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 A dia az előadás fő céljait és témáit tekinti át. 

 A fény az élőlények szempontjából az egyik legfontosabb sugárzás. A vizuális érzékelésen 

túl orvosi „alkalmazása” is széleskörű, elegendő a különféle optikai módszerekre 

(mikroszkópos technikák, endoszkópia) gondolni, de egyéb alkalmazásai is ismertek, pl. 

fotodinámiás illetve a fotokemoterápiás technika. Az elektromágneses sugárzás egyes 

komponenseit, így például a rádióhullámokat, vagy a röntgen- és gamma sugárzást 

elterjedten használják a képalkotó diagnosztikában (pl. CT, PET, MRI) és terápiás célokra is.  

 Az előadás során megismerkedünk a fény kettős természetével, illetve az egyes 

tulajdonságokat (részecske- és hullámtermészet) bizonyító kísérletekkel. Továbbá szó esik 

az anyaghullámokról és az erre vonatkozó de Broglie-hipotézisről, a testek által emittált 

hőmérsékleti sugárzásról, valamint a Heisenberg-féle határozatlansági relációról.  

 Az előadás célja a fény és az anyag kettős természetének igazolására szolgáló kísérletek elvi 

alapjainak, továbbá az energia kvantáltságának megértése, valamint annak igazolása, hogy 

a kvantumvilág nem determinisztikusan, hanem statisztikusan működik.  
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A fény kísérletileg meghatározott terjedési sebessége vákuumban 3×108 m/s. Optikailag 

sűrűbb közegben a fény terjedési sebessége csökken. A terjedési sebesség egy adott közegben 

(v) kifejezhető az abszolút törésmutatóval (n), amely a két közegben mért terjedési sebesség 

hányadosa: n=c/v, vagyis v=c/n. A 19. század végén bizonyították, hogy az elektromágneses 

sugárzás is fénysebességgel terjed (vagyis a fény elektromágneses sugárzás), továbbá a 

transzverzális hullámok tulajdonságával rendelkezik, hiszen egy tetszőleges pontban 

komponensei, az elektromos és a mágneses térerősség vektorok merőlegesek egymásra és 

a terjedési irányra is. A fény hullámtermészetének bizonyítéka, hogy fénnyel interferencia 

valósítható meg, melynek kísérleti bizonyítéka a Young-féle kétréses kísérlet. A 20. század 

elején már úgy tárgyalták a fény terjedését, hogy annak energiája nem folytonos, hanem 

véges számú energiakvantumból áll. Ezek oszthatatlanul mozognak és csak, mint egész 

egységek keletkezhetnek vagy nyelődhetnek el. Az ilyen energiaadagot vagy 

energiakvantumot fotonnak nevezzük. Minden foton hf energiát hordoz, ahol f a fény 

frekvenciája, h pedig a Planck-állandó (h=6.63×10-34 Js). A fény részecsketermészete alapján 

értelmezhető például a fényelektromos jelenség. Az elektronvolt energiaegység, amely 

egyenlő azzal a kinetikus energiával, amelyet egy elektron nyer, amikor 1 V elektromos 

potenciálkülönbség hatására gyorsul.  
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A fény hullámtermészete kísérletileg igazolható a Young-féle kétréses kísérlettel. A 

kísérletben egy átlátszatlan lemezen két keskeny, párhuzamos rés található, melynek egyik 

oldalára egy monokromatikus fényforrást helyezünk, a másik oldalára pedig egy ernyőt. A 

kibocsátott fény egy része a réseken áthaladva és szétszóródva az ernyőn jellegzetes képet 

alkot: sötét és világos sávok váltakozása látható. Az ernyőn észlelt intenzitáseloszlás az 

interferencia, illetve a Huygens-Fresnel-elv segítségével magyarázható: ha a két résből, mint 

két pontszerű hullámforrásból érkező hullámok azonos fázisban találkoznak (mert 

útkülönbségük a hullámhossz egész számú többszöröse), akkor erősítik egymást, ha 

ellentétes fázissal találkoznak (mert útkülönbségük a félhullámhossz páratlan számú 

többszöröse), akkor kioltják egymást. 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 erősítési és kioltási helyeik. A fény interferenciája döntő bizonyítéka annak, 

hogy a fény terjedése hullámjelenség. Észlelhető interferencia csak olyan fényhullámok 

