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A Miskolci Egyetemen és elıdjén a Nehézipari Mőszaki Egyetemen évtizedek óta a – gé-
pészmérnökképzés részeként – a formatervezés elemi ismeretei az oktatott tananyag részét 
képezték. A modern gyártástechnológiák adta lehetıségek, és a piaci verseny a termékek mő-
szaki tartalmán és a gyártás gazdaságosságosságán túl a termék megjelenését már a tervezés 
korai fázisában fontos tényezıvé léptették elı. A mérnöki tervezés folyamatának ebbıl követ-
kezı átalakulása hívta életre a Miskolci Egyetemen az önálló terméktervezı és formatervezı 
mérnökképzést. Bár a képzés a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán belül 
folyik, az oktatott tárgyak természetszerően nem kizárólag a klasszikus mérnöki tudományok 
területérıl kerülnek ki. Több terület kapcsolódási pontján tevékenykedı, de alapos mérnöki 
ismeretekkel rendelkezı szakemberek képzése a cél. A határterületi ismeretek megszerzését 
célozza – számos más tantárgy mellett – a „Fénytan, színdinamika” címő tárgy is. E tárgy 
igényeit kielégítendı került összeállításra ez a jegyzet. 

Az egyes anyagrészek összeállításakor két alapvetı szempontot vettünk figyelembe. Elsıként 
azt, hogy a képzésben résztvevık nem a klasszikus értelemben vett mővész formatervezı-, 
hanem mérnökhallgatók. Munkájuk során feladatuk – vélhetıen – a mőszaki tervezés és a 
formatervezés közötti együttmőködés, összhang megteremtése lesz. Ehhez szándékoztunk az 
eligazodást segítı ismereteket összefoglalni. Második szempontunk az volt, hogy az ismere-
tek széles skálájával olyan mélységben foglalkozzunk, mely alapot teremt a hallgatók számára 
az önálló továbblépésre. 

A jegyzet három nagyobb fejezetre tagolódik. Az elsı rész célja a fény fizikai tulajdonságai-
nak bemutatása. Ebben a részben foglalkozunk a fény keletkezésének és terjedésének néhány 
kiválasztott kérdésével. A második fejezet az emberi fényérzékelés és a fényérzékelés kivál-
totta érzetek sajátosságainak bemutatása. Áttekintjük az emberi fényérzékelés élettani, bioké-
miai alapjait; az érzékelt kép tudatunkban kiváltott hatásának sajátosságait. A harmadik rész-
ben megvizsgáljuk a természetben elıforduló színek szerepét. Áttekintjük az ember által elı-
állított festékanyagok, színezékek jellemzıit. Megismerkedünk néhány, a színhasználat leírá-
sára lehetıséget adó módszerrel, illetve a színek felhasználásának néhány gyakorlati lehetısé-
gével. 

Miskolc, 2011. április 25.
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A hullámoptika alapjai. A fény, mint elektromágneses hullám. Fázis. Pola-
rizáció. Monokromatikus fény. Síkhullám. Intenzitás. Interferencia 

Elektromosság 
A milétoszi Thalész az i. e. 6. században leírta, hogy elektromosság kelthetı számos anyagnak, pél-
dául borostyánkınek szırmével való megdörzsölésével. A görögök észrevették, hogy a töltött bo-
rostyángombok magukhoz vonzanak könnyő anyagokat, mint a szırszálakat. Azt is megfigyelték, 
hogy elég hosszú dörzsöléssel szikrát is tudnak pattintani. Ez a triboelektromos jelenség vagy elekt-
rosztatikus feltöltıdés eredménye. 1600-ban az angol William Gilbert visszatért ehhez a jelenséghez 
a „De Magnete” címő munkájában és megalkotta a modern latin electricus szót a görög ελεκτρον 
(élektron, „borostyán”) szóból, ami hamarosan az angol „electrick” majd az electric, electricity” 
szavak megszületéséhez vezetett. 

A borostyánhoz hasonló módon viselkedik a selyemmel dörzsölt üveg is. C. F. Du Fay 1733-ban 
észrevette, hogy az elektromosságnak két fajtája van, ezek kioltják egymást (azaz a pozitív és nega-
tív töltések létét jelezte), elképzelését „kétfolyadék-elmélet”-nek nevezete. Amikor üveget dörzsöl-
tek selyemmel, akkor Du Fay azt mondta, hogy az üveg „üveges” elektromossággal töltıdött, és 
amikor szırmével borostyánt, akkor a borostyán „gyantás” elektromossággal. Megegyezés szerint a 
borostyán elektromos töltése negatív, míg az üvegé pozitív. Az elektromos töltés szokásos jele Q. A 
térfogategységre esı töltés, a töltéssőrőség jellemzi a töltés térbeli eloszlását. A töltéssőrőséget 
ρ betővel szoktuk jelölni. 

Ma tudjuk, hogy az anyag sokféle semleges és töltött részecskébıl áll. A töltést hordozó részecskék 
zömében azonban a pozitív töltéső protonok és negatív töltéső elektronok. Azokat az anyagokat, 
melyekben a töltéshordozók makroszkopikus méretekben szabadon mozoghatnak vezetı anyagok-
nak nevezzük, azokat, amelyekben viszont a töltéshordozók helyhez kötöttek, szigetelıknek. 

A szigetelıkben az ellentétesen töltött részecskék makroszkopikus szinten semlegesítik egymás 
hatását. Ez kétféleképpen valósulhat meg. Az egyik esetben a molekulákban a pozitív és negatív 
töltések töltésközéppontja egybeesik: ezek az apoláros molekulák. A másik esetben a töltésközép-
pontok ugyan nem esnek egybe, de a részecskék közötti távolsághoz képest is igen közel vannak 
egymáshoz, ezek a poláros molekulák. Az egymáshoz közeli, azonos nagyságú, de ellentétes elıjelő 
töltések alkotta párokat dipólusoknak nevezzük. A poláros anyag alkotórészei tehát dipólusok. A 
dipólusok jellemzésére a dipólnyomaték használatos, definíció szerint ez a negatív töltéstıl a pozi-
tívig húzott vektor és a pozitív töltés szorzata. 

Az elektromos térbe helyezett apoláros szigetelı részecskéi dipólnyomatékra tesznek szert, és ez a 
térrel egyezı irányú. Az elektromos tér dipólnyomaték változtató hatását indukált polarizációnak 
nevezzük. Poláros anyag esetén a külsı tér igyekszik saját irányába forgatni az elemi dipólusokat, 
ennek eredményeként többé-kevésbé rendezett állapot jön létre. Ez a rendezési polarizáció. Mindkét 
folyamat eredményeként a szigetelı belsejében tetszılegesen kiválasztott elemi térfogat dipólnyo-
matékkal rendelkezik. A térfogategységre esı dipólnyomaték a dipólnyomaték-sőrőség, jele P. A 
dipólnyomaték-sőrőség, más néven polarizáció-vektor jellemzi a polarizáltság mértékét.  
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Az elektromos térbe helyezett szigetelıben a tér jellemzésére két mennyiség használatos: az elekt-
romos térerısség illetve az elektromos indukció, vagy más néven elektromos eltolási vektor. A tér-
erısség iránya és nagysága az egységnyi pozitív töltésre kifejtett erı irányával és nagyságával 
egyezik meg, jele E. Az eltolási vektor definíció szerint: 

 0ε= +D E P  

itt 0ε  természeti állandó, a vákuum permittivitása. A szigetelık jelentıs hányadában, nem túl erıs 

térben, a polarizáció arányos a térerısséggel. Ezt írja le a  

 ε=D E  

lineáris anyagi egyenlet, ahol ε  az abszolút permittivitás, a homogén és izotrop anyagra jellemzı 
állandó. 

Áramok 
Alessandro Volta 1792-ben két különbözı fém korongja közé savval átitatott papírkorongot helye-
zett, s e hármas egységekbıl építette az ún. Volta-oszlopot, amely folyamatosan tartott fenn áramot 
– ezzel megszületett az elsı állandó (ha nem is örökké mőködı) áramforrás. Vezetı anyagok esetén 
a töltött részecskék az ütközéseket leszámítva szabadon elmozdulhatnak. Rendezett mozgásukat 
elektromos áramnak nevezzük. Ha az elektromos áramlás számottevı tömegárammal jár együtt, 
akkor az áram konvektív. Ilyenkor a vezetıben tetszılegesen kiválasztott tömegelem súlypontjának 
sebessége nem elhanyagolható. A szabadon elmozdulni képes töltéshordozók az úgynevezett fémes 
vezetık esetében a vezetési elektronok. A fémes vezetıkben folyó áramot nem kíséri számottevı 
tömeg áramlása. Ezt a fajta elektromos áramot vezetési vagy idegen szóval konduktiv áramnak ne-
vezzük. Az áramlási térben felvett irányított felületekre jellemzı az áramerısség. Ez megadja a fe-
lületen idıegységenként átáramló töltés elıjeles mennyiségét. Ezen mennyiség szokásos jele I . 

Amennyiben a pozitív töltés a felületi normális irányában áramlik, 0I > , ellentétes esetben 0I < . 
Az elektromos áram térbeli eloszlásának jellemzésére az áramsőrőség vektor szolgál. E vektor irá-
nya megegyezik az pozitív töltéshordozók rendezett mozgásának irányával, nagysága megadja az 
áramlás irányára merıleges, egységnyi felületen idıegység alatt átlépı pozitív töltést. Az áramsőrő-

ség-vektort j betővel szokás jelölni. A mennyiségek definíciójából következıen 

  ;
A

I d= ∫ j A  

ahol A  tetszıleges felület, felületeleme dA . A konvektív áramsőrőség  

  ,v ρ=j v  

v a töltött részecskék rendezett mozgásának sebessége. A jól vezetı anyagok jelentıs hányadában 
(ha j  elég kicsi) a konduktív áramsőrőség arányos a térerısséggel: 

  ;k γ=j E  

γ  a fajlagos vezetıképesség, mely homogén és izortop vezetıkben az anyagi minıségre jellemzı 

állandó.  
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A teljes áramsőrőség tehát: 

  .v k= +j j j  

Tapasztalati tény, hogy a töltés megmaradó mennyiség. A tetszıleges, de rögzített térfogaton belüli 
összes töltés megváltozása kizárólag a térfogat határoló felületén át folyó áram következménye: 

  .
V

d
dV I

dt
ρ = −∫  

Mivel ebben az esetben az áramot a térfogatot határoló zárt felületre kell számítanunk: 

  .
A

I d= ∫ j A�
 

Rögzített térfogatról lévén szó, az integrálás és a differenciálás sorrendje felcserélhetı:  

 
V V

d
dV dV

dt t

ρρ ∂≡
∂∫ ∫ . 

A Gauss féle integrálátalakítást alkalmazva 

  ,
A V

d dV≡ ∇∫ ∫j A j�
 

itt az Azárt felület a V térfogat határa. A V térfogat tetszıleges volta miatt a fenti azonosságok 
alapján a töltésmegmaradást kifejezı egyenlet integrális alakjából a 

 
t

ρ∂ = −∇
∂

j  

differenciális alak következik. 

Vezetı anyagokban tartós elektromos áramlás pusztán a fémfelületre vitt elektromos töltésekkel 
nem hozható létre. A folytonos elektromos áram létrejöttéhez olyan erıtérre van szükség, melyet 
nem a töltött részecskék közötti Coulomb-kölcsönhatás eredményez. Az ilyen teret idegen térnek, 

erısségét idegen térerısségnek nevezzük és *E -ral jelöljük. Így a konduktív áramerısségre felírt 
elızı összefüggés a 

 *( )k γ= +j E E  

alakba megy át. Ez az úgynevezett lokális Ohm-törvény.
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Mágnesesség 
Az ókori Kínában a Han kor elején már ismert volt a Sinanshao „délt irányító kanál”. Ez volt az 
iránytő ıse. Kínában felismerték, hogy a mágnes adott helyen mindig ugyan abba az irányba áll be, 
tehát tájolásra alkalmas, és mágnesezés után az acél is hat más vastárgyakra. Valamikor a 7. és 10. 
század között megjelent a tő alakú mozgórész. A mágnességet Petrus Peregrinus már a középkorban 
kísérletileg vizsgálta. A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány az ókori kisázsiai Magnészia vá-
rosról kapta nevét. 1600-ban W. Gilbert, I. Erzsébet angol királynı udvari orvosa ismerte fel, hogy 
a Föld maga hatalmas mágnesnek tekinthetı. Ørsted 1820. április 21-én, egyik esti elıadásán vélet-
lenül olyan jelenségre lett figyelmes, amely megdöbbentı volt számára. Ahogy az áram által keltett 
hıt mutatta be hallgatóinak, észrevette, hogy egy iránytő kitér a mágneses észak-déli irányból, vala-
hányszor az általa használt elektromos áramforrást a vezetékre kapcsolta. Ez a kitérés arra utalt, 
hogy az elektromos áramot hordozó vezetéket mágneses mezı veszi körül. 

Az elektromos tér leírására használt két mennyiséghez hasonlóan a mágneses tér jellemzésére is két 
vektor használható, a mágneses térerısség ( )H  és a mágneses indukció ( )B . A tapasztalat azt mu-

tatja, hogy a pozitív és a negatív elektromos töltésekkel ellentétben nem létezik elkülöníthetı északi 
és déli mágneses töltés, vagyis nem létezik mágneses monopólus. A mágneses töltések szétválaszt-
hatatlanságának magyarázata, hogy a mágnesesség mikrofizikai szinten két okra vezethetı vissza: 
egyrészt az elemi részecskék elemi mágneses dipólusokként viselkednek, másrész atomi szinten 
köráramok vannak jelen, melyek mágneses teret keltenek. Mágneses monopólusok hiányában nem 
beszélhetünk a mágneses töltésekre ható erırıl sem, így a mágneses mezı jellemzésére a mágneses 
dipólusokra ható nyomaték használható. Mágneses dipólusra ható nyomaték az alapja a B vektort 
definiáló mérési eljárásnak. Monopólusok híján az anyag mágnese térbeni viselkedése az elektro-
mos térbelinél összetettebb. A makroszkopikus jelenségek szintjén bevezethetünk két mennyiséget, 
a mágneses dipólnyomatékot, melyet m jelöl, illetve ezen mennyiség sőrőségét, a M jelő mágnese-
zettséget. A H  mágneses térerısség definiálására 

 0µ= +B H M  

egyenlet szolgál, ahol 0µ  természeti állandó, a vákuum permeabilitása. Kézzelfogható anyag hiá-

nyában nincs mágnesezettség, tehát vákuumban 

 0µ=B H  

így a B mérése H -t is meghatározza. 

Formálisan kémiai anyag jelenlétében is lehetséges a mágnesezettség és a mágneses térerısség kö-
zötti arányosságot feltételezni, de a valóságban ez az anyagok jóval szőkebb hányadában jelent jó 
közelítést, mint az elektromos térerısség és a polarizáció közötti lineáris kapcsolat feltételezése. Az 
úgynevezett ferromágneses anyagok esetében a mágnesezettség nem a mágneses térerısség lineáris 
függvénye, mi több a mágnesezettség a mágneses térerısség nem egyértékő függvénye. Ezen anya-
gok esetében a mágnesezettség függ az anyag elıéletétıl. Az elızetes hıkezelés, mechanikai alak-
változás, mágneses térnek való kitettség hatással van az adott mágneses térerısség hatására kialaku-
ló mágnesezettségre. Ferromágneses anyagok esetén a két mennyiség kapcsolata kísérleti úton hatá-
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rozható meg. A mérnöki gyakorlatban használt anyagok jelentıs hányada – például az acél – ferro-
mágneses. Ennek ellenére az elektromágneses jelenségek széles köre leírható a 

 µ=B H  

lineáris anyagi egyenlet segítségével. Itt µ az abszolút permeabilitást jelöli, melyet anyagi állandó-

nak tekintünk. 

Mivel nem léteznek szabad mágneses töltések, ezek áramlásáról sem beszélhetünk. Ennek követ-
keztében az elektromos ohm-törvénynek nincs mágneses megfelelıje. 

Az elektrodinamika axiómái 
A XIX. század elsı felében felhalmozott kísérleti tapasztalatok és az ezekbıl leszőrt fizikai össze-
függések összegzésével és általánosításával James Clerk Maxwell skót fizikus megalkotta az elekt-
rodinamika alapegyenleteit, axiómáit. Ezeket az egyenleteket, melyeket Maxwell-egyenletek néven 
ismerünk, elıször 1861-ben publikálta. Ezek az egyenletek foglalják közös rendszerbe az elektro-
mos és mágneses mezıkben fellépı jelenségek leírását. Ezen egyenletekre alapozva Maxwell meg-
mutatta azt is, hogy az elektromos és mágneses térjellemzık gyors változása az elektromos és mág-
neses mezı a térbeni terjedéséhez vezet. Bár az elektromágneses hullámok létezését Maxwell jósol-
ta meg, de csak Heinrich Hertz-nek sikerült1887-ben ilyen hullámokat elıallítani. Maxwell számí-

tásai alapján az elektromágneses hullám terjedési sebessége 300 000 km s, mely jó közelítéssel 

megegyezik a fény mért sebességével, ezért Maxwell és kortársai (Lorentz és Hertz) hamarosan arra 
felismerésre jutottak, hogy a fény is elektromágneses hullám. 

A Maxwell-egyenletek a következık fizikai törvényeket foglalják össze: 

I. Ampère-Maxwell törvény: Az elektromos áram, illetve az idıben változó elektromos fluxus örvé-
nyes mágneses teret kelt: 

 A
A

g

d
d I

dt

Ψ= +∫ H s� , 

itt AΨ  azA felületre vett elektromos fluxus, a 

  ;A

A

dΨ = ∫D A  

A  tetszılegesen választott, de rögzített, nyitott felület, melynek pereme az egyszeresen összefüggı, 
zárt g görbe. 

II. Faraday indukciós törvénye: A mágneses fluxus változása örvényes elektromos teret indukál: 

 A

g

d
d

dt

Φ= −∫ E s� , 

ahol AΦ a mágneses fluxus: 
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  .A

A

dΦ = ∫B A  

definíciónak megfelelıen. 

III. Elektromos Gauss-törvény: Az elektromos tér forrásos, a tér forrása a pozitív töltés, nyelıje a 
negatív. Az elektromos eltolási vektor zárt felületre vett fluxusa a felület által határolt térfogatba 
zárt töltés: 

  .QΨ =
�

 

IV. Mágneses Gauss-törvény: A mágneses tér forrásmentes. A mágneses indukcióvektor zárt felü-
letre vett fluxusa nulla. 

 0 .Φ =
�

 

A fenti integrális alakokból lokális, vagy más szóval differenciális alakok származtathatók. Alakít-
suk át Stokes tétel segítségével az I. egyenlet bal oldalán szereplı körintegrált: 

 ( )
g A

d d≡ ∇ ×∫ ∫H s H A� . 

Tekintsünk el a szinguláris árameloszlásoktól: 

 I
A

d= ∫ j A  

Mivel a nyitott felület rögzített, az integrálás és a differenciálás sorrendje felcserélhetı: 

 
A

d
d

dt t

Ψ ∂≡
∂∫
D

A  

A fentiek alapján az I. Maxwell-egyenletet tetszılegesen választott felületre csak akkor teljesül, ha 

 
t

∂∇ × = +
∂
D

H j . 

Ebbıl, az áramsőrőséget a szokásos módon felbontva, a 

 
k t

ρ ∂∇ × = + +
∂
D

H j v  

alakot kapjuk. Ez az I. Maxwell egyenlet. 

Az elızıekhez hasonló módon eljárva a II. Maxwell egyenletet is megkaphatjuk: 

 
t

∂∇ × = −
∂
B

E . 
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Zárjuk ki a szinguláris töltéseloszlásoktól ekkor: 

 
V

Q dVρ= ∫  

A matematikai Gauss-tétel értelmében: 

 ( )
A V

d dV= ∇∫ ∫D A D� . 

A fentiek figyelembevételével az elektromos Gauss-törvény minden tetszıleges, de rögzített térfo-
gatra csak akkor teljesül, ha 

  ,ρ∇ =D  

ez a III. Maxwell-egyenlet. 

Az elızıek alapján magától értetıdıen adódik a IV. Maxwell-egyenlet: 

 0 .∇ =B  

Az elektromágneses tér impulzusa 
Használjunk lineáris anyagi egyenleteket. Feltételezzünk a továbbiakban homogén anyageloszlást, 
vagyis az anyagjellemzık legyenek helytıl független állandó skalárok. Tegyük fel, hogy az idıtıl 
sem függenek: 

 

*

,

,

( ).k

µ
ε

γ

=
=

= +

B H

D E

j E E

 

Szorozzuk meg jobbról vektoriálisan az Ampère-Maxwell-törvény differenciális alakját a mágneses 
indukcióval, a Faraday-féle indukciós törvény differenciális alakját pedig az elektromos eltolással: 

 
( )

( )

,

.

k t

t

ρ ∂∇× × = × + × + ×
∂

∂∇× × = ×
∂

D
H B j B v B B

B
E D D

 

Adjuk össze az így kapott két egyenletet: 

 ( ) ( ) .k t t
ρ ∂ ∂∇× × + ∇× × = × + × + × + ×

∂ ∂
D B

H B E D j B v B B D  
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Vegyük a következı azonosságokat, és átalakításokat: 

 

( ) ( )
�

�

�

( )

( )
�

 ,

 .
2

) ,

) ) ) 2 ) ,

) )

) ) ,

)
) )

(

( ( ( (

( (

( (

(( (

↓ ↓

↓
↓ ↓ ↓

↓

↓
↓ ↓

↓
↓

∇× × = ∇ −∇

∇ = ∇ ∇ ∇

∇ = ∇

∇ = ∇ + ∇

 
∇× × = ∇ − ∇ − ∇ 

 

+ =

E D D E ED

DE DE DE DE

DE DE I

E D D E E D

DE
E D E D E D I  

Hasonló eljárást követve: 

 ( )
�

2

)) ) (( (
↓

↓  
∇× × = ∇ − ∇ − ∇ 

 

BH
H B H B H B I  

Az elektromos és a mágneses Gauss-törvény alapján: 

 
( )
( )

 ,

 .

ρ∇ =

∇ =

E D E

H B 0
 

Mindezeket figyelembe véve, az összegzéssel kapott egyenlet a következı formára írható át: 

 
� �

.
2 2

) )) )( (( ( k t t
ρ ρ

↓ ↓
    ∂ ∂∇ − − ∇ + ∇ − ∇ = × + × + × + ×    ∂ ∂   

DE BH D B
E D E I H B I j B v B B D  

Vezessük be a 

 
2

= + − +ED HB
T E D H B I� �  

és a 

 = ×p D B 

jelöléseket. E jelöléseket használva fenti egyenletünk a 

 
kt

ρ ρ∂− = × + × + − ∇
∂
p

j B v B E T . 

alakra hozható. Ez az elektromágneses tér impulzus-mérlegegyenlete. Az egyenlet bal oldalán az 
elektromágneses tér impulzussőrőségének idıderiváltja áll. Az egyenlet jobb oldalán szereplı tagok 
jelentése a következı:
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k ×j B :  az Ampère-erısőrőség. Az áramjárta vezetıre ható erı sőrősége. 

ρ ×v B : a Lorentz-erısőrőség. A mágneses térben mozgó elektromosan töltött testekre ható 

erı sőrősége. 

ρE :  a Coulomb-erısőrőség. Az elektromos térben elektromosan töltött testekre ható erı 

sőrősége. 

T :  a Maxwell féle feszültségi tenzor. 

Tn :  a feszültség vektor, az elektromágneses mezıben ébredı felületi erı intenzitása. 

Az elektromágneses tér energiája 
Szorozzuk meg skalárisan az Ampère-Maxwell törvény differenciális alakját az elektromos térerıs-
séggel, a Faraday indukciós törvény differenciális alakját a mágneses térerısséggel: 

 
( )

( )

,

.

k t

t

ρ ε

µ

∂∇× = + +
∂

∂∇× = −
∂

E
E H Ej Ev E

H
H E H

 

Az egyenletek bal oldalán álló vegyes szorzatokat különbsége: 

 ( ) ( ) ( )∇× − ∇× =∇ ×E H E H E H  

Így a két egyenlet különbsége: 

 ( ) k t t
ρ ε µ∂ ∂−∇ × = + + +

∂ ∂
E H

E H Ej Ev E H . 

Az idı szerinti deriváltakat tartalmazó tagokat alakítsuk át: 

 
1 1

2 2t t t
ε µ∂ ∂ ∂  + = + ∂ ∂ ∂  

E H
E H ED HB . 

A zárójelben álló kifejezés az elektromágneses energiasőrőség: 

 1 1

2 2
w = +ED HB . 

A lokális Ohm-törvény átrendezésével beláthatjuk, hogy: 

 

*

2
*

,

,

k
k k

k
k k

γ

γ

 
= − 
 

= −

j
Ej E j

j
Ej j E

, 
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A két Maxwell egyenlet különbsége a fentiek felhasználásával: 

 ( )
2

*( ) k
k

w

t
ρ

γ
∂∇ × + = − −
∂

j
E H j E E v . 

Ez az elektromágneses tér energia-mérlegegyenlete. Az egyenlet jobb oldalán szereplı tagok jelen-
tése a következı: 

*
kj E :   az idegen tér teljesítménysőrősége. Az idegen tér által az elektromágneses térnek 

idıegység alatt átadott energia 

2
k

γ
j

:  a Joule-féle teljesítménysőrőség. Az elektromágneses tér energiájának idıegység 

alatt térfogategységben belsı energiává alakuló része. 

ρEv :  a Coulomb-erı teljesítménysőrősége. Az elektromágneses tér energiájának térfogat-

egységben idıegység alatt kinetikus energiává alakuló része. 

= ×S E H: az elektromágneses energia áramsőrősége, más néven Poynting vektor. Iránya meg-
adja az energia áramlásának irányát, nagysága az idıegység alatt az áramlás irányára 
merıleges egységnyi felületen átlépı energia nagyságát. 

A hullámegyenlet 
A továbbiakban töltetlen, homogén, izotrop szigetelıanyag jelenlétét feltételezzük. Lineáris anyag-
egyenletek használata esetén a Maxwell egyenletek a következı formára egyszerősödnek: 

 

1
,

,

0,

0.

t

t

ε
µ

∂∇× =
∂

∂∇× = −
∂

∇ =
∇ =

E
B

B
E

E

B

 

Vegyük az elsı egyenlet parciális idıderiváltját, és cseréljük fel a hely és az idı szerinti deriválás 
sorrendjét: 

 
2

2t t
εµ∂ ∂∇ × =

∂ ∂
B E . 

Helyettesítsük a mágneses indukció idıderiváltját a másodikként felírt Maxwell egyenletbıl kifeje-
zett értékkel: 

 ( )
2

2

1

t
ε

µ
∂− ∇× ∇× =
∂

E
E . 
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A kettıs vektori szorzatot kifejtve és ε -nal osztva: 

 ( ) ( )
2

2

1

tµε
∂− ∇ ∇ − ∇∇ =   ∂

E
E E  

Mivel elektromosan töltetlen anyagot feltételeztünk, az elektromos térerısség divergencia mentes, 
tehát a fenti egyenlet a 

 
2

2

1

t µε
∂ − ∆ =
∂

E
E 0  

alakban írható fel. (A nábla operátor négyzete a ∆ -val jelölt Laplace-operátor.) 

A másodikként felírt Maxwell-egyenletbıl kiindulva, a fentebbiekben részletezett lépések értelem-
szerő végrehajtásával a mágneses indukcióra vonatkozó 

 
2

2

1

t µε
∂ − ∆ =
∂

H
H 0  

egyenlethez jutunk. A matematikai fizikában az ilyen szerkezető egyenleteket lineáris hullámegyen-
letnek nevezik. 

A hullámegyenlet síkhullám megoldása 

A könnyebb követhetıség érdekében tegyük föl, hogy valamely Θ szimbólummal jelzett skalár fi-
zikai mennyiség viselkedését a lineáris hullámegyenlet írja le: 

 
2

2
2

0 ,v
t

∂ Θ − ∆Θ =
∂

 

ahol vegyenlıre ismeretlen jelentéssel bíró állandó. Keressük a hullámegyenlet megoldását 

 ( )f ϕΘ =  

alakban, ahol ( )f ϕ tetszıleges kétszer folytonosan deriválható függvénye a 0tϕ ω ϕ= − +kr  fázis-

nak. (ω  a körfrekvencia, pozitív állandó;k a hullámszám, állandó vektor és 0ϕ a kezdıfázis, kons-

tans.) A megoldást ilyen alakban keresve – a ( )f ϕ  konkrét alakjának ismeretét feltételezve – a 

fizikai mennyiség értékének meghatározásához elégséges a fázis értékét ismernünk. 

Képezzük a Θ mennyiség idıderiváltját: 

 df

t d t

ϕ
ϕ

∂Θ ∂=
∂ ∂

. 
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Az f  függvény saját változója szerinti deriváltját a továbbiakban jelöljef ′ . A fázis definíciójából 

következıen: 

 
t

ϕ ω∂ =
∂

; 

így 

 f
t

ω∂Θ ′=
∂

. 

Hasonló módon számíthatjuk Θ  második idıderiváltját: 

 
2

2
2

f
t

ω∂ Θ ′′=
∂

. 

Képezzük a Θ mennyiség egyik helykoordináta szerinti deriváltját: 

 f
x x

ϕ∂Θ ∂′=
∂ ∂

. 

Mivel x y zk x k y k z= + +kr : 

  ;xk
x

ϕ∂ = −
∂

 

tehát 

 
xk f

x

∂Θ ′= −
∂

, 

továbbá 

 
2

2
2 xk f

x

∂ Θ ′′=
∂

 

ez nyilván a másik két helykoordinátára is értelemszerően fennáll, azaz 

 2 2 ,  k f k′′∆Θ = = kk . 

Az idı és hely szerinti deriváltakra vonatkozó fenti összefüggések segítségével a hullámegyenlet az 

 ( )2 2 2 0v k fω ′′− =  

alakba megy át. Az 

 2 2 2 0v kω − =  
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feltételi egyenlet teljesülte esetén tehát a próbafüggvény valóban megoldás. A fenti egyenlet a kör-

frekvencia és a hullámszám között ír elık vω=  kapcsolatot. 

A fenti levezetések során sehol nem játszott szerepet a fázis kezdıértéke 0ϕ , ezt az értéket az idı-

mérés kezdetének megválasztása határozza meg. Az eddigi számításokat az egyszerőség kedvéért 
skalár fizikai mennyiség esetét feltételezve végeztük el. Természetesen az így megismert összefüg-
gések változatlan formában érvényesek vektormennyiségek komponenseire is.  

A hullám jellemzőinek kapcsolata 
Válasszunk egy tetszıleges it idıpillanatot és legyen aΘ mennyiség értéke ebben a pillanatban azir  
helyen. Mindazokban a pontokban melyek az ir  ponton átmenı,k normálisú síkban találhatók, a 

fázis értéke a it  pillanatban ugyanez a iϕ . Ezt a síkot fázissíknak nevezzük. (Általánosan: azoknak a 

pontoknak a mértani helyét, melyekhez egy adott pillanatban azonos fázis tartozik, fázisfelületnek 

nevezzük.) Egy késıbbi idıpillanatban a tér meghatározott pontjaiban a fázis ugyancsak aiϕ értéket 

veszi fel: 

 ( ) ( )  ,
i i i

i i i

t

t t

ϕ ω
ϕ ω

= −
= + ∆ − + ∆

kr

k r r
 

következésképp: 

 0tω∆ − ∆ =k r  

Vezessük be a k=k n jelölést, n egységvektor. Az ω  és kközötti k vω= kapcsolat figyelembevéte-

lével: 

 0
v t

ωω ∆− =
∆

n r . 

Átrendezve és egyszerősítve: 

  ,  ,  .
s

v s v
t t

∆ ∆= ∆ = ∆ =
∆ ∆

r
n n r  

A s∆ mennyiség a fázisfelület normális irányú elmozdulása t∆  idı alat, vagyis avmennyiség a fá-
zisfelület mozgásának sebessége, röviden a fázissebesség. (Az elektromágneses tér esetében a tér 

jellemzıire érvényes hullámegyenletbıl következıen a fázissebesség 1c εµ= .) A hullámegyenlet 

tehát azt írja le, hogy a fizikai állapot a hullámszámvektor irányában ν  sebességgel tovaterjed. 

Tegyük fel, hogy ( )f ϕ periodikus függvény, melynek periódusa 2π , vagyis: 

 ( ) ( )2f fϕ ϕ π= + . 

