is képes elnyelni fotont, hogy ha annak nagyobb a h.ν energiája, mint az atom külső elektronjának 

kötési energiája. Ekkor az elektron eltávozik az atomtól, az atom ionizálódik. Ha a pozitív ion befog egy 

elektront, és semlegessé válik, a rekombináció során szintén keletkezhetnek fotonok. Az ionizáció és a 

rekombináció már nem olyan élesen rezonáns, mint a gerjesztés. 

– „Magányos” (gáz-halmazállapotú) molekulákban az elektronfelhő energiaszintjei kiszélesednek, a molekulát 

alkotó atomok egymáshoz képest rezeghetnek, az egész molekula foroghat. A több lehetséges – szintén 

kvantumos tulajdonságú – szabadsági fok, energiafajta létezése miatt a molekulák szélesebb sávban nyelnek el 

fotonokat (nem olyan éles a rezonancia) és nem pontosan ugyanolyan frekvenciájú fotont bocsátanak ki, amikor 

fluoreszkálnak. Az elnyelt foton energiájának egy része a vibrációs, rotációs szabadsági fokokra jut (a 

molekula „felmelegszik”), a kisebb energiájú fluoreszcencia foton „vörösebb”, ez az ún. Stokes-eltolódás. 

Nagyobb fotonenergiánál (UV) a molekula az abszorpciót követően disszociálhat, széteshet. Még nagyobb h.ν 

energiájú foton elnyelése révén a molekula is ionizálódhat. 

– Kondenzált közeg (folyadék, szilárd test) is elnyelheti a fényt, de ez még kevésbé rezonáns (általában). Az 

elnyelt energia döntően az anyag hőmérsékletét növeli. 

– Tiszta, bizonyos hullámhossztartományon átlátszó oldószerekkel készített oldatokban az oldott anyag sokszor 

hasonlóan viselkedik, mint egy gáz-halmazállapotbeli molekula, csak az oldószer molekuláinak kölcsönhatása 

miatt szélesebb sávban abszorbeál és emittál. Egyesek ezek közül nagyon jó hatásfokkal fluoreszkálnak, ezeket 

színezékeknek hívjuk, és ezek az ún. festéklézerek aktív anyagai. 

– A fémek általában nem nyelik el a fényt, visszaverik, de a felületükön lévő oxidréteg és más szennyezés miatt 

a reflexió sohasem 100%. Az elnyelt fény hővé alakul. Bizonyos h.ν foton-energia felett a fény hatására a fémek 

felületéről vákuumban elektronok repülnek ki: ez a fotocella, alkálifémmel bevont katódját megvilágítva 

elektromos áram kezd folyni. A jelenség neve fényelektromos hatás vagy fotoeffektus. A katódba ütköző 
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fotonok energiája két részre oszlik: eltávolítja az elektront a pozitív ionrácsot vonzó Coulomb-erő ellenében 

(kilépési munka, A), majd a maradék energia felgyorsítja az elektront v sebességre (Einstein, 1905, Nobel-díj): 

 

A fényt így elektromos jellé alakítottuk, ezzel a fény intenzitásának egyik mérési utasítását adtuk meg. Bizonyos 

(max. 30%) hullámhosszfüggő hatásfok figyelembevételével 1 elektronnak 1 fotont feleltethetünk meg 

(fotonszámlálás). 

– Félvezető kristályok belsejében a fény (foton) szintén szabaddá tehet egy elektront. Az nem hagyja el a 

kristályt, de hátrahagy egy strukturális (pozitív töltésű) lyukat, vagyis elektron-lyukpárt keltettünk. Ez 

megnöveli a félvezető vezetőképességét (fotoellenállás), illetve ha egy P-N határátmenet (dióda) táján 

keletkezett, akkor az elektron átmenve a határrétegen nem rekombinálódik, és feszültségnövekedést produkál 

(fényelem, fotodióda). Ennek neve belső fotoeffektus. Ez a fény detektálásának (a fény intenzitása elektromos 

jellé alakításának) másik – igen gyakori – módja. Ha a lyukba elektron ugrik vissza, rendszerint 

fénykibocsátással jár (LED). 

Az anyagból kilépő és az anyagba belépő sugárzás erősségének a hányadosa az abszorpció mértéke, amely 

egyrészt a közeg anyagi minőségétől (összetétel, sűrűség, vastagság), másrészt az elnyelt sugárzás jellemzőitől 

(hullámhossz) függ. 

Ha a sugárzás valamely anyag x vastagságú rétegén halad át, akkor az eredeti I0 intenzitása exponenciálisan Ix 

értékre csökken: 

 

ahol m az abszorpciós együttható, e = 2,7182 a természetes logaritmus alapszáma. Ez a Lambert–Beer-törvény. 

A fény az őt erősen abszorbeáló anyagokban (pl. korom) gyakorlatilag egy hullámhossznyi távolságban 

elnyelődik. A kis abszorpciós együtthatójú anyagokban (levegő, üveg, víz) nagy vastagságokon is áthatol, pl. az 

optikai távközlésben alkalmazott optikai szálakban az 1,3µm hullámhosszúságú (infravörös) fény 10 km 

hosszon sem abszorbeálódik jelentős mértékben. Kétkomponensű oldatok esetén a képlet picit módosul: 

 

ahol m = cε, c az adott anyag koncentrációja, ε pedig az oldott anyag egységnyi koncentrációjára jellemző 

abszorpciós tényező, a neve moláris dekadikus extinció. 

A fény (foton) másképpen nem tud kölcsönhatásban lépni az anyaggal, csak ha megsemmisül. Vagyis a fény 

mérése együtt jár annak megváltoztatásával. Ez a viselkedés a mikrovilág sajátossága, a méréssel beavatkozunk 

a folyamatokba, nem létezik „kölcsönhatásmentes” mérés. 

2. A látás mechanizmusa 

2.1. A látott kép fogalma 

Érzékeljük a bennünket körülvevő világot, és az egyik legtöbb információt tartalmazó érzékelésünk a látás. Az 

érzet, amit látásunk kelt, az a kép, amit agyunk alkot. A képalkotás folyamata során a szemünkbe érkező 

fénysugarakat a szem leképező rendszerével a retinára vetíti, és az ott létrejött képpel a fotoreceptorokat 

ingerelve, az agyhoz kapcsolódó idegsejteken keresztül, idegimpulzusok formájában az agyunkba juttatja. Adott 

tárgy különböző részéről érkező inger hatására a kialakuló inger az agyban képpé áll össze, ezt hívjuk 

fényészleletnek. Ennek kialakulásában már mentális folyamatok is helyet kapnak. A fényingertől a 

fényészleletig tartó úton végigkövetve az egyes látószervek részeinek működését, a következő főbb 

csoportosítást tehetjük: 

• a szem leképező mechanizmusa; 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Optikai_szál
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• a retinán elhelyezkedő, optikai sugárzást ideg-ingerületté alakító, sejtcsoportok (csapok és pálcikák) 

mechanizmusa; 

• a csap és pálcika mechanizmust az agy felé továbbító ingerek kialakulása, még a retina szintjén; 

• az idegpályák mechanizmusa a retina és az agy látásfeldolgozó területei között; végül 

• az agyi feldolgozás, melynek során kialakul a látott tárgy mentális képe, hozzárendelődik forma-, mozgás-, 

színinformáció; asszociációk alakulnak ki már ismert képekkel. 

Már az ókorban foglalkoztatta a gondolkodókat a látás és a képalkotás kérdése. Püthagorasz követői a látást a 

tárgyért nyúló kézhez hasonlították: a lélek sugara a pupillán keresztül éri el a tárgyat, amelyet letapogat, és így 

ismeri fel az értelem az alakot és a színt. Epikurosz és követői úgy vélekedtek, hogy az ember a környezetében 

levő tárgyakról leszakadt képet – egy légies ködön keresztül – a pupilláján át érzékeli. Így válik az ember 

számára láthatóvá a tárgy, és a fény terjedésének sebességével azonos időben érzékeli. Az atomisták szerint a 

szemlélt tárgyról leszakadt atomok áramlanak a szembe, és így alkot az értelem képet a világról. Arisztotelész 

szerint a megvilágított tárgyról visszaverődő fény a közvetítő levegőn át érkezik a szemhez. Platón szerint „a 

látás a lelki kisugárzás és a tárgyról jövő sugár találkozása a pupillánál, és ennek közvetítésével formálódik a 

tárgy árnyképe”.[27] [142] 

Ezek a teóriák az újkori fizika fejlődésével veszítettek a jelentőségükből, és helyüket elsősorban a geometriai 

optika kiteljesedésével objektív elméletek vették át, de például Arisztotelész elmélete alapul szolgált Huygens 

(1629–1695) és Cartesius fényhullám elméletének kialakulásában, Epikurosz szemlélete pedig Newton és 

Gassendi emissziós elméletéhez jelentett kiindulópontot. 

2.2. A fényérzékelés fejlődése 

Az első lépés a fény és a sötétség megkülönböztetése. Az egysejtűek a sejthártyájukkal érzékelik a fény 

intenzitását, és ennek változására valamilyen mozgással reagálnak. Az érzékelés második foka, amikor már a 

fény intenzitását és a fényforrás irányát is meg tudja határozni az élőlény. 

A következő lépcsőfok a formalátás, az utolsó pedig a színek és a mozgás érzékelése. Az ostoros moszatoknál 

már szemfoltot is találhatunk. A csalánozóknál sem fejlődött ki külön szerv a fény érzékelésére, a különböző 

kívülről jövő ingereket egész testfelületükön át veszik fel. Néhány medúzafajnál viszont megjelennek a 

kezdetleges fényreceptorok is. A laposférgeknél a különböző fényérzékeny sejtek összetömörülnek és ezek a 

hám alá süllyednek. Így kezdetleges csésze- és gödörszemek alakulhatnak ki. 