között lehetséges, amelyek a megvilágított felület megfelelő pontjaiban időben állandó 

fáziskülönbséggel találkoznak. Az ilyen fényhullámokat koherens fényhullámoknak nevezzük. 
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A fotoelektromos (fényelektromos) jelenség a fény kettős természetéből a 

részecsketermészet legfontosabb kísérletes bizonyítéka. A jelenség lényege, hogy 

amennyiben egy fém felületét látható vagy ultraibolya fénnyel világítjuk meg, a fémből 

elektronok szabadulnak ki. De a kilépés csak akkor jön létre, ha a fény frekvenciája meghalad 

egy kritikus küszöbértéket (határfrekvencia illetve határhullámhossz). A fenti ábra mutatja a 

fotoelektromos jelenség bemutatására szolgáló készülék sematikus vázlatát. Egy alacsony 

nyomású üvegedényben helyezzük el a fémlapot (emitter), majd vele szemben egy másik 

elektródát (kollektor). A két elektródát összekötve és a fémlapot megvilágítva a körben áram 

folyik, de a fentiek alapján csak akkor, ha a fény frekvenciája nagyobb a határfrekvenciánál. A 

határfrekvencia illetve hullámhossz az egyes fémekre jellemző. Azaz a fény, mint 

elektromágneses hullám nem folytonosan, hanem kis energia adagokban (kvantumokban) 

hordozza az energiát. Egy kvantum energiája: Efoton= hf=hc/. Ha a foton energiája nagyobb, 

mint az elektron kiszakításához szükséges energia, akkor a többlet energia az elektron mozgási 

energiájára fordítódik, azaz: hf=A+Eel,kin, ahol A a kilépési munka, vagyis az egy elektron 

kiléptetéséhez szükséges minimális energia, míg Eel,kin a kilépő elektron mozgási energiája, 

melyet elektromos tér segítségével lehet meghatározni. A fém felszínéről kilépő elektronok 

akkor tudják elérni a negatív elektródát (kollektor), ha mozgási energiájuk elegendő a lassító 

elektromos tér legyőzéséhez. A két elektróda közötti potenciálkülönbség (U) növelésével 

elérhető az, hogy a legnagyobb sebességgel (mozgási energiával) rendelkező elektronok sem 
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érik már el a negatív elektromos potenciállal rendelkező elektródát. Ekkor 1/2mvmax
2=eU, 

ahol U a „stop” potenciál. A lenti ábra azt mutatja, hogy kisebb hullámhossz (nagyobb 

frekvencia) mellett negatívabb a „stop” potenciál. Az ábra azt is mutatja, hogy a „stop” 

potenciál a fény frekvenciájától (hullámhosszától) függ, de független a megvilágítás 

erősségétől. Az ábrából az is kitűnik, hogy a „stop” potenciálnál pozitívabb potenciálkülönbség 

esetén a fotoelektronok száma (azaz a fotoelektromos áram) a megvilágítás intenzitásától 

függ: ha ugyanolyan frekvenciájú, de erősebb (nagyobb intenzitású) fényt használunk, akkor 

a fémből kilépő elektronok energiája változatlan marad, csak az elektronok száma nő meg. 
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A fény, vagyis az elektromágneses sugárzás kettős természetű: bizonyos helyzetekben 

hullámként, máskor részecskeként viselkedik. Az atomfizikában újabb előrehaladást jelentett, 

amikor 1924-ben egy francia fizikus, Louis de Broglie egy teljesen újszerű elképzeléssel állt elő. 

Doktori értekezésében feltételezte, hogy mivel a természetben nagyon sok a szimmetria, a 

hullám-részecske kettősség érvényes kell, hogy legyen a korpuszkuláris (részecskékből álló) 

anyagra is. Vagyis az elektronok és protonok, melyeket részecskéknek tekintünk, bizonyos 

helyzetekben hullámként is viselkedhetnek. de Broglie hipotézisének kísérleti igazolása 

Clinton Davisson és Lester Germer amerikai fizikusok nevéhez fűződik, akik a klasszikusan 

részecsketermészetűnek tartott elektronnal elsőként hoztak létre interferenciát, igazolva 

ezzel az elektron hullámtermészetét. Ha egy elektron hullám tulajdonságú, akkor kell lennie 

hullámhosszának és frekvenciájának. de Broglie úgy gondolta, hogy egy szabadon mozgó 

elektron hullámhosszát és frekvenciáját ugyanolyan összefüggések határozzák meg, mint 

amelyek a fotonokra érvényesek, így a nyugalmi m tömeggel rendelkező, p lendületű 

részecskékhez rendelhető hullám hullámhossza λ=h/p=h/mv, melyet de Broglie-

hullámhossznak nevezünk. Egy v sebességgel mozgó elektron de Broglie hullámhossza így 