Legyen T az az idıtartam, mely alatt az ir helyen áthaladó fázissík fázisértéke 2π -vel nı: 

 ( )2i i i it t Tω π ω− + = + −kr kr . 
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T az idıbeli periodicitásra jellemzı mennyiség, a periódusidı. A fenti összefüggés értelmében a 
körfrekvencia és a periódusidı között a 

 2

T

πω =  

kapcsolat áll fenn. A periódusidı reciproka a frekvencia, melyre az 

 
1

,

2 .

f
T

fω π

=

=
 

összefüggések teljesülnek. 

Tekintsünk két fázisfelületet, melyek fázisértéke 2π -vel különbözik. Ezek a távolságát hullám-

hossznak nevezzük, jeleλ : 

 ( )2i i i it tω π ω λ− + = − +kr k r n , 

tehát 

 2
 .k

π
λ

=  

A k vω=  és a 2 Tω π= kapcsolatok figyelembevételével: 

 vTλ = . 

A hullámhossz tehát a fázisfelület T idı alatt bekövetkezı elmozdulása. 

Ha a hullámegyenlet síkhullám megoldásában szereplı ( )f ϕ  a ϕ fázis harmonikus függvénye, 

akkor monokromatikus síkhullámról beszélünk. Ekkor 

 ( )0 0cos tω ϕΘ = Θ − +kr . 

A 0Θ mennyiséget a hullám amplitúdójának nevezzük.  

Vektormennyiségek terjedése 
Amennyiben a Θ  vektormennyiség terjedésével kívánunk foglakozni a hullámegyenletet vektor-
komponensekre kell megoldanunk. Az egyszerőség és szemléletesség kedvéért szorítkozzunk a mo-
nokromatikus síkhullám megoldásra. A hullámegyenlet megoldásában mindhárom térbeli vektor- 
komponens k  hullámszámvektora és ω  körfrekvenciája azonos. A legáltalánosabb esetben tehát:  

 

( )
( )
( )

0 0

0 0

0 0

cos ,

cos ,

cos .

x x x

y y y

z z z

t

t

t

ω ϕ

ω ϕ

ω ϕ

Θ = Θ − +

Θ = Θ − +

Θ = Θ − +

kr

kr

kr
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Az általánosság megsértése nélkül irányíthatjuk koordinátarendszerünk z  tengelyét a hullám terje-

dési irányával azonosan, vagyis legyen z=n e . Vegyük azt a speciális esetet, amikor 0 0xo yΘ = Θ = . 

Ezt a hullámot longitudinálisnak nevezzük. 

A másik speciális eset az, amikor0 0zΘ = . Ebben az esetben a hullám amplitúdóvektora merıleges a 

terjedés irányára. Ezt a hullámot transzverzálisnak nevezzük. Transzverzális hullám esetén általá-

ban 0 0x yϕ ϕ≠ és 0 0x yΘ ≠ Θ . Legyen xϕ ϕ= és 0yϕ ϕ ϕ= + . A komponensek négyzeteivel állítsuk elı a 

következı összeget: 

 ( )
22

2 2
0 2 2

0 0

cos cos yx

x y

ϕ ϕ ϕ
ΘΘ+ + = +

Θ Θ
 

Ha 0 2ϕ π= akkor a fenti összefüggés ellipszist ad meg, azaz Θvégpontja azxysíkban ellipszist ír 

le. Ez az úgynevezett elliptikusan poláros hullám. Ha emellett még az 0 0x yΘ = Θ egyenlıség is telje-

sül, Θvégpontja körön mozog. Ez a cirkuláris hullám esete. Amennyiben 0 0xΘ = vagy 0 0yΘ = , a 

hullám síkban poláros, vagy röviden polarizált. A polarizáció síkját a terjedés iránya és a nullától 
különbözı amplitúdó iránya adja. 

Az elektromos és a mágneses hullám kapcsolata 
Elektromágneses hullámok esetében a térjellemzıknek a hullámegyenletek mellett a Maxwell 
egyenleteket is ki kell elégíteniük. Legyen 

 
( )
( )

0

0 0

cos ,

cos

t

t

ω
ω ϕ

= −

= − +

E E kr

H H kr
 

Alkalmazzuk értelemszerően a skalár mennyiség hullámszerő terjedésének vizsgálatakor a helyko-
ordináta szerinti deriváltakra kapott összefüggéseket az elektromos és mágneses Gauss-törvény ese-
tében: 

 0

0

0,

0,

=
=

kE

kH
 

azaz minkét hullám transzverzális. A hely szerinti deriválásnál kapottakat a rotációképzésnél alkal-
mazva: 

 
( )

( )
0

0 0

sin

sin

t

t

ω
ω ϕ

∇× = × −

∇× = × − +

E k E kr

B k B kr
 

Az idıderiváltakat képezve: 

 
( )

( )

0

0 0

sin ,

sin .

t
t

t
t

ω ω

ω ω ϕ

∂ = − −
∂

∂ = − − +
∂

E
E kr

B
B kr
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Helyettesítsük be a fenti kifejezéseket az Ampère-Maxwell törvénybe: 

 ( ) ( )0 0 0sin sint tω ϕ εµ ω ω× − + ≡ − −k B kr E kr  

A két oldal csak akkor lehet azonosan egyenlı, ha 0 0ϕ = , vagyis az elektromos és a mágneses hul-

lámok fázisa azonos. Ebben az esetben az amplitúdók között fenn kell, hogy álljon a  

 0 0εµω× = −k H E  

kapcsolat. A fenti egyenletet alakítsuk át ak vω= és 1v εµ= összefüggések figyelembevételével: 

 0 0ω εµ ωεµ× = −n B E . 

Egyszerősítve: 

 0 0 ,  .v= × =E B v v n  

A hullám megoldás amplitúdói a terjedés irányába mutató egységvektorral jobbsodrású rendszert 
alkotnak. Az elektromos és mágneses amplitúdók abszolút-értéke nem független: 

 0

0

E
v

B
= . 

A hullám impulzusa és energiája 
Az impulzus-sőrőség  

 ,= ×p D B  

monokromatikus síkhullámot feltételezve: 

 

( )
( )

( ) ( )

0

0

2 20
0 0 2

cos ,

cos ,

cos cos

t

t

t t
v

ω
ω

εµ ω ω

= −

= −

= × − = −

E E kr

B B kr

S
p E H kr kr

 

Látható, hogy az impulzussőrőség iránya megegyezik a hullám terjedésének irányával: p=p n . Az 

impulzussőrőség abszolútértékét az elektromos hullám amplitúdójával kifejezve, és felhasználva a 

fázissebességre vonatkozó 1v εµ= kifejezést: 

 ( )
2

20
2

cos
E

p t
v

ε ω
µ

= −kr  
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Alakítsuk át ezt az összefüggést a 

 2 1 cos 2
cos

2

αα +=  

trigonometrikus azonosság felhasználásával: 

 ( )
2
0
2

1
1 cos2

2

E
p t

v

ε ω
µ

= + −  kr . 

Egy periódusra átlagolva, és tekintetbe véve, hogy ( )cos2 tω − kr átlaga nulla: 

 
2
0
2

1

2

E
p

v

ε
µ

=  

Ez a hullám impulzussőrőségének átlagos értéke, makroszkopikus mérıeszközzel ez az érték hatá-
rozható meg. 

Az elektromágneses energiasőrőség: 

 1 1

2 2
w = +ED HB . 

Monokromatikus síkhullámot feltételezve 

 

( )
( )

( )

0

0

2 2 2
0 0

cos ,

cos ,

1 1
cos .

2 2

t

t

w E H t

ω
ω

ε µ ω

= −

= −

 = + − 
 

E E kr

B B kr

kr

 

Mivel 

 

( )

0

0

2 2
0

,

cos .

E

H

w E t

µ
ε

ε ω

=

= − kr

 

Az impulzussőrőségnél megismert módon egy periódusra átlagolva: 

 2
0

1

2
w Eε= . 
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Alakítsuk át az átlagos impulzussőrőség kifejezését: 

 

2
0

2
0

2
0

1
,

2

1
,

2

1
.

2

E
pc

c

pc E

pc E w

ε
µ

ε εµ
µ

ε

=

=

= =

 

Az elektromágneses energia-áramsőrőség, a Poynting vektor: 

 = ×S E H 

Monokromatikus síkhullámot feltételezve: 

 

( )
( )

( )

0

0

2
0 0

cos ,

cos ,

cos

t

t

t

ω
ω

ω

= −

= −

= × −

E E kr

H H kr

S E H kr

 

Látható, hogy az energia-áramsőrőség iránya megegyezik a hullám terjedésének irányával: S=S n. 
A Poynting vektor abszolútértékét elektromos hullám amplitúdójával kifejezve: 

 ( )2 2
0 cosS E t

ε ω
µ

= −kr  

Az impulzussőrőségnél megismert módon egy periódusra átlagolva: 

 2
0

1

2
S E

ε
µ

=  

Ez a hullám I intenzitása. A fázissebességre érvényes1v εµ= összefüggés felhasználásával: 

 2
0

1

2
S E c wcε= =  

tehát a hullám csebességgel továbbítja az energiát a terjedés irányában 

Interferencia 
AZ interferencia hullámok olyan találkozása, amikor a hullámtérben – szabályos elrendezıdésben – 
maximális és minimális intenzitású helyek alkotta állókép figyelhetı meg. 

Vizsgáljuk két azonos frekvenciájú monokromatikus síkhullám találkozását. A két hullám elektro-
mos összetevıit az 
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( )

( )
1 01 1 01 1

2 02 2 0 02 2

cos cos ,

cos cos

t

t

ω ϕ
ω ϕ ϕ

= − =

= − + =

E E k r E

E E k r E
 

függvények írják le. A két elektromos hullám eredıje az 

 1 2e = +E E E , 

a mágneses hullámot pedig a 

 ( )1 2e

ε
µ

= × +H n E E  

összefüggés írja le. Számítsuk ki az eredı Poynting vektort: 

 
( )2

1 2

,

.

e e e

e

ε
µ

= ×

= +

S E H

S E E n
 

A Poynting vektor abszolútértéke: 

 ( ) ( )2 2 2
1 2 1 1 2 22 .eS

ε ε
µ µ

= + = + +E E E E E E  

Átlagoljunk egy periódusra, vagyis számítsuk ki az eredı hullám intenzitását: 

 2 2
1 1 2 22e eI S

ε ε ε
µ µ µ

= = + +E E E E , 

Az elsı és az utolsó tag jelentése nyilvánvaló: 

 

2 2
1 1 01

2 2
2 2 02

,

.

S E

S E

ε ε
µ µ

ε ε
µ µ

= =

= =

E

E

 

Ezek külön-külön a két hullám1I és 2I  intenzitásai. A maradék tag: 

 ( ) ( )12 1 2 01 02 1 2 02 2 cos cosI t t
ε ε ω ω ϕ
µ µ

= = − − +E E E E k r k r  

Használjuk fel a 

 ( ) ( )1
cos cos cos cos

2
α β α β α β= + + −    

trigonometrikus azonosságot: 
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 ( ) ( ){ }12 01 02 1 2 0 2 1 0cos 2 cosI t
ε ω ϕ ϕ
µ

= − + + + − −      E E k k r k k r  

Az elsı tag idıátlaga zérus, a maradéké önmaga, tehát: 

 ( ) ( )12 01 02 2 1 0 01 02 1 2cos cosI
ε εϕ ϕ ϕ
µ µ

= − − = −  E E k k r E E . 

12I az úgynevezett interferenciatag. 

Két hullám találkozásakor a kialakuló hullám eredı intenzitása tehát nem egyszerően az egyedi 
intenzitások összege, hanem: 

 1 2 12eI I I I= + + . 

Az interferenciatag a fáziskülönbségen keresztül csak a helytıl függ, vagyis állóhullám intenzitásel-

oszlását írja le. Az interferenciatag értéke nulla, ha a fáziskülönbség 2π  páratlan számú többszörö-

se. Amennyiben ( )1 2 2   egészn nϕ ϕ π− =  – a két hullám azonos fázisban találkozik – az interferen-

ciatag maximális. Ekkor interferenciamaximumról vagy maximális erısítésrıl beszélünk. Ha a fá-
ziskülönbség π  páratlan számú többszöröse – a két hullám ellentétes fázisban találkozik – az inter-
ferenciatag minimális. Ez az interferenciaminimum a maximális gyengítés esete, ilyenkor 

 ( ) ( )22 2
01 01 02 02 01 02

1 1
2

2 2eI
ε ε
µ µ

= − + = +E E E E E E  

Azonos amplitúdóvektorú hullámok találkozásakor a maximális gyengítés nulla intenzitást eredmé-
nyez, a hullámok kioltják egymást. Az interferenciával kapcsolatos ismereteinket összefoglalva és 
kiegészítve megadhatjuk az interferencia feltételeit: 

1. a hullámok frekvenciája legyen azonos, 
2. ne legyenek egymásra merılegesen polarizáltak, 
3. fázisuk különbsége legyen idıben állandó, 
4. amplitúdójuk legyen összemérhetı, 
5. a hullámforrástól a találkozási helyig megtett útjuk különbsége ne legyen túl nagy, különben 

a második hullám beérkezésekor az elsı már lefutott. 
A 3. és 5. feltétel a fénykibocsátás módjának következménye: az atomi hullámforrások emissziója 
nincs mindig összhangban, s e források véges hullámvonulatokat bocsátanak ki. Azokat a hullámo-
kat, melyek kielégítik ezeket a feltételeket, koherens hullámoknak nevezzük. A fenti feltételeket 
ezért koherenciafeltételeknek nevezzük. 
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A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás, folytonos színkép. Bohr mo-
dell, vonalas színkép. A fény kettős természete. Fényelektromos hatás 
Fénynek nevezzük az elektromágneses spektrum látható tartományát. Fény keletkezésérıl tehát 
akkor beszélhetünk, ha valamilyen módon ebbe a tartományba esı hullám keletkezik. A hullámok 
keltése energiaátalakulás következménye. Ha például egy szilárd test melegítés hatására fényt bo-
csát ki, a belsı energia elektromágneses sugárzássá alakul. Fény keletkezhet pl. az egyensúlyinál 
magasabb energiaállapotba kényszerített (gerjesztett) atomok egyensúlyi állapotba kerülésekor. A 
gerjesztett állapotot okozhatja pl. a gáz halmazállapotú anyag hevítése, de a gáz semleges atomjai-
nak elektromos térrel felgyorsított ionokkal való ütközése is, vagy kémiai átalakulás. Minden felso-
rolt esetben az történik, hogy elektromosan töltött részecskék rendezetlen vagy rendezett mozgásuk 
következtében idıben változó elektromágneses teret hoznak létre. A továbbiakban két gyakran elı-
forduló fénykeltési folyamat jellemzıit fogjuk részletesen megismerni, és ezen keresztül megismer-
kedünk a létrejövı fény sajátosságaival. 

Az elektrodinamika fenomenologikus leírási módszer, mely – természetébıl adódóan – nem foglal-
kozik a jelenségek mikrofizikai hátterével. A kémiai anyagot és a mezıt – szinguláris helyektıl 
eltekintve – hely és idı szerint folytonosan deriválható függvényekkel, az állapotjelzıkkel, írja le, 
vagyis kontinuumként kezeli. Az energiaátadással járó jelenségek leírásához termodinamikai fo-
galmakat és módszereket kell használnunk. A termodinamika az elektrodinamikához hasonlóan 
fenomenologikus leírási módszer. E módszerrel nyilvánvalóan nem tudjuk teljes körően leírni az 
atomi szinten lejátszódó jelenségeket. A fénykibocsátás mechanizmusainak megértéséhez a mikro-
szkopikus rendszerek leírásához használt módszereket is használnunk kell. Alapvetı mechanikai 
törvények mellett szükséges tehát néhány statisztikus mechanikai összefüggést is megismernünk. 

Egydimenziós harmonikus oszcillátor 
Mozogjon egy tömegpont egyenes mentén, pusztán lineárisan rugalmas mezı hatása alatt (a tömeg-
pontra tehát az egyensúlyi helyzetétıl mért elmozdulással arányos visszatérítı erı hat). A leírt moz-
gás egydimenziós harmonikus rezgésnek nevezzük. Ezt a mechanikai rendszert jellemezhetjük a 
rezgı tömeg mechanikai energiájával: 

 ( )2 2 2 2 21 1 1
;

2 2 2
E Dx mx m x xω= + = +ɺ ɺ  

D a rugalmas mezı direkciós ereje,ω  a kialakult rezgés körfrekvenciája. Az energia arányos a kité-
rés és a sebesség négyzetével, vagyis klasszikus fizikai feltételezések mellett tetszıleges értékő. 

Termodinamikai egyensúly 
Egy rendszert akkor tekintünk egyensúlyban lévınek, ha benne a fizikai jellemzık eloszlása homo-
gén. Két rendszer termikus egyensúlyáról akkor beszélünk, ha a rendszerek külön-külön úgy vannak 
egyensúlyban, hogy termodinamikai jellemzıik megegyeznek. Az egyensúly hiánya a rendszeren 
belüli áramláshoz vezet. Az áramlás akkor szőnhet meg, ha a rendszer elérte egyensúlyi állapotát. 
Például a nyomás inhomogén eloszlása esetén a térfogatáram, a hımérséklet egyenlıtlen eloszlása 
esetén a belsı energia árama, hıátadás jön létre. 
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Statisztikus mechanika 
A fizikának ez a fejezete a sokelemő anyaghalmazok – igen nagy számú részecskébıl felépülı 
rendszerek – leírásával foglalkozik. Viszonylag kis mennyiségő anyag esetében is igen nagy számú 
alkotórészrıl beszélhetünk, hiszen például 2g (1mol) hidrogénben 6,02 103 molekula található. A 
makrofizikai jellemzık meghatározását úgy végzi el, hogy a halmazt felépítı mikroszkopikus ré-
szecskék egyedi fizikai jellemzıibıl – pl. hely, sebesség, energia – átlagértékeket számít. A fáziste-
ret (ebben egy pontnak három hely- és három impulzuskoordinátája van) igen nagyszámú részre – 
elemi cellára – osztja. A halmazt felépítı részecskékre, a cellák méretére és a részecskék cellák kö-
zötti eloszlására vonatkozó alapfeltevések megválasztása dönti el, milyen anyaghalmazra érvényes 
a statisztika. Ha minden elemrıl megadjuk, melyik fáziscellában helyezkedik el, a rendszer egy 
mikroeloszlását kapjuk. Egy makroállapot statisztikus súlya az állapotot megvalósító 
mikroeloszlások számát jelenti. A statisztikus súly közvetlen kapcsolatban áll a termodinamikából 
ismert entrópiával. 

Ekvipartíció 
Egy termodinamikai egyensúlyban lévı rendszer minden egyes részecskéje a rá jellemzı termodi-
namikai szabadsági fokkal arányos átlagos energiával rendelkezik. (Termodinamikai szabadsági fok 
azoknak a koordinátáknak, és koordináta idıderiváltaknak a száma melyek a részecske energiáját 
megadó kifejezésben négyzetesen szerepelnek.) Az egy szabadsági fokra jutó átlagos energia a hı-
mérséklettel arányos: 

 1

2f kTε =  

A Boltzmann statisztika 
A részecskék energiájának egyensúlyi eloszlását adja meg zárt halmazban, ha a klasszikus fizika 
feltevései érvényesek, azaz: 

• a fáziscellák mérete tetszılegesen kicsiny, 

• egy fáziscellába tetszıleges számú részecske állapota eshet, 

• a részecskék fáziscellák közötti különbözı eloszlásai egyformán valószínőek, 

• a részecskék megkülönböztethetık, (két mikroszkopikus állapot, mely pusztán abban külön-
bözök, hogy két részecskét felcserélünk, különbözı) 

Legyen a részecskék számaN , az iε energiával rendelkezı részecskék számaiN , az energiacellák 

száman . A Boltzmann eloszlás szerint annak a valószínősége, hogy egy halmazelem energiája iε : 
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A hőmérsékleti sugárzás 
Szüntessük meg két különbözı hımérséklető szilárd test között a hıvezetés és áramlással megvaló-
suló hıátadás lehetıségét például úgy, hogy vákuumba helyezzük ıket. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a termikus egyensúly ebben az esetben is beáll, vagyis a melegebb test felıl a hidegebb irá-
nyába energia áramlik mindaddig, amíg a hımérsékletek különböznek. Valójában mindkét test su-
gároz és el is nyel energiát, de az egyensúly beálltáig a hidegebb test több energiát nyel el, mint 
amennyit kisugároz, és a melegebb többet sugároz, mint amennyit elnyel. Az egyensúly ily módon 
nem azt fogja eredményezni, hogy a testek megszőnnek sugározni, hanem azt, hogy beáll a dinami-
kus egyensúly, melyben az egyes testek által elnyelt és kisugárzott teljesítmény egyenlı. A hımér-
sékleti sugárzás forrása a termikus egyensúlyban lévı kibocsátó test atomi részecskéinek termikus 
mozgása. A keletkezı elektromágneses tér változását pontról pontra végigkövetni lehetetlen. Azt 
várjuk, hogy termikus egyensúly esetén a sugárzási tér a homogén anyagok mintájára makroszkopi-
kus szempontból egyöntetően viselkedik.  

A hımérsékleti sugárzással kapcsolatos kvalitatív tapasztalatok régrıl ismertek 

• a melegebb test spontán módon hől, a hidegebb melegszik 

• a sugárzás erıssége a test hımérsékletével gyorsan nı 

• a hımérséklet növekedésével az izzó test színe változik 

• a sugárzás erıssége ugyanazon hımérséklető testek esetén a felület színétıl, érdességétıl is 
függ. 

Az abszolút fekete test 
A sugárzásra vonatkozó kvantitatív összefüggések meghatározásához vezessük be az spektrális ab-
szorpcióképesség fogalmát:a a testet érı adott hullámhosszú sugárzási energiából a test által elnyelt 
rész aránya testre esı adott hullámhosszúságú sugárzás teljes energiájához viszonyítva. Ez az a rész 
melyet a test nem ver vissza és nem ereszt át. Hasonló módon tudjuk definiálni azr reflexióképessé-
get és at transzmisszióképességet. Nyilvánvaló, hogy 

 1.a r t+ + =  

Legyen adott hullámhosszon a test egységnyi felülető darabja által idıegység alatt kisugárzott ener-
giának a felületi normális körüli egységnyi térszögre jutó részeE. Bár Ea hımérsékletnek, a felületi 

minıségnek és a kisugárzás hullámhosszának függvénye, azE aarány már csak a hullámhossz és a 

hımérséklet függvénye. Ez a Kirchhoff törvény, mely termodinamikai megfontolások alapján leve-

zethetı; az ( ),E a e T λ= hányados a test emisszióképessége. 

A feketetestre az jellemzı, hogy a rá esı elektromágneses hullámokat a hullámhossztól függetlenül 
teljesen elnyeli, vagyis az a abszorpcióképessége egységnyi. Feketetest szimulálására olyan dobozt, 
üreget szokás használni, mely majdnem teljesen zárt, csak egy a felületéhez képest kicsiny nyíláson 
közlekedik a külvilággal, és a belsı falat nagy abszorpcióképességő bevonat takarja. Jó közelítés 
például egy belül kormozott falú fémdoboz. Tapasztalat szerint az ilyen üreg sokkal feketébbnek 
látszik, mint a bevonatként használt korom. Ha izzítjuk a dobozt, a lyuk láthatóan fényesebben fog 
világítani, mint az izzó doboz külsı felszíne. Elfogadjuk Kirchhoff feltételezését, mely értelmében 
egyensúlyban a sugárzás az üreget frekvenciától függetlenül egyenletesen tölti ki, izotrop és polari-
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zálatlan. A sugárzás energiasőrősége és az energia frekvencia szerinti eloszlása csak a hımérséklet-
tıl függ, független az üreg falának minıségétıl és az üreg alakjától, méretétıl. 

A fenomenologikus termodinamika meghatározza aV térfogatú,T hımérséklető üregben kialakuló 
sugárzási tér teljes energiáját: 

 4E T Vσ= . 

Ez a Stefan-Boltzmann törvény, benne 8 2 45,67 10 W m Kσ −= konstans mennyiség. A törvény 

azonban nem mond semmit az energia frekvencia szerinti eloszlásáról. Ezt illetıen pusztán 

fenomenologikus módszerekre támaszkodva Wien jutott legtovább, szerinte a ( ), dν ν ν+ frekven-

ciatartományba esı energia: 

 ( ) 3,E T Vf
T

νδ ν ν δν =  
 

, 

az ( )f Tν függvény alakja azonban fenomenologikus módszerrel nem határozható meg 

A Planck-féle sugárzási törvény 
A hımérsékleti sugárzás leírásának alapja annak meghatározása, hogy izzó testek által kibocsátott 
elektromágneses sugárzás intenzitása vagy energiasőrősége, hogyan függ a frekvenciától adott hı-
mérsékleten. A klasszikus fizika alapján végzett számítások a mérési tapasztalatoktól eltérı ered-
ményre vezettek. A Ragleigh-Jeans-törvény adta parabola alakú eloszlási görbe csak alacsony frek-
venciákon mutatott jó egyezést a tapasztalattal, a Wien-törvény pedig csak magas frekvenciákon 
adta ki a mérési eredményeket. A közbensı frekvenciatartományban azonban jelentıs az eltérés az 
elmélet és kísérleti adatok között. Az elmélet a Boltzmann statisztika és a Maxwell elmélet alapján 
nem tudta visszaadni a tapasztalati görbéket.  

Planck az egyetem elvégzése után kezdetben hosszú ideig termodinamikával foglalkozott. A hımér-
sékleti sugárzás problémájához is termodinamikai módszerrel nyúlt hozzá. İ a tükrözı falakkal 
ellátott üregben kialakult egyensúlyi sugárzás entrópiáját számította ki, és ebbıl következtetett az 
eloszlásgörbére. Számítási eredményei ráillettek a tapasztalati görbére, de az elméleti magyarázattal 
még nem volt megelégedve. Két hónapos kemény munkával végül sikerült a korrekt elméleti ma-
gyarázatra is rátalálnia. A kérdéssel foglalkozó nagy elıdök, különösen Kirchhoff és Clausius meg-
állapították, hogy az energia frekvencia szerinti eloszlása független attól, hogy milyen anyag bo-
csátja ki a sugárzást. Planck nagyszerő meglátása a következı volt: ha független az eloszlás az 
anyagi minıségtıl, akkor olyan modell tehetı a sugárzó test helyébe, amellyel tud számolni. Ilyen 
lehet például a lineáris harmonikus oszcillátorok rendszere. Az volt az elgondolása, hogy a tükrözı 
falakkal ellátott üreg tele van különbözı frekvenciájú lineáris oszcillátorok rendszerével. Az 
ekviparticó tételét, a harmonikus oszcillátor energiájának kifejezését és a Boltzmann-statisztikát 
használva nem kellett mást tennie, mint az oszcillátor modellre kiszámítani az energiaeloszlást 
egyensúlyi állapotban. Ha a klasszikus fizika alapján számolt, akkor a Rayleigh-Jeans-törvényhez 
jutott. Planck a számítások megismétlésekor feltételezte, hogy az oszcillátor a hagyományos felfo-
gással ellentétben nem folytonosan, hanem kis adagokban, kvantumokban bocsátja ki a sugárzást 
(természetesen ez az energia elnyelésére is teljesül, mert az egyensúly azt jelenti, hogy az idıegység 
alatt kisugárzott és elnyelt energia egyenlı). A megismételt számítás akkor vezetett a kísérleti 
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eredményekkel jól egyezı görbéhez, ha az energiaadagot, (kvantumot) arányosnak vette a frekven-

ciával. Az arányossági tényezı hatás ( )energia idı×  dimenziójú mennyiség volt, ezért hatáskvan-

tumnak nevezte el (ma Planck-állandónak mondjuk). Planck még a Nobel-elıadásában is említette, 
hogy kezdetben úgy gondolta, a kvantumhipotézis csak matematikai trükk, a valóságban az energia 
folytonosan változik. 1905-ben lépett Einstein a fizika színterére. Öt híres dolgozatot jelentetett meg 
1905-ben, többek között a fényelektromos jelenségrıl szólót, de ugyanekkor jelent meg a speciális 
relativitáselméleti dolgozata is. Einstein a hımérsékleti sugárzással kapcsolatban Planck munkájára 
hivatkozva azt mondja, hogy nem csak arról van szó, hogy az oszcillátor kvantumokban bocsátja ki 
az energiát, meg kvantumokban nyeli azt el, hanem maga a sugárzási tér, az elektromágneses mezı 

energiája kvantált, a monokromatikus sugárzási tér energiája hν nagyságú kvantumok összessége. 
Ezeket a részecsketulajdonságokkal rendelkezı kvantumokat nevezzük fotonoknak. Einstein e foto-
nok és a kristályrácsbeli szabad elektronok kölcsönhatásával magyarázta meg a fényelektromos 
jelenséget, elsısorban ezért kapta meg az 1921. évi a fizikai Nobel-díjat. Planck 1913-ban, tehát a 
kvantumhipotézis közzététele után 13 évvel, három professzortársával együtt javasolta Einsteint a 
Porosz Tudományos Akadémia tagjának. Az ajánlásban szerepel Einsteinre vonatkozóan a követke-
zı mondat: Spekulációiban néha szeret túllıni a célon, mint például a fénykvantum hipotézisével, 
de ezt nem rójuk fel neki. Tehát 1913-ban Planck még mindig úgy gondolta, hogy amit ı 1900-ban 
kitalált, az pusztán matematikai trükk volt. 

A sugárzási törvény levezetésekor a fekete testet egya oldalú, ideálisan vezetı falú kocka alakú 
üreggel modellezzük. A kockában a falakon végbemenı visszaverıdések következtében 
elektrommágneses állóhullámok jönnek létre. Az állóhullámok hullámhossza olyan, hogy a falakon 
csomósíkok alakulnak ki. Természetesen az üreg belsejében is lehetnek csomósíkok, így a kocka 
a oldalhosszúsága a hullámhossz felének egészszámú többszöröse. A három térbeli iránynak megfe-
lelıen ez meghatározza az állóhullám térbeli periodicitását: 

 ; ;
2 2 2

ynxn zn

x y z

a a a

n n n

λλ λ= = =  

ahol , ,x y zn n n pozitív egész. A hullámhossz és a frekvencia közötti kapcsolat figyelembevételével 

belátható, hogy a kialakuló állóhullámok frekvenciája 

 2 2 2

2n x y z

c
n n n

a
ν = + +

 

(ca fénysebesség vákuumban). 

Az elektromágneses hullám transzverzalitása miatt a állóhullám-amplitúdók a terjedés irányába 
mutató 

 x x y y z zn n n= + +n e e e  

vektorra merıleges síkban fekvı két egymásra merıleges, egymástól független komponensre bont-
hatók. Ennek következtében az üregben lévı elektromos és mágneses tér energiájának meghatáro-

zásakor minden frekvenciához két-két független (( ) ( ), 1;2s s
n nE H s= ) amplitúdót kell figyelembe ven-

nünk. Azt mondhatjuk, hogy az üregben lévı elektromágneses tér az , , ,x y zn n n s számokkal meg-
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határozott úgynevezett rezgési módusokból épül fel. A módusok egymástól független harmonikus 
oszcillátoroknak tekinthetık, így az elektromágneses tér energiája csatolatlan harmonikus oszcillá-
torok energiájának összegeként adódik. 

Határozzuk meg, hány olyan oszcillátor van az üreg elektromágneses terében, melynek frekvenciája 
kisebb egy adottν értéknél. Ilyen osszcillátorra: 

 2 2 2 ,
2 x y z

c
n n n

a
ν+ + ≤  

vagyis 

 
2

2 2 2 2
.x y z

a
n n n

c

ν + + ≤  
   

Ábrázoljuk a fenti összefüggésnek megfelelı számhármasokat egy , ,x y zn n n tengelyekkel meghatá-

rozott derékszögő Descartes-koordinátarendszerben. Az egyes számhármasoknak a pozitív egész 

koordinátájú pontok feleltethetık meg. A feltételt kielégítı számhármasok egy 2R a cν= sugarú, 

origó közepő gömb pozitív koordinátasíkok kimetszette nyolcadába esnek. Az egyes számhárma-
sokhoz rendeljük hozzá azt az egységkockát melynek origóhoz legközelebbi csúcsa a kiszemelt 
rácspont. A feltételnek megfelelı számhármasokhoz rendelt kockák összes térfogata tehát jó közelí-
téssel a gömbnyolcad térfogata. A számhármasok száma tehát 

 
3

31 4 2

8 3 6

a
R

c

π π ν =  
 

 

Mivel minden számhármashoz két polarizációjában különbözı hullám kapcsolódik, aza oldalhosz-
szúságú kocka alakú üregben aν -nél nem nagyobb frekvenciájú oszcillátorok száma 

 ( )
3

8

3
Z V

c

π νν  =  
 

 

Vaz üreg térfogata. A ( ),ν ν δν+  szők frekvenciatartományhoz az üregben 

 ( ) 2
3

8 V
Z

c

πδ ν ν δν=  

számú oszcillátor tartozik. Weyl bebizonyította, hogy az oszcillátorok számát meghatározó össze-
függések az üreg alakjától függetlenül érvényesek. 