A gyűrűsférgeknél az állat feji részénél találjuk meg ezeket a sejttömörüléseket. Egyes fajoknál már 

találkozhatunk bonyolult felépítésű látószervvel (pl. lencseszemmel) is. A puhatestűek közül a csigákra és a 

fejlábúakra jellemző a fényérzékelés. 

A kagylóknál csak néhány fajnál van „szem” a köpeny szélén. A csigák két pár tapogatója közül a hosszabbak 

végén „ülnek” a gödörszemek. (4.2.2.1. ábra) A fejlábúaknak már kép- és színlátásra alkalmas hólyagszemük 

van, mely a hám betüremkedéséből alakult ki. 

ftn27
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4.2.2.1. ábra 

Az ízeltlábúak szeme a pontszem vagy az összetett (facetta-) szem, amely több száz egyszerű szemből áll. 

(4.2.2.2. ábra) 

 

4.2.2.2. ábra 

A rákoknál a facettaszem mellett találunk fényérzékeny dúcidegsejteket is. A tüskésbőrűek törzsénél nem 

találunk látószervet, de valamilyen formában ők is érzékelik a fényt. Ez a fényérzékenység feltehetően a 

kültakaróban jelen levő pigmentált sejtekhez köthető. A halak hólyagszeme, a fejlábúak szemével ellentétben, 

nem a hám betüremkedése, hanem az agy kitüremkedése. A halak rövidlátók, így látásuk nem tökéletes, de 

szemük szín- és képlátásra alkalmas. A kétéltűek látószerve igen fejlett, de csak a mozgást érzékelik. A hüllők 
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(4.2.2.3. ábra), a madarak és az emlősök látószerve is jól „szervezett”. A kígyók két szemhéja átlátszó és 

összenőtt, ezért nem pislognak. Egyes madarakban a hipotalamusz bizonyos idegsejtjei érzékelik a 

koponyatetőn átszűrődő gyenge fényt. Így érzékelik a kakasok is a hajnal közeledését. 

 

4.2.2.3. ábra 

2.3. A szem 

Az emberiszem három rétegből épül fel. (4.2.3.1. ábra) A külső réteg ínhártyából és a szaruhártyából (cornea), a 

középső az érhártyából, a sugártestből és a szivárványhártyából, a belső réteg pedig az ideghártyából (retina), az 

ingerfelvevő rétegből áll. Mindhárom réteget „átfúrja” a látóideg. Kifutási helyénél van a vakfolt, ahol a retinán 

nem találunk receptorsejteket. 

 

4.2.3.1. ábra 
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A pupillát körülölelő szivárványhártya mögött a szemlencse, a szemlencse és az ideghártya között pedig a 

kocsonyás üvegtest található. Az elülső és a hátsó szemcsarnok a szivárványhártya előtt és mögött található, itt 

kering a csarnokvíz, mely a lencsét táplálja. 

Akkomodáció 

A szemben a fénytörésért főleg a szaruhártya és a lencse a felelős. A szem fénytörő képességét dioptriában (D) 

adjuk meg. A szaruhártya fénytörő képessége minden pontján azonos, míg a lencsénél ez nincs így. Attól 

függően változik, hogy a lencse magját vagy réteges köpenyét vizsgáljuk. Ez a fénytörő képesség egyénenként 

változhat, de az egyszerűség kedvéért az orvosok megállapítottak a szaruhártyára és a lencsére együttvéve egy 

66 D átlag törőképességet. A szem alkalmazkodását (akkomodációját) a lencse és a szem izmai teszik lehetővé. 

Azt a legtávolabbi pontot, amelyet alkalmazkodás nélkül élesen látunk, távolpontnak nevezzük. Közelpontnak 

azt a legközelebbi pontot hívjuk, amelyet maximális alkalmazkodás esetén látunk. A közelpont fiatal korban 

egészséges szem esetén 10 cm távolságban, a távolpont a végtelenben van. A két pont közötti távolság adja a 

szem alkalmazkodóképességét, ami 10–15 D közé esik. A korral a lencse és a lencsefüggesztő rostok is vizet 

veszítenek, így megváltozik a lencse alkalmazkodóképessége. Emiatt van szüksége az idősebb embereknek 

„olvasószemüvegre”.[28] [143] 

A szem akkomodációja természetesen együtt jár a pupilla nyílásának változásával. Ez biztosítja, hogy a retinára 

eső kicsinyített, fordított kép éles legyen. Közeli tárgyak nézésekor a szem izmai összehúzódnak, ezáltal a 

lencsetokhoz rögzült feszítő rostok ellazulnak, a lencse gömbölydedebbé válik. Ekkor a pupillák 

összeszűkülnek. Távoli tárgyak nézésekor ennek a fordítottja játszódik le. (A halaknál, a kígyóknál és a 

kétéltűeknél nem a lencse domborúsága változik, mert a szemlencsét mozgatják előre-hátra speciális izmok 

segítségével). A pupilláknak nem csak ez az alkalmazkodása ismert. A szembogár akkor is összeszűkül, ha 

világítás éri. Az éjjeli életmódot folytató gerincesekben ez a fajta alkalmazkodás kiegészül a pupillanyílás 

alakváltozásával is. Ezen kívül, az érhártya rétegében fényvisszaverő hártyát is találunk, ami az el nem nyelt 

fénysugarakat visszaveri, amelyek ezáltal újból áthaladnak a retinán, ezzel is növelve a fény intenzitását. Ez 

okozza például a macska vagy a gazella „fénylő” szemét is. 

2.4. A tárgyak színe 

Láttuk korábban, hogy fénynek az elektromágneses sugárzási spektrum kb. 380 nm és 780 nm közötti 

tartományát nevezzük (4.2.4.1. ábra). E tartományból is az emberek többsége a 420 nm és 720 nm közötti 

fényhullámokat érzékeli csak. 

 

4.2.4.1. ábra 

A szemünkkel (agyunkkal) e tartományon belül különböző színeket észlelünk. A spektrum színeinek 

hullámhossza és frekvenciája az alábbi táblázatban látható: 

ftn28
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4.2.4.2. ábra 

Hogy az elektromágneses hullámokspektrumának éppen ezt a kis részét látjuk, az valószínűleg részint a légkör 

abszorpciója (sugárzáselnyelése) miatt, részint a fényabszorpció-idegingerület mechanizmus reverzibilitása 

miatt van így. Az elektromágneses hullámok jelentős részét ugyanis a légkör elnyeli, így azok nem érik el a Föld 

felszínét. Két „ablak” azonban nyílik a világűrre. Az egyik a rádióhullámok tartománya, a másik pedig a látható 

fényé. A látható fény tartományának sugarai – azaz ami végül az evolúció során láthatóvá lett – igen kis tárgyak 

felületéről is egyszerű szabályokat követve verődnek vissza, és ráadásul az anyagtól függően általában igen 

jellegzetes visszaverődési színképet produkálnak, így az ezt érzékelni képes élőlények jól hasznosítható képet 

kapnak a környezetükről.[29] [143] Másrészről a láthatónál kisebb energiájú (infravörös) fotonok nem váltanak 

ki elektronfelhő gerjesztést (csak vibrációs, rotációs állapotokat gerjesztenek), nem váltanak ki ingerületet, az 

UV-tartománybeli fotonoknak az abszorpciója pedig a molekulák szétesését (disszociáció) vagy ionizációt 

eredményez, vagyis nem lesz reverzibilis a fényérzékelő mechanizmus. 

2.4.1. A szín 

A szín fogalma a látáshoz szorosan kapcsolódó vizuális érzéklet egyik tulajdonsága. Az észlelt szín függ a 

színinger spektrális tulajdonságaitól, az ingert létrehozó tárgy méretétől, alakjától, szerkezetétől, és 

környezetétől; függ az észlelő adaptációs tapasztalataitól, befogadóképességétől és a megfigyelthez hasonló 

érzékletekre vonatkozó emlékeitől. Ha egy tárgyra színes fényt vetítünk, vagy a tárgy maga színes; vagy 

mindkét feltétel teljesül, akkor a róla visszaverődő fény spektruma hiányos; egyenlőtlen – vagyis színes. Ezt 

színes fényingernek nevezzük. Műszeres mérését a színinger metrika feladata ellátni. Az emberi látószerv képes 

a fénynek ezt a tulajdonságát érzékelni, ekkor a látószervben színes fényérzéklet keletkezik. A látóideg által az 

agyba továbbított érzékletet az agy feldolgozza, és a látókéregben színes észlelet keletkezik. Az észleletet az 

emberi agy hangulatának, pszichológiai beállítottságának megfelelően értékeli. Ilyen jelenség például a 

szukcesszív színkontraszt (a színingerek megítélése azok egymás utánisága alapján). A szín kifejezést 

önmagában használni megtévesztő. [30] [143] 

Az elektromágneses sugárzás emberi szem által látható tartományba eső részére érzékeny a szem retinája, de a 

különböző hullámhosszú fényekre másként reagál, ez okozza a különböző színüket. Háromfajta érzékelő 

fotopigmentet lehet megkülönböztetni, melyek érzékenysége a vörös, a zöld és a kék színeknél a legerősebb. A 

látórendszer fontos tulajdonsága a színállandóság, tehát az agy a színeket nem abszolút módon azonosítja, 

hanem relatív úton, a környezethez hasonlítva. Egy szín származhat monokromatikus fényből, ha egy adott 

hullámhosszúságú fénysugarat észlelünk, vagy több fény keverékéből, ha több különböző hullámhosszúságú 

fénysugár összességét érzékeljük. A szemünk ugyanúgy sárgának érzékeli a sárga színnek megfelelő 

hullámhosszú fényt, mint a vörös és a zöld színeknek megfelelő hullámhosszú fények keverékét stb. Vannak 

színek, amelyeknek nincs monokromatikus megfelelője, csak színkeveréssel állíthatók elő, például a bíbor. Azt 

a színt, amely a teljes spektrumon azonos intenzitású, fehérnek nevezzük. Mivel a legtöbb élőlény, így az 

emberek látása is a Nap spektrumához igazodott, az érzékelés szempontjából a Napból érkező fényt is fehérnek 

nevezhetjük, noha ez csak a látható tartományban egyenletes. A fekete szín nem fény, a fény teljes hiánya 

válthatja ki.[31] [143] 

2.4.2. Fényforrások színhőmérséklete 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromágneses_hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektromágneses_hullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Föld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rádióhullám
http://hu.wikipedia.org/wiki/Evolúció
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Visszaverődés&action=edit&redlink=1
ftn29
ftn30
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Látás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Retina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullámhossz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vörös
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zöld
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Monokromatikus_sugárzás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hullámhossz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fehér
http://hu.wikipedia.org/wiki/Látás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete
ftn31
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A nagy hőmérsékleten izzított testek fényt bocsátanak ki, amelynek színe függ az izzított tárgy hőmérsékletétől. 