729000/v nm.  
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Az elektromágneses hullámok mindegyikénél elektromos és mágneses mezők terjednek 

egymásra és a terjedési irányra merőlegesen 3×108 m/s sebességgel. Az elektromágneses 

hullámok frekvenciája igen széles határok között (0 – 1024 Hz) változhat. A különböző 

frekvenciájú elektromágneses hullámok alaptulajdonságaik azonosak, azonban lényeges 

eltéréseket is mutatnak például az anyaggal való kölcsönhatásuk és gyakorlati felhasználásuk 

tekintetében. Az egyes tartományokhoz tartozó elektromágneses hullámok ennek 

megfelelően más-más elnevezést kaptak. Az elnevezések a kis frekvenciától (kis energiától) 

kezdve a következők: rádióhullámok, mikrohullámok, infravörös, látható fény, ultraibolya, 

röntgen- és gamma sugárzás. Földi körülmények között létrejövő legnagyobb energiájú 

elektromágneses hullámok a gamma sugarak. Ezek a csillagokban lejátszódó folyamatok során 

keletkeznek. A látható fény az elektromágneses sugárzás emberi szem által érzékelhető 

tartománya, amely a spektrum 400-750 nm hullámhossz-tartományába esik. A tartomány 

frekvenciahatárai: 7,50×1014 Hz – 4×1014 Hz. A látható tartományba eső, de különböző 

hullámhosszúságú fény a szembe jutva különböző színérzetet kelt.   
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Mindennapos tapasztalat, hogy az izzított testek először "hősugárzást", majd magasabb 

hőmérsékleten látható fényt emittálnak. Az emittált elektromágneses sugárzás minősége és 

mennyisége, vagyis spektruma csak a hőmérséklettől függ, ezért ezt a sugárzást 

hőmérsékleti sugárzásnak nevezzük. Hőmérsékleti sugárzást a testek minden hőmérsékleten 

kibocsájtanak, a hideg testek nyilván sokkal kevesebbet. Gustav Robert Kirchhoff német 

fizikus 1859-ben elméleti úton levezetett sugárzási törvénye szerint anyagi minőségtől 

függetlenül minden anyagra igaz, hogy egy adott hullámhosszon és hőmérsékleten a 

kibocsájtás (emisszió) és az elnyelés (abszorpció) intenzitásának hányadosa állandó. Az  

arányossági tényezőt a test abszorpciós tényezőjének nevezzük. Amennyiben =1, vagyis a 

test az összes ráeső sugárzást elnyeli, a testet abszolút fekete testnek nevezzük. Ha egy test 

adott hullámhosszon erősebben sugároz, akkor az abszorpciója is nagyobb. Jó közelítéssel 

ilyen lehet egy kicsiny nyílású üreg. Az abszolút fekete test képes a legnagyobb mértékű 

kisugárzásra. Ezért az abszolút fekete test sugárzási törvényének ismeretében a hőmérsékleti 

sugárzás spektruma tetszőleges testre meghatározható az abszorpciós tényező ismeretében. 
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A Stefan-Boltzmann törvény értelmében az abszolút fekete test teljes, vagyis az összes 

hullámhosszra összegzett sugárzása, pontosabban sugárzásának energiája, ezzel a 

teljesítménye arányos a test abszolút (Kelvinben mért) hőmérsékletének negyedik 

hatványával és a test felszínével. Egységnyi felület esetén a törvény az alábbi formában írható 

le: Mfekete(T)=T4, ahol  arányossági tényező a Stefan-Boltzmann állandó. A Wien-féle 