Tegyük fel, hogy egy módus energiája 

 ( ) ( ) ( )0 ,  1;2;3... .n n nε ν ε ν= =  

A ( )0ε ν  értékét egyenlıre nem rögzítjük, pl. a ( )0 0ε ν → határeset az oszcillátor energiájának foly-

tonos változását jelenti. Számítsuk ki az oszcillátorok energiájának átlagértékét a Boltzmann elosz-
lás felhasználásával: 
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Alakítsuk át elıször a nevezıt: 
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Ez konvergens végtelen mértani sor, összege ( ) 0
1 11 ,  1,  ,kTa q a q eε−− = =  tehát 
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Vezessük be a 1 kTξ = − jelölést. Vegyük észre, hogy 
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így 
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A fentieket behelyettesítve és egyszerősítve az átlagértékre az: 

 ( )
0

0

1kTe
ε
εε ν =

−
 

kifejezés áll elı. Mint már beláttuk, a ( ), dν ν ν+  frekvenciatartományban 

 ( ) 2
3

8 V
Z

c

πδ ν ν δν=  

oszcillátor található, tehát a hımérsékleti sugárzás spektrális eloszlását a 

 ( ) ( ) ( )
0

20
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8
,

1kT

V
E T Z
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e

ε
ε πδ ν ε ν δ ν ν δν= =
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összefüggés adja. Már szó volt róla, hogy fenomenologikus módszerekre támaszkodva Wien a 

( ), dν ν ν+ frekvencia tartományba esı energiára a 

 ( ) 3,E T Vf
T

νδ ν ν δν =  
 

 

összefüggést kapta. A két alakot összevetve: 
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Mivel a jobb oldal csak a Tν hányadostól függhet,0ε szükségképpen arányos aν frekvenciával. 

Planck az – azóta róla elnevezett – arányossági tényezıt h-val jelölte. Így 

 ( ) 2
3

8
,

1
h

kT

h V
E T

c
e

ν
ν πδ ν ν δν=
−

. 

Ez a Planck-féle sugárzási törvény. A kísérleti eredményekkel egyezı görbét a 346,626·10 Jsh −= ér-

ték ad. Max Planck hımérsékleti sugárzásra vonatkozó felismerése volt az elsı olyan törvényszerő-
ség, mely a klasszikus fizika érvényességi körén teljes mértékben kívül esett. A klasszikus fizikai 
ismeretek alapján nem magyarázható, hogy az elektromágneses mezı hordozta energia nem változ-
tatható tetszılegesen. A Planck-állandó kicsiny értéke miatt ez a jelenség makroszkopikus szinten – 
tehát érzékszerveink szintjén – nem érzékelhetı. Ez magyarázza azt, hogy az elektromágneses mezı 
ezen tulajdonságát csak a XX. században fedezték fel. Bár a fekete test és a mezı közötti energiaát-
adás „adagokban” valósul meg, a hımérsékleti sugárzás esetében minden frekvenciához tartozik 
intenzitás, pontosabban az intenzitás folytonos függvénye a frekvenciának (vagy a hullámhossz-
nak). A fekete test színképe folytonos. 

A Bohr féle atommodell 
A most ismertetendı modell az atomfizika fejlıdésének kezdeti stádiumában született. Bohr célja a 
hidrogénatom és az elektromágneses tér közötti energiaátadási folyamat modellezése volt. Mára 
már nyilvánvalóak a modell korlátai, az alkalmazásával kapott eredmények azonban – a modell 
szők érvényességi körén belül – a mérési eredményekkel nagyon pontos egyezést mutatnak. Egy-
szerősége okán bemutatása ma is hasznos, hiszen egy az érzékszerveinkkel elérhetı világon kívüli 
jelenségkörrıl szemléletes és könnyen áttekinthetı képet ad. 

A Bohr-posztulátumok: 

1. a vizsgált atom vagy ion pontszerő, pozitív töltéső magból, és egy elektronból áll; 
2. az elektront és a mag között elektrosztatikus kölcsönhatás ébred, ezen kívül más erı nem lép 

fel; 
3. az elektron a nála sokkal nagyobb tömegő, így az inerciarendszerben mozdulatlannak tekin-

tett mag körül egyenletes körmozgást végez; 
4. a rendszer csak akkor van egyensúlyi állapotban, ha az elektron magra vonatkoztatott impul-

zusnyomatéka a Planck-állandó 2π -ed részének egész számú többszöröse, ekkor elektro-
mágneses energiakibocsátás vagy -elnyelés nincs. 

Az elsı és a második posztulátum nem mond ellent a klasszikus fizika törvényeinek. A harmadik 
posztulátumban elıírt mozgás klasszikus fizikai ismereteink szerint nem lehetséges. A gyorsulva 
mozgó elektron ugyanis idıben változó elektromágneses teret kelt. Az ilyen tér elektromágneses 
hullám formájában energiát von el a részecskétıl. Az energiaveszteség rövid idın belül a rendszer 
összeomlását eredményezné, ezért szükséges a semmilyen klasszikus fizikai elméletbıl nem szár-
maztatható negyedik posztulátum. 
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Határozzuk meg a Bohr-posztulátumoknak megfelelı rendszer stabil állapotaihoz tartozó energiaér-

tékeket. A mag töltése azeelemi töltésZegész számú többszöröse. Az elektron tömegét jelöljük em -

vel, a körmozgás szögsebességét pedigω -val. A pálya sugár legyenr . A centripetális gyorsulás 

 2
cpa rω=  

A Coulomb-erı centripetális irányú, abszolút értéke: 
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e
F kZ

r
 =  
   

ka Coulomb állandó. A Newton-féle 

 e cp cpm a F=  

 

mozgásegyenletet használva: 
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e
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Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát2r -vel: 
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2 2e

e
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A keringı elektron kinetikus energiája 

 ( )21
,

2 eT m rω=  

Coulomb-energiája pedig 
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tehát 

 
1

,
2

T V= −  

így rendszer összes energiája 

 
21
.

2

e
E T V kZ

r
= + = −  

(A negatív elıjel mutatja, hogy az elektron kötött állapotban van, tehát csak energiafelvétel árán 
lehet a Coulomb-mezıbıl kiszabadítani.) 
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Szorozzuk meg a mozgásegyenlet mind két oldalát3
em r -bel: 

 2 2 4 2
e em r kZe m rω = . 

A keringı elektron magra vonatkoztatott impulzusnyomatéka a negyedik posztulátum szerint: 

 2
em r nω = ℏ  

( n  természetes szám,ℏ pedig a Planck-állandó 2π -ed része). Ezt figyelembe véve 

 ( )2 2
en kZe m r=ℏ ; 

a körpályák sugara tehát 
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Az 1n= -hez tartozó  
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az úgynevezett Bohr-sugár. (Ha 1Z = , akkor 0.0529 nmBr = , ez az alapállapotban lévı hidrogén-

atom sugara.) 

A rendszer összes energiája 
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a stabil állapotokhoz diszkrét energiaértékek adódtak. 

Az in és az fn  állapotok közötti átmenet során az atom energiája 
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értékkel változik. Ha j in n> , a rendszer energiája nı, fordított esetben csökken. Az energia növelé-

se (gerjesztés) történhet ütközéssel vagy elektromágneses energia elnyelésével (abszorpció), az 
energia úgy csökken, hogy a rendszer elektromágneses energiát bocsát ki (emisszió). Az atom és az 
elektromágneses tér kölcsönhatása során tehát csak diszkrét energiaadagok átadására kerülhet sor. 
Az atomok vagy ionok kisugározta elektromágneses térben tehát csak a kibocsátásra jellemzı diszk-
rét frekvenciák jelennek meg: 
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A hullámhossz és a frekvencia közötti cν λ= kapcsolatot és a Coulomb-állandóra vonatko-

zó 01 4k πε= összefüggést figyelembe véve 
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vagy bevezetve az 
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Rydberg-állandót: 
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A hidrogénatom esetében 1Z = , vagyis 
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, 

ez jól egyezik a hidrogén színképére már a XIX. században kísérletileg kapott eredményekkel. 

A fényelektromos jelenség 
Az eddigieket összefoglalva láthatjuk, hogy a fény bizonyos kísérleti körülmények között elektro-
mágneses hullám, a kémiai anyaggal való kölcsönhatása során csak diszkrét adagokban képes ener-
giát átadni illetve átvenni. Makroszkopikus léptékben ez a diszkrét energiaátadás nem érzékelhetı, 
mivel az energiaadagok kicsinyek. Mikroszkopikus szinten viszont a kvantumos energiaátadás az 
egyetlen logikus magyarázata számos jelenségnek. Mint láttuk, a feketetest-sugárzás energiájának 
spektrális eloszlása illetve a szabad atomok színképének (energiaelnyelésének és -kisugárzásának) 
magyarázata az elektromágneses tér energiájának „szemcsézettsége”.  

A következıkben az elektromágneses sugárzás és a kémiai anyag kölcsönhatásának még egy típusát 
kívánjuk bemutatni. A vizsgálandó jelenség a fényelektromosság nevet viseli. 

 

 



Fénytan, Színdinamika 

32 
 

Összeállítás a fényelektromos jelenség vizsgálatára 

 

Az ábrán látható elrendezésben egy átlátszó vákuumcsıben rácsszerő anódot (A) és vele szemben 
alkálifém katódot (K) helyeztünk el. A potenciométer (P) csúszkájának mozgatásával elérhetı, hogy 
az anód a katódhoz képest pozitív vagy negatív potenciálon legyen. A körben elhelyezetünk egy 
galvanométert (G), egy érzékeny árammérıt is. A rácsszerő anódon keresztül a katódot változó szí-
nő monokromatikus fénnyel világíthatjuk meg. 

A következıket tapasztaljuk: 

• megvilágítás hiányában a potenciométer semmilyen állása mellett sem folyik áram, 

• tetszıleges intenzitás mellett, egy adott frekvenciánál (határfrekvenciánál) alacsonyabb 
frekvenciájú fény az anód semmilyen potenciálja esetében sem eredményez áramot, 

• ha az anód potenciálja pozitív, és éri a katódot, rögtön a megvilágítás megkezdése után a 
galvanométer kitér; ha a megvilágítás megszőnik, áram sem folyik; 

• a megvilágítás intenzitásának növelése az áram erısségének arányos növekedését eredmé-
nyezi, 

• a határfrekvenciát meghaladó rezgésszámú sugárzást alkalmazva és a az anód potenciálját 
csökkentve egy negatív potenciálértéknél (zárópotenciál) az áram megszőnik; a 
zárópotenciál független a fényintenzitástól.  

A fenti jelenségeket Einstein a következıképpen magyarázta: A fény – elektromágneses sugárzás – 

a fémen belül szabadon mozgó elektronoknakhν adagokban ad át energiát. Annak a valószínősége, 
hogy egy elektron egyidejőleg egynél több energiaadaghoz jut, elhangolható. A fém-vákuum határ-
felület a fémre jellemzı magasságú potenciállépcsıként viselkedik. Ahhoz, hogy egy szabad elekt-
ron el tudja hagyni a fémet, energiájának el kell érnie a potenciállépcsı magasságának és az elemi 

töltésnek a szorzatát, ez a kW kilépési munka. Az elektron termikus energiája a sugárzás energia-

kvantuma mellett elhanyagolható. Ha tehát az elnyelt energiából kivonjuk a kilépési munkát, a kilé-
pett elektron T  mozgási energiáját kapjuk: 

 kh W Tν − = . 

Hasonló módon magyarázható a fotoellenállások és félvezetı fotodiódák mőködése is. Ezekben az 
esetekben az elnyelt energiaadagok azt eredményezik, hogy elektronok jelennek meg a vezetést 
lehetıvé tévı energiatartományban. A fény intenzitásának mérésére használt számos mérıeszköz 
mőködése a fényelektromos jelenség valamelyik formáján alapul.

 



Fénytan, Színdinamika 

33 
 

 

 

Fényforrások fizikai jellemzése. A fényforrások típusai. A fényforrások fé-
nyének spektrális eloszlás szerinti jellemzése 

Fényforrások 
A fényforrások jellemzésekor számos szempontot figyelembe vehetünk. Lehetséges például a sze-
rint csoportosítanunk a fényforrásokat, hogy a természetben elıfordulnak-e vagy csak az emberi 
tevékenység eredményeként jönnek létre. A továbbiakban elsısorban a mesterséges fényforrások 
fizikai jellemzésével fogunk foglalkozni. Az általánosan használt jellemzık jelentésének tisztázásá-
hoz azonban röviden foglalkoznunk kell a természetes fényforrások tulajdonságaival is. 

A természetben elıforduló fényforrásokat lehet eredtük helye szerint csoportosítani, például csilla-
gászati vagy földi eredetőek-e. A legfontosabb csillagászati eredető fényforrások a Nap és a Hold, 
és a csillagok fénye. A földi eredető fényforrásokat különbözı természeti jelenségekhez köthetjük. 
A természeti jelenségek lehetnek az élettelen környezet megnyilvánulásai: villámlás, tőz, vulkánki-
törések izzó anyaga, lumineszcencia, fluoreszcencia, foszforeszcencia.  

Lumineszcencián értjük a fénysugárzás azon eseteit, amikor a fénykibocsátás oka nem a hımérsék-
leti sugárzás. Fluoreszcencia esetében (mint a lumineszcencia speciális esete) a fénnyel megvilágí-
tott anyag maga is fényt bocsát ki, melynek spektruma jellemzı az anyagra és általában a gerjesztı-
énél nagyobb hullámhosszúságú. Fluoreszkáláskor a beesı fényt elnyelik az atomok, molekulák, 
majd többnyire megváltozott hullámhosszal emittálják addig, amíg fennáll a gerjesztett állapot. A 
lumineszcencia másik fontos fajtája a foszforeszcencia. Ekkor a világítás a gerjesztés után is hosz-
szabb-rövidebb ideig még fennmarad. Míg a fluoreszcencia esetén a fény abszorpciójának és emisz-
sziójának elemi folyamata ugyanazon molekulában, atomban történik, addig a foszforeszcenciánál 
általában ez nem így van, utóbbi esetben igen bonyolult tárolási mechanizmus iktatódik az abszorp-
ciós és emissziós folyamat közé. A fény létrejöttének okai lehetnek az élıvilágban elıforduló jelen-
ségek is, mint például a biolumineszcencia. 

Az emberi fényérzékelés, látást kialakulását alapvetıen a természetben elıforduló leggyakoribb 
fényforrások jelenléte határozta meg. Nyilvánvalóan a Nap közvetlen illetve a Holdról visszaverı-
dött fénye az, amely a legnagyobb jelentıséggel bírt ebben a folyamatban. A Nap fénye jó közelí-
téssel az5800K hımérséklető feketetest sugárzásának felel meg. 

Az emberben kialakuló fényerısségérzet – a fenti evolúciós okok következtében – nem egyszerően 
a sugárzó energiával arányos, hanem jellegzetes módon függ a fény frekvenciájától is. A fényfor-
rások jellemzésekor éppen ezért nem pusztán a kisugárzott energia, hanem annak „láthatósága” fon-
tos szereppel bír. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy – mint késıbb részletesebben ismertetésre 
kerül – az emberi szemben két különbözı fénydetektor típus található. Az egyik detektorsejt-típus 
kis intenzitású megvilágítás mellett mőködik optimálisan (skotopikus látás) a másik a nappali meg-
világításnak megfelelı fényviszonyok melletti látásért felel (fotopikus látás). Így a kialakuló érzet 
attól is függ, hogy az érzékelésben melyik detektortípus a domináns. Ha pusztán a sugárzott energia 
szempontjából vizsgálódunk, – például azt akarjuk tudni, mennyire vesz igénybe egy felületet az ıt 
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ért sugárzás, – akkor radiometriai mennyiségeket használunk. Ha a sugárzás által kiváltott érzet 
szempontjai a döntıek, fotometriai mennyiségekkel jellemezzük a sugárzást. 

Radiometriai mennyiségek 

Ha valamely nyaláb kiválasztott keresztmetszetében metszeténdt idı alattdQsugárzási energia 

áramlik át, akkor a sugárzási teljesítmény (energiaáram): 

 .
dQ

dt
Φ =  

A teljesítménysőrőség adott irányban adΦ  sugárzási teljesítmény és adS felületelem adott irányra 
merıleges vetületének hányadosa: 

 
cos

d
E

dS ϑ
Φ=  

(ϑ a kiválasztott irány és a felületi normális szöge.) 

A sugárerısség a sugárforrást elhagyó, az adott irányt tartalmazódΩ térszögben terjedıdΦ sugárzott 
teljesítmény és adΩ térszög hányadosa: 

 

d
I

d

Φ=
Ω . 

A sugársőrőség adott irányban adI sugárerısségnek és adS felületelem adott irányra merıleges 
vetületének hányadosa: 

 
2

cos

d
L

d dS ϑ
Φ=

Ω
 

A kisugárzott teljesítmény a sugárzó felületdSnagyságú darabján kilépı teljesítménydΦ és adS fe-
lületelem hányadosa:  

 

d
M

dS

Φ=
. 

A sugárzás spektrális sugársőrősége adλ hullámhossz-tartományra esı dL sugársőrőség és adλ  
hullámhossz-tartomány hányadosa: 

 

dL
L

dλ λ
=
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A fentebb definiált mennyiségeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

Megnevezés Jel Mértékegység 

Sugárzott energia Q joule J  

Sugárzási teljesítmény Φ  watt W  

Besugárzás E  watt per négyzetméter 2W m  
Sugárerısség I  watt per szteradián W st 
Sugársőrőség L  watt per szteradián per négyzetméter 2W st m

 Kisugárzott teljesítmény M
 

watt per négyzetméter 2W m  
Spektrális sugársőrőség Lλ  watt per szteradián per köbméter 3W st m  

Fotometriai mennyiségek 
Az érzékelés szempontjából hatásos energia, – amelyet a továbbiakban fényenergiának fogunk ne-
vezni – a spektrális sugárzási teljesítménysőrőség és a ( )V λ  – az úgynevezett láthatósági – függ-

vény segítségével határozható meg. A láthatósági függvény a szem spektrális érzékenységét hivatott 
jellemezni, kísérletileg határozható meg. Szabványosított formáit az alábbi ábra mutatja:  

 

 
A fotopikus és scotopikus láthatósági függvények 

 
A fekete görbék a világosban (fotopikus látás) míg a zöld görbe a sötétben (scotopikus látás) felvett 
láthatósági függvények. A vízszintes tengelyen a hullámhossz található nm-ben. A fototopikus lá-
tásra vonatkozó három görbe: folytonos fekete görbe adja a CIE 1931 szabvány szerinti eloszlást, a 
fekete pontozott görbe a Judd-Vos féle 1978-as módosítását, míg a pontozott fekete vonal a Sharpe, 
Stockman, Jagla és Jägle 2005-ös módosított adatait tartalmazza. A függvények egységre 
normáltak, a fotopikus látás esetén a maximum helye az555nmhullámhossznál van. 

Az ábrán szereplı súlyfüggvényeket és a sugárzási teljesítmény spektrális eloszlását ismerve a 

 ( ) ( )
0

K V dν λ λ λ
∞

′Φ = Φ∫  

integrál határozza meg a fényintenzitást, más néven a fényáramot. A K konstans a fényenergia és a 

sugárzott energia mértékegysége közötti váltószám, értéke:683,002 lm W. 
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( )λ′Φ az egyégnyi hullámhossz-tartományban sugárzott teljesítmény: 

 
( )  .

d

d
λ

λ
Φ′Φ =

 

Ha az emberi érzékelés szempontjából kívánjuk vizsgálni a sugárzás energetikai jellemzıit, akkor 
fotometriai mennyiségeket kell használnunk. Az alábbi táblázat ezeket a mennyiségeket foglalja 
össze. 

Megnevezés Jel Mértékegység 

Fényenergia vQ  lumen szekundum lm s⋅  

Fényáram vΦ  lumen lm  

Megvilágítás  vE  lux ( )2lm m=  lx  

Fényerısség vI  candela ( )lm sr=  cd  

Fénysőrőség vL  candela per négyzetméter 2cd m  
Fénykibocsátás vM  lux ( )2lm m=  lx  

Fényhatékonyság  lumen per watt lm W 
Fényhasznosítás  % % 

A candela az SI rendszer alapmértékegysége, és definíció szerint olyan fényforrás fényerıssége 

adott irányban, amely 12540·10 Hz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki, és sugárerıssége 

ebben az irányban1 683W sr. A furcsa definíció magyarázata a candela eredeti meghatározása: a 

feketetest sugárzó 21 600000 m-nyi felületének fényerıssége a felületre merıleges irányban, a plati-

na dermedési hımérsékletén, 101325 Panyomáson. A 683,002 lm WK = érték magyarázata, hogy 

az 12540·10 Hzfrekvencia a 555,016 nm -es hullámhossznak felel meg, ahol a ( )V λ függvény érté-

ke0,999997 , így 683 0,999997 683,002 lm WK = = adódik. 

Ha valamely fénynyaláb adott metszeténdt idı alattdQν fényenergia áramlik át, akkor a teljesítmény 

jellegő fényáram: 

 

dQ

dt
ν

νΦ =
 

A megvilágítás adott irányban ad νΦ  fényáram és adS felületelem adott irányra merıleges vetületé-

nek hányadosa: 

 cos

d
E

dS
ν

ν ϑ
Φ=

 

A fényerısség a fényforrást elhagyó, az adott irányt tartalmazódΩ térszögben terjedıd νΦ sugárzott 

teljesítmény és adΩ térszög hányadosa: 

 

d
I

d
ν

ν
Φ=
Ω . 
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A fénysőrőség adott irányban adIν fényerısségnek és adS felületelem adott irányra merıleges vetü-

letének hányadosa: 

 

2

cos

d
L

d dS
ν

ν ϑ
Φ=

Ω  

A fénykibocsátás a sugárzó felületdSnagyságú darabján kilépı d νΦ fényáram és adS felületelem 

hányadosa:  

 

d
M

dS

Φ=
. 

A fényhatékonyság a fényáram és a sugárzási teljesítmény hányadosa: 

 
νΦ

Φ  

A fényhasznosítás a fényáram és a sugárforrás felvett P teljesítményének hányadosa: 

 100%
P

νΦ
 

Néhány jellemzı megvilágítási érték: 

Körülmények, fényforrások  Megvilágítás [lux] 
A legfényesebb csillag (Sziriusz) 10-5 
Borult éjszaka csillagokkal 10-4 
Tiszta ég csillagokkal 0,002 
Tiszta ég teliholddal  0,3–1 
Szürkület határa 3,4 
Nappali szoba 50 
Erısen borult nappali idı szabadban 100 
Irodai megvilágítás ajánlott értéke 300-500 
TV-stúdió 1000 
Derült ég nem direkt napfényben 10000-25000 
Direkt napfény 32000-1300000 

Mesterséges fényforrások 
A fényt eredményezı egyetlen emberi tevékenység egészen a közelmúltig az égéshez kapcsolódott. 
Az elektromosság felfedezése eredményezett a mesterséges fényforrások létrehozásában ugrásszerő 
változást. Napjainkra a fejlett világban az égéssel történı fénykeltés szerepe másodlagos. Különö-
sen jelentıs változások zajlottak, zajlanak le a fényforrások fejlıdésében az elmúl néhány évtized-
ben. Egyrészt a környezettudatosság és energiatakarékossági megfontolások, másrészt az ipari tevé-
kenységek egyre intenzívebbé válása egyre újabb és újabb fényforrás-típusok tömeges megjelené-
séhez vezet. A következıkben a teljesség igénye nélkül a napjainkban elterjedt fényforrások alapve-
tı mőködési elveit, és a fénykibocsátásuk fizikai jellemzıit kívánjuk bemutatni. 
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Izzólámpák 

Edison igen sok kísérlet után kifejlesztett egy eljárást, mellyel olyan szénszálat tudott készíteni, 
mely semleges gázban hosszú ideig viszonylag magas hımérsékleten izzásban tartható volt. Ez volt 
az izzólámpák ıse. Az izzás hımérsékleti sugárzást eredményez. A viszonylag magas hımérséklető 
izzás esetében a kisugárzott energia egy része a látható fény tartományába esik. A bevitt energiának 
azonban igen kis hányada alakul látható fénnyé. Az izzás hımérsékletének növelése jelentısen nö-
veli ezt a hányadot. A növekvı hımérséklet azonban az izzószál fokozott párolgását eredményezi. 
Ez kétszeresen is problematikus. Egyrészt az izzószál elvékonyodik, és elıbb utóbb megszakad, 
másrészt az elpárolgott anyag az üveg burkolaton csapódik le, és rontja annak átlátszóságát. A prob-
léma kezelésére a semleges gázhoz klórt adtak, mely egy reverzibilis kémiai folyamat eredménye-
képpen csökkentette a párolgás veszteségét és feloldotta lerakódást az üvegburkolatról. 

A fejlıdés következı jelentıs állomása a wolfram izzószál, az izzószál kettıs spirál alakja és a ne-
héz nemesgáz (kripton) töltés megjelenése volt. Ezek az izzólámpák gyakorlatilag napjainkig szinte 
egyeduralkodó szerepet játszottak a háztartások világításában. Az izzószál hımérséklete 
a2000 3300K− tartományba esik. A magasabb hımérséklető izzás jobb fényhatékonyságot és fény-
hasznosítást jelent, de fokozza az izzószál párolgását, csökkenti az izzó élettartamát. A magas hı-
mérséklető izzószáltól viszonylag távol kell elhelyezkednie a lámpa üvegburájának. Ha az izzó 
üvegburkolatát kvarcüvegre cseréljük, csökkenthetjük a fényforrás méretét, persze au izzó felületi 
hımérsékletének növekedése árán. A semleges gáztöltéshez kevert jód egy olyan reverzibilis kémiai 
ciklust eredményez, mely a magas hımérséklető kvarcüvegrıl feloldja a lecsapódott wolframot, 
létrehozva egy fémhaloidot. A létrejött vegyület az izzószálhoz közeli igen magas hımérséklető 
tartományban disszociál, a kiszabaduló wolfram pótolja az izzószál párolgás veszteségét. 

Az alábbi táblázat szemlélteti az izzólámpák fejlesztése során elért energiahatékonysági jellemzı-
ket. 

Fényforrás Fényhasznosítás (%) Fényhatékonyság (lm/W) 
40 W-os wolframszálas izzó 1,9 12,6 
60 W-os wolframszálas izzó 2,1 14,5 
100 W-os wolframszálas izzó 2,6 17,5 
üvegburkolatú halogén izzó 2,3 16 
kvarcburkolatú halogén izzó 3,5 24 
nagy-hımérséklető izzó 5,1 35 
feketetest 4000 k 7,0 47,5 
feketetest 7000 k 14,0 95 
555 nm-es monokromatikus sugárzó 100 683 

A hagyományos izzók gyártása, alkalmazása rossz energiahatékonysága miatt visszaszorulóban 
van. 

Gázkisüléses lámpák 

A gázkisülés jelensége már a XVII. század óta ismert. Világítási célra elıször két szénrúd között 
levegıben keltett ívet használtak. Ez volt a klasszikus ívlámpa. Az elsısorban közvilágításra szánt, 
több száz candela erısségő fényt adó ívlámpa, az 1870-es években nyerte el a közhasználatra al-
kalmas formáját. 
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A jobb fényhasznosítás és fényhatékonyság elérése érdekében napjaink legelterjedtebb fényforrása-
iban közvetlenül, vagy közvetve gázkisülés szolgáltatja a fényt. A stabilabb, szabályozott mőködés 
biztosítása érdekében a kisülést átlátszó, vagy legalább áttetszı burkolatba zárják. A kisülési csı 
sugárzását a gerjesztett atomok illetve ionok spontán emissziója eredményezi. A gerjesztést a csı 
két elektródája közötti feszültség által felgyorsított ionok és a töltıgáz atomjai illetve ionjai közötti 
ütközés hozza létre. 

 

 
Xenon-töltéső ívlámpa 

 
A lámpákban a gázkisülést egy nagyfeszültségő úgynevezett gyújtóimpulzus indítja. A csı begyúj-
tása után a felmelegedı kisülési-csıben úgynevezett önfenntartó kisülés jön létre. A kisülés stabili-
zálását fojtótekercs, manapság egyre gyakrabban elektronikus elıtét végzi. A gázkisülésen alapuló 
lámpákat a bennük található gáz nyomása szerint két csoportba szokás sorolni: kis és nagynyomású 
lámpák. 

Kisnyomású kisülési csövek, fénycsövek 

A fénycsöveknek nevezett fényforrásokban kisnyomású nemesgáz illetve higanygız gerjesztésével 
állítják elı a sugárzást – látható fény és ultraibolya sugárzás formájában. A nemesgáz-töltéső válto-
zatokat elsısorban különleges megvilágítási hatások céljára használják. Ezek a klasszikus „neon-
csövek”, bár a töltıgáz általában nem tisztán neon. A fénycsövek (és kompakt fénycsövek) világí-
tásra használt változatában a sugárzást higanyatomok bocsátják ki. A gázkisülés során keletkezı 
sugárzás nagy része ultraibolya tartományba esik. A fényhatékonyságot a csı belsı felületét bevonó 
úgynevezett fénypor alkalmazásával javítják. A fluoreszcencia jelenségét hasznosítva a fénypor az 
elnyelt ultraibolya sugárzást látható fény formájában sugározza ki. A fénycsı fényének spektrális 
eloszlása ugyan nem hasonlít a feketetest sugárzáséhoz, de – az alkalmazott fénypor (foszfor) össze-
tételétıl függıen – több, viszonylag szők tartományban nagy intenzitású sugárzást bocsát ki. Ennek 
eredményeként mind fényhasznosítása, mind fényhatékonysága az izzólámpákéinál sokkal jobb. Az 
alábbi ábra egy36W névleges teljesítményő, három sávos fényporral bevont fénycsöves világítás 
teljesítmény viszonyait szemlélteti 
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A kompakt fénycsı teljesítményeloszlásának szalagdiagramja 

 
A fénycsövek élettartama 10 000-16 000 óra közé tehetı. Ez az élettartam növelhetı elektronikus 
elıtét használatával. Élettartamuk során csökken a fényáramuk. Ennek oka a higanyatomok beépü-
lése a bura falába, azaz az üvegbe, ezáltal csökken a kisülı-csıben a higany mennyisége. Szemmel 
is jól látható az elváltozás, mivel a jelenség burafeketedést okoz. 

A kompakt fénycsı fogalma egy széles fényforráscsaládot jelent. Mőködési elvük azonos a fény-
csıével. A méretek csökkentése érdekében a kompakt fénycsövek kisülıcsıve – és így a kialakuló 
kisülés ívútja – egyszeresen vagy többszörösen hajlított. 

 
Kettıs görbülető kompakt fénycsı  
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A kisnyomású kisülési-lámpák napjainkban egyre gyakrabban használt típusát 1978-ban kezdték el 
gyártani. Kifejlesztésében nagy szerepet játszott az 1970-es évek olajválsága, mivel az energiataka-
rékossági programok arra ösztönözték a fényforrás-gyártókat, hogy az izzólámpa helyettesítésére 
alkalmas energiatakarékos fényforrást hozzanak létre. A kompaktfénycsövek fényhasznosítása 
ugyan elmarad a fénycsövekétıl, de típustól függıen ez az érték 60-80 lm/W, ami lényegesen jobb 
a hagyományos izzók fényhasznosításánál. A kompakt fénycsı energiatakarékossági szempontból 
nem a hagyományos fénycsı konkurense. Kis helyigényük és 15 000 órát is elérı élettartamuk kö-
vetkeztében a kompakt fénycsövek a világítástechnikában széleskörően elterjedtek. 