A kibocsátott fényenergia hullámhossz szerinti függőségét spektrális eloszlásnak vagy spektrumnak nevezzük 

(4.2.4.3. ábra). Planck 1900-ban közölte le a kísérletileg mért spektrumok elméleti magyarázatát, amelyhez fel 

kellett tételeznie a h.ν energiájú fotonok létezését. Íme a feketetest sugárzási törvénye: 

 

Az egyenletben Bv(T) a feketetest sugárzásának spektruma (intenzitáseloszlása, W/cm2/nm), ν a fényhullám 

frekvenciája, h pedig egy természeti állandó mennyiség, a Planck-féle hatáskvantum. Értéke: h = 6,626 10-32 Js. 

A spektrum maximumának helye a tárgy hőmérsékletével fordított arányban változik, 6000 K hőmérsékleten 

(Nap) a maximum 500 nm-en (zöldben) van. Ezt a színképi összetételt értelmezi az agyunk fehérnek. A testünk 

300 K-en 10 mikron körüli maximummal sugároz. A kibocsátott összenergia a T hőmérséklet negyedik 

hatványával arányos. 

 

4.2.4.3. ábra 

A gyakorlatban használt fényforrások egyike sem sugároz olyan színképű fényt, mint a Napé. Ugyanakkor a 

szemünk (agyunk) a Napéhoz legjobban hasonlító mesterséges megvilágítást szeretne. 

Egy fényforrásszínhőmérsékletét az általa okozott színérzet és egy hipotetikus feketetest-sugárzó által 

létrehozott színérzet alapján határozzák meg. Izzólámpák esetében, lévén, hogy a fény izzásból származik, a 

színhőmérséklet jól egybe esik az izzószál hőmérsékletével. A nem hőmérsékleti sugárzás elvén működő 

fényforrások, mint például a fénycsövek esetében közvetlen fizikai jelentése nincsen a színhőmérsékletnek. 

Ezért ilyenkor inkább „korrelált színhőmérsékletről” beszélünk. Elterjedt jelölése: CCT (Correlated Color 

Temperature). 

A különböző színhőmérsékletek befolyásolják az ember hőérzetét és koncentrálóképességét. Tradicionális 

okokból a színhőmérséklet fordított hőmérsékleti asszociációkat okoz. A kékebb árnyalatok, bár magasabb 

színhőmérsékletűek, alacsonyabb hőmérséklet érzetét keltik. Hasonlóképp a vörösebb árnyalatok melegebbnek 

tűnnek. Ennek oka, hogy vörössel az izzást, és tüzet hozzák összefüggésbe, míg a kékkel inkább a jeget vagy a 

vizet. 

2.4.3. A színlátás 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fényforrás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketetest-sugárzás
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izzólámpa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hőmérséklet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fénycső
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vörös
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Izzás&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tűz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jég
http://hu.wikipedia.org/wiki/Víz
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Fizikai tanulmányainkból ismert kísérlet: ha a közel ideális fehér fénynek tartott, kb. 5500 K-es napfényt 

megfelelő szögben egy prizmára bocsátjuk, akkor a fehér fény összetevőire, azaz spektrális színekre bomlik fel. 

Ha a színspektrumot laboratóriumi körülmények között egy keskeny résen át szemléljük, hozzávetőlegesen 350 

különböző színt érzékelhetünk. Ebből arra következtethetnénk, hogy szemünk kb. 350 különböző receptorral 

(érzékelővel) rendelkezik, amelyek mindegyike csak egy igen keskeny színsávban működik. A valóságban 

azonban a szemünkben három különböző típusú színérzékelő van. 

Az emberi szem a látható spektrumot nem érzékeli egyenletesen. A szem érzékenységi diagramján (4.2.4.4. 

ábra) jól követhető, hogy a görbének a zöld színnek megfelelő hullámhossz környékén maximuma van. (Ebben 

a tartományban található egyébként a napsugárzás energiamaximuma is.) A diagramot sok ember szemének 

érzékenységi görbéjét átlagolva szerkesztették, így a diagram az átlagos emberi szem spektrális érzékenységét 

jellemzi. Érdemes megemlíteni, hogy a görbe alakja a fényerősségtől nem függ jelentősen. 

 

4.2.4.4. ábra 

2.4.4. A szem 

 

4.2.4.5. ábra 
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Az ember látószervének fő része a szemgolyó, de hozzátartoznak a szemidegek és a folytatásukba eső 

idegpályák, valamint a szem járulékos szervei (4.2.4.5. ábra). Az emberi szem – a fényképezőgépek optikai 

rendszerének analógiája szerint – egyszerű, két részből álló gyűjtőlencse típusú objektívvel rendelkezik. A külső 

a szaruhártya, a belső a szemlencse. A szivárványhártya (írisz), amely a szem színét is meghatározza, a szembe 

lépő fény mennyiségét csökkenti. A szivárványhártya nyílása a pupilla, melynek átmérője a fényerősségtől 

függően változik, a fényrekesz szerepét tölti be. A belépő fénysugarak áthaladnak az üvegtesten (corpus 

vitreum) és a recehártyára (retina) fókuszálódnak. Ezután a központi idegrendszer közreműködésével alakul ki a 

kép.[32] [143] 

A szem recehártyáján elhelyezkedő fényérzékelők (receptorok) fotokémiai reakció segítségével az idegszálakon 

keresztül információkat továbbítanak az agy megfelelő részeibe. A receptorok egyik fajtája, az ún. pálcikák 

rendkívül érzékenyek, így elsősorban a gyenge fény felfogására alkalmasak, és nagy felbontást biztosítanak 

(fekete-fehér formában). A szín feldolgozásában feltehetőleg nem játszanak szerepet. A színes látást az ún. 

csapok biztosítják, amelyekből három különböző típus létezését tételezik fel. A kék- és vörösérzékelő 

tulajdonságai ismertek, a zöldérzékelő tulajdonságait illetően feltételezések vannak. 

Három monokromatikus fény összekeverésével a spektrum valamennyi színárnyalata kikeverhető. A CIE e 

fényeket 1931-ben szabványosította. Meghatározták, hogy egy-egy spektrumszín előállításához milyen arányban 

kell keverni őket. Az eredményt a 4.2.4.6. és 4.2.4.7. ábrákon láthatjuk (spektrális alapszín-összetevő 

függvények). Az ábrán jól követhető, hogy a látható spektrum szélső értékeit kivéve a görbék átfedik egymást. 

 

4.2.4.6. ábra 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Látóideg
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_szem_járulékos_szervei
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fényképezőgép
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szaruhártya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pupilla
http://hu.wikipedia.org/wiki/Központi_idegrendszer
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4.2.4.7. ábra 

Az első színes tv-rendszer kialakítása során (amelynek kifejlesztésében a CBS magyar származású 

kutatómérnöke, Goldmark Péter is részt vett) mélyreható vizsgálatokat folytattak a szem különleges 

tulajdonságaira vonatkozóan. Az eddigieken kívül kiderült egy igen fontos dolog, nevezetesen az, hogy a szem 

színfelbontó képessége lényegesen gyengébb, mint a világosságrészleteket (akromatikus) megkülönböztető 

képessége. Azaz, az apró színrészleteket összetéveszti a hasonló fényességű szürkével. Tehát bizonyos méretű 

pontstruktúrán túl már nem érzékeli a szín, csak a szürkeérték változását. Ez a „színtévesztés” természetesen 

nem független a szem spektrális érzékenységétől. Azaz az 550 nm körüli zöld színt téveszti össze a szürkével 

legkésőbb; a legtöbb részletet ebben a színtartományban érzékeli. A szem korlátozott színfelbontó képességére 

vonatkozó felismerés jelentősen befolyásolja a színes rendszerek kialakítását. A vizsgálatok azt jelezték, hogy a 

kép színtartalmát képviselő információt nem kell teljes sávszélességgel (részletgazdagsággal) átvinni. Ezért a 

színinformáció sávszélességét kb. 1 MHz-re korlátozták. Az utóbbi időben viszont egyértelművé vált, hogy az 1 

MHz sávszélesség nem felel meg a korszerű tv-jelátvitel követelményeinek. Az újabban kifejlesztett tv-átviteli 

rendszerek, mint pl. a MAC, már mentesek a korábbi rendszerek említett hiányosságaitól. 

2.4.5. Komplementer színek 

Kiegészítő színeknek (komplementer színeknek) nevezzük azokat a színingereket, amelyek additív vagy 

szubtraktív keverése akromatikus (színtelen) érzékletet hoz létre. Komplementerek azok a színingerek is, 

amelyek egymásnak ellentétei. Utóbbi értelmezést esztétikai értelemben használják. 

Általános értelmezés szerint színpárok, amelyek a hatosztatú vagy tizenkét osztatú (vagy akár folytonos) 

színkörben egymással szemben helyezkednek el. Additív színkeverésbenszürkét eredményeznek. A 4.2.4.8. 