(eltolódási) törvény kimondja, hogy az abszolút fekete test maximális emisszió-

képességéhez tartozó hullámhossz (λmax), azaz a görbék csúcsaihoz, vagyis a sugárzás 

maximális intenzitásához tartozó hullámhossz az abszolút hőmérséklettel fordítva arányos, 

vagyis szorzatuk állandó. A Wien-féle konstans értéke 2,9×10-3 mK, vagyis pl. egy 1000 K 

hőmérsékletű test 2,9 μm hullámhosszú fényből sugároz ki a legtöbbet. A fenti eredmények 

többsége megérthető a klasszikus fizika alapján is, de az emisszióképesség hullámhossz 

függését leíró görbék alakja nem, ez csak a kvantummechanika segítségével látható be. A 

hőmérsékleti sugárzást a testben levő elektronok oszcillációja idézi elő. A frekvencia 

növelésével növekszik az oszcillátor állapotainak, úgynevezett módusainak száma, melyekre 

az ekvipartíció tétele alapján azonos energia (kT) jut. Ez az összefüggés, vagyis hogy a 

frekvencia növelésével arányosan nő az intenzitás a Rayleigh-Jeans törvény, amely azonban 

csak alacsony frekvencián bizonyult helyesnek, mivel adott hőmérsékletnél a függvény a 

kísérletek szerint egy ponton maximumot ér el, majd megfordul és közelítőleg exponenciálisan 

csökkenni kezd. A mérési eredmények számszerű magyarázata csak 1900-ban sikerült Max 
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Plancknak, aki feltételezte, hogy az f frekvenciájú elektromágneses sugárzás energiája nem 

folytonosan, hanem csak adagokban, hf kvantumokban változhat. Plancknak ez a gondolata 

jelentette a kvantumfizika kezdetét, amely nemcsak a természettudományokat, de az egész 

világot átalakította. Továbbá minél magasabb az oszcillátor energiája (frekvenciája), annál 

alacsonyabb az adott állapot betöltöttsége, melyet a Boltzmann eloszlással írhatunk le. A fent 

említett két ellentétes törvényszerűség egyesítésével jutunk a Planck-féle sugárzási 

törvényhez, melyből levezethetők a fentebb már említett, korábban is ismert összefüggések, 

így a Wien-féle eltolódási törvény, és a Stefan–Boltzmann-törvény is.  
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Tudható-e, hogy hol van az elektron az atomban egy adott időpillanatban? Illetve 

meghatározható-e, hogy egy adott időpillanatban milyen sebességgel mozog az elektron az 

atomban, vagyis mekkora az impulzusa? Vagyis meghatározható-e a hely és az idő egyszerre 

adott pontossággal? Ezek jellemzője a határozatlanság. A Heisenberg-féle határozatlansági 

reláció értelmében egy részecske, pl. elektron esetén bizonyos mennyiségek illetve 

mennyiségpárok, így például a részecske helye és impulzusa nem határozható meg 

tetszőleges pontossággal. Szemléletes példa erre egy kísérlet, ahol egy részecske egy 

meghatározott állapotából kiindulva rajta két egymás utáni mérést végzünk. Az első a 

helykoordinátáját méri, a második pedig az impulzusát. Minden mérés során kapunk egy x 

helyet és egy p impulzust. A mérőberendezés pontosságától függően minden mérésnek közel 

azonos hely- és impulzusértéket kell szolgáltatnia, de a gyakorlatban kis eltérések fognak 

mutatkozni, miután a mérőberendezés pontossága nem végtelen. Heisenberg viszont 

megmutatta, hogy még végtelenül pontos mérőeszköz esetén sem lehet tetszőleges 

pontossággal megmérni egyszerre a helykoordinátát és az impulzust. Heisenberg szerint a 

hely- és impulzusmérés bizonytalanságának szorzata mindig, tetszőleges mértékben 

nagyobb vagy egyenlő lehet a Planck-állandónál, de kisebb sosem. Hasonló összefüggés 

vonatkozik az energia-idő párra is, vagyis egy állapot energiája és élettartama egyszerre sem 

határozható meg tetszőleges pontossággal. A Heisenberg-féle bizonytalansági reláció a 

részecske hullám/kvantum természetének következménye. Fontos megjegyezni, hogy az 
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egyes kísérletek során elkövetett, pl. a mérőműszer tökéletlenségéből származó mérési hibák 

nincsenek összefüggésben a Heisenberg-féle határozatlansági relációval. A Heisenberg-féle 

bizonytalansági reláció egyik következménye, hogy a kvantumvilág nem determinisztikusan, 

hanem statisztikusan működik, bár ezt az értelmezést pl. Einstein nem fogadta el. „Isten nem 

vet kockát, de ne is mondják meg neki, hogy mit tegyen”. 
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