Névleges teljesítmény (W) Ekvivalens izzó (W) Fényáram (lm) 

8-9 40 450 

9-15 60 800 

15-20 75 1100 

20-25 100 1600 

25-45 150 2600 

Nagynyomású gázkisülés 

A nagynyomású térben létrejövı gázkisülés fényét hasznosító lámpák felépítése – mőködési elvük 
miatt – különbözik az eddig bemutatott kisnyomású lámpákétól. Míg a fénycsı burahımérséklete 
40 °C körüli, a nagynyomású lámpák elektromos íve által melegített kisülési csı hımérséklete akár 
több száz °C is lehet. A nagynyomású kisülılámpákban nemesgázok, higany, nátrium, európium, 
tallium, diszprozium stb. biztosítják az ívkisülést, típusonként más és más összetételben. Mivel a 
kisülıcsı belsejében az agresszív gázok és gızök nyomása nagy, a csövek anyaga is ennek megfe-
lelı minıségő kell legyen. E célra kvarcot, illetve alumíniumoxidot használnak. A kisülıcsövet 
általában külsı burába helyezik, egyrészt ennek magas hımérséklete, másrészt a benne uralkodó 
nagy nyomás miatt. 

Higanylámpák 
Az elsı széles körben elterjedt nagynyomású gázkisüléses fényforrás az úgynevezett higanylámpa 
volt. Ez a fényforrás ma már inkább már történeti jelentıséggel bír, viszonylag alacsony fényhasz-
nosítása miatt, nagyrészt kiváltották a takarékosabb kisülési lámpák. A higanylámpa kisülıcsöve 
kvarcburából készül, két végén egy-egy elektróda található, amelyek közelében vannak elhelyezve a 
segédelektródák, 10kΩ nagyságrendő ellenállással csatlakoztatva az ellentétes végen lévı elektró-
dához. A kisülıcsı belsejében nemesgáz (általában xenon) és higany található. A kvarctestet több-
nyire keményüveg burába építik, amelyet fényporbevonattal látnak el. A fénypornak ebben az eset-
ben is sugárzás-átalakító szerepe van, azaz az ívkisülésben keletkezı 365 nanométeres ultraibolya-
sugárzást hivatott átalakítani látható fénnyé. A nagynyomású higanylámpa viszonylag hosszú 
(1600-2000 óra közé tehetı) átlagos élettartama miatt évtizedeken keresztül kedvelt fényforrás volt. 
A lámpa kezdeti fényhasznosítása eléri az 50-60 lumen/W-ot, ezt már lényegesen meghaladja a ma 
használatos nagynyomású kisülési lámpák fényhasznosítása. 

A higanylámpa gyújtása: a fıelektróda és a mellette mindössze 1-2 mm távolságra elhelyezett se-
gédelektróda között, a közbeiktatott ellenállás következtében térerısség keletkezik. Ez a nagyságú 
térerısség elegendı ahhoz, hogy a fı- és segédelektróda között a hálózati feszültség bekapcsolása-
kor létrejöjjön a gázban az ívkisülés a csı végében. Az így beindult kisülés egyre intenzívebb lesz, 
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mígnem létrejön a kisülési csatorna, azaz az ív kiterjed a kisülıcsı teljes hosszára. Az íváram korlá-
tozására fojtótekercset használnak, sorba kapcsolva a higanylámpával. 

 

 

1. búra 
2. elektródák 
3. áramkorlátozó ellenállás 
4. segéd elektróda 
5. kisülési tér 
6. higany 
 

A nagynyomású higanylámpa sematikus felépítése 
 

A higanylámpa a bekapcsolás után 5-6 perc elteltével éri el a teljes fényáramát. A higanylámpa ki-
kapcsolás vagy feszültség-kimaradás esetén csak a kisülıcsı kihőlését követıen, a benne levı nyo-
más kellı mértékő csökkenése után képes újra a begyújtani, tehát azonnal visszakapcsolni nem le-
het. 

Nátrium lámpák 
A nagy energiahatékonyság iránti igény szülte az úgynevezett nátrium lámpát. Az üvegburával 
elkörülvett kerámia (alumínium-oxid) kisülıcsı belsejében a fénykeltést szolgáló nátriumamalgám 
(nátrium és higany vegyülete) és a begyújtást segítı kisnyomású xenon található. Az árambevezetı 
elektródák nióbiumból készülnek. A gázkisülés a kisülıcsı két végében elhelyezett elektródák kö-
zött jön létre a gyújtófeszültség hatására.  
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Nagynyomású nátriumlámpa mőködés közben 

 
Kezdetben a xenongáz ionizálódik, amelyben létrejön az ív, majd ennek melegítı hatására a nátri-
umamalgámból a higany párologni kezd. A higanyatomoknak az ív fenntartásában van szerepük. A 
kisülıcsı kellı felmelegedése után a nátriumgız atomjai is részt vesznek az ívkisülésben. Ez a fo-
lyamat ad magyarázatot arra, hogy a bekapcsolást követıen a nátriumlámpa élénk fehér színben 
villan fel, majd egyre intenzívebben fehéren világít, végül a lámpa fénye fokozatosan sárgulni kezd. 
A névleges fényáramot sárga színő fényével éri el. Tehát a nátriumlámpa esetében nincs szükség 
másodlagosan a sugárzás fénnyé való átalakítására, hiszen a kisülıcsıben létrejövı ív által kibocsá-
tott fénymennyiséget közvetlenül világításra használhatjuk. A kisugárzott energia nagyrészt a nátri-
um sárga fénye, éppen ezért ez a fényforrás fıleg közvilágítási célra használatos. 

Fémhalogén lámpák 
A fémhalogén lámpának nevezett, a ´60-as években kifejlesztett fényforrás megalkotását a higany-
lámpa gyenge színvisszaadása indokolta. A fejlesztés alapja a nagynyomású higanylámpa volt, 
amelynek kisülıcsövébe különféle adalékfémek hozzáadásával igyekeztek javítani a színvisszaadá-
son. A kísérletek során a fejlesztık azt tapasztalták, hogy az adalékok hatására nemcsak a színvisz-
szaadás javul, hanem a fényforrás színhımérsékletét és fényhasznosítását is befolyásolni tudják. Így 
született meg a fémhalogénlámpa. A nagynyomású gázkisülı lámpák családjába tartózó fényforrás 
mőködési elve közel azonos a higany- és a nátriumlámpáéval. Különbség a parciális nyomásviszo-
nyokban és a kisülıcsıbe adagolt fém-halogenid vegyületekben (sókban) van. A burába szerelt 
kisülıcsı anyaga kvarc vagy kerámia (alumínium-oxid). A töltet: argongáz, higany-amalgám, és az 
adalékfémek (tallium, diszprózium, európium, holmium, indium, szkandium) jodidjai. Természete-
sen egy adott fémhalogénlámpa nem tartalmazz minden felsorolt vegyületet, hanem csak egy részü-
ket. A töltet összetétele határozza meg a fényforrás színvisszaadását és színhımérsékletét. Az ar-
gongáz ebben az esetben is a begyújtást segíti, mivel könnyen ionizálódik. Az argongázban létrejö-
vı a kisülés melegének hatására a higany elgızölög. E lámpatípus esetében a higanynak nincs fény-
kibocsátó szerepe, a kialakuló nagynyomású higanykisülés pusztán a fémjodidok elpárologtatásához 
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szükséges hıt szolgáltatja. Ahogyan az egyes fémjodidok bekapcsolódnak az ívkisülésbe, úgy vál-
tozik a fémhalogénlámpa színe. Ezért van az, hogy a fémhalogén lámpa a bekapcsolást követıen 
fehéren felvillan (létrejön az ívkisülés az argongázban), majd egy ideig zöldes-fehéren világít (ek-
kor még a higanygız a fénykibocsátása is látható), aztán kezd zölden, majd kékesen, késıbb kissé 
sárgásan világítani (fokozatosan, ahogy a fémhalogenidek elpárolognak, úgy kapcsolódnak be az 
ívkisülésbe a fémek atomjai). A megfelelı égési hımérséklet elérése után kezd a lámpa fehéren, a 
kívánt színhımérsékleten világít. A bekapcsolástól 4-6 percnek kell eltelnie a névleges fényáram 
eléréséig, azaz a kisülés stabilizálódásáig. A fémhalogén-lámpák élettartama hosszú, esetenként 
eléri a 20 ezer órát is. Kiváló színvisszaadásuk mellett nagyon jó a fényhasznosításuk, mely eléri a 
95 lm/ W-ot. Színhımérsékletük 3 000 K-tıl 20 000 K-ig terjed. A kvarc kisülıcsöves típus hátrá-
nya a színhımérséklet megváltozása a mőködés során, valamint a rövidebb élettartam. A kerámia 
kisülıcsöves fémhalogénlámpa az utóbbi évtized fényforrás-fejlesztései közé tartozik. A kerámia-
csı anyagában azonos a nátriumlámpáknál használttal, azaz alumínium-oxid. A kerámia a kvarcnál 
nagyobb hımérsékleti terhelés elviselésére képes, ez magasabb (az 1200 K-t is meghaladó) mőkö-
dési hımérséklet tesz lehetıvé. A magasabb üzemi hımérséklet nagyobb fényhasznosítást eredmé-
nyez, ami akár a 105 lm/ W-ot is elérheti.  

Szilárdtest fényforrások 

Az elektrolumineszcencia jelenségét a Marconi Laboratóriumban dolgozó H.J.Round 1907-ben 
fedezte fel. Tıle függetlenül, O.V. Losev orosz fizikus 1927-készítette el az elsı fényemmitáló dió-
dát, LED-et. Bár széles körben publikálta eredményét, hosszú évtizedeken át gyakorlati hasznosítás-
ra nem került sor. A LED, mint minden félvezetı dióda, egy úgynevezett p-n átmenet, egy félvezetı 
egykristály két különbözıen szennyezett tartománya. Az egyik típusú szennyezés (n típus) elektron 
többletet eredményez, míg a másik (p típus) elektron hiányt. Az elektromos vezetést az n típusú 
részben a többlet elektronok, míg a p-típusú részben az elektron hiányok – a pozitív töltésként vi-
selkedı lyukak – teszik lehetıvé. A LED mőködése során a nyitó feszültség hatására az n-típusú 
tartományban elektronok kerülnek a vegyérték sávból a magasabb energiájú vezetési sávba. A két 
tartomány találkozásánál – a p-n átmenetnél – ezek az elektronok átlépnek a p-típusú tartományba, 
majd „belezuhannak” a lyukakba, és energiát veszítenek. Ez az energiaveszteség jelenik meg sugár-
zott energia formájában.  

Az elsı látható – vörös – fényt kibocsátó LED-et 1962-ben a Generál Electric-nél dolgozó Nick 
Holonyak Jr. készítette. 1968-ig a LED igen magas ára miatt nem bírt gyakorlati jelentıséggel. Az 
ekkor meginduló tömegtermelés tette lehetıvé a viszonylag széleskörő felhasználást. Ezekben a 
kezdeti idıkben vörös, zöld és sárga színben világító LED-eket gyártottak. A „fehér” LED hiánya 
gyakorlatilag jelzıfény jellegő felhasználást tett lehetıvé. 1989-ben a Nagoya University-n kutató 
Isamu Akasaki készítette el az elsı kék fényő LED-et. A diódák fényenergiája és fényhasznosítása 
az 1960-as évek óta 36 havonta megduplázódik.  

A világítási célra is használható „fehér” fényő LED alapú fényforrások létrehozására két módszer 
kínálkozik. Az egyik lehetıség az, hogy három különbözı színő diódát helyezünk el egy tokban, és 
a sugárzásuk intenzitását úgy állítjuk be, hogy keveréküket az emberi szem fehér fényként észlelje. 
Ez egy meglehetısen drága eljárás, éppen ezért világítási célú használata nem terjedt el széleskörő-
en. A másik lehetıség a fénycsöveknél már bemutatott fényporos frekvencia-átalakítás. A foszfor 
elnyeli egy kék LED fényét, és egy szélesebb spektrumú fehér fényt sugároz ki. 
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A világítási célokra használható fényforrásoktól nagy fényenergiát, jó fényhasznosítást, a napfény-
hez közeli spektrális eloszlást, hosszú élettartamot és alacsony beszerzési árat várunk el. A kereske-
delmi forgalomban kapható LED fényforrások a jelen (2010-es) fejlettségi szinten ezeket a feltéte-
leket csak részben teljesítik: 

• viszonylag drágák, bár igen hosszú a várható élettartamuk (a LED alapú fényforrások több 
mint 30000 órán át, míg egy izzó tipikusan 1000, a kompakt fénycsı 8000 órán át maradnak 
mőködıképesek), 

• nincsenek kereskedelmi forgalomban a hagyományos 100W-os izzóval azonos fényenergiát 
adó típusok, 

• fényhasznosításuk az izzókénál sokkal jobb (a diódák fényhasznosítása – a tápellátását szol-
gáló elektronika veszteségét is figyelembe véve – kb. 60 lumen/W, ez az érték azonban nem 
sokkal jobb, mint az elektronikus elıtéttel ellátott fénycsövek 50 - 67 lumen/W fényhaszno-
sítása). 

A fentebb felsorolt elınyök és hátrányok mellet, már ma is számos világítási feladat megoldására 
lehet, illetve gazdaságos a LED fényforrások alkalmazása. A fejlıdés fentebb említett igen gyors 
ütemét figyelembe véve, nem túl kockázatos kijelenteni, hogy az elkövetkezendı években a LED-es 
világítás gyorsan és széles körben elterjed. 
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A fény és az anyag kölcsönhatása. Az anyagok optikai tulajdonságai. Refle-
xió, diszperzió, adszorpció 

Az abszorpció 

Ha valamely közegen fény halad keresztül, a fényenergia egy része elvész. A veszteség egyik oka a 
fényelnyelés, vagy abszorpció. Abszorpcióról akkor beszélünk, ha az atomok vagy molekulák a 
beérkezı fotonok egy részét elnyelik, és ennek hatására magasabb energiájú állapotba kerülnek. Ez 
történhet egy elektron gerjesztésével (energiaszint átmenetével), vagy egy atom vagy atomcsoport 
intenzívebb hımozgásával. A foton által így átadott energia a részecskék közötti ütközések során 
fokozatosan szétterjed az egész anyagban, vagyis hıvé alakul.  

A különbözı anyagok különbözı mértékben nyelik el a fényt. Emellett ugyanazon anyag fényelnye-
lése a különbözı hullámhosszakon más és más, azaz hullámhosszfüggı. Ha egy anyagra azt mond-
juk, hogy átlátszó, valójában azt értjük alatta, hogy a látható tartományban az abszorpciója ala-
csony. Az üvegben és üvegszerő anyagokban az elektronátmenetekhez tartozó rezonanciák az ultra-
ibolya, a molekularezgésekhez tartozók pedig az infravörös tartományba esnek. A 850 1600 nm−  
között az elnyelés, azaz a csillapítás rendkívül kicsi.  

A közönséges ablaküveget például átlátszónak tekintjük. Egy 20 méter vastag ilyen üvegtömbön 
keresztül azonban nem látnánk meg a túloldalon bekapcsolt zseblámpa fényét. Ennek jelentıségét 
akkor értjük meg, ha meggondoljuk, hogy például az üvegszál kábelek akár több száz kilométer 
hosszúak is lehetnek. A fényveszteséget fıként a szennyezı anyagok okozzák. Üveg esetében elsı-
sorban a szennyezı fémek és a víz okozzák a veszteséget. 

Miközben a fény az üvegen (vagy más dielektrikumon) áthalad, energiája a megtett úttal arányosan 
csökken. Egy elemidz távolság megtétele során az energiaváltozás: 

 dE dzκ= −  

κ a csillapítási tényezı, a negatív elıjel az energiaveszteséget jelenti. Ha az energia kezdeti érté-

ke 0E , akkor a differenciálegyenletnek megoldása: 

 0
zE E e κ−=   

Látható, hogy a közegben a terjedés során a nyaláb kezdeti energiája a távolsággal exponenciálisan 
csökken. Készíthetık olyan speciális anyagok, amelyek a beérkezı fényt, egy keskeny hullámhossz-
tartományt kivéve, erısen elnyelik. Az ilyen anyagból készült vékony lemezeket fényszőrıként 
használjuk. 
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A diszperzió 

A közegbeli fénysebesség a dielektromos állandón és a permeabilitáson keresztül függ az anyagi 
minıségtıl. Átlátszó anyagban a fény lassabban halad, mint vákuumban. Ez természetesen nem 
valamiféle mechanikai ellenállás miatt van, hanem azért, mert a váltakozó elektromos tér kényszer-
rezgésbe hozza az anyagot alkotó részecskék elektronburkát. A rezgı töltések pedig, mint tudjuk, (a 
kényszerrezgésével megegyezı frekvenciájú) sugárzást bocsátanak ki. A beérkezı és a közeg rezgı 
atomjai által kibocsátott sugárzás összege (a rezgéseket jelentı forgó vektorok eredıje) a közeg 
utáni térben ugyanolyan rezgés, mint a beérkezı, de a közeg vastagságával arányos fáziskésést 
szenved. Ezt a fáziskésést észleljük úgy, mintha a fény a közegben lassabban haladt volna. Mivel a 
fény frekvenciája nem változhat meg, viszont a sebessége lecsökken, a közegbeli hullámhossz meg-
rövidül.  

A közegben haladó fény általában nem csak egyetlen szigorúan meghatározott hullámhosszat tar-
talmaz. A különbözı frekvenciájú fényhullámok közegbeli terjedési sebessége függ a frekvenciától 
illetve a hullámhossztól. A vákuumbeli és a közegbeli fénysebesség hányadosa az úgynevezett ab-

szolút törésmutató (1 1n c c= ). A törésmutató frekvenciafüggését nevezzük diszperziónak. A disz-

perzió mértékét a 

 

dn
D

dλ
=

 

diszperziós együtthatóval jellemezhetjük. 

A diszperzió számos megfigyelhetı következménnyel jár. Egyik látványos következmény a már 
1666-ban Newton által felfedezett és vizsgált színszóródás, az összetett fény prizmákkal történı 
színekre bontása. Egy másik következmény, a többféle hullámhosszúságú fénybıl összetett fényim-
pulzus „szétfolyása”. Az impulzus szétfolyás gyakorlati jelentıségét az adja, hogy az optikai kábe-
leken történı adatátvitel rövid fényimpulzusok segítségével történik. Az impulzusban található kü-
lönbözı hullámhosszkomponensek különbözı sebességgel haladnak, így az impulzus a megtett úttal 
arányosan kiszélesedik, „szétfolyik”. A kiszélesedés az üvegszálon történı jelátvitel során a jel 
erısségének csökkenését, illetve az egymást követı gyakori impulzusok „összefolyását” eredmé-

nyezi. Magának a hullámcsomagnak a terjedésére a gv dk dω=  csoportsebesség jellemzı. (A fény 

diszperziójának akusztikus megfelelıje jól érzékelhetı a villámlás hangjának változásában. Ha kö-
zelünkben csap le egy villám, hangos csattanást, rövid hangimpulzust hallunk, ha távol akkor hosz-
szan elnyúló mély hangszínő dörgést.) 

Szóródás 

A hullámterjedésre vonatkozó Huygens-Fresnel-elv értelmében a hullámfront minden pontja elemi 
gömbhullámok kiindulópontja. Az elemi hullámok fénysebességgel terjednek. Egy késıbbi idıpil-
lanatban a hullámfront új helyzetét az elemi hullámok interferenciájának burkolója adja meg. Ha a 
hullámtérbe egy a fény hullámhosszával összemérhetı nagyságú akadályt helyezünk, az akadály 
másodlagos hullámforrásként viselkedik, rajta a hullám szóródik. Ennek több típusa is létezik. Ha 
az anyag molekulái egymástól egyenlı távolágra, tökéletesen szabályosan helyezkednének el, a 
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hullámterjedésben nem lépne fel semmilyen „zavar”. A Rayleigh szórás az anyagban levı, az átha-
ladó fény hullámhosszánál sokkal kisebb inhomogenitásokon lép fel. A Rayleigh szórás iránykarak-
terisztikája a terjedési irány, mint tengely körül forgásszimmetrikus. Az elıre és hátraszórás meg-
egyezı. A szórt fény intenzitása a haladási irányra merılegesen a legkisebb. 

 

 

A Rayleigh-szórás iránykarakterisztikája 
 

A Rayleigh szórás a légkör kék színének magyarázata. A szóródást a légköri gázok sőrőségfluktuá-
ciója okozza, a szórócentrumok az idılegesen „összesőrősödött” gázmolekulák. A szórás mértéke a 
fény hullámhosszának negyedik hatványával fordítottan arányos. Ebbıl következik, hogy a kék 
színő fény mintegy 16-szor jobban szóródik, mint a vörös. Ha felfelé nézünk, a szóródó kék fényt 
láthatjuk, és e miatt látjuk az éget kéknek. Ugyanez magyarázza a lenyugvó Nap vörös színét, 
ugyanis a kék szétszóródott, maradt a vörös, de persze annak is csak töredéke. 

Ha nem lenne fényszóródás, akkor az árnyék teljesen fekete lenne, hiszen a fény elıl eltakart terü-
letre nem esne sugárzás, onnan nem is verıdhetne vissza. Ilyen lenne a világ egy légkör nélküli égi-
testen. A Holdon ezért élesek, kontrasztosak és sötétek az árnyékok. A fényszóródás miatt azonban 
az árnyékos területek csak abban különböznek a nem árnyékosaktól, hogy rájuk nem esik direkt 
napfény, hanem csak szóródott. Ha az árnyékos terület fehér színő a normál, direkt napfényben, 
akkor, mivel a ráesı fényt színváltozás nélkül veri vissza (tehát nem abszorbeálja a látható spekt-
rum egyetlen komponensét sem), ezért árnyékban olyan színő lesz, amilyen a ráesı s reflektálódó 
szórt fény. A hó tipikusan ilyen, diffúzan ver vissza minden ráesı fényt. Mivel magasabb napállás-
kor a szórt fény túlnyomórészt kék, ezért az árnyékok is kékes árnyalatúak. Alacsony napálláskor a 
megvastagodott levegıréteg miatt már a zöld sugarak is szinte teljesen kiszóródnak a direkt nap-
fénybıl, ezért sárga, narancssárga színő a Nap, a szórt fény pedig - s így az árnyékok is - zöldeskék 
árnyalatot kap. Ha a direkt napfény felhırétegrıl verıdik vissza, akkor a szórt fény kékes-zöldes 
színét elnyomja ez az intenzív, a felhıkön reflektálódó és szóródó direkt napfény, így az egész táj 
vöröses-sárgás színben úszik. A szórt fény is dominálóan ilyen árnyalatú lesz, ekkor figyelhetık 
meg a sárgás-vöröses árnyékok. 

A tiszta vízben való fényszóródás a levegıbeliéhez hasonlóan a molekuláris sőrőségfluktuációkkal 
magyarázható. Ily módon egyrészt a szelektív abszorpció miatt nagyobb mélységbe csak a kék fény 
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hatolhat le, s nagyobb mélységbıl a szóródott fénybıl is a kék juthat ki a felszínre, másrészt a kék 
komponens szóródik a legjobban. Ezért kék a tiszta víz színe nagyobb tömegben. 

Átlátszó szilárd testek esetében a szórócentrumok lehetnek mikro-repedések, buborékok. Okozhatja 
a szórást az adalékanyagok szabálytalan eloszlása, mechanikai feszültség, alakváltozás. Az üveg-
szerő anyagok szerkezetébıl következıen az inhomogén mikrostruktúra alapvetı sajátosság. A 
mesterséges festékek között akad olyan, amelynél a Rayleigh-szórás felelıs a kék színért. Az ilyen 
festékek elıállításának alapja, hogy például az üvegszerő Al-szilikátokban olvasztáskor számos 50 
nm-nél kisebb mérető kénszemcse reked benn, amelyeken az áthaladó fény Rayleigh-szóródást 
szenved, ezért ráesı fehér fényben ennek finomra ırölt pora is kék színő. Ezzel a módszerrel állít-
ható elı tartós ultramarin festék, amelynek nem árt a napsugárzás (mint általában a festékeknek, 
amelyek kifakulnak tıle), hanem éppen napfényben a legszebb kék ragyogású. Ennél a festéknél a 
Rayleigh-szóródásból származó kék szín olyan erıs, hogy elnyomja az egyébként színtelen, átlátszó 
anyagból készített porokra általánosan jellemzı fehérséget. (A finom szemcséjő porok fehérségét az 
okozza, hogy a porszemcsék abba a mérettartományba esnek, ahol a hullámhosszfüggetlen „fehér”-
szórás a jellemzı.) 

Reflexió 

A polírozott, tiszta fémfelületek jól felismerhetık jellegzetes csillogásukról. Az elektromos tér, még 
akkor is, ha gyorsan változó, csak rendkívül kis mértékben tud behatolni a fémekbe. A fémek elekt-
ronjai ugyanis könnyen elmozdíthatók, nagy fajlagos töltésük következtében szinte tehetetlenség 
nélkül követik az elektromos tér változásait. A felülethez közeli elektronok a változó elektromos tér 
hatására gyorsuló mozgást végeznek, és így maguk is változó elektromos teret keltenek. A fém bel-
sejében a külsı sugárzás és a felületi réteg erre adott válasza kioltja egymást. A fémet nézı megfi-
gyelı viszont azt észleli, hogy a felületrıl az azt ért sugárzás hatására „visszasugárzódás” – reflexió 
– jön létre. Ez a fémes felületek jellegzetes csillogásának – „fémes” színének – magyarázata.  

Ha egy elektromágneses hullám két szigetelı anyagot elválasztó sima határfelületen történı áthala-
dását vizsgáljuk, a Maxwell-egyenletek illetve a hullámegyenlet haladó síkhullám megoldását fel-
használva az amplitúdó viszonyok leírására az úgynevezett Fresnel-formulákat kapjuk. Most a szá-
mítások mellızésével, pusztán a kapott eredmények kvalitatív ismertetésére szorítkozunk. 

Reflexió lép fel minden olyan esetben ahol, a törésmutató ugrásszerően változik. A reflexió sajátos 
esete, ha nagyobb abszolút törésmutatójú közegbıl kisebb abszolút törésmutatójú közegbe nem lép 
át a fény. Ez a teljes belsı reflexió esete. Ez a magyarázata annak a jelenségnek, hogy egy vízzel 
telt akvárium egyik oldala – megfelelı nézési irány esetén – fémesen tükrözınek látszik.  

Transzmisszió 

A Fresnel-formulák a mindennapi tapasztalattal egyezı módon mutatják, hogy a beérkezı hullám a 
határoló felületrıl részben visszaverıdik, részben áthalad azon. (A visszaverıdés és a törés irányát a 
levezetése során kapott Snellius-Descartes törvény adja.) 

Ha a visszaverıdött illetve behatolt nyalábrészek amplitúdóinak arányát akarjuk vizsgálni a beesı 
nyaláb amplitúdójához képest, a beesı nyalábot két egymásra merılegesen polarizált összetevıre 
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kell bontanuk. (A behatoló és a beesı nyaláb amplitúdó-aránya a transzmissziós tényezı t , míg a 
visszaverıdı és a beesı nyaláb amplitúdó-aránya a reflexiós tényezı r .) Az egyik polarizációs sík a 
beesı nyaláb terjedési iránya és a közeghatár normálisának síkja, az úgynevezett beesési sík. Jelölje 
P ezt a síkot. Erre merıleges a másik polarizációs sík. Legyen ez az S sík. Az S síkba esı hullám-
összetevınek az a sajátsága, hogy a hullám elektromos összetevıjének amplitúdója párhuzamos a 
közeghatárral.  

A polarizáció síkjától és a beesı nyaláb terjedési iránya valamit a közeghatár normálisának ϑ szö-
gétıl – az úgynevezett beesési szögtıl – függıen másként alakulnak az amplitúdó-arányok. A beha-
tolás jellemzıje, hogy amennyiben a fénysebesség a beesés felıli oldalon nagyobb, mindig van be-
hatoló hullám, ellentétes esetben van olyan beesési szög, melynél nagyobb szög esetében nincs be-
hatoló hullám. A visszaverıdés jellegzetessége, hogy az S polarizációjú összetevı sohasem nulla 
értékő, míg a P polarizációjú aϑ  két anyagra jellemzı speciális értékénél eltőnik, vagyis nem ref-
lektálódik. Általánosságban a közeghatáron történt áthaladás illetve visszaverıdés az eredetileg 
cirkulárisan poláros fényt elliptikusan polárossá teszi. Ha a visszaverıdés úgy jön létre, hogy a 
fénysebesség a beesés felıli oldalon a nagyobb, akkor a visszavert hullámπ fázisugrást szenved el, 
vagyis a beesıvel ellentétes fázisban verıdik vissza. 

A diffúz visszaverődés 

Eddigi vizsgálataink során úgy gondoltuk, hogy a visszaverıdés tökéletesen sík, polírozott felületrıl 
történik. Az ilyen reflexiót tükrös visszaverıdésnek nevezzük. A valóságban, ha valamely felületet 
mikroszkóppal megvizsgálunk, durvának fogjuk látni, még ha az polírozott is. Különösen igaz ez, 
ha a síktól való eltérést a ráesı fény hullámhosszával hasonlítjuk össze. (Precíziós optikai mősze-
rekben, mint pl. csillagászati távcsövek esetén a fıtükör felületének az ideálistól való eltérése leg-
feljebb a hullámhossz tized, de inkább huszad része lehet.) Ha a felület nem sík, diffúz visszaverı-
dés történik. Ez azt jelenti, hogy minden beesı fénysugár több irányba szóródik szét. A diffúz visz-
szaverıdés idealizált modellje a Lambert féle felület. Ha egy felületelem az ıt ért külsı forrásból 
származó megvilágítás hatására sugároz, a felületet érı megvilágítás a felület normálisának iránya 
és a megvilágító fény irány közötti szög koszinuszával arányos. A Lambert felület úgy szórja vissza 
az ıt ért fényt, hogy a fénykibocsátás a megfigyelési irány és a felületi normális közötti szög koszi-
nuszával arányos. Ennek eredményeként a megvilágított felület kisugárzása ugyan függ a megvilá-
gítás irányától, de a megfigyelés irányától független. 

Kristályoptika 

Erasmus Bartholinus dán orvos 1669-ben észrevette, hogyha kalcit kristályon (izlandi pát, 3CaCO ) 

keresztül nézett egy tárgyat, annak képe megkettızıdött. Ez a kettıstörés jelensége. Késıbb kide-
rült, hogy a két képet elıállító fényhullámok egymásra merılegesen polarizáltak. A fény, mint ko-
rábban már láttuk, transzverzális elektromágneses hullám, melynek amplitúdója merıleges a terje-
dési irányra. A polarizálatlan fény két egymásra merılegesen polarizált lineárisan poláros összete-
vıre bontható. Az izlandi pát esetét alapul véve nyilvánvaló, hogy a fény és az anyag kölcsönhatá-
sának megértésében a fény polarizációja és az anyagok anizotrópiája egyaránt fontos szerepet ját-
szik. 
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Az abszorpció és a diszperzió vizsgálatakor feltételeztük, hogy a fénnyel, mint elektromágneses 
hullámmal kölcsönható anyag izotróp, azaz a fény terjedése szempontjából nincs kitüntetett irány. 
Ez a feltevés érvényes a gázokra és a folyadékok nagy részére, s néhány szilárd anyagra, mint pél-
dául az üvegre, melyet amorf térszerkezet jellemez. A legtöbb szilárd test azonban kristályos szer-
kezető, belsejében az atomok vagy atomcsoportok szabályos alakzatban elrendezıdve helyezkednek 
el. Ebbıl a szabályos belsı szerkezetbıl az következik, hogy a fizikai jellemzık tekintetében a kü-
lönbözı irányok nem lesznek egyenértékőek, a kristályos anyag anizotrop. Az optikai tulajdonságo-
kat vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a kristálytani tengelyekhez képest különbözı irányokban pola-
rizált fény más és más sebességgel terjed. 

Az egytengelyő kristálytani szimmetriával jellemezhetı, kettıstörést mutató anyagban a fény kétfé-
le módon terjed, attól függıen, hogy a polarizációs síkja a kristály szimmetriatengelyének irányához 
képest hogyan áll. Polarizálatlan fény esetében ez a nyaláb kettéválását eredményezi. A kettıs törést 
Huygens a következıképpen magyarázta. 