ábrán a Hering-féle színkör látható, amelynek átellenes színei komplementerei egymásnak (red–green, blue–

yellow). Jelölések az NCS szerint. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Színkör&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Additív_színkeverés&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Additív_színkeverés&action=edit&redlink=1
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4.2.4.8. ábra 

A vörös és zöld keveréke a közhiedelem szerint komplementerei egymásnak, keverésük valójában barnát 

eredményez. Ennek magyarázata, hogy a magyar nyelvben nincs egyértelmű megfelelője az angol cyan 

színnévnek (amely valójában zöldeskék). A háromdimenziós anaglif technikában vetített vörös–zöld képet az 

emberi érzékelés fekete–fehérként érzékeli, ám általános világítási környezetbe helyezve észrevehető, hogy a 

keverékszín barna.[33] [143] 

A színkör általában a telített színeket tartalmazza, és úgy tekinthető, mint a színtér egy síkmetszete. A színtér 

tehát nemcsak a telített színeket tartalmazza, hanem a telítetleneket is, valamint a sötét és világos színeket is. Ha 

a színkör két átellenes pontját összekötő átmérő komplementer színeket jelöl ki, ez kiterjeszthető a színtér 

bármely térbeli átmérőjére is. 

2.4.6. Színkeverés 

A színes tv-technikában a szem három színérzékelő csaptípusával összhangban a piros (R = red), a zöld (G = 

green) és a kék (B=blue) alkotja az alapszíneket. Ezek keverékéből bármely, a gyakorlatban használt szín 

előállítható (4.2.4.9. ábra). A szín előállításának ezt a formáját additív vagy összegező típusú színkeverésnek 

nevezzük. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Barna_%28szín%29&action=edit&redlink=1
ftn33
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4.2.4.9. ábra 

Szubtraktív (kivonó) színkeverésnek nevezzük, amikor a fehér fényből kivonunk színeket 

(hullámhossztartományokat). (4.2.4.10. ábra) Ez történik minden olyan esetben, amikor saját fényforrással nem 

rendelkező összetevők színei keverednek (pl. papírra felvitt festékeknél). Ilyenkor a megvilágító fehér fény adott 

spektrumainak elnyelésére való képességek adódnak össze, vagyis egy új színösszetevő új 

hullámhossztartományt von ki a visszaverődő fényből – innen a kivonó színkeverés elnevezés. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Színkeverés&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szín
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4.2.4.10. ábra 

3. A gépi látás eszközei 

Legáltalánosabban a gépi látás a gép által a környezetéről vagy a működése által érintett objektumokról készített 

kép rögzítését és számítógépes elemzését jelenti. Az elemzés célja, hogy a gép a készített képből az általa 

végzett működésben hasznosítható információt nyerjen ki. A kép rögzítése fényképezőgéppel, kamerával vagy 

egyéb speciális szenzorral történhet, a képállomány memóriában való tárolása után a gépi látás érdemi része a 

digitális képfeldolgozás témakörébe tartozik. 

Az angol nyelvben a „kép” fogalomra két szó van: míg a „picture” inkább a valamit vagy valakit ábrázoló 

festményt, rajzot, fotót vagy éppen mozifilmet jelent, addig az „image” a képalkotás eredményeként kapott 

hatást jelenti. A digitálisan feldolgozandó képet angolul image-nek nevezik, a tudományterület angol 

elnevezése: digital image processing, azaz digitális képfeldolgozás. 

A képfeldolgozás az 1970-es években kezdett fontos kutatási, fejlesztési területté válni, amikor megjelentek 

azok a számítógépek, amelyek már a képek kezeléséhez szükséges memóriával és számítási teljesítménnyel 

rendelkeztek. A robotika fejlődése ugyancsak felgyorsította a gépi látás területén folyó kutatásokat. 

A képfeldolgozás minden olyan műveletet magában foglal, melyet a képpel végzünk, pl. a kép kinyerését, a 

színek memóriában történő leképezését, a kép javítását, a kép tömörítését, a kép osztályozását, a kép 

felismerését stb. 

A digitális képek kezelésében három szintet különböztethetünk meg: 

• digitális képfeldolgozás (digital image processing): a digitális kép létrehozásával foglalkozó szakterület, 

• digitális képelemzés (digital image analysis): itt a már létrehozott digitális és „előkezelt”(szűrt, javított) képen 

olyan algoritmusok futnak le, amelyek matematikai értelemben kezelhető információt eredményeznek, pl. 

azonosítható pontok, vektorok kinyerése képekből (pl. élkeresés vektorizálással vagy egy munkadarab 

ellenőrzendő méreteinek listája), 
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• digitális képértés (digital image understanding): itt olyan algoritmusokat használunk, amelyek révén absztrakt 

információ állítható elő. Jó példa erre az éldetektálással nyert útszélekből összeállított úthálózat, amely takart 

részeken is értelmezett, topológiailag korrekt hálózat. 

A gépi látás és annak elemei egyre nagyobb teret nyernek mindennapi világunkban. Az ipari alkalmazások 

széles köre, a robotvezérléstől, a minőségellenőrzésig, az orvosi alkalmazások: CT, MRI, endoszkópos műtéti és 

vizsgálati technikák, a csillagászat, a fizika, a meteorológia, a hadászati alkalmazások, a közlekedés szervezése, 

a távérzékelés, a fotó- és filmtechnika – és hosszan lehetne még sorolni az alkalmazási területeket – alkalmazza 

a gépi látás eszközeit. 

3.1. Képkinyerés 

A képkinyerés a képfeldolgozás első lépése. A kép forrása lehet minden olyan eszköz, amely képalkotásra 

alkalmas, pl. fényképezőgép, videokamera, szkenner, diaszkenner, digitális rajztábla, ill. speciális képforrások, 

pl. Computer Tomograph - CT. A képek alapesetben RGB színtérben adódnak. 

A piros (Red, R), zöld (Green, G) és kék (Blue, B) rétegek tartalma egymástól függetlenül kezelhető, 

megjeleníthető. Az RGB színtér mellett a képfeldolgozásban gyakran alkalmazott a szürkeskála is. Ez hasonló 

ahhoz, mint amikor a színes képet fekete-fehér lézernyomtatón nyomtatjuk ki a szürke árnyalataival. A 

szürkeskála képek nemnegatív egész értékekkel azonosítják a pixel szürke árnyalatát, pl. 0–255 intervallumban. 

Egy szürkeskálás képből egyszerűen készíthetünk bináris képet, mely egy megadott szürkeskála érték alatti 

árnyalatokat 0, a többit 1 értékkel jelöl. Természetesen ez a képinformáció nagyfokú csökkentését jelenti. 

A mesterséges intelligencia képfelismerési folyamatának legfontosabb matematikai eszköze a 

képtranszformáció. Ennek során a képet olyan adatformára kell hozni, amely a kép jellemzőit átalakítja, és a 

további műveletek elvégzésére alkalmassá teszi. Ezek az átalakítások rendszerint megfordíthatók, és a 

transzformált adathalmazból inverz transzformációval az eredeti tartalom visszaállítható. A képmódosító, 

képjellemző, azonosító számításokat, beavatkozásokat az első transzformálással kapott frekvenciatartományban 

adódó adatokon végezzük, majd az így kapott „képet” visszatranszformáljuk a képtartományba. Pl. az eredeti 

kép éleinek simításához a frekvenciatartománybeli magas frekvenciákat ki kell szűrni. Élek kiemeléséhez pont 

fordítva, az alacsony frekvenciákat kell kiejteni egy felül áteresztő frekvenciaszűrő alkalmazásával, majd inverz 

Fourier-transzformálással. A Fourier-transzformáció a matematikában egy jól megalapozott technika, mely 

hasznos a jeleknek a frekvencia-összetevőikkel történő leírásához. Egy kép esetében a frekvencia-összetevők 

értelmezhetők mind a képmagasság, mind a szélesség irányában. Pl. bármely hirtelen változás a szürkeskála-

értékekben magas frekvenciájú összetevőként értelmezhető. Egyenletes emelkedések vagy konstans értékek a 

szürkeskála-értékekben alacsony frekvenciájú összetevőkre utalnak. A számítás módszerét illetően a diszkrét 

Fourier-transzformációnak egy variációja, a gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Transformation, FFT) 

használatos. A hullámtranszformáció (Wavelet Transformation) a Fourier-transzformációhoz hasonló dolgot 

csinál, de a nézet ablakot nagyról kicsire változtatja, skálázza. A skálázásos felbontás a frekvenciakomponensek 

jobb elkülönítését eredményezi a Fourier-transzformációhoz képest. A Fourier-transzformáció egyszerű szinusz- 

és koszinuszfüggvényeivel szemben a hullámtranszformáció anyahullámoknak nevezett speciális 

alapfüggvényeket használ. A különféle alkalmazások különféle anyahullámokat használnak, elsősorban a képzaj 

eltávolításra és a tömörítő programokban. Az alakfelismerés tipikus feladatához, az élek kapcsolódásának 

megállapításához az ún. Hough-transzformációt alkalmazzák, mely eléggé számításigényes.[34] [143] 

3.2. Képjavítás 

A képjavítás feladata a kép vizuális, illetve a további feldolgozás szempontjából lényeges tulajdonságainak 

javítása. A vizuális tulajdonságok javítása elsősorban a képek megjelenítésénél hasznos, de a további 

feldolgozást nem feltétlenül segíti. Ezzel szemben a további feldolgozás szempontjából lényeges tulajdonságok 

nem feltétlenül hordoznak vizuális információt. A terület eljárásainak tipikus képviselői a kontraszt javítása 

vagy az élek élesítése. 

3.3. Képanalízis 

A képanalízis célja, hogy a képeken található objektumok jellegzetes tulajdonságait meghatározza, majd ezekből 

következtessen a képen található objektumok minőségi vagy mennyiségi jellemzőire. Ezekből a jellemzőkből 

azután lehetségessé válik a képen látható objektumok értelmezése, a kép információtartalmának elemzése. A 

képanalízis teszi lehetővé például a műholdak által készített képek értelmezését, segítve a meteorológia, a 

térképészet munkáját, vagy éppen a röntgenfelvételek diagnosztikai vizsgálatát. 

ftn34
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A képanalízis módszerei tehát a képek objektumainak jellegzetes tulajdonságait szeretnék meghatározni, mint 

amilyenek az élek, az objektumok határai, a közöttük látható összefüggések. A kép részekre bontása után 

megállapíthatjuk az egyes objektumok jellemzőit, a képelemek közötti összefüggések elemzésével pedig kép 

információtartalmát nyerhetjük ki. A képanalízis jellemző feladatai a lényegkiemelés, a szegmentálás és 

osztályozás. 

3.3.1. Élek detektálása 

Az élek detektálása alapvető feladat, hiszen az élek jellemzik az objektumok határait. Hasznosak lehetnek 

például az objektumok szegmentálásánál, de a felismerést és az értelmezést is segíthetik. Az élek úgy 

képzelhetőek el, mint a fényességi értékek hirtelen változásai. Egy folytonos képet tekintve élet akkor találunk, 

ha a kép egy adott pontbeli iránymenti deriváltja lokális maximumot vesz fel, vagyis az élek detektálására 

használhatjuk a gradienst. Az első derivált mellett használható a második derivált is, amely előjelet vált ott, ahol 

az első derivált maximumot vesz fel, így a második derivált nullaátmeneteit elemezve is detektálhatjuk az 

éleket.[35] [143] 

 

4.3.3.1. ábra 

Az élek detektálásához hasonlóan kereshetünk egyeneseket a képen. 

3.4. Arcfelismerés 

Az arcfelismerés egy adott arcképnek a beazonosítását jelenti egy arcképadatbázis arcai közül. Az 

arcfelismerésben a vizuális információfeldolgozó rendszerek egyike, a „mi-rendszer” játszik szerepet. Noha a 

tárgyak felismerését is ez a rendszer vezérli, az arc- és tárgyfelismerés mégsem azonos folyamat. Az 

arcfelismerési képesség azért is fontos, mert többnyire arcuk alapján azonosítjuk az embereket. 

Arcfelismerő rendszerekAlapvetően két megoldás ismeretes napjainkban: 

• minta alapú – magát az arcképet vizsgálja, arcrészleteket hasonlít össze, 

• geometriai alapú – az arc elemeit, jellegzetességeit (orr, száj, szem, állcsúcs) keresi meg és ezek méretét, 

egymáshoz viszonyított helyzetét vizsgálja. 

Geometriai tulajdonságokon alapuló módszerekkel sok kutató foglalkozott már. Már 1973-ban Kanade leírt egy 

automatikus, arcjellemzőket megállapító módszert, ami a jellemző pontok közti távolságok arányaival dolgozott 

(szemek, száj, orr távolsága). 20 főt tartalmazó adatbázisában 45%-75%-os felismerési arányt tudott elérni. 

(4.3.4.1. ábra) 

ftn35
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4.3.4.1. ábra 

Brunelli és Poggio (1993) az orr hosszát, a száj elhelyezkedését stb. használta, és 47 fős adatbázisában 90%-os 

felismerési arányt mutatott fel, azonban azt is kimutatták, hogy egy egyszerű sablonillesztéses séma 100%-os 

felismerést adott ugyanazzal az adatbázissal. 1995-ben Cox, Ghosn és Yianilos bemutatott egy több távolságon 

alapuló technikát, 95%-os aránnyal, 95 tesztképpel és 685 képes (személyenként egy kép) adatbázissal, azonban 

ebben az esetben a távolságokat minden arcra emberi közreműködéssel határozták meg. Ennek a módszernek a 

gyenge pontja, hogy nem elég pontos a jellemző pontok automatikus felvétele, a módszer eredményessége pedig 

nagyban függ ettől.[37] [143] 

3.5. 3D arcfelismerő rendszerek 

A 3D rendszerek több kamerával felvett képpel háromdimenziós képet állítanak elő, és ezt vizsgálják. A 2D 

rendszerekkel ellentétben sokkal biztonságosabb technológia. Kevésbé érzékeny a fényváltozásra, az arc 

elfordítására. Az arc geometriája sötétben is azonosítható az infravörös megvilágítás miatt. (4.3.5.1. ábra) 

ftn37
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4.3.5.1. ábra Forrás: 3D arcfelismerő rendszer 

Bruce és Young modellje (1986) az egyik legkiforrottabb arcfelismerési modell. Nyolc összetevőből áll, melyek 

mindegyike az arcról leolvasható egy-egy információnak felel meg. Egy arc felismerésében nem mindegyik 

összetevő vesz részt, az ismerős és ismeretlen arcok feldolgozásában más-más komponensek hangsúlyosak. 

Az arcfelismerést alapvetően két alapfeladatra oszthatjuk: azonosításra és ellenőrzésre. Az azonosítási 

feladatban a felismerendő arc ismeretlen, és ismert arcokat tartalmazó adatbázissal vetjük össze. Az ellenőrzési 

feladatban a rendszer elfogadja vagy elutasítja az állítólagos személyazonosságát az input arcnak. Az 

arcfelismerés témája napjaink aktívan kutatott, fejlődő területe. 

3.6. Az arcfelismerési modell összetevői 

• Strukturális kódolás: ez az összetevő olyan reprezentációkat, azaz leírásokat hoz létre, melyek 

megfeleltethetők David Marr 1982-es komputációs elméletében megfogalmazott reprezentációknak. 

• Arckifejezés-elemzés: az arckifejezés jól tükrözi az egyén érzelmi állapotát. 

• Szájmozgáselemzés: a szájmozgás követése segítheti a beszéd észlelését. 

• Irányított vizuális feldolgozás: specifikus arckifejezésre jellemző információ feldolgozása, például, ha azt 

akarjuk eldönteni, hogy a tudósok többsége szemüveges-e. 

• Arcfelismerési egységek: az egyén számára ismert arcokról nyújtanak strukturális információt. 

• Személyazonossági csomópontok: a megfigyelt személyről ad információt, például a barátairól vagy a 

foglalkozásáról. 

• Névgenerálás: a személy nevét jelenti. 

• Kognitív rendszer: szerepe van abban, hogy mely összetevő vesz részt az arcfelismerésben, továbbá olyan 

előzetes tudásunkat tükrözi, mint például, hogy a színésznők szépek. 

A modell meggyőzőbben magyarázza az ismerős arcok felismerésének folyamatát, melyben az összetevők közül 

a strukturális kódolás, arcfelismerési egységek, személyazonossági csomópontok, valamint a névgenerálás vesz 

részt. A modell hiányossága, hogy a kognitív rendszer összetevőt nem fejti ki részletesen. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/David_Marr
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A sablonillesztő módszer a képrészletek közvetlen összehasonlításán alapul, és csak akkor működik jól, ha a 

tanító és kérdésként szereplő képek megvilágítása, iránya, mérete azonos. 

Neurális hálók is használatosak arcfelismerési célokra, de a legtöbb esetben kicsi adatbázissal dolgoznak 

(általában 20 alatt). Például DeMers és Cottrellnél (1993) a legfőbb 50 tulajdonságot határozták meg, melyet 5 

dimenziósra redukáltak autoasszociatív neurális hálók használatával, ezután a felismerést többszintű 

perceptronnal végezték. 

A beágyazott rejtett Markov-modelleket pl. az Intel is használja arcfelismerésre, és az ORL (Olivetti Research 

Ltd) adatbázisával 98%-os felismerési arányt értek el. 

Mint a legtöbb területen, itt is igaz lehet, hogy a hibrid módszerek jobb eredményt érhetnek el, mint az egy 

algoritmust használók. Steve Lawrence, C. Lee Giles, Ah Chung Tsoi és Andrew D. Back publikációjában a 

szerzők leírnak egy rendszert, ami hibrid neurális hálós megközelítést alkalmaz. A rendszerükben szerepel egy 

önszervező térkép (Self Organizing Map, SOM), összehasonlításul használják a Karhunen–Loeve-

transzformációt, és használnak egy konvolúciós neurális hálót is. 

Az arcfelismerés nem csak hozzáférés ellenőrzésére vagy bűnözők keresésére használható. Fontos eleme a jövő 

„smart” környezeteinek, felismerve például egy áruházba belépő fontos törzsvásárlót, vagy figyelve óvodában, 

vagy idősek otthonában az emberek viselkedését. A magunkon viselhető számítógépek korában segíthetnek 

felismerni az embereket például egy szemüvegbe épített kamera segítségével. Ahogy a kamerák és mikrofonok 

egyre olcsóbbak, az arcfelismerés technológiája egyre elérhetőbb lesz, úgy vonulhat be ez a technológia 

mindennapjainkba.[38] [143] 

4. Soft Computing módszerek 

A digitális képfeldolgozás ismertetett hagyományos módszerei mellett erőteljesen törnek előre a soft computing 

módszerek, melyek képesek kezelni a képen megtalálható hibákat, zajt, hiányokat és közelítéseket. Az új 

képességekből eredően az algoritmusok rugalmassága, robusztussága megnő, mindez alacsony számítási 

költséggel. A soft computing módszerek közel állnak az emberi agy által mutatott működéshez, amely az egzakt 

számítás helyett emlékezéssel, ráérzéssel, valószínűségekkel, megítéléssel, becsléssel működik. A következő, a 

mesterséges intelligencia tárgykörébe tartozó módszerek ezek: 

• Fuzzy rendszerek, 

• Neurális hálózatok, 

• Evolúciós számítás, 

• Harmóniakereső algoritmusok, 

• Rajintelligencia algoritmusok, 

• Gépi tanulás, 

• Káosz elmélet. 