• Ha a polarizáció síkja merıleges a kristály optikai tengelyére, mint bármely más közegben, a 
kristályokban is a hullámtér minden pontja elemi gömbhullámok kiindulópontja. A minden 
irányban azonos sebességgel terjedı összetevı fázisfelületei a terjedés során is gömbök ma-
radnak (rendes – ordinárius – sugár) 

• Ha a polarizáció síkja párhuzamos a kristály optikai tengelyével, a hullámtér pontjaiból ki-
induló elemi hullámok fázisfelületei a terjedési sebesség irányfüggése (anizotrópia) követ-
keztében ellipszoid alakúak lesznek, ez az úgynevezett rendkívüli (extraordinárius) sugár 

A kettısen törı kristályok esetében két törésmutatót szokás megadni, egyet az ordinárius és egyet 
pedig az extraordinárius sugárra. Néhány kristály kétféle törésmutatója: 

Vegyjel Név on  eon  

CaCO3 kalcit 1,660 1,487 
SiO2  kvarc  1,545  1,555 
TiO2  rutil  2,499 2,766 
ZrSiO4   cirkon  1,923 1,968 
H2O  jég  1,309  1,310 

Optikai aktivitás 

Ha síkban polarizált fényhullám bizonyos anyagokban terjedve a polarizáció síkja az anyag vastag-
ságával arányosan elfordul, optikai aktivitásról beszélünk (Arago, 1811). A jelenség magyarázatát 
Fresnel abban látta, hogy ilyen esetnben a jobbra és a balra cirkuláris fény terjedési sebessége kissé 
különbözı. Számos anyag mutat optikai aktivitást, többek között a cukoroldatok. Ez alapján hatá-
rozzák meg a például must cukorfokát. 

Kerr-effektus 

Ha lineárisan poláros fény halad át olyan – normál körülmények között izotrop – anyagon, amelyet 
a fény haladásának irányára merıleges elektromos térbe helyeztünk, akkor az anyag kettısen-törıvé 
válik. 
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Faraday-effektus 

A mágneses tér elforgatja a fény polarizációsíkját az anyagon való áthaladás közben, ha a haladás a 
térrel párhuzamos irányban történik. A szögelfordulás nagysága arányos az alkalmazott mágneses 
indukció erısségével és a fény közegben megtett útjának hosszával. Ez a jelenség a Faraday-
effektus. A polarizációsík szögelfordulása mindkét irányban ugyanakkora, akár a tér irányába, akár 
ellenkezı irányban halad a fény, nem úgy, mint az optikai aktivitásnál, ahol visszafele haladva a 
szögelfordulás iránya ellenkezı. 

Magnetooptikai Kerr-effektus 

Ha lineárisan poláros fényt ejtünk egy mágnesre, a visszavert fény polarizációsíkja kis mértékben 
elfordul. Az elfordulás ellenkezı irányú a mágnes északi pólusáról, mint a délirıl. A jelenség neve 
magnetooptikai Kerr-effektus. A jelenséget a magnetooptikai adatrögzítésben használják ki. A 
mágneses rétegre fókuszált lézerfény a lemezt abban a pontban a Curie-pont fölé hevíti, miközben 
egy elektromágnest bekapcsolva külsı mágneses teret alkalmaznak. A lemez tovább fordulva lehől, 
és a mágnese tér irány „befagy” a lemezbe. A kiolvasás kisebb energiájú lézersugárral történik. A 
mágnesezettség két lehetséges iránya jelentheti a 0-t vagy 1-et. 
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Geometriai optika. Optikai eszközök 

Geometriai optikai alapfogalmak 

Optikai képalkotás során általában eltekinthetünk a fény hullámszerő viselkedésének sajátosságai-
tól. A mindennapi életben és a méréstechnikában használt optikai eszközök mőködésének megérté-
séhez nélkülözhetetlen az úgynevezett geometriai optika alapfogalmainak és módszereinek ismere-
te. A következıkben a teljesség igénye nélkül megadjuk a gyakran használt fogalmak meghatározá-
sát, illetve ismertetünk néhány egyszerő geometriai optikai elven mőködı eszközt. 

Közeghatár 
Olyan valóságos vagy elképzelt felület, melyet átlépve a közeg optikai tulajdonságai ugrás-
szerően megváltoznak. 

Fénysugár 
A fényforrásból kiinduló félegyenes, amely egy valóságos keskeny fénynyaláb terjedésének 
modellje. Közeghatáron a fénysugár úgy viselkedik, mint az a nyaláb, amelyet helyettesí-
tünk vele.  

Abszolút törésmutató 
A vákuumbeli és az adott közegbeli fénysebességek hányadosa 
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Relatív törésmutató 
A 2-es közeg 1-es közegre vett törésmutatója: 
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vagy az abszolút törésmutatókkal kifejezve: 
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Optikai sőrőség 
Két közeg közül azt nevezzük optikailag sőrőbbnek, amelyben a fény kisebb sebességgel ha-
lad. (Mivel a fény sebessége vákuumban a legnagyobb, ezért a vákuum optikai sőrősége a 
legkisebb. Az optikailag sőrőbb közeg ritkább közegre vonatkoztatott törésmutatója egynél 
nagyobb. 

Beesési pont 
A beesı fénysugár közeghatárral vett döféspontja. 

Beesési merıleges 
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A beesési pontban a közeghatárra állított merıleges. Tapasztalat szerint a közeghatáron a 
beesı fénysugár részben áthalad (ez a megtört sugár) részben visszaverıdik (ez a visszavert 
sugár). 

 
Beesési sík 

A beesési merıleges és a beesı sugár által meghatározott sík. 

Visszaverıdési sík 
A beesési merıleges és a visszavert sugár által meghatározott sík 

Törési sík 
A beesési merıleges és a megtört sugár által meghatározott sík. 
Tapasztalat szerint a beesési, a visszaverıdési és a törési sík egybeesik. 

Beeslési szög 
A beesési merıleges és a beesı sugár szögei ( )α  

Visszaverıdési szög 
A becslési merıleges és a visszavert nyaláb szögei ( )γ  

Törési szög 
A megtört sugár és a becslési merıleges által bezárt szög ( )β  

Tapasztalat szerint α γ=  (A beesés szöge megegyezik a visszaverıdés szögével) 

 

 

A fénysugár viselkedése a közeghatáron 
 

Snellius-Descartes törvény 

 2,1

sin

sin
n

α
β

=  

Ha 1n <  (optikailag sőrőbb közegbıl ritkábban lép a sugár) akkor létezik egy olyan hα szög, 

melynél 90oβ = lenne. Ez azt jelenti, hogy nincs megtört sugár. Ha tehát hα α> nincs meg-

tört sugár, a fény a közeghatárról veszteség nélkül visszaverıdik, hα a teljes visszaverıdés 

határszöge. 



Fénytan, Színdinamika 

55 
 

A Brewster-szög  
Mint már korábban láttuk, ha fény esik egy átlátszó anyagra, a fény egy része megtörve ha-
lad tovább, másik része visszatükrözıdik. A két fénysugár egymásra merıleges síkban rész-
ben polarizált lesz. A polarizáció akkor lesz maximális, ha a megtört és a visszavert fénysu-

gár egymással 90 -os� szöget zár be. Az ehhez tartozó beesési szöget Brewster-szögnek ne-
vezzük. 

Prizmák 
A környezettıl eltérı törésmutatójú anyagból készült sokszögalapú hasábok. 

Tükrök 
Sík vagy görbült fényvisszaverı felületek. 

Síktükör 
Sík, tükrözı felület. 

Homorú gömbtükör 
A konkáv oldalán tükrözıvé tett gömbsüveg 

Domború gömbtükör 
A kovex oldalán tükrözıvé tett gömbsüveg 

Görbületi sugár 
A tükrözıvé tett gömbsüveg sugara 

Lencsék 
A környezettıl eltérı törésmutatójú anyagból készült legalább egy görbült felülettel rendel-
kezı többnyire forgástest alakú testek. 

Szférikus lencsék 
Egytengelyő gömbsüveg felületekkel határolt lencsék. 

Vékony lencse 
Olyan szférikus lencse mely határoló felületének görbületi sugarához képest elhanyagolható 
a vastagsága 

Szóró lencse 
Sík és gömbsüvegfelületekkel vagy csak gömbsüvegfelületekkel határolt, középen véko-
nyabb szint a széleken. 

Győjtı lencse 
Sík és gömbsüveg, illetve csak gömbsüvegfelületekkel határolt, középen vastagabb mint a 
széleken. 

Optikai tengely 
Az az egyenes mely körül megforgatva önmagába megy át az optikai eszköz.  

Optikai középpont 
A tengely metszéspontja az optikai eszközön. 

Valódi tárgy 
Valódi széttartó fénysugarak indulnak ki belıle 

Valódi kép 
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Fénysugarak tényleges metszıdése határozza meg, ernyın felfogható. 

Jellemzı sugármenetek 
Az egyszerő optikai eszközök képalkotásának meghatározására használt, kitüntetett irányú 
illetve kitüntetett pontokon áthaladó, jellegzetes módon visszaverıdı, vagy megtörı suga-
rak. 

Fókuszpont 
Győjtılencsék és homorú tükrök esetében: az optikai tengellyel párhuzamosan beesı suga-
rak közös metszıdési pontja az optikai eszközön való visszaverıdés vagy áthaladás után. 
Szórólencsék és domború tükrök esetében: az optikai tengellyel párhuzamosan beesı suga-
rak optikai eszközön való visszaverıdés vagy áthaladás után a fókuszpontból mint látszóla-
gos közös metszıdési pontból látszanak kiindulni. 

Fókusztávolság 
A fókuszpont optikai középponttól mért távolsága. 

Dioptria  
A méterben kifejezett fókusztávolság reciproka. 

Látószög  
A tárgy, vagy a kép szélsı pontjaiból induló, a megfigyelı szemébe jutó sugarak közötti 
szög. 

A tárgy- és a képtávolság jellemzıi esetei 

0t >   valódi tárgy (széttartó sugarak kiindulási helye 
0t <   látszólagos tárgy (összetartó sugarak, melyek a tükör mögött találkoznak 
0k >   valódi kép (metszıdı sugarak hozzák létre, ernyın felfogható) 
0k <   látszólagos kép (sugarak meghosszabbításának metszése adja meg) 
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Egyszerű optikai eszközök képalkotása 

A síktükör képalkotása 

 

 

A síktükör képalkotása 
 

 
A visszavert sugarak széttartóak, csakmeghosszabbítása metszıdik, látszólagos kép jön lét-
re. Ebben az esetben:  

 

t k

T K
= −

 

a negatív elıjel jelzi, hogy a sugarak meghosszabbításuk metszıdik egyenes állású kép jön 
létre, a bal a jobbal fölcserélıdik.  

A homorú gömbtükör jellemző sugármenetei 

Az optikai tengellyel párhuzamos sugár a fókuszponton halad át a visszaverıdést követıen 
és fordítva. 

A görbületi középpontban átmenı sugár önmagába verıdik vissza. 
Az optikai középpontban beesı sugár beesési és visszaverıdési szöge azonos.  

Leképezési törvény 

 
1 1 1

; 0f
f k t

= + >  
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A homorú gömbtükör képalkotása 
 

t f<   nagyított, egyenes állású, látszólagos kép keletkezik 

2f t f< <  nagyított, fordított állású, valódi kép keletkezik 

2t f<   kicsinyített, fordított állású, valódi kép keletkezik 

A domború gömbtükör jellemző sugármenetei 

Az optikai tengellyel párhuzamos nyaláb visszaverıdésének meghosszabbítása a fó-
kuszponton megy át és fordítva. 
A sugár, melynek meghosszabbítása a geometriai középponton megy át, önmagába 
verıdik vissza. 
Az optikai középpontba beesı sugár és visszaverıdése az optikai tengellyel azonos 
szöget zár be.  

Leképezési törvény 

 
1 1 1

; 0f
f k t

= + <
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A domború gömbtükör képalkotása 
 

Minden esetben kicsinyített, látszólagos, egyenesállású kép jön létre a valódi tárgy-
ról. 

Vékony lencse  
Leképezési törvény 

 
1 1 1

f k t
= +

 

Ha győjtılencse, akkor 0f > , ha szórólencse, akkor 0f < . Valódi kép és tárgy ese-

tén 0t >  és 0k > ; látszólagos kép és tárgy esetén 0t < és 0k < . 

A gyűjtőlencse jellemző sugármenetei 

Az optikai tengellyel párhuzamos sugár, megtörve a fókuszpontonon megy át 
A fókuszon átmenı sugár megtörve az optikai tengellyel párhuzamosan halad tovább 
Az optikai középponton átmenı törés nélkül halad tovább 

Győjtılencse képalkotása 

t f<   látszólagos ( )0k < nagyított, egyenes állású 

2f t f< <  valódi ( )2 f k< nagyított, fordított állású 

2f t<   valódi ( )2f k f< < kicsinyített, fordított állású 
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A győjtılencse képalkotása 
 

A szórólencse jellemző sugármenetei 

Az optikai tengellyel párhuzamos sugár törés után úgy halad, mintha a fókuszpontból 
indulna. 
Az a sugár mely törés nélkül a fókuszon menne át, törés után az optikai tengellyel 
párhuzamos lesz 
Az optikai középponton áthaladó sugár törés nélkül megy át. 

Szórólencse képalkotása 
Minden esetben látszólagos kicsinyített, egyenesállású kép keletkezik 

 

 

A szórólencse képalkotása 
 

Néhány összetett optikai eszköz képalkotása 

Összetett optikai eszközökrıl akkor beszélünk, ha a fény több tükör, vagy lencse irányváltoztató 
hatása után jut el a megfigyelıhöz. A mindennapi életben számos összetett optikai eszközzel talál-
kozhatunk. Az esetek egy részében a lencserendszerek alkalmazásának célja az egyedi, homogén 
anyagból készült szférikus lencsénél tapasztalt leképezési hibák csökkentése. Más elrendezések 
célja a puszta szemmel megfigyelhetetlen részletek láthatóvá tétele.  
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Azokat az eszközöket, melyek távoli tárgyak részleteinek megfigyelésére használhatók távcsövek-
nek nevezzük. A távcsövek közös jellemzıje, hogy minden esetben távoli tárgyak leképezésére 
használjuk ıket. A távcsövek a távoli tárgyak kicsinyített képét állítják elı a megfigyelıhöz közel. 
Ennek következtében, bár a kép lineáris mérete kisebb, mint a tárgyé, a kép nagyobb látószög alatt 
látszik, mint a tárgy, vagyis a képet a tárgynál közelebbiként érzékeljük. 

A távcsövek különbözı célokra történı felhasználása számos ötletes elrendezést eredményezett. A 
következıkben három korai távcsıkonstrukció, a Newton féle, a Kepler féle és a Galilei féle távcsı 
mőködési elvét kívánjuk bemutatni. 

A Newton féle távcső 

Szokás csillagászati távcsınek is nevezni, mert elsısorban csillagászati megfigyelések céljára hasz-
nálatos. Homorú tükör, síktükör és győjtılencse alkotta optikai elrendezés. Leképezését az alábbi 
ábra mutatja: 

 

 

A Newton-féle távcsı képalkotása  
 

Mint általában a távcsövek esetében, itt sem beszélhetünk nagyításról. A távcsı alkotta kép kicsi-
nyített és fordított állású, látszólagos. A szögnagyítás az optikai tengely és az optikai középponton 
áthaladó sugarak szögében jelenik meg. 

A Kepler féle távcsı a legegyszerőbb esetben két győjtılencsébıl áll. 

 

A Kepler-féle távcsı képalkotása  
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Ebben az elrendezésben ez az eszköz is inkább csillagászati megfigyelésekre alkalmas, hiszen a 
távcsı alkotta kép kicsinyített és fordított állású, látszólagos. A szögnagyítás az optikai tengely és 
az optikai középponton áthaladó sugarak szögében jelenik meg. Képfordító tükrözést eredményezı 
prizmák alkalmazásával elérhetı, hogy a keletkezett kép egyenesállású legyen. A prizmák alkalmas 
elhelyezésével az is elérhetı, hogy az optikai eszköz hossza, az úgynevezett tubushossz, lényegesen 
lerövidíthetı legyen. A kereskedelmi forgalomban lévı két szemmel történı nézésre alkalmas meg-
figyelı távcsövekben szokás ezt az elrendezést alkalmazni. 

A Galilei-féle távcső 

A Galilei-féle távcsı egy győjtı és egy szórólencse alkotta elrendezés. Színházi látcsı néven is is-
mert. Egyenesállású, és kicsinyített képet szolgáltat, szögnagyítást eredményez. 

 

 

A Galilei-féle távcsı képalkotása 

Mikroszkóp 

A mikroszkóp Leeuwenhoek (lıvenhuk) találmánya. Két győjtılencsét tartalmaz. Az elsı lencse 
nagyított valódi képérıl a második lencse nagyított látszólagos képet állít elı. Valódi nagyítást 
eredményez. A nagyítás korlátja az alkalmazott fény hullámhossza. Mindaddig, amíg olyan tárgyak-
ról (pontpárokról) akarunk képet alkotni, melyek távolsága az alkalmazott fény hullámhosszánál 
jóval nagyobb a kép éles, részletgazdag. A kényelmesebb használat érdekében szokás olyan nagyí-
tást is alkalmazni, mely már újabb részleteket nem tár fel. Ezt üres nagyításnak nevezzük. 

 

A mikroszkóp képalkotása 
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A felületek optikai tulajdonságainak mérése, a fény és színmérés eszközei 

A fény mérése 

Felületek optikai tulajdonságainak jellemzésére az elızıekben ismertetett mennyiségeket, abszorp-
ció-, emisszió-, reflexióképesség szokás használni. Természetesen nem pusztán pontbeli értékek 
mérésérıl lehet szó. A térbeli eloszlás mellet lényeges az irányszerinti eloszlás meghatározása is. A 
mérıeszközök általában a fényelektromos hatás elvén alapulnak. A radiometriai illetve fotometriai 
mennyiségek meghatározására speciális kísérleti elrendezések szolgálnak. Ezek némelyike kereske-
delmi forgalomban is kapható standard mérıeszköz. Mint minden mérés esetében, a fény illetve 
színmérés esetében is standardizált eszközök szolgálnak a mérırendszer hitelesítésére. Standard 
fényforrások, standard fényvisszaverı felületek szintén kereskedelmi forgalomban kapható termé-
kek. 

A korábban alkalmazott emberi látásra alapozott eszközök jelentısége a méréstechnika területén is 
tapasztalható gyors fejlıdés következtében egyre inkább háttérbe szorul. A színmérés egyre elter-
jedtebb eszköze a diffrakciós rácsokra alapozott szilárdtest fotodetektorokkal felszerelt, számító-
géphez kapcsolaható, kompakt spektrométer. Jelen fejezetben csupán a fény intenzitás, illetve az 
intenzitás spektrális eloszlásának detektálására alkalmas eszközök mőködésének fizikai elveit kí-
vánjuk bemutatni. 

Fotodetektorok 

Fotocella 

Dióda-elektroncsı felépítéső fényelektromos átalakító, amely vákuumtérben (vákuum fotocella) 
vagy nemesgáztérben (gáztöltéső fotocella) fotokatódot és anódot tartalmaz. A fotokatódok anyagi 
összetétele és felépítése a fotocella spektrális érzékenységi tartománya szerint különbözı. Leggya-
koribbak a cézium-céziumoxid fotokatódok, melyek a látható spektrum nagy részében vagy az inf-
ravörös tartományban érzékenyek. A vákuum fotocellák, inkább mérési célokra alkalmasak. A gáz-
töltéső fotocellák érzékenysége mintegy négyszerese a vákuum fotocellák érzékenységének, de ke-
vésbé stabilak, áramuk nem szigorúan arányos a megvilágítással és sötétáramuk is nagyobb. A foto-
cella jelentısége a fényérzékeny félvezetı eszközök megjelenésével erısen csökkent. 

Fotoelektron-sokszorozó 

Az ultraibolya, látható vagy közeli infravörös tartományban nagyon érzékeny detektorok. A 
fotoelektron-sokszorozó üveg vákuumcsıben elhelyezett fotokatód, 8-24 dinóda és egy anód. A 
fotokatódból a korábban ismertetett fotoeffektus hatására elektronok lépnek ki. A fotokatódból kilé-
pı elektront elektromos tér gyorsítja az elsı dinóda felé. Az elsı dinódába ütközı elektron egynél 
több elektront szabadít ki a dinóda felületébıl. Az egymást követı dinódák egyre pozitívabb elekt-
romos potenciálja következtében az egyikbıl kilépı elektron gyorsulva jut a következıhöz. Az 
elektronsokszorozódási folyamat dinódáról dinódára folytatódik. A végül az anódra jutó elektronok 
éles feszültségcsúcsot eredményeznek. Ez a detektor típus képes oly mértékben sokszorozni az ere-
deti fény által keltett elektront, hogy egyetlen foton észlelése is lehetıvé válik.  
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Fényellenállás 

A fényellenállások nagyellenállású félvezetıbıl készülnek. Legelterjedtebb változatuk a 
kadmiumszulfid fényellenállás. A korábban ismertetett fényelektromos effektushoz hasonlóan a 
határfrekvenciánál nagyobb frekvenciájú fénnyel történı megvilágítás elektromosan vezetıvé teszi 
az eszközt. A vegyértéksávban lévı elektronok az elnyelt fény hatására a vezetési sávba történı 
átlépéshez szükséges energiára tesznek szert. A fényellenállások széles tartományon belül közel a 
megvilágítás intenzitásával arányosan változó vezetıképességgel jellemezhetık.  

Fényelem 

A fényelem fény hatására külsı feszültség nélkül egyenáramot kelt, tehát fényenergiát közvetlenül 
– bár igen kis (0.1-0.3%) hatásfokkal elektromos energiává alakít át. A jelenség felfedezése William 
Grylls Adams és hallgatója, Richard Evans Day nevéhez kötıdik. 1876-ban észlelték, hogy egyes 
fém és félvezetı kombinációk fény hatására elektromotoros erıt szolgáltatnak. A jelenségnél a fém 
és a félvezetın kívül fontos szerepe van a nagy ellenállású, igen vékony, úgynevezett zárórétegnek. 
A zárórétegnek a félvezetıhöz és fémhez való elhelyezkedése szerint beszélnek elsıfalas és hátsófa-
las celláról. A felsı átlátszó vezetırétegen keresztül jutó fény a félvezetıben fotoelektronokat hoz 
létre, melyek a záróréteg irányában mozognak s a rétegeket kívülrıl határoló vezetı elektródák kö-
zött elektromotoros erıt létesítenek. Ha a fényelemet galvanométerrel zárják, abban áram keletke-
zik, mely arányos a fény intenzitásával. 

Fotodióda 

Fényérzékeny dióda. A fotodiódák mindig záróirányú elıfeszítés mellet mőködnek. Fény hatására a 
zárórétegben a belsı fényelektromos hatás révén töltéshordozók lépnek a vezetési sávba. A felsza-
baduló töltéshordozók következtében a fotodióda vezetıvé válik. A fotodióda külsı feszültség nél-
kül fényelemként mőködik. A fotodiódákat elsısorban mérési és vezérlési feladatokban használják. 
A fotódióda két alapvetı paramétere az érzékenység és a sötétáram. Az érzékenység kvantumhatás-
fokként, vagyis a fény által létrehozott töltéshordozók és a beesı fotonok hányadosaként fejezhetı 
ki. Sötétáram a diódán megvilágítás nélkül átfolyó áram. A sötétáram magában foglalja a háttérsu-
gárzás által generált áramot, valamint a félvezetı átmenet telítési áramát. A sötétáramot kalibráció-
val kell kiegyenlíteni, amennyiben a fotódiódát pontos fényerısség mérésére akarjuk felhasználni. 

Fototranzisztor 

A fény érzékelésére alkalmas tranzisztorok, a belsı fotoelektromos hatás ugyanazon az elven ala-
pul, mint a fotodiódáknál. Szerkezetük megegyezik a bipoláris tranzisztorok felépítésével, vagyis 
jól elkülöníthetı emitter-, bázis-, kollektortartománnyal rendelkeznek, npn és pnp változatban egy-
aránt léteznek. A bázisárammal vezérelt tranzisztotroktól abban tér el, hogy a fototranzisztorok mő-
ködését fény vezérli, ezek az eszközök ennek megfelelıen legtöbbször két kivezetéssel, emitter és 
kollektor-kivezetéssel rendelkeznek. A fény a fotodiódaként mőködı emitter-bázis átmenetet éri, 
amelyen keresztül ennek hatására fotoáram indul. Ezt a fotoáramot mint bázisáramot a tranzisztor 
felerısíti, a kollektoráramot tehát felerısített fotoáram képezi. Ennek következtében a 
fototranzisztorok lényegesen érzékenyebbek a fotodiódáknál, a megvilágítás kisebb erısségére is a 
diódákénál nagyobb árammal reagál. A fényérzékeny felületre vagy síküvegen, vagy győjtı lencsén 
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át jut el a fény. A lencsés megoldásnak elınye, hogy növeli az érzékelı irányérzékenységét, a fény 
kisebb térszögbıl jut el a fényérzékeny átmenetre. 

CCD 

A töltés-csatolt eszköz (Charge-coupled Device,) Az eszköz alapeleme az úgynevezett analóg shift 
regiszter, vagy más néven vödörlánc. Ez egy olyan alkatrész-lánc mely alkalmas arra, hogy egy 
lineáris lánc minden egyes elemérıl az ott tárolt töltést elemrıl elemre, egy adott irányba a vele 
szomszédos elemre továbbítsa. A folyamat eredményeként a lánc utolsó elemén lépésrıl lépésre 
megjelenik az összes a láncon elıtte elhelyezkedı tároló töltése. A tároló elemek félvezetı felületen 
kialakított kondenzátorok. A kondenzátorokon lévı töltést a lánc elemeit összekapcsoló, ugyan 
azon félvezetı lapkára integrált áramköri elemek továbbítják. A léptetés vezérlése ugyancsak a lap-
kára integrált félvezetı elemekkel történik. A vödörlánc utolsó elemén megjelenı töltést egy félve-
zetı elemekbıl felépített töltéserısítı alakítja feldolgozható értékő jellé. Digitális eszközök eseté-
ben ezt a jelet analóg-digitális átalakító alakítja digitális jellé. A töltéserısítıt és a digitalizáló ele-
met szintén a félvezetı eszközre integrálják. Az több egydimenziós lánc egymás mellé helyezésé-
vel, és megfelelı összekapcsolásával kétdimenziós elrendezés hozható létre. Ha a tárolóelemeket – 
megfelelı vezérlés közbeiktatásával – egy hozzájuk kapcsolt fotodióda árama tölti fel, az eszköz 
képes a felületét érı fény intenzitásának hely szerinti eloszlását detektálni. A CCD a ma használatos 
digitális fényképezıgépek és kamerák legelterjedtebb fényérzékelı eleme. Ha egy fénynyalábot 
optikai ráccsal színeire bontunk, és a felbontott nyalábot egy egydimenziós CCD-re vetítjük, olyan 
mérıeszközhöz jutunk, mellyel a nyaláb spektrális intenzitás eloszlását tudjuk meghatározni. Ez az 
alapja a kereskedelmi forgalomban is kapható kompakt spekrofotométer. 
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Az emberi szem, mint optikai leképező eszköz. A leképezés fizikai fo-
lyamata, hibái, korlátai 

A szem anatómiai felépítése 
Az ember legfontosabb érzékszerve a szeme. Becslések szerint a külvilágból érkezı informá-
ció 80-85 százalékát a szemünkön át kapjuk. 

Az ember szeme lencserendszerrel rendelkező hólyagszem. A szem szerkezetét az alábbi 
sematikus ábra szemlélteti 
 

 

1. ínhártya 
2. érhártya  
3. Schlemm csatorna 
4. csarnokzug 
5. szaruhártya 
6. szivárványhártya 
7. pupilla 
8. elülsı csarnok 
9. hátulsó csarnok 
10. ciliaris izom 
11. lencse 
12. üvegtest 
13. ideghártya, retina 
14. látóideg 
15. vakfolt 
16. sárgafolt 
17. zonula rost 

Az emberi szem fıbb részei 
 

A normális, pihent szem a tárgyakat a sárgafolt helyén képezi le. Az ideghártyán fordított, 
kicsinyített, valódi kép keletkezik. A képalkotás szempontjából az egyes törıfelületek görbü-
leti sugarának, a felületek egymástól való távolságának és az egyes közegek törésmutatóinak 
van jelentısége. A szem fénytörı részei: a szaruhártya (cornea), az elsı csarnokot kitöltı 
csarnokvíz (humor aquaeus), a szemlencse (lens crystallina), és kocsonyás anyagú üvegtest 
(corpus vitreum).  

A szem geometriai jellemzıinek meghatározására az oftalmométernek nevezett szemészeti 
eszközzel történik. Elsötétített helyiségben kis fényforrást helyezünk a vizsgálni kívánt sze-
mély szeme elé. A szemben két egyenes és egy fordított állású képet látunk tükrözıdni. A 
kisebb egyenes állású képet a szaruhártya, a nagyobbat a lencse elülsı felszínérıl történı 
visszaverıdés hozza létre, a fordított állású képet a lencse hátsó felszíne, mint homorú tükör 
állítja elı. A tárgy és a képek méretének, valamint a tárgytávolság és a képtávolságok méré-
sével a homorú és domború tükrök leképezési törvényét felhasználva számítható az egyes 
felszínek görbületi sugara. Ez az úgynevezett Purkinje-Sanson tükörképek módszere. 
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Optikai, vagy ultrahangos eljárással az egyes törıközegek vastagsága, a szem optikai tenge-
lyének hossza közvetlenül is meghatározható. 

A szem optikai elemeinek törésmutatója a – szaruhártyát kivéve –, csak indirekt módszerekkel 
határozható meg. Közvetlenül mérhetı a szem, mint összetett optikai eszköz teljes törıereje. 
A szem optikai tengelyének hossza 24 mm 

 

A szem optikai elemei 
 

A szem törıközegeinek jellemzıit az alábbi táblázat foglalja össze:  

A szaruhártya    
 elülsı felszínének görbületi sugara 7-9 mm átlag 7,7 mm 
 hátsó felszínének görbületi sugara 6,8 mm  
 vastagsága 0,5-1,0 mm  
 törésmutatója 1,37  
 törıereje 48,8 D  
A csarnok víz     
 mélysége 3,2-4,0 mm átlag 3,6 mm 
 törésmutatója 1,33  
 törıereje -5,8 D  
A szemlencse    
 elülsı felszínének görbületi sugara 7,9-12,7 mm átlag 10 mm 
 hátsó felszínének görbületi sugara 5,1-9,0 mm átlag 6 mm 
 vastagsága 3,4-4,4 mm átlag 3,6 mm 
 törésmutatója a széli részén 1,37-1,41  
 törésmutatója a középsı részén 1,41-1,44  
 törıereje 21,5 D  
Az üvegtest    
 vastagsága 16 mm  
 törésmutatója 1,33  

A redukált szem 
A redukált szem egyetlen törıközeggel rendelkezı homogén test. A redukált szem törésmuta-
tója n = 1,34, a törıfelület görbületi sugara r = 5,1 mm, optikai középpontja az O pont, mely 
17 mm-re helyezkedik el a sárgafolttól. 
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A redukált szem 
 

A redukált szem segítségével az ábrán látható módon a képszerkesztés nagyon leegyszerősö-
dik. Látószög alatt a tárgy széleirıl az O csomópontban keresztezıdı sugarak által bezárt 
szöget értjük. Ha a különbözı távolságban lévı tárgyakról ugyanakkora képet kapunk, akkor 
a látószögük megegyezik  

Azt a legkisebb látószöget, amelynél két különálló pontot éppen meg tudunk különböztetni 
egymástól, látószöghatárnak nevezzük. A normális, vagyis látáshibákban nem szenvedı, szem 
esetén ennek értéke kb. 1 '  (egy szögperc). A látószöghatár egyénenként változó érték. 

A szem felbontóképessége, vagy látásélessége (visus) a tényleges látószöghatárnak a normális 
(egy szögperces) látószöghatárhoz viszonyított értéke, százalékban kifejezve.  

Fókuszáljunk az alábbi számsorban a középen elhelyezkedı nullára, és nézzük a számsort 
mozdulatlan szemmel. 

9876543210123456789 
Azt tapasztaljuk, hogy a nulla környezetében csak néhány szám látszik élesen. A jelenség 
magyarázata az, hogyha figyelmünket egy pontra irányítjuk, szemünket automatikusan úgy 
mozdítjuk el, hogy a vizsgált részlet képe a látógödrünkre essen. A látógödör területe azonban 
nagyon kicsi, ezért valójában a retinán keletkezett kép egészen kis tartományát látjuk igazán 
élesen. 