4.1. Mesterséges neurális háló alapú képfeldolgozás 

Ez a terület nagyon kiterjedt, mivel a mesterséges neurális hálók (MNH) alkalmazásának egyik fő területe éppen 

a gépi látás. Az MNH az emberi agy szerveződését mintázza. Kulcsszerepben vannak a mesterséges neuronok, 

azok kapcsolódása és a tanulási mód. Képfeldolgozási, alakfelismerési feladatokra elsősorban a gyors működésű 

előrecsatolt többrétegű perceptron hálók alkalmasak. Ezek betanítása a felismerendő alakzatokra egyszerűen az 

alakzatok, tárgyak képeinek többszöri bemutatásával elvégezhető. Az MNH előnye az alakfelismerésben a 

hibatűrés és a robusztusság. További előny, hogy nem programozással, hanem betanítással tesznek szert az 

alakfelismerés képességére. Komolyabb feladatok megoldásához a hálókat hierarchikus szerkezetben meg kell 

többszörözni, hogy a látványban rejlő többszintű elvonatkoztatást felismerhessék (foltok, élek; szék, asztal; 

szoba, tárgyaló). A témához köthető példát ad az 5.3.3 fejezetben bemutatott MNH alapú amőba játékot játszó 

program. 

ftn38
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5. A látórendszerek feladata robotoknál[39] [143] 

A robotok alatt a könyvben elsősorban humanoid robotokat értünk. A robotok látásával foglalkozik Horn (2011) 

elméletorientált műve. Általánosabb és újabb Forsyth és Ponce (2003) gépi látással foglalkozó könyve. Klette, 

Peleg és Sommer szerkesztésében robotlátással foglalkozó cikkeket bemutató kiadvány jelent meg (Klette, Peleg 

és Sommer, 2001), mely a robotlátás számtalan aspektusát érinti. Florczyk műve szabadon letölthető, korszerű 

és kiváló áttekintés az elmélet és gyakorlat oldaláról egyaránt (Florczyk, 2005). 

A robot egyik alapvető feladata a környezetében való tájékozódás. Mobil robot esetében a látás a környezet 

felderítésében, az útvonaltervezésben, az objektumok kezelésében elengedhetetlen és hasznos lehet az 

egyensúlyozás támogatására is. 

A látvány kinyerésére a robotok kamerákat használnak. A régebben alkalmazott analóg videokamerák helyét 

digitális kamerák veszik át. Felbontásuk változó, egy tipikus érték a 3000x2000 képpont. Egy ilyen kép 

memóriaigénye 6MB szürkeárnyalatos és 18MB színes képek esetén. 

A robot tájékozódásánál alkalmazott technikákat megkülönböztetik aszerint, hogy álló robot által készített kép 

feldolgozása a feladat – ez a passzív látás esete –, vagy a környezet vizuális felderítésében a mozgásnak is 

szerepe van – ez az aktív látás esete. Ez utóbbi megközelítés a biológiai lények által alkalmazott, az agyban 

meglévő környezeti kép egyes részleteinek frissítésén alapuló látási folyamatot feltételez. A legújabb 

térérzékeny aktív látás a retina közepének nagyobb érzékenységét is modellezi, miközben a perifériális látás 

kisebb adatfeldolgozási igényt jelent (Florczyk, 2005). 

6. Sztereó látás 

A sztereó vagy térbeli látás az emberi látórendszerre alapoz, amely két szem segítségével jut térbeli 

információhoz. A sztereó látás képfeldolgozási ideje megduplázódik, mert két képet kell elemezni. A folyamat 

jelentős része azonban párhuzamosítható. A sztereó látás geometriai aspektusa mélyebben a (Sonka, Hlavac és 

Boyle, 1999) műből ismerhető meg, mely kifejti a háromdimenziós térbeli pont 2D-s felületen való leképezését, 

a kameramozgás felhasználását, a kétdimenziós képeken adott látványból a 3D-s tér rekonstruálását, az 

egymáshoz tartozó képpontok megtalálásának módszerét sztereó képek esetén. 

7. Lézerek optikai elemei. Fény-anyag kölcsönhatás. 
Anyagok, technológiák, minőségi követelmények 

A lézerek és lézerberendezések tervezésénél és gyártásánál fontos szempont az optikai elrendezés elemeinek 

anyaga, minősége és az elrendezés olyan kialakítása, hogy a használat során az optikai jellemzők ne romoljanak 

számottevően. Ennek elsődleges oka, hogy amíg a hagyományos optikai alkalmazásoknál észre sem vesszük az 

apróbb szennyeződéseket vagy éppen gyártási hibát, addig – különösen a lézeres méréstechnika vagy a nagyobb 

intenzitású anyagmegmunkálási alkalmazásoknál – egy ilyen hiba jelentős hatásfokromlást és végső soron a 

berendezés tönkremenetelét okozhatja. De nem elhanyagolható ok az optikák ára sem. 

ftn39
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4.7.1.1. ábra 

A nagy tisztasági és pontossági követelmények miatt az optikai elemek rendkívül drágák. Áruk ráadásul a 

méretük függvényében hatványozottan nő. 

A lézerek és lézerberendezések optikai elemeit a lézer fizikai jellemzői határozzák meg elsődlegesen, tehát a 

hullámhossza, a nyalábátmérője, a teljesítménye. 

Az alábbi táblázat a kereskedelemben kapható optikai anyagok (amorf és kristályanyagok) transzmissziós 

sávjait mutatja: 
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4.7.1.2. ábra 

A közeli infravörös tartományig bezárólag az optikai elemek leggyakoribb alapanyaga az üveg, pontosabban a 

nagy tisztaságú kvarcüveg, de 200 fölött van az optikai szempontból használható anyagok száma. A 

hullámhossz növekedésével azonban drasztikusan csökken a választék. 3 μm feletti hullámhosszaknál jószerivel 

csak kristályos anyagok használhatók, és 40 μm felett mindössze 6 olyan anyag van, amiből optikai elemet lehet 

készíteni. A leggyakrabban használt UV optika a kvarcüveg vagy kalcium-fluorid. 

A lézeroptikai alkalmazások döntő többségében bizonyos anizotrop fizikai tulajdonságok megléte szükséges, 

továbbá ezek illeszkedése a használt lézerfény hullámhosszához, teljesítménysűrűségéhez, és ahol ez szerepel, a 

használt elektromos vagy akusztikus jel frekvenciájához. 

A 4.7.1.3. ábrán a kvarcüveg és a koronaüveg transzmissziós görbéje látható: 

 

4.7.1.3. ábra 

Az alapanyagokból az alkalmazásoktól függően az alábbi optikai elemek készülnek: 

Klasszikus optikai elemek 

• lencsék 

• prizmák 

• szűrők 

• optikai ablakok 

• diffrakciós rácsok 

• dielektrikum tükrök 

• fémtükrök 

• nyalábosztók 

• nyalábtágítók 
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Polarizációs optikák 

• fázisretardáló lemezek (λ/2 és λ/4) 

• polarizáló prizmák (Glan–Taylor, Glan–Thomson, Wollaston-prizmák) 

Nemlineáris optikák (nemlineáris kristályok, fotorefraktív kristályok, kettőstörő kristályok) 

Hullámvezetők 

• vékony csatorna optikai kristályban 

• aktív tulajdonságú „optikai szál” 

Passzív Q-kapcsoló kristályok és festéktartó küvetták 

Holografikus tároló anyagok 

Optikai szálak 

• tartomány: VIS, IR, UV 

• típusok: képalkotó, fényvezető 

Lézerkristályok (pl.: Neodymium-YAG, Titán-zafír, Holmium-YAG, Ytterbium-YAG, Nd-üveg, Erbium-

YAG) 

7.1. Fény és anyag kölcsönhatása 

Láttuk, hogy az optikai anyagok kiválasztásánál fontos szempont az anyag transzmissziója. A lézer 

alkalmazásánál szeretnénk, ha a mintában nyelődne el az energia. Az adott hullámhosszú és teljesítményű 

lézernyaláb más-más anyaggal más-más módon lép kölcsönhatásba. Ennek elsősorban az az oka, hogy nem 

egyforma mértékben nyelik el ugyanazt a fényt a különböző anyagok. Legtöbb esetben a kölcsönhatás 

eredménye hő keletkezése, tehát az anyagok termikus tulajdonságai (fajhő, hővezető képesség) is befolyásolja 

az eredményt. 

7.1.1. Lézerfény és anyag kölcsönhatása 

A ma már szinte megszámlálhatatlan lézeralkalmazás a lézerfény valamilyen specifikus tulajdonságát használja 

ki. A lézer megszületése óta eltelt több mint ötven évben kiforrott technológiák fejlődtek ki. Ezek közül a fény-

anyag kölcsönhatások két domináns területe a lézeres anyagmegmunkálások és az orvosi alkalmazások körébe 

tartozik, bár a CD és DVD technológiában alkalmazott dióda lézerek az eladott lézeres berendezések számát 

tekintve verhetetlenül az első helyen állnak. 

A lézersugárforrások hatásfoka viszonylag alacsony, ezért a lézeres megmunkálások hatékonyságát döntő 

mértékben befolyásolja az elnyelt energiahányad. Az elnyelt energia mennyisége többek között függ: a 

lézersugár teljesítménysűrűségétől, módusszerkezetétől és a besugárzott felület abszorbeáló képességétől. 

A lézerek anyagmegmunkálás szempontjából fontos tulajdonságai: 

• A lézernyaláb közel párhuzamos, nagyon kis széttartású nyaláb. A nyaláb még nagy távolságokban is nagy 

teljesítménysűrűségű. 

• A lézerek fénye egyszínű (monokromatikus). Emiatt a fókuszáló optika diszperziója miatt fellépő színi hiba 

(kromatikus aberráció) nem rontja el a fókuszálhatóságot. 

• Az elméletileg lehetséges legkisebb (hullámhossz-átmérőjű) foltba fókuszálható. 