Pásztázó szemmozgás 

Valójában az ember mindössze 1�-os szögben lát igazán élesen, azonban szemünk gyorsan 
mozgása miatt ennél sokkal nagyobbnak tőnik az éleslátás területe. A pásztázó szemmozgá-
sok ellenére a külvilág vizuális észlelése statikus, agyunk a szem pásztázása során nyert inge-
reket szintetizálja, az ilyen módon „letapogatott” látványt megjegyzi, és ezzel a külvilág képét 
is állandósítja. A vizuális percepciónk nem dinamikus, hanem statikus, csak az agyunk teszi 
dinamikussá, azaz mondhatjuk azt, hogy bár vizuális észleleteink statikusak, a vizuális tapasz-
talataink (melyek már agyunk közremőködését is mutatják) dinamikusak lehetnek. 
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Vakfolt 
Letakart jobb szemnél figyeljük bal szemmel az alábbi ábrán lévı piros keresztet és fejünket a 
lapra merıleges irányban addig közelítsük, amíg az ábra piros pontja el nem tőnik, majd to-
vább, amíg újra elı nem bukkan. Ha tehát a keresztre fókuszálunk, lesz egy tartomány, ahol a 
piros pont nem látható. A jelenség magyarázata az, hogy ahol a látóideg kilép a szemgolyóból 
nincsenek fényérzékelı sejtek, a leképezéskor ide vetülı részleteket tehát nem érzékeljük. Ha 
a szem és a lap távolságát mindkét esetben megmérjük, a kapott távolságokból meghatározha-
tó a vakfolt horizontális átmérıje és a vakfolt távolsága a sárgafolt közepétıl. 

 

A vakfolt kimutatására szolgáló ábra 
 

Fókuszálás 
A szemünkbe érkezı fény akkor ad éles képet, ha a fénysugarak a retina közepén, a sárga 
foltban találkoznak. Minél közelebb van valami a szemünkhöz, a fénysugaraknak annál na-
gyobb mértékben kell irányt változtatniuk ahhoz, hogy a tárgyat tisztán lássuk. A szaruhártya, 
a csarnokvíz és az üvegtest fénytörıképessége állandó. A lencse azonban rugalmatlan rostok-
kal (zonularostok) kapcsolódik a ciliáris izomzathoz. Ezek a rugalmatlan zonularostok valójá-
ban három, kerékabroncshoz hasonló győrőt alkotnak a szemlencse körül; az egyik a lencse 
„éléhez” kapcsolódik, a másik kettı kapcsolódási helye ehhez képest valamivel elıbbre, illet-
ve hátrább található. A győrőszerően elhelyezkedı ciliáris izmok összehúzódása és elernyedé-
se megváltoztatja a rugalmas szemlencse alakját. A lencsegörbület változásának folyamatát 
akkomodációnak nevezzük. 

 

 

A szem akkomodációban résztvevı részei 
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Nyugalomban a győrő alakú ciliaris izomzat (sugártest) elernyedt állapotban van és a 
lencsefüggesztı (zonula) rostok megfeszülve, ellapult alakban tartják a rugalmas szemlencsét. 
Amikor a szem egy 6 méternél közelebbi tárgyra fókuszál, akkor a ciliaris összehúzódik, nyí-
lásának átmérıje csökken, és az izom kissé elırefelé mozdul el. A zonula rostok elernyednek, 
és a lencse saját rugalmasságánál fogva domborúbbá válik. Ahogy a lencse egyre közelebbi 
tárgyakra fókuszál, úgy lesz az elülsı és a hátsó felszíne között egyre nagyobb a távolság, 
felülete egyre domborúbb, átmérıje pedig egyre kisebb. Ez az elernyedési folyamat szigorúan 
szabályozott, a fénytörı képesség pontosan annyival nı, amennyi a 6 méternél közelebbi tár-
gyak fókuszálásához szükséges. A lencsegörbület növelhetıségének mértéke természetesen 
korlátozott. Azt a szemhez legközelebb esı pontot, amelyet akkomodációval még élesre tu-
dunk állítani, a látás közelpontjának nevezzük. Ekkor a legnagyobb a szem törıképessége. 

A ciliaris izomzat és a zonula rostok mőködése tehát ellentétes. A végtelenre akkomodált 
szem esetén a sugárizmok elernyednek, a zonula rostok viszont a legfeszítettebb állapotba 
kerülnek, és ezáltal a lehetı leglaposabbra húzzák ki a lencsét. Ha a szem a legközelebbi, még 
élesen észlelhetı tárgyra fókuszál, akkor a sugárizom teljesen összehúzódik, a zonularostok 
viszont elernyednek, így a lencse a legdomborúbb állapotát veszi fel. Az akkomodáció aktív 
izommunkát követel, a ciliaris izomzat valójában a test egyik legjobban igénybevett izma. 
Közelre való alkalmazkodáskor a pupillák is dolgoznak, beszőkülnek, valamint a két szemgo-
lyó egymás felé fordul, befelé kancsalít egy kicsit. 

Öregedés 
Az ép látású ember szemének fénytörı képessége tíz éves korban megközelítıleg 14 dioptriát, 
húsz éves korban már csak mintegy 9, a harmincas évek közepére 4, negyven-ötven éves kor 
között 1-2, hetven éves korban már csak 0 dioptriát képes változni. Alkalmazkodás nélkül a 
szem a végtelennél (6 méternél) közelebbi tárgyról már nem képes a retinán éles képet létre-
hozni. Az ember általában szemének romlását akkor veszi észre, amikor az alkalmazkodó 
képesség 4 dioptriáról (ekkor a legközelebbi élesen látott tárgy 25 cm-re van) 2 dioptriára 
csökken, vagyis a közelpont fél méterre távolodik. Mivel a legtöbb ember 30-50 centiméter 
távolságra tartja a könyvet a szemétıl, az alkalmazkodó képesség 2 dioptriára csökkenése már 
befolyásolja az olvasás képességét. 

A szemlencse alkalmazkodóképességének csökkenését természetesen részben a ciliaris izmok 
gyengülése okozza. Azonban nem ez az egyetlen ok. A szemlencsét a hagyma rétegeihez ha-
sonlóan elhelyezkedı sejtek alkotják. A szemlencse az életkor elırehaladtával megnagyobbo-
dik és hogy a görbületi sugara is nı. A lencse méretnövekedését az okozza, hogy a lencse 
külsı határának hámsejtjei idıvel megnyúlnak, szalag alakúak lesznek, elvesztik sejtmagjukat 
és újabb sejtek nınek föléjük. A legidısebb sejtek alkotják a szemlencse magja körül kiala-
kult, szalagokból álló rostos kérget, amely az idıvel egyre vastagabb lesz. Az újszülött 3,3 
mm vastag szemlencséje 70 éves koráig 5 mm-re vastagodik.  

A lencse görbületének növekedése látszólag ellentmond annak a tapasztalatnak, hogy a lencse 
törıképessége az életkor elırehaladtával csökken, hiszen ha a lencse anyagának törésmutatója 
változatlan a domborúbbá válásával a fókusztávolság rövidül. Ebbıl következıen feltételez-
hetı, hogy a lencse törésmutatója is változik – csökken – az életkor elırehaladtával. A szem-
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lencse fı fehérje alkotórésze az alfa-krisztallin. Ez rendes körülmények között olyan moleku-
lacsoportokká áll össze, amelyek mérete kisebbek a fényszóródás létrejöttéhez szükséges leg-
kisebb méretnél. Az ilyen részecskék mérete a hımérséklet emelkedésének, és egyéb környe-
zeti változásoknak a hatására nıhet, és így az oldhatatlan, szemcsékké összeálló részek aránya 
növekszik. Az öregedı szem keresztmetszeti felvételén egyre több, sötétnek látszó sáv is 
megjelenik. A sötétebb sávokat – a lencse elülsı és hátsó felületével megegyezı görbülető – 
szalagok alkotják. A lencse öregedésével a sávok száma egyre nı, majd 40 éves kor körül 
teljesen összeolvadnak. A sötét sávok valószínőleg a fényt a környezetüknél erısebben szóró 
fehérjék. Egy oldat (például a lencse citoplazmájának) törésmutatója függ a benne oldott 
anyagok koncentrációjától. Az oldathoz adott fehérje – ha nem áll össze nagyobb csomókká – 
megnöveli a törésmutatót. Ha a fehérje nagy része nagymérető, oldhatatlan részecskékké ala-
kul, akkor a törésmutató jelentısen csökken. Valószínőleg ez történik az öregedı lencsében is. 

A lencse egyes belsı pontjainak vizsgálatakor azt tapasztalták, hogy az akkomodáció során a 
lencse peremének azonos elmozdulás az idısebb szemben kisebb fókusztávolság változást 
okozott, mint a fiatalabb szem esetén. A lencse belsı pontjainak az elmozdulása is fokozato-
san csökken. A 45 év körüli kísérleti személyek szemlencséjének elülsı felszíne valójában 
már nem képes az alkalmazkodásra.  

Összefoglalva tehát, ha meg akarjuk magyarázni, hogy a közelpont az életkor elırehaladtával 
miért távolodik, mikroszkopikus tényezıket is figyelembe kell vennünk. A közeli éleslátás 
romlását a lencse oldhatatlan részecskéinek növekvı részaránya, a lencseméret (s ezáltal az 
elülsı és hátsó felszín közötti távolság) növekedése, valamint a törés-mutató csökkenése 
okozza. 

Emellett a közeli éleslátást a lencse alkalmazkodóképességének a lencse-zonularost-
sugárizom együttes fokozatos romlása is nehezíti. Ezt a folyamatot ellensúlyozza az új törıfe-
lületek kialakulása – a lencse vastagodása – és a lencse görbületének növekedése, de egy idı 
után ezek a kompenzációs mechanizmusok már nem elégségesek. 

Közellátás – távollátás 
Gyakori látáshibát okozó eset, hogy a szem tengelye a normálisnál hosszabb vagy rövidebb. 
Az elıbbi esetben a szem a végtelenbıl jövı sugarakat a retina síkja elıtt egyesíti, ezért a re-
tinán képpont helyett folt keletkezik. Ez a rövidlátás (myopia), amely szórólencsével korrigál-
ható. Távollátás (hypermetropia) esetében, a retinára azért vetül elmosódott folt, mert a szem 
rövidebb a kelleténél, így a szemlencse a retina mögött egyesítené a párhuzamos sugarakat. 
Ez a hiba győjtılencsével küszöbölhetı ki. 

Geometriai lencsehibák 
Az asztigmia más típusú hiba, amely abból adódik, hogy a szaruhártya nem gömbsüveg alakú, 
így az asztigmiás szemnek egy fókuszpont helyett két, egymásra merıleges tengelyő győjtı-
vonala van. Az asztigmia a látóélességet távolra és közelre egyaránt rontja. Korrigálása olyan 
lencsékkel történik, melyeknek hengeres felszíne a görbületi hibát kijavítja. Az asztigmia ke-
zelésére elıször Airy alkalmazott hengerlencsét.  
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A fénytörési hibákat a szemüveg alkalmazása mellett sebészi beavatkozással is javítják. Lé-
zerrel vagy hagyományos módon egészen apró bemetszést végeznek a szaruhártyán, ezáltal 
annak görbületi sugara, és dioptria-értéke megfelelıen megváltoztatható. 

A szürkehályog 
A szürkehályog (cataracta), a szemlencse betegsége. A kor elırehaladtával – mint már koráb-
ban említettük – a szemlencsében lévı fehérjék kisebb molekulacsoportokká állnak össze, 
miáltal megváltozik a lencse fénytörı képessége. Ez a folyamat néha ahhoz vezet, hogy a len-
cse teljesen homályossá, átlátszatlanná válik, a beteg folyamatosan elveszíti a látását.  

A szürkehályog kialakulása visszafordíthatatlan folyamat, ezért az egyetlen gyógymód a 
szemlencse mőtéti eltávolítása, és mőanyagból készült lencsével való pótlása. Ez persze nem 
képes már alkalmazkodásra, de átlagos távolságban megfelelı látást biztosít.  

Zöldhályog 
A látásélesség csökkenésének oka nem mindig a szem geometriai torzulásában keresendı. A 
látás elvesztésének okai között a glaukóma, azaz a zöldhályog az egyik leggyakoribb beteg-
ség. Általában az idısebbeket érinti, 40 életév felett a népesség 1,5%-a szenved ebben a 
mindkét szemet érintı betegségben. Nevével ellentétben a zöldhályog nem valamiféle hályog, 
amit mőtéttel el lehet távolítani, kialakulásában a magas vérnyomás, cukorbetegség és más 
betegségek is szerepet játszanak. 

A glaukóma lényege a szem belsı nyomásának az ideghártyára gyakorolt hatásából ered. Az 
egészséges szemgolyó belsejében 12-21 higanymilliméteres túlnyomás uralkodik. Ez a nyo-
más – napszaktól függı kis ingadozástól eltekintve – közel állandó érték. A szemnyomás 
nagysága a csarnokvíznek nevezett folyadék termelıdésének és a szemgolyóból való távozá-
sának, elfolyásának mértékétıl függ. A csarnokzugban lévı finom képletek szőrıként mő-
ködnek. Ezeken keresztül jut a csarnokvíz a Schlemm csatornába, mely aztán azt elvezeti. 

Ha a folyadék elfolyását valami megakadályozza a szemnyomás megemelkedik, és romlik az 
ideghártya idegsejtjeinek vérellátása, mivel az ideghártya vérereit a megnövekedett szem-
nyomás összenyomja. Különösen magas (40-60 Hgmm-es) szemnyomás már néhány nap alatt 
maradandó látásromlást okoz, ennél kisebb, de tartósan emelkedett szemnyomás néhány év 
alatt okoz jelentıs károsodást. A glaukóma károsította szem látóterében, az éleslátás helyének 
közelében kezdetben kisebb, késıbb egyre kiterjedtebb területek válnak érzéketlenné a fényre. 
A kiesett látótérterületeken a beteg nem érzékeli a környezetét. 

Zöldhályog gyanúja esetén a diagnózist a szem látási funkcióinak vizsgálata, a szemnyomás 
mérése, a szemfenék, valamint a csarnokzug vizsgálata biztosítja. Sajnos a glaukóma elıfor-
dulhat már a csecsemıkorban is (veleszületett glaukóma). A megfelelıen kezelt zöldhályogos 
beteg látása, látótere – bár vissza már nem állítható –, állapota megırizhetı.
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A fény intenzitás érzékelésének élettani alapjai. A színérzékelés élet-
tani alapjai. A fény intenzitás és színes látás. A látóér 

A retina működése 
A szem optikai elemei által alkotott képben hordozott információkat a szem hátsó felszínét 
borító sejtréteg, a retina fogja fel és alakítja ideg-impulzusok sorozatává, majd a látóideg ve-
zeti az agyba. Az agyban e jelek értelmezésével létrejön a látási érzékelés, vagyis a megfigye-
lıt körülvevı formák, színek és mozgások szubjektív észlelete. A látás a szem és az agy mő-
ködésének együttes eredménye. 

Attól függıen, hogy a tárgy képe az ideghártya mely részére képezıdik le más és más látási 
mechanizmusok érvényesülnek. Az emberi ideghártya két, a látásban is részvevı fényérzé-
keny idegsejt-típust tartalmaz: pálcikákat és csapokat A csapok három féle különbözı színre 
érzékenytípusba sorolhatók: hosszú, közepes és rövid hullámhosszra érzékeny. 

Látógödöri látás  

A látógödör (fovea) köralakú mélyedés az ideghártya (retina) középpontjában. A látógödör-
ben nincsenek pálcikák, csak csapok. A színérzékeny idegsejtek, a csapok nagyon sőrőn he-
lyezkednek el benne. Ezek a receptorok szemtıl kb. 30-35 cm-re lévı tárgyakról biztosítják az 
éleslátást. A látógödöri látás teszi lehetıvé azokat az emberi tevékenységeket, melyekhez 
nagyfokú éleslátásra van szükség. 

Sárgafolti látás  

A látógödröt az úgynevezett sárgafolt veszi körül. Színérzékeny sejtekbıl áll, ovális formájú. 
Látószöge függılegesen mintegy3� , vízszintesen12 15−� � . A sárgafolti látás is éles, de nem 
annyira, mint a látógödöri, mert sejtjei lazábban helyezkednek el. A sárgafolt szolgál – egye-
bek között – az olvasásra is. 

Perifériás látás  

Ahogy kifelé haladunk a retina középpontjától, úgy változik a látás minősége és jellege. Csök-

ken a szín és részletlátó képesség, ugyanis egyre ritkábbak a színérzékeny csapok, viszont 

egyre több pálcika kapcsolódik egyetlen idegrosthoz. A retina perifériáján kétszáznál is több. 

A perifériális látást biztosító területen fokozottabb a mozgásérzékelés. A perifériás látószög 

90�  mindkét oldalra.
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A retina felépítése 
 

a) 

 

b) 

a) A retina színezett elektronmikroszkópos képe 
  b) A retina rétegeinek sematikus rajza 

 
A retina idegsejtjei öt rétegben helyezkednek el. A rétegek a fény terjedési irányát követve: 

• Ganglion sejtek 

• Amacrin sejtek 

• Bipoláris sejtek 

• Horizontális sejtek 

• Receptor sejtek 
Az egyes rétegeket különbözı típusú idegsejtek alkotják. Az itt használt elnevezések a korai 
fénymikroszkópos vizsgálatok alapján megkülönböztethetı sejtípusokat jelölik. Történeti 
okokból szokásos ezt az osztályozást használni, bár valójában funkciójukat, alaktani jegyeiket 
tekintve eddig mintegy ötven jól megkülönböztethetı idegsejtfajtát azonosítottak a retinában. 

A látás idegi folyamatának elsı lépése a fényenergia idegi jelekké történı átalakítása. A fenti 
ábra a retina sematikus modellje. Az átalakítást a szem fényérzékelı sejtjei, a pálcikák és a 
csapok végzik, amelyek a retina hátulsó felszínén alkotnak hálózatot. A pálcikák gyenge 
fényben mőködnek, de annyira érzékenyek, hogy normális, nappali megvilágításnál telítıdnek 
és mőködésképtelenné válnak. A nappali fényben a látást a csapok biztosítják, amelyek a pál-
cikáknál érzéketlenebbek a fényre, és így éppen intenzív fényben mőködnek megfelelıen. A 
csapsejtek teszik lehetıvé a színek érzékelését és a kép tér- és idıbeli részleteinek részlete-
sebb elemzését. 

A pálcikák és csapok elektromos jelei a szinapszisokon keresztül elıször a bipoláris sejtekre, 
majd a ganglion sejtekre kerülnek. A ganglion sejtek hosszú axonjainak kötege a látóideg. Az 
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ideghártyán belül a sejtek között fennálló kapcsolat annak a jele, hogy a jelfeldolgozás már 
ezen a szinten elkezdıdik, ezt a már részben feldolgozott jelet továbbítja a látóideg a látóké-
regbe. Az ideghártya tehát a még „nyers” vizuális jelekbıl az agy számára elıkészített, komp-
lex információkat tartalmazó jelet állít elı, amelybıl aztán az agy megalkotja azt a képet, amit 
voltaképpen észlelünk. A horizontális és az amakrin sejtek az eredetileg párhuzamos idegpá-
lyákon futó jeleket összegzik, illetve szétválasztják, ezzel lehetıvé téve olyan bonyolult jel-
elemzést, mint például a mozgás érzékelése. 

A pálcikákban és csapokban a jel átalakítását és továbbítását specializálódott sejtszervek vég-
zik. A fényt a sejtek szemlencsétıl távolabb esı része, az úgynevezett külsı szegmens nyeli 
el, amely azután több lépcsıs biokémiai folyamat során elektromos jele keletkezik. A jele a 
sejt szinaptikus végzıdésén neurotranszmitterek kiválasztását szabályozza. Így a jel átadódik 
a retina egyéb idegsejtjei (a bipoláris és horizontális) sejtek felé. A pálcikák külsı szegmense 
henger alakú, míg a jóval kisebb mérető csapoké általában kúpszerően elkeskenyedik. 

 

 

A pálcikák és a csapok sematikus képe a fıbb alkotóelemekkel 
 

Mindkét sejttípus külsı szegmense nagy felülető, fényérzékeny membránrendszert tartalmaz, 
amely a fényt elnyelı látópigment-molekulákkal van tele. A pálcikák látópigmentje a vöröses 
színő rodopszin. A csapsejtek a bennük lévı látópigment típusától függıen a látható fény rö-
vid, közepes, illetve hosszabb hullámhosszúságú tartományára érzékenyek. A háromféle pig-
ment fényelnyelési sávja tehát különbözı, ez képezi a színlátás alapját. Amikor csak a pálci-
kasejtek segítségével látunk (például a csillagfényes éjszakákon) minden tárgy színtelennek 
tőnik. Valójában tehát az emberi szemben két különbözı fényérzékenységi mechanizmus in-
tegrálódik: a pálcikák és a csapok segítségével történı látás. 
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A színes látás sajátosságai. A színérzet és a fény fizikai jellemzői közöt-
ti összefüggés 

A fényérzékeny sejtek működésének sajátosságai 
Már a korai pszichofiziológiai kutatások is kimutatták, hogy a pálcikák már egyetlen foton 
elnyelésekor is észlelhetı jelet bocsátanak ki. Ha a teljes sötétségben ülı vizsgálati alanyok 
egyik szemére pontszerő fényforrásból származó gyenge fényvillanásokat irányítunk, a villa-
nások erısségének változtatásakor azt tapasztaljuk, hogy a kísérleti személyek általában az 
olyan rövid felvillanásokat is észlelik, amelyekkel a szemükbe csupán hét foton jutott be. A 
piciny fényforrás felvillanásaiból származó fotonok egy néhány száz pálcikából álló sejtcso-
port tagjai között teljesen véletlenszerően oszlottak el, így aligha valószínő, hogy a pálcikasej-
tek akármelyike is egyetlen fotonnál többet nyelt volna el. 

A pálcikák elektromos jelének megmérésére irányuló kezdeti erıfeszítések kudarcba fullad-
tak, mert a pálcikák úgynevezett hiperpolarizációs válasza – a közöttük lévı elektromos ösz-
szeköttetéseken át – átterjed a szomszédos pálcikákra. A fény kiváltotta impulzus így legalább 
tíz sejten oszlik el, túlságosan kicsivé válik ahhoz, hogy mérni lehessen. Ezért a membránpo-
tenciál mérése helyett – az egyéb tényezıktıl független – áramok mérésével próbálkoztak. 

Ehhez békák, majd egy makákó majomfaj retinájából nyert sejteket vizsgáltak. A méréshez 
egyetlen sejt külsı szegmensét üvegkapillárisba húzták, a pálcikát keresztirányú fénysugárral 
ingerelték, a fellépı áramot pedig a kapillárishoz kapcsolt érzékeny erısítıvel alakították át 
mérhetı nagyságú jellé. A fényáram nagysága ingadozó, hiszen a fotonok is véletlenszerően 
ingadozva érkeznek a pálcikához. Egyetlen foton elnyelése ötven százalékos valószínőséggel 
vált ki választ, és egy rodopszin molekula aktiválásakor átlagosan egy pikoamper erısségő 
áramimpulzus jön létre. 

A pálcikák fotonhasznosító képessége rendkívül nagy, de mőködésük nem tökéletes. Ugyanis 
idınként elıfordul, hogy még teljes sötétségben is kibocsátanak ugyanolyan jeleket, mint ami-
lyenek a fotonok elnyelıdésekor jönnek létre. A kísérletekben használt pálcikasejtekben pél-
dául teljesen véletlenszerően, átlagosan két és fél percenként teljes sötétségben spontán jöttek 
létre ilyen jelek. Keletkezésük oka valószínőleg a rodopszin molekula hımozgás hatására 
bekövetkezı kis valószínőségő aktiválódása. A látórendszer ezeket a „zaj” jellegő idegi im-
pulzusokat is feldolgozza, emiatt tökéletes sötétségben is érzékel némi, bár roppant gyenge 
fényt. 

A csapok pálcikákénál sokkal kisebb érzékenysége miatt az egyetlen fotonra adott válaszuk 
nem mérhetı. Ha a csapokat olyan felvillanásokkal aktiváljuk, amelyek egyszerre sok 
látópigment-molekulát hoznak mőködésbe, a kapott jelbıl az egy fotonra adott válasz nagysá-
ga kiszámítható. Eszerint a csapok elnyelıdı egyetlen foton kb. 10 femtoamperes áramimpul-
zust vált ki. Ez a pálcika elemi válaszának századrésze. 
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A fıemlısök pálcikasejtjeinek idegi impulzusa a foton elnyelése után mintegy 0,3 másodper-
cig tart. A csapsejtek elemi válasza négyszer gyorsabb, mint a pálcikáké. A csapsejtek – vála-
szuk nagyobb sebessége révén – a pálcikáknál tökéletesebben tudják érzékelni a gyorsan vál-
tozó vizuális ingereket. A csapok kicsi és rövid elemi válaszai tehát lehetıvé teszik, hogy erıs 
megvilágítás esetén, amikor a pálcikák túlterhelıdnek, a látórendszer érzékelje a tárgyak ké-
pének gyors változásait, illetve a gyors mozgásokat. Gyenge megvilágításban viszont a pálci-
kák kerülnek elıtérbe, amelyeknek lassúbb, de nagyobb idegi impulzusai alkalmasak a foto-
nok igen érzékeny észlelésére. 

Gyenge megvilágításban a látás érzékenysége jelentısen megnı. Ekkor ugyanis a sokkal ér-
zékenyebb pálcikákkal történı látás a domináló. Ha a megvilágítás gyengül, a pálcikasejtek 
érzékenysége fokozatosan javul. (Az átkapcsolás ideje alatt azonban - például a napfényrıl az 
elsötétített szobába lépés utáni 1-2 percben - szinte alig látunk, és csak késıbb tőnnek elı a 
szoba részletei. A csapok már nem, a pálcikák pedig még nem mőködnek megfelelıen. Ez az 
úgynevezett szürkületi vakság oka is. A változó háttérfényhez nem alkalmazkodik kellı se-
bességgel a látórendszer. A pálcikák gyenge fényfelvillanásra adott válaszát teljesen sötétben, 
majd bekapcsolt háttérfényben megmérve meghatározható, hogy milyen hatást gyakorol a 
háttérfény a sejt érzékenységére. A mérések szerint a háttérfény intenzitásának növelésével a 
pálcika érzékenysége csökken, mivel a pálcikasejt felszíni membránjainak mind több nátri-
umcsatornája csukódik be, így egyre kevesebb lesz az olyan nátriumcsatorna, amit a fényfel-
villanás még bezárhat. Ez egyfajta telítıdési mechanizmus. A pálcikák telítıdése – teljes ki-
kapcsolódása – olyan erıs háttérfénynél következik be, amely körülbelül az égbolt délben 
mérhetı fényességének felel meg. Ekkor üzemelnek a csapok a legjobb hatékonysággal, ame-
lyek – gyorsabb mőködésük mellett – a színes látást is lehetıvé teszi. 

Csapok 
Az emberi szem 4,5 millió csapot tartalmaz. A csapok adják a fényadaptált (fotopikus) látás 
alapját, gyenge fényben nem mőködnek. A retina közepén, a sárgafolton csapokat találunk, 
bár fényérzékenységük kisebb, mint a pálcikáké, viszont sőrőn egymás mellett helyezkednek 
el, így ezen a területen a szem felbontóképessége kiváló. Egy szemben a csapok 6%-a R csap, 
63%-a H és 31%-a K típusú csap.  
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A csapok számuknak megfelelıen súlyozott spektrális érzékenysége 
Az ábrán a spektrális érzékenységi görbék csapszámmal súlyozottan láthatók. Ebbıl kitőnik, 

hogy az ember a sárgászöld színre a legérzékenyebb, míg a kékes színekre a legkevésbé.  
 

 

a) 

 

b) 

a) A csapok elrendezıdése a foeva területén 
b) A csapok irány-szerint elrendezıdése vízszintes síkban 

 
A három csaptípus nem egyenletesen oszlik el: a retina közepén kevés R csap található, a 
foveát éppen elhagyva maximális a koncentrációjuk, majd csökken a számuk. K és H csap 
nagyobb számban található a foveán. Az R csapok szórványosan helyezkednek el, ami kék 
ingerek esetén korlátozza a látásélességet, valamint a határok észlelése is torzul. Normál kö-
rülmények között nincsen következménye az R csapok szétszórtságának, hiszen egy inger 
egyszerre több csaptípust is ingerel. 

Pálcikák 
A retina középsı részét elhagyva a pálcika-túlsúly jellemzı. A szemben található mintegy 90 
millió pálcika a gyenge fényben való látásért felel – ez a sötétadaptált (szkotopikus) látás. A 
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pálcikák fényérzékenysége kiváló, téri felbontóképességük viszont rossz, vagyis a halvány 
ingert is észreveszik, de a mintázat nem rajzolódik ki élesen. Az 500 nanométeres fényre vá-
laszolnak leginkább, mely nappal kékeszöldnek látszik. A periférián nincsenek csapok, ezért 
ott nem is látunk színeket. A szkotopikus látás a 10−2 - 10−6 cd/m² megvilágítási tartományban 
mőködik. 

Fényérzékeny ganglion sejtek 
A retinában található ganglion sejtek egy igen kis része szintén fényérzékeny. Ezekben a sej-
tekben a rovarok látásában szerepet játszó speciális fotopigment található. A fényérzékeny 
ganglion sejtek az elrendezıdése és gyakorisága olyan, hogy a képalkotásban valószínüleg 
nincs szerepük. Egereken végzett kísérletek alapján azonban valószínősíthetı, hogy a biológi-
ai óra napszakokhoz való szinkronizálásában és a pupilla megvilágítás erısséghez való alkal-
mazkodásában játszanak fontos szerepet. Mivel a képalkotás folyamatában valószínőleg nem 
játszanak döntı szerepet, a továbbiakban ezeknek a szerepével nem foglakozunk.
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A látás központi idegrendszeri folyamatai. A fizikai kép feldolgozásá-
nak szintjei 

Az idegsejtek polarizációja 
Az idegsejtek (neuronok) általában az anyagcsere-folyamatokat magában foglaló sejttestbıl, 
számos fonalszerően elágazó nyúlványból – úgynevezett dendritbıl –, és egy ezeknél némi-
képp vastagabb és hosszabb, axonnak nevezett nyúlványból állnak. A beérkezı jeleket a 
dendritek fogják fel, az axon pedig olyan pályát képez, amelyen az idegsejt saját jeleit juttatja 
el más idegsejtekhez. A dendriteken sok száz szinapszis található. Ha a jelet átadó sejt akciós 
potenciálja a szinapszishoz érkezik, hatására a sejtbıl kémiai hírvivı szabadul fel. A szinap-
szis egy kapcslódási felület, melyen keresztül kémiai anyagok, neurotranszmitterek közvetíté-
sével a sejtek felfogják a többi sejtbıl érkezı jeleket. A neurotranszmitter diffúzió útján jut át 
a sejtek közötti résen, és a jelet felfogó sejt dendritjén a sejthártya megfelelı receptoraihoz 
kötıdik. Az ingerületátvivı anyag megkötıdése a sejthártya egyes csatornáinak kinyílását 
idézi elı, a nyitott csatornákon keresztül pedig ionok lépnek be a sejtbe, vagy hagyják el azt. 

 

 

A sejthártya ionpumpái 
 

Az idegsejtek elektromos állapotát sejthártyájuk ioncsatornái határozzák meg. A folyamatban 
résztvevı legfontosabb ionok a nátrium-, kálium- és kloridionok. A sejthártya ionpumpái az 
idegsejtekben bizonyos ionok koncentrációját növelik, illetve csökkentik; ez az oka annak, 
hogy a sejteken belül a kálium-, a sejteket körülvevı folyadékban pedig a nátrium- és a klo-
rid-ionok mennyisége nagyobb. E koncentrációkülönbségek minden ionra nézve ún. koncent-
ráció-gradiens kialakulását eredményezik. 

Az egyes ionok eltérı megoszlása és a sejtek egyéb töltéshordozó molekulái hatására az ideg-
sejtek belseje mintegy 60-90 mV-tal negatívabb a külsı felszínüknél. E feszültség-értéket 
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nyugalmi potenciálnak nevezzük, mivel akkor mérhetı, amikor a sejtek nem visznek elektro-
mos jeleket. 

 

 

Az idegi ingerület terjedése 
 

Amikor a szinapszis területén bekövetkezı ingerlés megnyitja a szinapszis környezetében 
elhelyezkedı ioncsatornákat, az ingerelt sejtbe ionok lépnek be, illetve hagyják el azt; a sejt-
hártya e körülhatárolt területén megváltozik a potenciál. A feszültség pozitív irányú eltolódá-
sát depolarizációnak, negatívabbá válását, hiperpolarizációnak nevezzük. A lokálisan kialaku-
ló potenciálkülönbség tovaterjed a sejttest felé, miközben fokozatosan gyengül. Ha a sejtestet 
elérı végsı depolarizáció még elég nagy, akciós potenciál kialakulását eredményezi. Ezért 
nevezzük a depolarizáló ingereket serkentı hatású ingernek, és az ilyen potenciálkülönbség-
változásokat serkentı posztszinaptikus potenciálnak (ESPS). A gátló ingerek általában 
hiperpolarizációt eredményeznek, ilyenkor gátló posztszinaptikus potenciálról (IPSP) beszé-
lünk. 