• Ezáltal a világon ismert legnagyobb (a Nap belsejében uralkodó) energiasűrűség, hőmérséklet is elérhető (egy 

kis térrészben). 

• A lézer által kibocsátott hullámok polarizáltak, azaz az elektromos és mágneses térerősségének iránya 

kitüntetett, ami gyakran hátrány. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Monokromatikus_sugárzás
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Ismertebb - anyagmegmunkálásban használt – lézertípusok: 

 

4.7.1.4. ábra 

7.2. Lézeres anyagmegmunkálások 

A leggyakoribb technológiák az alábbiak: 

• Vágás 

• Hegesztés 

• Hőkezelés 

• Felületbevonatolás 

• Markírozás, gravírozás 

• Forrasztás 

• Tisztítás 

7.2.1. A megfelelő lézertípus, teljesítmény és sugártovábbítás kiválasztásának 
szempontjai 

Az egyes technológiákhoz alkalmas lézertípus kiválasztásánál a megmunkálandó anyag optikai és egyéb fizikai 

jellemzőit, a megmunkálás típusát (vágás, hegesztés stb.) a megmunkálandó terület méretét, és ezek ismeretében 

a megmunkáláshoz szükséges teljesítményt kell elsősorban figyelembe venni. 

Lézeres vágásnál a lézernyalábot a vágandó felületre fókuszálják, a nagy teljesítménysűrűségű nyaláb 

megolvasztja, elégeti, illetve elpárologtatja az anyagot. Az olvadt anyagot nagysebességű gázárammal (gas jet) 

fújják ki a fókuszfolt vastagságának megfelelő résből, olyan vágósebességet alkalmazva, ami biztosítja a vágási 

felület jó minőségét. 

A lézeres vágás előnyei: 

Érintésmentes technológia, tetszőleges bonyolultságú, kis- és nagyméretű alkatrészek egyaránt kivághatók. 

Nincs szükség kivágó szerszámra vagy szerszámcserére. Precíz, a vágási rés mindössze néhány tizedmilliméter. 

A nagy energiasűrűség miatt a hőnek kitett zóna keskeny, a vetemedés csekély. A vágás gyors, a vágási felület 

sima, sorjamentes. 

A lézeres hőkezelések esetén a rendkívül koncentrált és gyors lokális hevítés lehetőségét használják ki. 
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Lézeres hegesztés: 

A lézeres hegesztés főbb jellemzői, a hagyományos eljárásokkal összehasonlítva a koncentrált energiabevitel, a 

csekély vetemedés és a nagy megmunkálási sebesség. A lézeres hegesztéseket védőgáz alatt, általában 

hozaganyag használata nélkül végzik. A technológia többek között különféle acélok, könnyűfémek, műanyagok 

tompa, illetve átlapolt hegesztésére alkalmas. 

A nyaláb és a megmunkálandó munkadarab egymáshoz viszonyított elmozdulása: 

Szilárdtestlézerek esetén: 

• Fix kimenet, a munkadarabot mozgatjuk (ritka) 

• Optikai kábel (akár 100m hosszig) 

• Szkennerfej 

• Kombináció 

Gázlézerek esetén: 

• Fix kimenet, a lézerforrást vagy a munkadarabot mozgatjuk 

• „Repülő optika” – XY koordináták mentén mozgatunk tükröket 

• Artikulált kar – csuklós csatlakozásoknál elhelyezett tükrök 

• Szkennerfej 

Az alkalmazott lézerek hullámhosszán az egyes anyagok abszorpciója a 4.7.2.1. ábrán látható. Mint látható a 

300 nm feletti tartományban jelentősen csökken az elnyelődése a fémeknek. Olvadékállapot esetén ez a 

probléma kevéssé jelentkezik, mivel ott más abszorpciós mechanizmusok működnek. Az intenzív lézerfény 

nagyon rövid idő alatt nagyon kis köbtartalmú anyagot hevít fel, így a keletkező plazma abszorpciós 

együtthatója lényeges jobb, mint a szilárd fázisú anyagé. 

 

4.7.2.1. ábra 

7.3. Áttekintés a lézerfény testszövetekre gyakorolt hatásáról 

A lézerek megjelenése rögtön felkeltette az orvosi alkalmazhatóság iránti igényt, és a kutatások után rövid időn 

belül az első lézeres orvosi műszereket is kifejlesztették. A lézeres vágás és a retina ereinek lézeres kauterizálása 

inkább empirikus megközelítéssel indult el, a lézer és a testszövet kölcsönhatások mechanizmusának alaposabb 

ismerete nélkül. Ez mondható el a biostimuláció bevezetéséről is. A hatásmechanizmusok feltérképezése 
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lehetővé tette, hogy az optikai, lézeres eszközök, eljárások az utóbbi 20 évben a gyógyítás szinte valamennyi 

szakterületén elterjedjenek a diagnosztikában és a terápiában egyaránt. 

A nagyfokú használhatóság oka a fény és a testszövetek kölcsönhatásában keresendő. Az abszorpció 

hullámhosszfüggősége és az alkalmazott teljesítménysűrűség mellett a kölcsönhatás ideje, vagyis a kölcsönhatás 

dinamizmusa az a két tényező, amelyek megfelelő megválasztásával a kívánt hatás elérhető. A 16.5. ábrán a víz 

abszorpciós spektruma a hullámhossz függvényében látható. 

Az abszorpció mértéke a testszövet víztartalmán kívül az adott szövet hemoglobin, melanin, keratin és protein 

összetételétől is függ. Az alábbi felsorolásban a szöveti hatások ily módon kiegészített összesítése látható. 

1. Hőhatás 

1.1. Fotokoaguláció 

A szövet olyan hőmérsékletre hevül, amely irreverzibilis kémiai változásokat okoz, helyi égést és hegesedést 

eredményez. 

1.2. Fotovaporizáció 

A szövet olyan hőmennyiséget abszorbeál a hő terjedéséhez képest jóval rövidebb idő alatt, ami a sejteken belüli 

és a sejtek közötti folyadékokat elpárologtatja, magával ragadva a szilárd részeket. Az eredmény olyan 

szövetmetszés, amelynél a vérerek kauterizációja miatt viszonylag csekély a vérzés. 

1.3. Biostimuláció 

A szövetben csak reverzibilis kémiai folyamatok játszódnak le. 

2. Ionizáló hatás 

2.1. Zúzás (fotodiszrupció) 

A szövet molekulái a lézernyaláb hatására ionizálódnak, melynek következtében akusztikus lökőhullám 

keletkezik, ami szétzúzza a szövetet. 

3. Fotokémiai hatás 

3.1. Fotoabláció 

A szövetet alkotó hosszú szénláncú óriás molekulák a rövid impulzusidejű ultraibolya sugárzás hatására 

disszociálnak, rövidebb darabokra esnek szét. A rövid szénláncú molekulák már nem szilárd vagy folyadék 

halmazállapotúak ugyanazon a hőmérsékleten, hanem gázok, így elpárolognak a felületről anélkül, hogy az 

számottevően felmelegedne. 

3.2. Fotodinamikus terápia 

Az intravénásan bevitt fotoszenzitív anyag (hematoporfirin derivatív) szelektíven koncentrálódik a 

metabolikusan aktív daganatszövetben. A megfelelő hullámhosszúságú lézerfény hatására a szelektíven 

feldúsult szövetben cytotoxikus anyag (sejtméreg) szabadul fel, amely elpusztítja a daganatszövetet. 

A leírt kölcsönhatásokat a gyógyászatban eddig használt – és engedélyezett – lézerekkel el lehet érni. Olyan 

lézerberendezés, ami valamennyi alkalmazási területre univerzálisan használható lenne, nem létezik. 

3.3. Lézersebészet 

A sebészetben a szövet eltávolítására, elválasztására van szükség. Az anyag eltávolítása, mint azt az előbbiekben 

láttuk, sokféle lehet: az elpárologtatástól a kirobbantásig. A hő hatására bekövetkező elpárologtatásnál 

körülbelül 2500 Joule energia kell ahhoz, hogy 1 cm3 testhőmérsékletű folyadék elpárologjon. Ez az egyszerű 

hőmodell a különböző szöveteltávolítási módok közötti kísérleti összehasonlítást teszi lehetővé. 

A hőközlés, azon túl, hogy szöveteltávolítást eredményez, néhány fontos kísérő jelenséggel párosul. Így például 

a lézeres vágás során jelentős vérzéscsökkentő hatást jelent a vérerek koagulációja. Szén-dioxid-lézeres 

vágásnál a fél mm-nél kisebb átmérőjű erek összehegednek, és az elmaradó vagy csökkent mértékű vérzés jó 
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megfigyelhetőséget, kímélőbb beavatkozást tesz lehetővé. A nyirokerek záródása a daganatsebészetben 

csökkenti az iatrogenikus szóródás veszélyét. 

A nem kívánt kísérő jelenségek közé tartozik a környezeti, egyébként ép szövet hőkárosodása. Ez kedvezőtlenül 

befolyásolja a sebgyógyulást, de súlyosabb esetben műtéti komplikációt is okozhat. Fontos szempont ezért, 

hogy a lézer által generált hő csak a kívánt helyen, a szükséges szöveti elváltozást hozza létre. A legegyszerűbb 

módja a kívánt hatás elérésének az, hogy a szövet hőrelaxációs idejénél rövidebb időtartamú impulzust 

használnak az adott hullámhosszúságú lézer szöveti abszorpciójának megfelelően. (A gyakorlatban az 

abszorpciós együttható helyett az elnyelési mélység fogalmat használják.) 

A relaxációs idő jó közelítéssel számolható: 

t = l2 / 4k, 

ahol k a víz hővezetési tényezője, l pedig az extinciós hossz. A 2.9 mm egészen közel esik a víz abszorpciós 

maximumához, ezért is igen figyelemre méltó az erbiumlézer. A kommersz Er:YAG-lézerek 1 Joule 

impulzusonkénti energiával 10 Hz körüli ismétlési frekvenciával működnek. 

Számos olyan klinikai alkalmazása lehet a lézereknek, amikor nincs szükség a szövet tényleges eltávolítására. 

Ilyen a cukorbetegség következtében fellépő retinaleválás. A periféria irányából induló leválás széleit rövid, 

intenzív lézerimpulzusokkal kezelik. A lokalizált lézeres felmelegítés koagulációt eredményez. A sérült szövet 

kiváltja a vérkeringés intenzívebbé válását, és a leválás megáll. Sajnos a vérrel átszőtt alapszövetről már levált 

retina perceken belül elhal, annak „visszahegesztése” lehetetlen, csak a folyamat terjedését lehet 

megakadályozni a lézeres kezeléssel. 

A lézerek gyógyászati alkalmazásánál fontos szerepet játszanak azok a kiegészítő eszközök, amelyek a nyaláb 

továbbítását, manipulálását végzik, valamint a speciális lézeres műtéti segédeszközök, biztonsági berendezések. 

Fényterápia 

Az 1970-es években Mester András orvosprofesszor kutatást kezdett a kis teljesítményű lézerek orvosi 

alkalmazása területén. Lábszárfekélyek és más nehezen vagy nem gyógyuló bőrfelületi sebek kezelésénél a 

szövetek gyorsabb regenerálódását és gyorsabb sebgyógyulást figyelt meg. A biostimulációnak nevezett 

jelenséget mint a reflexterápiák egyik változatát azóta is széles körben használják (LLLT= Low Level Laser 

Therapy). 

8. Lézeroptikák, Egzotikus optikai anyagok és 
kezelésük 

8.1. Lézeroptikák 

A koherens és monokromatikus lézernyaláb és a nagyobb lézerek esetenként nagyobb teljesítménysűrűsége 

speciális követelményeket támaszt a lézerekben és a hozzá kapcsolódó optikai rendszerekben használt optikai 

elemekkel szemben. 

Az alkalmazott optikai elemek akár a rezonátoron belül (intra-cavity), akár a rezonátorból kilépő lézernyaláb 

útjában (extra-cavity) helyezkednek el, nagy tisztaságú optikai alapanyagokból kell, hogy készüljenek, az 

optikai felületek megmunkálása és bevonatolása nagyon pontos, a sérüléseknek ellenálló és gyakorlatilag 

felületi hibamentesnek kell, hogy legyen. 

Ezek a követelmények az ipari (anyagmegmunkálások terén) vagy orvosi (sebészeti) környezetben megnehezítik 

a nyalábvezető és nyalábmanipuláló optikai rendszerek kialakítását. Gondoskodni kell arról, hogy a felfröccsenő 

anyagok, a keletkező gázok és gőzök ne kerülhessenek az optikai elemek felületére, de a megmunkálástól távoli 

optikai elemeket is védeni kell a szennyeződésektől. Ha ugyanis a nyalábból az optikai testre került 

szennyeződésre jutó sugarak energiája elnyelődik és hővé alakul, az optikai elem javíthatatlan károsodást 

szenved. 
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4.8.1.1. ábra 

 

4.8.1.2. ábra 

A 4.8.1.1. ábrán a lézeres vágás során fellépő jelenség látható. A 4.8.1.2. ábra a fókuszáló optikát tartalmazó 

vágófej egyszerűsített elrendezését mutatja. Látható, hogy a lencse elé nagy nyomáson befújt gáz a fúvókában 

kialakuló túlnyomás és gázkiáramlás miatt nem engedi beáramlani a fúvókába a vágási résből kilépő 

anyagrészecskéket és gázokat. A 4.8.1.3. ábrán a lézernyalábbal „átfúrt”, sérült, használhatatlan lencsék 

láthatók. 
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4.8.1.3. ábra 

Még szigorúbb követelmények lépnek fel a lézeres kutatási nagyberendezések fejlesztésekor. 

A nagyon rövid lézerimpulzusok esetében a lézerimpulzus csúcsteljesítménye óriási lehet még átlagosnak 

mondható impulzusenergia mellett is. Ma már attoszekundumos (10-18sec) tartományban működő lézerekről 

beszélünk, ezek csúcsteljesítménye több tíz petawatt (1 petawatt=1015 W). Ilyen tervezett nagyberendezés az ELI 

(Extreme Light Infrastructure), az európai kutatási infrastruktúrák stratégiai tervében[40] [143] szereplő 44 

kiemelkedő jelentőségű kutatási nagyberendezés projekt egyike. 2009-ben a cseh és a magyar, majd később a 

román ELI megbízottak közös cseh-magyar-román helyszínjavaslat kidolgozásában állapodtak meg. 

Első fázisként az ELI nagy energiájú berendezéseit közös, egymást kiegészítő tudományos-technológiai 

programokban párhuzamosan fejlesztik. Ennek eredményeképp mindhárom helyszínen ma még nem létező nagy 

intenzitású (2-3*10–20 PW) lézereket tartalmazó rendszerek jönnek létre. 

A 4.8.1.4. ábrán egy nagy teljesítményű lézer optikai elemének kezelése látható, a 4.8.1.5. ábra egy fantáziakép 

az ELI egyik nyalábmenetéről. 

ftn40
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4.8.1.4. ábra 

 

4.8.1.5. ábra 

Minél nagyobb a lézernyaláb fajlagos (felületegységre eső) teljesítménysűrűsége, annál kritikusabb a nyalábút 

tisztasága. Nagyon nagy intenzitásoknál a teljes nyalábút hermetikus lezárása is indokolt. 
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Az ilyen nagy intenzitásoknál a nyalábútban elhelyezkedő optikai elemek méretezésénél, a hűtés rendszerének 

kialakításánál figyelembe kell venni az anyagban elnyelődő fény hővé alakulását. Meghatározható az a 

küszöbérték, amit az optikai elem még károsodás nélkül elvisel (damage threshold). A szennyeződéstől (pl. 

porszem) való teljes körű védelmet is biztosítani kell, így a teljes nyalábutat légmentesen el kell szigetelni a 

külső környezettől, és a szereléseket fokozottan nagy tisztaságú ún. tisztaszobában lehet csak elvégezni. 

8.2. Egzotikus optikai anyagok 

Egzotikus optikai anyagnak nevezzük azokat az optikai rendszerekben használt anyagokat, amelyek a klasszikus 

optikai anyagoktól eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, így az infravörös tartományban használt ablakok, 

lencsék, a frekvenciatöbbszöröző kristályok stb. tartoznak ide. 

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány elterjedt anyagot:[41] [143] 

Cink-szelenid (ZnSe): 

ZnSe lencsék, lézerablakok, nyalábtágítók gyakori alapanyaga, mivel viszonylag kicsi az abszorpciója az 

infravörös tartományban és átereszti a látható fényt is. Kémiailag stabil, nem higroszkopikus anyag, 300 mm-es 

átmérőjű és 25 mm vastag elemeket is gyártanak belőle. (4.8.2.1. ábra) 

 

4.8.2.1. ábra 

Cink-szulfid (ZnS) 8 és 12 mikrométer közötti hullámhossztartományban használják, elsősorban katonai 

célokra, mert a jóval drágább ZnSe-hez képest ellenállóbb a szennyezésekkel szemben. (4.8.2.2. ábra) 

ftn41
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4.8.2.2. ábra 

Germánium 

Lencsék, ablakok alapanyaga, hátránya, hogy a látható tartományban nem átlátszó. Kisebb teljesítményű (100 W 

alatti) szén-dioxid-lézereknél használják az ún. hőlencsésedés és hőmegfutás miatt, amit megfelelő hűtéssel is 

kompenzálnak. Nem higroszkopikus anyag és igen kemény és ellenálló a felülete. (4.8.2.3. ábra) 

 

4.8.2.3. ábra 

Gallium-arzenid 

A GaAs szintén félvezető anyag, és bár használják optikai hordozóként, de elsősorban a GaAs félvezető 

diódalézerek alapanyagaként ismert. 

8.3. Az optikai anyagok kezelése 

1. Kezelés 
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• Az optikai elemek felületét általában nem szabad megérinteni. Szabad kézzel semmi esetre sem szabad hozzá 

érni. A legérzékenyebbek az optikai rácsok, tükrök, detektorok. 

 

4.8.3.1. ábra 

• Célszerű cérnakesztyűben és szájmaszkban dolgozni. 

• Az optikai elemek nem érzékeny részeit kell megfogni. 

2. Tisztítás 

Az optikai felületek hagyományos eszközökkel általában nem tisztíthatók, viszont használatuk során valamilyen 

mértékben szennyeződnek. Tisztításukat a szennyezés mibenlététől függően kell elvégezni, az alábbi elvek 

figyelembevételével: 

• A tisztításhoz használt oldószer a szennyeződés anyagát kell, hogy oldja, de nem okozhat kémiai változást az 

optikai elem-, illetve annak bevonata anyagában. 

• Az oldószer felvitele a szennyezett felületre csak olyan módon történhet, hogy az ne okozzon mechanikai 

károsodást (karcolást, mattítást) az optikai elem felületén. (Nagytisztaságú, vákuumcsomagolt vatta a 

leginkább elfogadott törlőanyag.) 

• A tisztítandó felületet az oldószer felvitele előtt „konzerv” (nagytisztaságú) sűrített levegővel pormentesíteni 

kell, a vezetékes sűrített levegő olajtartalma miatt erre nem használható. 

• Az oldószerrel átitatott vattát úgy kell végighúzni a szennyezett felületen, hogy az csak a saját súlyánál fogva 

érje a felületet. Dörzsölni nem szabad. 

• A lágy áttörlést meg kell ismételni oldószer bő alkalmazásával, lehetőleg friss törlő vattát használva, ha még 

látható a szennyeződés. 

• A felület száradása után ismét ellenőrizni kell, hogy tiszta és foltmentes-e a megtisztított optikai elem. 
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