A szabályozott ioncsatornák típusától függıen egyes szinapszisok serkentı, mások gátló ha-
tást közvetítenek. Amikor az ioncsatornák kinyílnak, a meginduló ionmozgások irányát az 
egyes ionok koncentráció-gradiense és sejthártyában kialakult potenciálkülönbség határozza 
meg. A pozitív töltéső nátriumionok a nyitott nátriumcsatornákon keresztül a sejt belsejébe 
áramlanak, ami az idegsejt depolarizációjához vezet. A nátriumcsatornákat szabályozó szi-
napszisok tehát serkentı hatásúak. A káliumionok, amelyek szintén pozitív töltést hordoznak, 
a káliumcsatornák kinyílásakor elhagyják a sejt belsejét; koncentrációgradiensük ugyanis a 
kiáramlás irányába hat, olyan erısen, hogy legyızi a sejthártyában a potenciálgradiens követ-
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keztében ébredı befelé ható hajtóerıt. A kálium ionok távozása hiperpolarizálja a sejteket, 
tehát a káliumcsatornákat szabályozó szinapszisok gátló jellegőek. Egyetlen idegsejtet egyide-
jőleg számos serkentı és gátló inger érhet. Az általuk kiváltott potenciálok a sejttest felé ter-
jednek, és a sejt potenciáljának értékét pozitív vagy negatív irányban befolyásolják. 

A fény idegi impulzussá alakítása 
 

 

a) 

 

b) 

a) A csap sematikus képe   b) A pálcika sematikus képe 
 

A pálcikák fényérzékeny membránrendszerét különálló korongocskák rendezett kötege alkot-
ja, amelyet a sejthártyával megegyezı szerkezető membrán burkol. A csapok fényérzékeny 
membránrendszerét viszont egyetlen bonyolultan hajtogatott membránlemez építi fel, amely 
egyben sejthártyaként (felszíni membránként) is mőködik. A pálcikák membránjának térszer-
kezete arra utal, hogy az információt a fényelnyelés helyétıl (a korongoktól) valamilyen 
könnyen diffundáló anyag, szállítja a sejthártyához, ahol az elektromos jellé alakul. Ez az 
ingerülettovábbító anya a ciklikus guanozin-monofoszfát (cGMP), amely a csapok információ 
átalakítási folyamataiban is részt vesz. 

Más sejtek határhártyájához hasonlóan a pálcikák és a csapok sejthártyája is eltérı ionkon-
centrációjú oldatokat választ el egymástól. A sejteken kívül a nátriumion koncentrációja nagy, 
a káliumionoké kicsi. A koncentráció különbséget állandóan mőködı ionpumpa tartja fenn, 
amely a sejt energiájának rovására folyamatosan eltávolítja a sejtbe jutó nátriumionokat, kí-
vülrıl pedig lehetıvé teszi káliumionok bejutását. 

Nyugalmi állapotban az idegsejtek többségének sejthártyája káliumionokat nagyobb mennyi-
ségben enged át, mint más ionokat. Mivel a kálium koncentráció a sejten belül nagyobb, a 
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káliumionok a sejthártyán át kifelé igyekeznek a sejtbıl. Kifelé mozgásukkal egyben pozitív 
töltést is szállítanak a sejthártya belsı oldaláról a felszínére, és e töltésáthelyezıdés következ-
tében a sejt belseje negatívvabbá válik a környezeténél. A fényérzékelı sejtek sejtfalának ká-
liumáteresztı képessége a belsı szegmensnél és a szinaptikus végzıdésnél a legnagyobb. 

A fényérzékelı sejtek sejthártyájára azonban jellemzı, hogy sötétben jelentıs mennyiségő 
nátriumiont is áteresztenek. A nátriumban gazdagabb külsı oldatból a nátriumionok a sejt 
belsejébe áramlanak – ez befelé irányuló elektromos áramot eredményez. A befelé irányuló 
elektromos áramlást a sejt többi részén kiáramló káliumionok elektromos árama ellensúlyoz-
za. Ezt az áramot sötétáramnak nevezzük. 

Miután a pálcikasejt vagy a csapsejt fényt nyel el, a nátriumcsatornák bezáródnak, megszőnik 
a nátriumionok beáramlása, csökken a sötétáram, és nı a sejt belsejének negatív töltése. A 
sötétáram csökkenését fényáramnak nevezzük. A sejthártya két oldala között létrejött feszült-
ség (az ún. transzmembrán potenciálkülönbség) negatív irányú eltolódását hiperpolarizáció-
nak nevezzük. A fény által kiváltott hiperpolarizáció a fényérzékelı sejtek külsı szegmensé-
ben jön létre, de gyorsan átterjed a szinaptikus végzıdésekre, ahonnan idegi impulzus formá-
jában a retina más sejtjeihez továbbítódik.  

A hiperpolarizációt bizonyos halak, kétéltőek és hüllık retinájának viszonylag nagy mérető 
pálcika- vagy csapsejtjeibe vezetett mikroelektródokkal mérhetı. A mérések szerint a fényér-
zékeny sejtekben a transzmembrán potenciálkülönbség sötétben körülbelül -40 mV. A fény-
villanásokkal elıidézett hiperpolarizáció nagysága a felvillanás erısségével párhuzamosan nı. 
Nagyon erıs felvillanás hatására a hiperpolarizációs válasz nagysága megközelítheti a 30 mV-
ot, vagyis a transzmembrán potenciálkülönbség -70 mV-ra változik. 

Fény hiányában a pálcikákban és csapokban egyaránt nagy a ciklikus guanozin-monofoszfát 
koncentrációja. A cGMP a sejthártya ioncsatornáihoz kötıdik és kinyitja azokat, így a nátri-
umionok beléphetnek a sejtbe. Fény hatására egy biokémiai reakciósor a cGMP koncentráció-
jának csökkenését eredményezi, ami az ioncsatornák záródásához vezet. Ennek következtében 
csökken a sejthártya nátriumion áteresztı képessége, és a sejt hiperpolarizálódik. 

A fényérzékelés kémiai alapja 
A fény elektromos idegi impulzussá történı átalakításának lépéseit a pálcikákban lejátszódó 
biokémiai folyamatok ismertetésével mutathatjuk be. A cGMP koncentrációjának csökkené-
séhez vezetı folyamat több lépésbıl áll. A folyamat elsı láncszeme a pálcikák külsı szeg-
mensében található korongok membránjába (lipid kettısrétegébe) ágyazódó rodopszin (látó-
bíbor) molekula. A rodopszin által elnyelt fény indítja be a reakció sort. 
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Rodopszin a lipid kettısrétegben 
 

A rodopszin molekula két részbıl tevıdik össze: egy 11-cisz-retinál nevő vegyületbıl és op-
szin nevő fehérjébıl. Az opszin hét spirálból álló része csıszerően ékelıdik a lipid kettısré-
tegbe. A 11-cisz-retinál (az ábrán fekete színnel ábrázolt molekula) a membrán közepénél az 
opszin egyik spiráljához kapcsolódik. Miután elnyel egy fotont, a retinál eredetileg görbült 
alakja kiegyenesedik, és a molekula fehérje része aktívvá válik. 

 

 

Fotoizomeráció, a 11-cisz-retinál átmenete transz-retinal alakba 
 

A rodopszin ilyen módon gerjesztett formája aktivál egy transzducinnak nevezett fehérjemo-
lekulát. A transzducin a láncreakció kulcsfontosságú szereplıje: ez a molekula hozza mőkö-
désbe a mindeddig gátló hatás alatt álló foszfodiészteráz enzimet. 

 

A foszfodiészteráz enzim aktiválása 



Fénytan, Színdinamika 

85 
 

 
Amint aktívvá válik, a foszfodiészteráz rendkívül hatékony mőködésbe kezd: minden egyes 
aktív molekula másodpercenként több mint négyezer cGMP-molekula szerkezetét változtatja 
meg. Ez a változás okozza az ioncsatornák bezáródását. 

 

 

A ciklikus guanozin-monofoszfát molekula foszfodiéter-kötése 
 

A molekulában bekövetkezı változás lényege a következı. A cGMP molekula egyik alkotó-
része egy öt szénatomos cukormolekula. A cukor két szénatomját egy foszfátcsoport kapcsol-
ja egymáshoz. Ez az úgynevezett foszfodiészter-kötés. Ez a kötés a molekulán belül egy győ-
rőt hoz létre. Addig képes a cGMP a membrán nátriumcsatornáit nyitva tartani, amíg ez a 
győrő sértetlen. A foszfodiészteráz felnyitja ezt a győrőt, és az elhasított kötés helyére egy 
vízmolekulát épít be, hidrolízálja a cGMP molekulát. Az így létrejött vegyület az 5 GMP már 
nem tartja nyitva a nátriumcsatornákat. és azok önmaguktól bezárulnak. Az elızıekben vázolt 
reakciósor kémiai úton mőködı fényelektromos erısítıként viselkedik. A rodopszin által el-
nyelt egyetlen foton több száz cGMP-molekula gyors hidrolizálódásához vezet. A cGMP-
molekulák hiányában leálló ionpumpák az ionáram megszőntét eredményezik. 

A mozgásérzékelés 
A látással rendelkezı élılények legtöbbje a mozgás felismerésére is képes. Ebben a retina 
irányszelektív sejteknek nevezett sejtjei játszanak szerepet. Az irányszelektív sejtre jellemzı, 
hogy egy adott irányú mozgás igen élénk választ vált ki a sejtebıl, míg az ezzel ellentétes 
irányú mozgás nem okoz reakciót Az irányszelektív sejtek vizsgálatakor két egymás mellé 
helyezett rés egymás utáni megvilágításával imitálták a mozgást. Az erre adott választ a 
ganglionsejtek sejttestéhez közel, de a sejteken kívül zajló elektromos változások mérésével 
követték. Elıször rögzítették a két rés külön-különi megvilágítására adott válaszjelet. Máso-
dik lépésként a mozgás hatásának imitálására a réseket egymás után hol jobbról balra, hol 
balról jobbra sorrendben világították meg. A ganglionsejtek válaszát mérve a kutatók (David 
H. Hubel és Torsten N. Wiesel) azt tapasztalták, hogy az egyik irányú mozgás aktivációs po-
tenciált vált ki, a másik irányú mozgás viszont nem. A nem megfelelı irányú mozgás kiváltot-
ta jel kisebb volt, mint az egyetlen rés megvilágításával kiváltott jel. A kitüntetett iránnyal 
ellentétes mozgásra adott válaszjel kis szintjébıl arra lehet következtetni, hogy a sejtek 
irányszelektív mőködése valamiféle gátlási folyamat során jön létre. 

A jelenség legvalószínőbb magyarázata, hogy a fényérzékelı sejtek – megfelelı áttételeken 
keresztül – olyan elrendezésben kapcsolódnak az irányszelektív sejtekhez, hogy egy kitünte-
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tett irányban mozgó inger elıször a serkentı szerepet betöltı sejteket hozza mőködésbe, és 
azután a gátló hatású sejteket éri el. Vagyis a gátló jel a serkentı jelhez képest késve alakul ki. 
A késést a gátló jelek lassabb terjedése is növeli. A serkentı jelek tehát megelızik a gátló 
jeleket, és még a gátló jelek hatásának kialakulása elıtt a ganglionsejten akciós potenciált 
váltanak ki. Ha a mozgás ellentétes irányú, elsıként a gátló jelek alakulnak ki. Az ugyan ké-
sıbb kialakuló, de gyorsabban terjedı serkentı jelek azonban utolérik a lassabban haladó gát-
ló jeleket, így a kétféle jel kioltja egymást. A gátló jel csak akkor okoz mérhetı változást az 
idegsejt potenciáljában, ha egy serkentı jellel egyidejő. Ez az úgynevezett csendes gátlás. Ez 
a feltétel akkor teljesül, ha a mozgás a kitüntetettel ellentétes irányú. A kitüntetett irányú 
mozgás esetén a gátló jel késik, emiatt a serkentı hatás nem oltódik ki, és erre a sejt izgalmi 
állapottal válaszol. 

Az ismertetett modell alapján a csendes gátlás elvén mőködı szinapszisok szempontjából az a 
legelınyösebb, ha vagy közvetlenül a serkentı szinapszisok mellett, vagy valahol a serkentı 
szinapszisok és a ganglion sejtteste között helyezkednek el. Így léphet a serkentı és gátló jel 
még azelıtt kölcsönhatásba, mielıtt elérnék a sejttestet. 

Receptív mező 
Mint az ideghártya szerkezetének ismertetésekor leírtuk a szemben a retinán található arra 
érzékeny, specializálódott sejtek, fotoreceptorok észlelik a fényt. Az így keletkezett jelet to-
vábbítják a bipoláris sejteknek, majd azok a retina ganglionsejtjeinek, melyeknek axonjai al-
kotják a látóideget. A látóideg az információt az agyba juttatja el. Fotoreceptorokból jóval 
több van, mint bipoláris sejtekbıl, illetve ganglionsejtekbıl vagyis a fotoreceptorokból szár-
mazó jelek feldolgozása már a retinán megkezdıdik. Ez az informácíósőrítı jelfeldolgozás a 
retinán található oldalirányú (laterális) kapcsolatok révén valósul meg. Ebben a folyamatban a 
horizontális és az amakrin sejtek játszanak szerepet.  

Mint az irányszelektív sejtek esetében ismertetett serkentı és gátló szinapszisok esetén is lát-
tuk, az idegi jeleket az agyba továbbító ganglionsejtek mőködését azoknak a 
receptorsejteknek a mőködése határozza meg, amelyeknek a jele az adott ganglionsejthez el-
jut. Az egy ganglionsejthez áttételek útján kapcsolódó receptorsejtek csoportját a ganglionsejt 
receptív mezejének nevezzük. 

A ganglionsejtek elektromos aktivitását oly módon vizsgálták, hogy a kísérleti állat elé helye-
zett ernyıre különféle villogó vagy mozgó ábrákat vetítettek, és egy – a látóidegpályába szúrt 
– mikroelektróda segítségével elvezették az idegsejtben keletkezett jelet. Azt találták, hogy a 
magasabb rendő emlısöknél – macskáknál, majmoknál – szinte minden ganglionsejt koncent-
rikus – de nem feltétlenül köralakú – receptív mezıvel rendelkezik. 
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ON és OFF központú receptív mezık 
 

Vannak olyan neuronok, melyek esetében receptív mezı központi vagy kerületi részén változ-
tatva a fényt, a sejt vagy akkor ad impulzussorozatot, ha megvilágítjuk a kérdéses részt (on 
reakció), vagy pedig akkor, ha megszüntetjük a megvilágítását (off reakció). A 
ganglionsejteknek mintegy a fele on reakciót mutat, ha a fény a receptív mezejének csak a 
közepére esik; a mezı peremére esı fény viszont felvillanásakor elnyomja ezt az aktivitást, 
kialváskor pedig off reakciót indít be. Ha e sejtek központi és kerületi receptív mezıit egy-
szerre egy nagyobb fényfolttal világítjuk meg, sokkal gyengébb válaszreakciót vált ki, mint ha 
csak a mezı közepét éri a fény. Az ilyen sejtek receptív mezeje az ún. on-középpontú receptív 
mezı. A ganglionsejtek másik fele off-középpontú, vagyis akkor ad élénk jelet, ha a receptív 
mezı közepére esı fény kialszik, miközben a perifériára fény vetül. 

 

 

Az ON központú ganglionsejt tüzelési mintázata a peremet illetve a központot érı fény esetén 
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ON és OFF központú ganglionsejetek válasza különbözı megvilágítási kombinációkra 
 

A leírtak alapján a ganglionsejtek a helyi kontrasztokra reagálnak. Az on-középpontú sejtek a 
sötét körvonalú világos, az off-középpontúak pedig a világos körvonalú sötét képrészletek 
észleléséért felelnek. A kísérlet eredményeibıl arra is következtethetünk, hogy a retina fıleg a 
megvilágítás kezdetét és végét – tehát a megvilágítás erısségének változását – jelzi az agy-
nak. Az erıs kontraszt, a lokalizált megvilágítás sokkal hatásosabb ingerület kiváltó, mint a 
szórt fény. A ganglionsejt tehát a fényváltozásokra reagálnak, a megvilágításban észlelt tér- és 
idıbeli különbségeket regisztrálja. 

Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a képfeldolgozás során a nagy, homogén, egy-
formán világos vagy sötét tárgyak a szélek kivételével láthatatlanná válnak. Mi több, a tárgy 
kontúrjai is csak akkor láthatók, ha a kép elmozdul a retinán a különbözı ganglionsejtek egy-
mást átfedı receptív mezıi fölött. A hüllık esetében ezért hatásos rejtızködési módszer a 
mozdulatlanná válás. Az emlısök szeme állandó, akaratlan pásztázó mozgásban van. Ez a 
mozgás azt eredményezi, hogy a környezetükhöz képest mozdulatlan tárgyak képe mindig a 
retina újabb és újabb területére vetül. A retina egyes részei ennek eredményeként változó 
megvilágítást kapnak. Ez a mechanizmus teszi láthatóvá a környezet mozdulatlan részeit. Ha 
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a jelenség bizonyítására a szemmozgás okozta hatást kiküszöbölve, optikai módszerekkel sta-
bilizáljuk a retinára vetülı képet a látott kép gyorsan és teljesen eltőnik. 

Az agyi képfeldolgozás 
Amint azt már az elızıekben láthattuk, a retinára vetült kép elsırendő feldolgozása már a 
fényérzékelı sejtek rendszerében, a retinában megtörténik.  

A retinából a látókéregbe futó idegrostok elıször két kötegre oszlanak, egyik köteg az agy 
azonos, a másik az ellentétes oldali féltekéjébe jut. Így a látókéreg mindegyik fele mindkét 
szembıl kap információkat. A mindkét szembıl jövı kevert impulzusok A két agyféltekét 
összekapcsoló kérgestestben lévı szinapszisokon keresztül jutnak a látókéregbe. 

 

 

 

Az elsıdleges látókéreg elhelyezkedése 
 

A retinától a kérgestestig futó ingerületet átvivı sejtek hasonlóan mőködnek, mint a 
retina sejtrendszerei. A kutatások azt mutatják, hogy a ganglionsejtekhez hasonlóan on- vagy 
off- központú receptív mezejük van. A kérgestesttıl a látókéregig továbbhaladó sejtek sokkal 
specializáltabbak, több típusuk is van, és mind másféle receptív mezıvel rendelkeznek.  

A látókéreg az agynak az a területe, amely a szembıl érkezı ingerek feldolgozásáért felelıs. 
Ezt a területet már régóta tanulmányozták, köztük David Hubel és Wiesel is. Az ık végezték 
el azokat az alapkísérleteket, melyek megmutatták, hogy a látókéreg idegsejtjei hogyan rea-
gálnak a különbözı vizuális ingerekre. David Hunter Hubelt és Wieselt tekintjük az egysejtes 
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vizsgálatok úttörıinek. Kutatásaikért 1981-ben megosztott Nobel-díjat kaptak. Macskák és 
majmok látókérgi sejtjeinek vizsgálatakor az derült ki, hogy a látókéreg egyes sejtjeinek re-
ceptív mezeje (on- és off-mezıi) nem köralakúak. Hubel és Wiesel háromfajta sejtet azonosí-
tott a látókéregben. A csoportosítás a különbözı irányú, találkozó, keresztezıdı vonalak ké-
pére adott válasz. 

 

 

A macska agykérgi sejtjei akkor tüzelnek, ha a receptív mezıre meghatározott irányú vonalak 
képe jut 

 
Egyszerő sejteknek azokat a sejteket nevezzük, melyek akkor válaszolnak, ha receptív mezı-
jükbe egyenesek vetülnek (például egy vékony vonal vagy a sötét és világos területeket elvá-
lasztó éles határ). A legnagyobb választ a kitüntetett iránnyal párhuzamos egyenes váltja ki, és 
a válasz erıssége úgy csökken, ahogy az irány az optimálistól eltér.  

A komplex sejtek két különbözı irányú, egy pontban találkozó szakaszra adnak választ. Eh-
hez nem szükséges, hogy az ingerületet kiváltó kép a receptív mezın belül egy megadott hely-
re vetüljön. Egy komplex sejt a receptív mezıben bárhol megjelenı ingerre válaszol, és fo-
lyamatosan aktív, míg az inger a receptív mezın keresztülhalad. 

A hiperkomplex sejtek nemcsak az inger irányát követelik meg, hanem a hosszúságát is. Ha 
az inger az optimálisnál hosszabb, a válasz csökken, és teljesen meg is szőnhet. Hubel és 
Wiesel eredeti beszámolói óta a kutatók olyan sejteket is találtak, amelyek a vonalakon és az 
éleken kívül más formákra is válaszolnak, például meghatározott hosszúságú sarkokra és szö-
gekre érzékeny hiperkomplex sejteket. 
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Az elızıekben megismert sejtek elhelyezkedése az agykéregben nem véletlenszerő. Ha egy 
ingerületelvezetı mikroelektródát az agy felületére merılegesen szúrnak az agykéregbe, egy-
más alatt csupa olyan sejtet (egyszerő, komplex és hiperkomplex sejtet) találnak, amelyek 
mind ugyan olyan specifikus érzékenységet mutatnak. 

Érdekes jelenség, hogyha az agyba szúrt elektródát nem ingerület elvezetésre használjuk, ha-
nem egy emberek látókérgi sejtjeit elektromosan ingereljük azt tapasztaljuk, hogy egy-egy 
ilyen impulzus milyen hatást kelt, akkor a kísérleti személyek arról számoltak be, hogy kü-
lönbözı irányú fényfoltokat „látnak”. Feltehetı tehát, hogy az emberi látókéregben is a kísér-
leti állatokhoz hasonlóan, megtalálhatóak idegsejtek felületre merıleges szervezıdése.
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A látott kép felismerésének folyamata. A képfelismerést befolyásoló 
tényezők, látási illúziók 
Az eddig ismertetett mechanizmusok és szervezıdés nagyon egyszerő rendszernek tőnhet, 
azonban az idegsejtek komplex együttmőködéseként kialakuló képek még mindig megfejthe-
tetlen bonyolultságú kapcsolatrendszer eredményeképpen jönnek létre. Az emberi agy eseté-
ben a kísérletes vizsgálata a technikai nehézségeken kívül etikai problémákat is felvet. Az agy 
más funkcióinak megismeréséhez hasonlóan, az egyes területeknek a látásban betöltött szere-
pére gyakran a területet érintı valamilyen agyi sérülés következtében keletkezı látótérkiesés 
vagy a látási funkció zavara ad támpontot. 

A tudatunkban kialakuló kép végsı létrejötte nem köthetı egyetlen agyterülethez. A látott 
tárgy alakját, mozgását, térbeliségét és színét más-más agykérgi terület dolgozza fel. A kiala-
kuló érzet négy agyterület együttes mőködésének eredménye. Ezt az agysérülés miatt látás-
funkció zavarban szenvedı betegek beszámolói is megerısítették. Egy-egy sérülés meglehe-
tısen bizarr tüneteket okoz. A látókérgének egészen kis területének sérülése következtében az 
álló tárgyat jól látja a beteg, de a mozgásban lévı testeket nem érzékeli. Más sérülés esetén a 
beteg észlelte a mozgást, de a mozgó test alakját nem ismerte fel. Megint mások a formát és a 
mozgást is jól felismerték ugyan, de a színek teljesen elvesztek a számukra. Speciális esetben 
az is elıfordult, hogy a színlátásért felelıs terület csak az egyik agyféltekében sérült meg, az 
ilyen személyek számára a kép egyik fele színes, másik fele a fekete-fehér tévéhez hasonló 
szürke árnyalatokból állt. 

A látás nem a külvilágból érkezı fotonok által keltett jelek idegsejtek általi egyszerő leképe-
zése. Az ingert fel is kell dolgozni, azonosítani és értelmezni kell. A fizikai ingereket össze 
kell vetni az agyban tárolt ismeretekkel. A felismerés funkciózavarai azt igazolják, hogy még 
teljesen hibátlan látópálya esetén is elıfordulhat, hogy a felismerés nem jön létre, bár a beteg 
látja, hogy van valami a látóterében, megnevezni nem képes azt. Sajátos esete a felismerés 
zavarának, amikor a beteg az arcokat nem képes érzékelni, még régi családtagjait, sıt, még 
önmagát sem ismeri fel. 

Bár az agykutatás számos részeredményt ért el a látás mechanizmusainak megértésében, még 
igen messze vagyunk attól, hogy a folyamatot részletekbe menıen le tudjuk írni. Jobbára csak 
hipotézisek állnak rendelkezésre, több-kevesebb kísérleti bizonyítékkal. Minél 
magasabbrendő funkciókról van szó, annál távolabb vagyunk a teljes megértéstıl, mivel a 
kísérletes vizsgálat egyre bonyolultabb, egyre több korlátba ütközik. 

Az alakzatfelismerés 
Ha csak fizikai szemszögbıl tekintjük a látás mechanizmusát, az idegi jel létrejötte és terjedé-
se során zajló biofizikai (és biokémiai) folyamatok kísérletes vizsgálata, bár bonyolult, de 
nem lehetetlen. Annak felderítése azonban, hogy mi történik az emberi agyban akkor, amikor 
az agy ezeket a jeleket értelmezi, jelenleg mőszerekkel nem, vagy csak közvetve vizsgálható. 
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Az érzékletekbıl kialakuló észleletek létrejöttének folyamatait az agykutatók és a pszicholó-
gusok vizsgálják. 

Pszichológiai szempontból alakzaton az ingerek olyan komplex együttesét értjük, amelyet az 
észlelı személy valamilyen tárgyként, vagy ahhoz tartozóként ismer fel. Ilyen értelemben 
alakzatnak tekinthetjük egy ismerısünk arcát, de akár egy étel ízét vagy egy zeneszámot is. 

Az alakzatfelismerés az ember igen fejlett képessége, hiszen például arcok sokaságából is ki 
tudjuk választani az ismerıs arcokat, a hangszertıl (hangszíntıl) függetlenül néhány hang-
jegybıl felismerjük a dallamot, néhány betőbıl a szavakat, mondatokat. Bár tudatosan nem 
igen követjük a felismerés folyamatát esetrıl esetre, valójában az alakzatfelismerés rendkívül 
összetett idegrendszeri mőködés eredménye.  

A jelenség kutatásainak alapvetı kérdései a következık: 

• Az észleléskor a részleteket ismerjük fel elıbb és abból állítjuk össze az egész képet? 

• A tudatunkban valamilyen összkép jelenik meg elıször, és a részletek csak ennek 
megerısítésére és árnyaltabbá tételére szolgálnak?  

• Mennyire befolyásolják az észleléseinket az elızetes tapasztalataink és élményeink? 

Váza vagy két profil 
A tárgyak és formák teljességkénti észlelését hangsúlyozó elmélet – a század elején kifejlı-
dött német pszichológiai irányzat – az úgynevezett Gestalt elmélet. Az elmélet lényege, hogy 
a tárgy felismeréséhez nem elég megadni annak pontos összetevıit, pusztán az összetevık 
alapján a tárgy nem ismerhetı fel. A dolgokat tehát egységként ismerjük, nem pedig a részeik 
összegeként.  

A képfelismerés folyamatára alkalmazva az elméletet, vegyük azt a nem túl bonyolult esetet, 
amikor az egy kép néhány jól elkülöníthetı területet tartalmaz. Tapasztalat szerint a kép egyes 
elemeit elıtérként vagy figuraként, a másokat háttérként észlelünk, értelmezzük. A részletek 
szerepe meg is fordulhat. Bizonyos mértékig ez elhatározás, döntés kérdése. Jó ismert példája 
ennek a váza vagy profilok illúziója. 

 

Váza vagy két profil, a háttér- elıtér szerep felcserélheısége 
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A Kanizsa háromszög 
Az figuraháttér kettısség általában nem a fizikai inger sajátja, hanem észlelésünk jellemzıje. 
A háttérteremtés igénye általában olyan erısen mőködik, hogy még olyan esetben is produ-
kálhat hátteret, amikor a háttérnek szánt tárgy sokkal kisebb a figuránál. Erre példa az olasz 
pszichológus Gaetano Kanizsa által 1955-ben elsıként leírt háromszög illúzió, az úgynevezett 
Kanizsa háromszög. 

 

A háttér-elıtér kettısség ereje, a Kanizsa háromszög 
 

A Gestalt törvények 
A vizuális mintákban általában szervezıdést feltételezünk. Ez már egészen egyszerő formák 
esetén is jelentkezik, bizonyos tárgyakat, mintázatokat összetartozónak észlelünk.  

A szervezıdés törvényszerőségei, a Gestalt törvények a következık: 

• A hibátlanság, teljesség: az agy nem a látott nyers információ alapján ítél, hanem az 
ideális, szabályos formával írja azt felül 

• A hasonlóság: az agy a hasonló elemeket csoportként, egységként kezeli. A hasonló-
ság lehet méretbeli, színbeli, alakbeli vagy világosság-, tónusbeli. 

• A közelség: a látott tárgyak térbeli, vagy idıbeli közelsége azt eredményezi, hogy az 
agy a tárgyakat igyekszik összekapcsolni, egy egységként kezelni. 

• A szimmetria: a szimmetrikus elrendezést egyetlen egységként kezeli az agy, függet-
lenül a részeket szétválasztó távolságtól. 

• A folytonosság: az agy a mintázatokat, legyenek azok vizuálisak, vagy mozgásbeliek 
térben is idıben folytatódónak látja. 

• Az irány: azonos irányban rendezett vagy azonos irányba mozgó tárgyak egy csoport 
elemeiként, egyetlen egységként jelennek meg a tudatban. 
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Nézzünk egy-egy példát a spontán képszervezıdés típusainak illusztrálására:  

A hibátlanság, teljesség 

 

 

A hiányzó szakaszok nem teszik felismerhetetlenné a szabályos síkidomokat 
 

Ha az alakzat valamely szabályos formához hasonló, gyakran észre sem vesszük, hogy nem 
tökéletes, például a körvonala nem folytonos.  

A hasonlóság 

 

 

A hasonló tulajdonságok csoportá szervezik a tárgyakat 
 

Harminchat pont helyett három fekete és három fehér pontsort látunk. A mintán belül a hason-
ló elemeket csoportba szervezzük.  

A közelség 

 

 

A térbeli közelség csoporttá szervezi a tárgyakat 
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A térben vagy idıben egymáshoz közel esı alakzatokat együttesen észleljük: az ábra bal olda-
lán egyszerően pontokat látunk, a jobboldali ábrán az összerendezett pontok három vonal pá-
rat rajzolnak ki. 

A szimmetria 

 

 

A feltételezett szimmetria új jelentést ad az egyébként össze nem tartózónak látszó elemeknek 
 

 

Az egyenként szabálytalannak látszó síkidomokat egészként nézve, egy gömb felületén elhe-
lyezkedı kúpokat látunk. A szabálytalan elrendezést egy gömbszimmetriát mutató elrende-
zéssé szervezi az agy. 

A sorozatképzés 

 

 

Az azonos tulajdonságú elemek egy csoportjának szervezıdése átadódik a további hasonló 
elemeknek 

 
 

Valamely mintában észlelt szervezıdést hajlamosak vagyunk átvinni a következı, hasonló 
esetre. Az ábrán a piros korongok sorozatát egy folytonos vonalként látjuk.  
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Az irány 

 

 

A közös vonal menti elrendezés csoporttá szervezi a tárgyakat 
 

Azokat az elemeket, amelyek valamilyen vonal mentén helyezkednek el, összetartozónak 
érezzük. 

Az összetettebb vizuális információk észlelése esetén az ismertetett szervezıdési elvek komp-
lex módon jelentkeznek. Tapasztalat szerint észlelésünket elızetes ismereteink és a látvány 
környezete (kontextusa) is befolyásolja, azonban a Gestalt elmélete megfelelı alapokat nyújt 
a bonyolultabb jelenségek értelmezéséhez is.  

Az Gestalt elmélet számos gyakorlati vonatkozás miatt is fontos. Például felhasználható a 
munkaszervezésben is. A vizuális jelzések irányíthatják és egyértelmővé tehetik a munkafo-
lyamatokat. A felesleges ingerforrások kiküszöbölésével elkerülhetı a figyelem önkéntelen 
elterelıdése, elérhetı, hogy a veszélyforrásra, a balesetveszélyes helyzetekre utaló jelzések 
akkor is szembetőnık legyenek, ha a maga munkafolyamat már rutinszerővé válik.  

Az egyre gyorsabb közlekedés, autóvezetés egyre kevesebb idıt hagy a figyelmeztetı, tájé-
koztató táblák tartalmának áttekintésére, Fontos tehát tudni, milyen jelzéseket, milyen tájé-
koztató táblákat kell alkalmazni, hogy a vezetı képes legyen helyesen értelmezni ezeket.  

A Gestalt elmélet elvei felhasználhatók a reklámok, céges arculat tervezésekor. A könnyen 
megjegyezhetı céges emblémák a termékek azonosítását szinte reflexszerővé tehetik. A jól 
szerkesztett reklám úgy irányítja a nézı figyelmét, úgy vezeti a tekintetét, hogy az információ 
könnyen megragadjon az emlékezetében. 

A távolságérzékelés, térlátás 
A jó térlátás alapja az elıretekintı szempár, a két szem egymást átfedı látótere. A térlátás 
elsısorban a két szembıl érkezı - némileg eltérı - kép agyi elemzésén alapul. A harmadik 
dimenzió a mozgáskoordinációnak is fontos része. A retina kétdimenziós felület, így a rajta 
keletkezı valódi kép is kétdimenziós. A tárgyakra fókuszálás, az akkomodáció része a szem-
golyó elfordulása. Ennek érzékelése is hozzájárul a tárgyak térbeliségének érzetéhez. A kiala-
kuló térélményben szerepe van a korábbi tapasztalatokon alapuló emlékképeknek is. A har-
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madik dimenzióról alkotott elképzelésünk tehát a tárgyak két szem retinájára vetülı kétdi-
menziós képének összetett értékelésén alapul. 

A távolság- és mélységészlelés elemei öt csoportba sorolhatók: 

• a konvergencia, 

• a retinális eltérés, 

• az akkomodáció, 

• a mozgás-parallaxis, 

• perspektivikus hatás 

A konvergencia 

A konvergencia (összetartás) a két szemünk látótengelye által bezárt szöggel jellemezhetı, 
amikor egyenesen a tárgyra nézünk. Ha a vizsgált tárgy távolabb van tılünk, ez a szög kicsi. 
Közeli tárgy esetén a két szem összetartóbb állásában irányul a tárgyra, ezért a szög megnı. A 
konvergenciaszög nagyságából a látórendszerünk következtet a tárgy távolságára. 

 

 

A két szem tengelyének összetartása közeli tárgyak nézése esetén 
 

A retinális eltérés  

A retinális eltérés oka szintén geometriai. Ha az ábrán látható módon egy A pontra nézünk, a 
képe mindkét szem látótengelyében fekszik, mindkét retinán ugyanott alakul ki. Ha a B tárgy 
eközben távolabb van, a B pontról létrejövı képek a két retinán különbözı pontban keletkez-
nek. A látórendszer úgy értékeli ezt az eltérést, mint az A és a B pont egymástól való távolsá-
gát. 
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A két szem retináján még egy adott tárgyról is különbözı kép jön létre 
 

Ha egy mélységében is kiterjedt testet nézünk két szemmel, a két retinán megjelenı, egymás-
tól némileg eltérı képen a látószög alapján mélységérzet alakul ki. 

 

 

A távolság növekedésével egy adott hosszúságú szakasz látószöge csökken 
 

Ezt a hatást használja ki az ún. sztereoszkóp, amely egy olyan dia- vagy képnézı szerkezet, 
amelybe a két szem elé a nekik megfelelı, különbözı nézıpontból készített, két különálló 
képet helyeznek. A két képet az agy egyetlen, térhatású képpé egyesíti.  

A szem akkomodációja 

Az agyunk a távolság megbecsüléséhez valószínőleg a szem akkomodációját is figyelembe 
veszi, vagyis "számol" azzal, hogy ha a szemünket egy közelebbi, vagy távolabbi tárgyra irá-
nyítjuk, a szemlencse alakja megváltozik. 
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A tárgyak retinára vetülı éles képe a szemlencse görbüváltozásának következménye 
 

A mozgási parallaxis 

Ha két azonos méretű tárgy közül az egyik közelebb, a másik távolabb van, a közelebbit na-

gyobb látószög alatt látjuk. Ha a tárgyak elmozdulnak, a közelebbi tárgyak ugyanakkora el-

mozdulása nagyobb látószögváltozást okoz, mint a távolabbi ugyan olyan elmozdulása. Az 

elmozdulás azonos mértéke a megfigyelőtől mért távolság növekedésével csökkenő látó-

szögváltozást eredményez. A tárgyak távolságára tehát ez az úgynevezett mozgási parallaxis 

is támpontot ad. 

A perspektivikus hatás 

A perspektivikus hatáshoz tartoznak mindazok a mélységi információk, amelyek még egy sík 
festményen is érzékelhetık, és az egy szemmel való térérzékelést is segítik: 

• Az összetartó vonalakat távolodó párhuzamosoknak érezzük. 

• Ha egy tárgy eltakarja a másikat, a takaró tárgyat közelebbinek észleljük. 

• Két hasonló tárgy közül a nagyobbat közelebbinek érzékeljük 

• Két tárgy közül a képen magasabban lévıt távolabbinak látjuk  

• A felületi mintázat elemei a felszín távolodásával látszólag közelebb kerülnek egy-
máshoz 

• A nézési irányhoz képest dılt síkok a szürkésebb árnyalatai is a térbeliség hatást keltik 

• A távoli tárgyak kékesebb árnyalatúak, színük tompább, fakóbb a levegıben lezajló 
fényszóródás miatt. 

A plasztikusság ezen elemeinek a felhasználása az európai festészetben csak a XIV. századot 
követıen terjed el. A perspektivikus ábrázolás dekódolása nem magától értetıdı. Egyes vizs-
gálatok azt mutatják, hogy bizonyos (pl. afrikai) kultúrákban élı emberek ma sem képesek az 
ilyen perspektivikus elemeket használó képeket megfelelıen értelmezni. A térérzékelés tehát 
bizonyos tekintetben biztosan kultúrafüggı. 

A színlátás 
A szín a látható tartományba esı elektromágneses hullámok által kiváltott érzet. A színérzet a 
szembe jutó fény spektrális eloszlásán kívül döntı mértékben függ a szem és az agy mőködé-
sétıl. A változatlan színinger kiváltotta érzet pszichológiai jelenségektıl, hatásoktól is függ. 
A színek érzékelése tehát személyes élmény, és mint ilyen, vizsgálata a fizikától a biológián 
és a pszichológián át egészen a képzımővészetekig vezet. 
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A fiziológiai optika (a látás fiziológiája) megalapítójaként is tisztelt Thomas Young a XVIII. 
század végén spekulatív alapon felvetette, hogy a színlátás a szemben található háromféle – 
úgynevezett alapszínre érzékeny – fotoreceptor mőködésén alapul. Ez az úgynevezett 
trikromatikus színlátás elmélet alapja. A receptorok létét közvetlenül csak a XX. század má-
sodik felében sikerült kísérletileg igazolni. 

A háromszínlátás elméletet Hermann von Helmholtz fejlesztette tovább a XIX. század máso-
dik felében, eredményeit többször átdolgozott kézikönyvében, a Handbuch der Physiolo-
gischen Optik (A fiziológiai optika kézikönyve) c. munkában adta közre. Az átdolgozások fı 
oka Ewald Hering színellentéteken alapuló elmélete. A trikromatikus színelmélet három alap-
színéhez képest Hering három színpárt tekintett alapvetınek, elsıdlegesnek. 

Ezt a két fiziológiai elméletet egészen a közelmúltig egymást kizáróknak tekintették. Edwin 
Land 1970-es években született Retinex elmélete azonban bizonyos értelemben megteremtette 
a két elmélet szitézisét. Tény, hogy a fotoreceptorok szintjén a színérzékelés alapja a három 
különbözı színre érzékeny idegsejt. A látás tudati fázisát azonban inkább a három 
kontrasztpár alapján lehet megérteni. Már a retina rétegeiben, a bipoláris és ganglion sejtek 
feldolgozzák a három receptorsejt érzékelésével kapcsolatos információt, és ellentéteket ké-
peznek belılük. 

A háromszínlátás 

A retinában háromféle csapsejt van, amelyek a bennük lévı különbözı festékanyagoktól füg-
gıen a látható fény hosszú (piros), közepes (zöld) vagy rövid (kék) hullámhosszúságú tarto-
mányába esı fényre érzékenyek. Az ingerlés hatására ezeknek a sejteknek a jelei együttesen 
keltenek a színérzetet. Az elmélet kísérleti alapjai egészen Newtonig nyúlnak vissza. 

A fehérnek látott fényt prizmával bontsuk színeire. Az így kapott tiszta spektrumszíneket már 
nem lehet tovább bontani, a spektrumban minden színnek egy adott hullámhosszúságú elekt-
romágneses hullám felel meg. Newton megfigyelte, hogy az emberi szem olykor nem képes 
különbséget tenni az egymástól távoli színek kombinációjaként elıálló színek között. Ha pél-
dául vörös és zöld fénysugarakat egyesített, a kapott fény egy tiszta szín, a sárga által keltett 
érzettel megegyezı, attól megkülönböztethetetlen érzetet keltett. A két azonosnak látott fény-
sugár fizikailag természetesen különbözı, a kevert fénysugarat nem lehet egyetlen frekvenci-
ával jellemezni, látásuk mégis ugyanazt az érzetet keltik 

A színkeverési kísérletek során azt tapasztalták, hogy a fénykeverék érzékelt színét az össze-
tevık színe szabja meg, azok fizikai (spektrális) összetételétıl teljesen függetlenül. A fentebb 
említett példában adódó sárga szín nem függ attól, hogy a vörös és zöld komponensek mono-
kromatikusak-e, vagy már maguk is keverékszínek. 
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Három kiválasztott szín keverésével további színek állíthatók elı 
 

A legtöbb szín három alapszín segítségével kikeverhetı. A trikromatikus elmélet alapvetı 
színhármasának a legtöbb tanulmány a vörös-zöld-kék színeket választja, mert ezek segítsé-
gével lehet a legtöbb színt kikeverni. Néhány szín azonban önmagában nem is létezik. A 
„barna” például egy olyan sárgás-vörös keverékszín, amelyet csak bizonyos háttér elıtt ér-
zünk barnának. 

Thomas Young angol orvos és fizikus 1802-ben kifejtette, hogy a színlátás trikromatikus ter-
mészetének élettani alapjai kell, hogy legyenek. Feltételezte, hogy a látott színt három külön-
bözı érzékelı egység izgalmi állapotának viszonylagos erıssége határozza meg. A követke-
zıképpen gondolkodott: Valószínőtlen, hogy a retina minden egyes érzékeny pontja a végte-
len számú különbözı hullámhosszt érzékelni képes részecskét tartalmaz. Sokkal valószínőbb, 
hogy a közvetlenül érzékelhetı hullámhosszak száma véges. A három fı szín érzékelését fel-
tételezve a színkeverési kísérletek eredményei jól magyarázhatók. 

Színlátási hibák 

Young elméletét erısítették meg a normálistól eltérı színlátás betegségében szenvedık meg-
figyelései is. Bizonyos színlátási defektusban szenvedık számára az, amit mások vörösnek 
tartanak, csupán egy sötét folt. A narancs, sárga és zöld színt pedig csupán a sárga szín külön-
bözı árnyalataiként érzékelik. Ezt a jelenséget amikor valaki a színkép vöröstıl zöldig terjedı 
tartományának színei közötti nem képes különbséget tenni, vörös-zöld színtévesztésnek ne-
vezzük. Ez a hiányosság a férfiak körülbelül 8, a nık 1 százalékát érinti. Létezik a színtévesz-
tésnek olyan formája is, amikor a spektrum kék színeit tévesztik össze és olyan is, amikor 
egyáltalán nem látnak színeket. Ezek a rendellenességek azonban rendkívül ritkák. 

A XIX. század közepén J. C. Maxwell észrevette, hogy másféle színtévesztés is elıfordul. 
Kísérleti személyeknek különbözı színeket vetített, és azt vizsgálta, melyeket nem tudják 
megkülönböztetni egymástól. Young elméletébıl kiindulva kiszámította a három 
érzéksejttípus lehetséges fényérzékenységét, és színtévesztı kísérleti alanyait két csoportba 
osztotta. Az egyik csoport tagjai azokat a színeket tévesztették össze, amelyek a vörösre és a 
kékre érzékeny érzéksejtekben azonos mértékő ingerületet keltettek. A másik csoportban lé-
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vık pedig a kékre és zöldre érzékeny sejtek által befogott színeket nem tudták megkülönböz-
tetni. A normális színlátásúak esetén feltehetıen a harmadik (a zöld, illetve a vörös) érzéksej-
tek jelei teszik lehetıvé a színek elkülönítését. Maxwell helyesen arra következtetett, hogy az 
elsı csoportbelieknek nincsenek zöldre, a második csoportban lévıknek pedig nincsenek vö-
rösre érzékeny sejtjeik. E két színtévesztı csoportot ma zöld-negatív, illetve vörös-negatív 
dikromatáknak (kétszínlátóknak) nevezzük. A XIX. század második felében Lord Rayleigh 
angol matematikus és fizikus alkalmazta elıször az anomaloszkópot, amely manapság is a 
színlátás vizsgálatának fontos eszköze. 

Az anomaloszkóp segítségével három monokromatikus fény vetíthetı egy ernyıre. A spekt-
rum vöröstıl zöldig terjedı tartományába esı színek elkülönítésének képességét vizsgálva az 
ernyı egyik felére mélyvörös és zöld keverékét, a másik felére pedig sárgát vetítenek. A vizs-
gált személynek addig kell változtatnia a vörös és zöld szín keverékében a két szín arányát, 
valamint a sárga szín erısségét, amíg az ernyı két oldalán azonos színt nem lát. Ekkor a sze-
mében lévı festékanyagok az ernyı mindkét felérıl azonos mennyiségő fényt nyelnek el.  

A normális színlátásúak a vörös és a zöld fényt egyaránt felhasználják ahhoz, hogy a keverék-
színt a sárgával azonossá tegyék. Akik szemébıl hiányzik a vörös illetve a zöld festékanyag, 
azok bizonyos intenzitásértéknél a tiszta vörös és a tiszta zöld fényt is azonosnak látták a sár-
gával. Az eljárás során két további színtévesztési típusú is felismerhetı. Ebben az esetben 
esetben a normális színlátásúakhoz hasonlóan (de a dikromatáktól eltérıen) a vörös és a zöld 
keverékét látták azonosnak a sárgával, de a keveréskor mindig valamilyen szokatlan arányú 
keveréket állítják elı. Az ún. vörös anomáliás trikromaták a normális színlátásúaknál több 
vörös, a zöld anomáliás trikromaták több zöldet használtak. Ez annak a következménye, hogy 
a vörös- és zöldanomáliás, de mindhárom alapszínt látó személyek vörösre, illetve zöldre ér-
zékeny sejtjeinek spektrális érzékenysége eltér a normálistól. 

 

 

Rayleigh 550 kiegyenlítés anomaloszkóp képe a vörös-zöld receptorhibák kimutatásakor 
 

A módszer a kék és zöld szín érzékelési hibáinak kimutatására is alkalmas. 
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Rayleigh 550 kiegyenlítés anomaloszkóp képe a kék-zöld receptorhibák kimutatásakor 
 

A színtévesztés a mindennapi életben komoly problémákat okozhat. Például a közúti jelzıtáb-
lák, jelzıfények értelmezése a színtévesztı számára problematikus. Éppen ezért a színtévesz-
tés diagnosztizálására standardizált tesztet dolgozott ki Dr. Shinobu Ishihara a tokiói egyetem 
professzora, melyet 1917-ben jelentetett meg elıször. 

Csapsejt típusok kísérletes vizsgálata 

A XX. század közepére a kísérleti személyek ítéletén alapuló pszichofizikai vizsgálatok már 
erısen alátámasztották Young elméletét, vagyis a háromféle érzéksejt létét. Más irányú kuta-
tásokból pedig kiderült, hogy a szóban forgó érzéksejtek a retina csapsejtjei. A közvetlen bi-
zonyítékok felkutatása azonban technikai nehézségekbe ütközött. A legtöbb gondot a pálcika-
sejtek között elszórtan elhelyezkedı csapsejtek elkülönítése jelentette. 

Az elsı eredményes eljárást a hatvanas években alkalmazták amerikai kutatók. Olyan eszközt 
szerkesztettek, amellyel már egyetlen fényérzékelı sejt fényelnyelı képességét is meg lehetett 
mérni. A berendezés változtatható hullámhosszúságú fényt bocsát át a csapsejt színérzékelés-
ben részt vevı darabján, miközben egy ugyanolyan fénysugár halad át a sejt valamely más 
részletén. A hullámhosszat változtatva a teljes látható fénytartomány vizsgálható. A kilépı 
fénysugarak intenzitásának különbsége utal arra, hogy a csapsejt színérzékelı darabja mennyit 
nyelt el az adott fénybıl. Az emberi retinából boncolás útján nyert csapsejtek mikro-
spektrofotométeres vizsgálata elárulta, hogy a csapsejteket három különbözı elnyelési szín-
kép valamelyike jellemzi. Ezek a színképek jól egyeztek a pszichofizikai vizsgálatok által 
kimutatott érzékenységi tartományokkal. 

 

A csapok és a pálcikák normalizált spektrális elnyelési görbéi 
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Ha az egyes csapsejtfajták által másodpercenként elnyelt fotonok számát a fény hullámhosz-
szának függvényében ábrázoljuk, három harang alakú görbét kapunk. A kék csapsejtek fény-
elnyelése a 370-530 nm-es tartományt fogja át, az érzékenység maximum 420 nm-nél van. A 
hosszabb (450-620 nm-es) hullámhossztartományokban csak a zöld és a vörös csapsejtek mő-
ködıképesek; a zöldek az 535, a vörösek az 565 nm hullámhosszú fényre a legérzékenyebbek 
(A közeli infravörös fényt a látópigment-molekulák nem képesek elnyelni, a közeli ultraibo-
lya fényt elnyelnék ugyan, de az nem éri el a retinát, mert a szaruhártyában és a szemlencsé-
ben elnyelıdik.) 

A hetvenes években további közvetlen bizonyítékokat sikerült találni arra, hogy a kétszínlátók 
retinájából valamelyik típusú csapsejt hiányzik. Kétszínlátó kísérleti személyek szemébe fehér 
fénysugarakat vetítettek, majd megmérték a retináról visszaverıdı fény hullámhossz szerinti 
intenzitás eloszlását. A rendestıl eltérı elnyelıdést tapasztaltak. Hasonló kísérletekkel azt is 
igazolták, hogy a zöld-negatív kétszínlátók szemébıl hiányoznak a zöldre érzékeny csapsej-
tek. Az anomáliás háromszínlátók esetében pszichofizikai vizsgálatokkal mutatható ki, hogy 
vörös és zöld csapsejtjeik érzékenységi görbéi a normális sejtek esetén felvett érzékenységi 
görbék között futnak. 

A tárgyak színe 
A tárgyak észlelt színei nem kizárólag a tárgyakról érkezı fénytıl fizikai jellemzıitıl függe-
nek, hanem a tárgyról és a környezetérıl érkezı fények viszonyán alapulnak. A színek érzéke-
lése során a csapokból érkezı jeleket az agyunk bonyolult idegi, lelki folyamatok során értel-
mezi. 

Színállandóság 

Az egyik jellemzı, mindennapos tapasztalat az úgynevezett színállandóság. A nappali megvi-
lágítás sem erısségében sem spektrális összetételében nem állandó. Erıssége és spektrális 
eloszlása is folyamatosan változik. Hajnalban a fény vöröses, délután határozottan sárga, majd 
estére újra vöröses. Befolyásolja a megvilágítást a környezet is: a növényzeten szóródó fény 
például zöldes árnyalatú. A megvilágítás színének változása ellenére a tárgyak színét szinte 
teljes bizonyossággal meg tudjuk állapítani, egy fehér papírlapot például fehérnek mondunk 
bármelyik napszakban, függetlenül attól, hogy milyen fény verıdik vissza róla. A világítás 
hatását a képfeldolgozás agyi folyamatai kompenzálják. 

A kompenzációs mechanizmus nyilván evolúciós eredető, hiszen ennek eredményeként tud-
juk észlelni a pirulás, elsápadás vagy betegségek okozta színváltozásokat, holott ezek a válto-
zások sokkal kisebbek, mint a nappali megvilágításban bekövetkezı színváltozások. A távol-
ság és perspektíva észlelésénél éppen a környezeti színek megváltozása ad támpontot. A 
Rayleigh-szórás miatt kékebbnek látszó tájrészleteket automatikusan távolabbinak vesszük. 

Utókép hatás 

A színek észlelésénél nem minden esetben vagyunk képesek kompenzálni a környezeti szín-
hatásokat. Egy középzöld színő felület világosszürke háttér elıtt sötétzöldnek, míg kék háttér 
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esetén sárgászöldnek tőnik. Ami fehér alappal sötétbarnának látszik az fekete alappal okker-
sárga. 

A színek egymásutánisága is lényegesen befolyásolja a színérzetet. A fényérzékelı sejtek 
idegi jelei nem követik késedelem nélkül a megvilágítás változását. A csapok tehetetlensége 
miatt alakul ki az úgynevezett pozitív utókép is. Pozitív utóképet látunk például, amikor egy 
sötét környezetben kis mérető fényforrás gyorsan mozog (fáklya hatás). A pozitív utókép ha-
tás a magyarázata annak is, hogy ha röviddel egymás után egy vörös és egy zöld fényfoltot 
vetítettek egy ernyıre, akkor a két szín keverékeként elıálló sárgát fogjuk észleli. 

Az úgynevezett negatív utókép hatás akkor jön létre, amikor egy erıs színő felületet sokáig 
nézünk, és az hirtelen elmozdul, vagy tekintetünket egy másik felületre irányítjuk. Ilyenkor az 
elızıleg nézett szín kiegészítı színében egy-két percre megjelenik a tárgy negatív képe. En-
nek valószínő oka az egyik típusú csapsejtek telítıdése. A regenerálódásáig a másik két típus-
hoz tartozó, eddig kevéssé ingerelt csapsejt együttes pozitív utóképeként áll elı a kép. 

A szemlencsében fellépő diszperzió következménye 

A színek nemcsak a levegıperspektíva és az árnyékolás révén okoznak térhatást. Erıs megvi-
lágításban például a kék alapra rajzolt apró piros ábrát kiemelkedni látjuk. Az illúzió erısebb, 
ha az ábrát távolabbról nézzük. Halványabb fényben vagy egymáshoz közelebb esı spektrum-
színek, illetve elmosódó körvonalak esetén, a hatás gyengébb. 

 

 

Kék háttérbıl kiemelkedı piros folt 
 

Ez a jelenség geometriai optikai alapon magyarázható. A szemlencse anyagának diszperziója 
(a lencse törésmutatójának hullámhossz függése) miatt a szembe érkezı, kék és piros tárgy-
pontokból kiinduló fénysugarak a szemlencse nem ugyan olyan alakja mellett adnak éles kép-
pontot a retinán. Ha a vörös képpont éppen éles, a kék elmosódott, mert a kék fénysugarak 
már a retina elıtt egyesültek és fordítva, éles kék kép esetén a vörös kép azért lesz elmosó-
dott, mert az összetartó vörös fénysugarak metszéspontja a retina mögött lenne. A szem tehát 
akkomodációra kényszerül, miközben figyelem középpontja az egyik színő felületrıl a másik-
ra vándorol. 

A mővészi ábrázolás minden korban felhasználja a tudomány eredményeit. Így történt ez a 
látáskutatás esetében is. A látással kapcsolatos kutatási eredményeket tudatosan mővészi cé-
lokra használó irányzat az optikai festészet az „opart”. az irányzat legjelentısebb képviselıje 



Fénytan, Színdinamika 

107 
 

Victor Vasarely (Vásárhelyi Gyızı). A színek által létrehozott fokozott mélységérzet jellem-
zı a mővész tudományos igénnyel megszerkesztett képeire. A mővész szinte minden alkotá-
sán tudatosan használja a színek és tónusok térérzetet keltı hatását. Egyik legnépszerőbb mő-
ve a Cheyt-Pyr. 

 

 

Victor Vasarely: Cheyt-Pyr 
 

Illúziók 
Az illúzió fogalma a vizuális utóhatásoktól a rémképekig sok mindent jelenthet. Valamennyi 
illúziót természetesen lehetetlen megmagyarázni. A következıkben általánosabb szinten kívá-
nunk foglalkozni a téves észleletek fiziológiai alapjaival. Egy érzetet a továbbiakban akkor 
nevezünk illúziónak, ha van olyan objektív mércénk, amelyhez viszonyíthatjuk, s amihez ké-
pest hamisnak bizonyul. Az optikai csalódások a látási folyamat téves észlelései. Jellemzıen 
azért jönnek létre, mert a látvány egymásnak ellentmondó módon értelmezhetı jeleket tartal-
maz. Ilyenkor általában az „erısebb” jel hatása érvényesül, még akkor is, ha tudatunk jelzi az 
ellentmondást. 

Az optikai csalódások gyakori kísérıjelensége az egyes, egymástól független jeleket felfogó 
érzékelı rendszerek között fellépı diszharmónia okozta zavarodottság. Ha a részleteket fel-
dolgozó, kisebb receptormezıvel rendelkezı sejtek kevésbé torzult jelei dominálnak a na-
gyobb receptormezıvel rendelkezı sejtek jobban torzult jeleivel szemben, zavaró bizonyta-
lanságérzés keletkezik, melyet a tudat igyekszik feloldani.  

Az illúziók ismertetésekor messze nem a teljességre törekszünk. Célunk annak érzékeltetése, 
hogy mennyire fontos szerepet játszanak ezek a jelenségek a látás mechanizmusainak felderí-
tésében. Az alábbiakban ismertetett néhány optikai csalódás többségét a múlt század második 
felében ismerték fel és írták le. Ennek ellenére létrejöttük hátterét ma is vizsgálják a látással 
és észleléssel foglalkozó kutatók. Az illúziók gyakran az ıket elıször leíró kutatók nevét vise-
lik. 
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Hermann-rács 

Az alábbi ábrát nézve a fehér csíkok keresztezıdésében sötétebb foltok látszanak. Még erı-
sebb a hatás, ha a fekete háttérre, és nem közvetlenül a fehér keresztezıdésekre nézünk. 

 

 

 

A Hermann-rács 
 

A jelenség magyarázata a következı. Ha egy keresztezıdés képe a látógödörre esik, a 
receptorsejtek nagy sőrősége miatt egy-egy ganglionsejt receptív mezıjére többnyire vagy 
teljes egészében világos vagy teljes egészében sötét képrészlet vetül. A foveán kívül keletke-
zett kép esetében viszont – az érzékelı sejtek ritkább eloszlása miatt – az az on-központú 
ganglionsejt, amelynek receptív mezeje a csíkokra (de nem a keresztezıdésre) esik, igen erıs 
ingerületbe jön, hiszen a jórészt sötét háttér miatt gátlás nem alakul ki. A keresztezıdésben 
azonban a gátló környezet kétszer annyi fényt kap, mint az elıbb, minek következtében a gá-
tolt neuron aktivitása lényegesen csökken. A leírtak alapján tehát agy azt az információt kap-
ja, hogy a keresztezıdések sötétebbek, mint a csíkok.  

 

  

A receptív mezık megvilágítása a Hermann-rács nézésekor 
 

A Hermann-rács esetén tapasztalt jelenséget Victor Vasarely 1967-ben készült, Tau-Ceti címő 
képén is megfigyelhetjük. 
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Viktor Vasarely: Tau-Ceti 
 

Villogó pontok 

A Hermann-rácshoz hasonló, villogó pontokat eredményezı elrendezést láthatunk a követke-
zı ábrán.  

 

 

Rács illúzió 
 

A Hermann-rácstól eltérıen itt eleve világosabb korongokat helyeztek el a szürke sávok ke-
resztezıdésében. A másik lényeges különbség abban rejlik, hogy ez a fajta illúzió csak leg-
alább 3x3-as elrendezés esetén jelentkezik. A receptív mezık szerepén túl ebben az esetben 
feltételeznünk kell, hogy az agyi feldolgozás során, a nagyobb léptékő érzékelés és a kis lép-
tékő érzékelés közötti konfliktus eredményeként jön létre ez a fajta illúzió. 

 

A Zöllner-illúzió 
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Zöllner-illúzió 
 

A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt nem látjuk ıket 
egyirányúnak. Bár az egész elerendezést nézve egyik hosszú vonalat sem látjuk párhuzamos-
nak a szomszédjával, a részletekre figyelve, mégis látszik, hogy bármely ponton azonos távol-
ságra vannak egymástól. Az illúzió oka az, hogy az elrendezés nagyon sok olyan elemet tar-
talmaz, amely a perspektíva érzékeltetésére szolgál. 

A ferde vonalaknak egy tényleges perspektivikus ábrán közelednie kellene, a függıleges és 
vízszintes vonalaknak pedig sőrősödnie. Mivel ez nem így van, agyunk az ellentmondást úgy 
oldja fel, hogy a képet az egyenesek széttartónak tekinti. 

A függőleges és a vízszintes szakaszok hosszérzékelése 

 

 

Azonos hossz esetén a függıleges szakasz hosszabbnak tőnik mint a vízszintes 
 

A legegyszerőbb, de valószínőleg szintén a kezdetleges perspektivikus hatáson alapszik az 
ábrán látható optikai csalódás. A valójában azonos hosszúságú vonalakat különbözıként érzé-
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keljük. A merıleges szakaszok esetén az lehet a jelenség oka, hogy az ábra függıleges vonala 
olyan érzetet kelt, mint a szabad térségek távolodni látszó vízszintesei. Megerısíti ezt a felte-
vést az is, hogy a vizsgálatok során az ábra erısebb hatást tett azokra, akik nyílt térségek la-
kói, és hozzá vannak szokva a távlatokhoz. 

Ponzo illúzió 

A folyosó-illúzió és az úgynevezett út-illúzió (Ponzo-illúzió) esetén például a perspektivikus 
hatás és a méretkonstancia kelt ellentétes érzetet, és az elıbbi dominál. 

 

 

a) 

 

b) 

a) Ponzo illúzió   b) A folyosó illúzió 
 

 A folyosó hatását keltı vonalazáson álló alakokat illetve az út illúzió esetén az összetartó 
egyeneseken keresztbe fekvı vonalakat különbözı távolságban lévıknek látjuk az összetartó 
vonalak perspektívára utalnak. Ha a „távolabb” lévı alak vagy vonal ugyanolyan nagy „lát-
szik”, mint a „közelebbi”, akkor a „valóságban” sokkal nagyobbnak kell lennie sugalja a ta-
pasztalatunk – a nagyítást aztán az agyunk el is végzi. 

Ames-szoba 

 

 

A perspektíva érzete erısebb mint a méretkostancia 
 

Az út illúzióval éppen ellentétes hatás érvényesül az Ames-szoba néven ismert illúzió esetén. 
A képen lévı elrendezés olyan, hogy a két, valójában különbözı távolságban lévı személy 
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körül mesterségesen eltünteti a szoba éleinek perspektivikus összetartását. E miatt a valójában 
közelebbi személy óriásnak, a távolabbi törpének, a tér pedig kis mélységőnek látszik. 

 

  

Az Ames-szoba szerkezete 
 

Az Ames-szobában egyetlen párhuzamos vonalpár sincs, a szoba minden fala trapéz. A hatást 
tovább fokozhatják azzal is, hogy a padlót megfelelı méretőre és alakúra vágott csempékkel 
fedik le. 

 

 

Escher: lépcsık 
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Az árnyékolás hatása 

Látórendszerünk azon „törekvése”, hogy minden ábrát térbelinek lásson, néha paradoxonhoz 
vezet. A rajz lehetetlensége csak akkor válik feltőnıvé, amikor elemezni kezdjük, milyen tár-
gyat is ábrázol: 

 

 

 
 

 

A térbeliség hatását keltenek az árnyékok is. Egy kép értelmezésekor általában azt feltételez-
zük, hogy a fény felülrıl érkezik, de az ettıl eltérı, sıt az ellentmondásos árnyékolást sem 
érezzük idegennek. 

 

 

 
 

A valódi szoborról és homorú lenyomatról az árnyék egyértelmővé teszi, hogy melyik lehet 
domború. Mégis, a két arcot csak pozitívnak tudjuk érzékelni.
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A mozgás utóhatás 

A látási illúziókat kísérı disszonancia egyik nevezetes, sokat vizsgált esete a mozgás-utóhatás 
jelenségcsoport, mely akkor alakul ki, ha elızıleg sokáig néztünk valamilyen egy irányban 
mozgó alakzatot. „Amikor bátor lovunk erısen tartja magát egy folyó közepén, és lenézünk a 
sebesen folyó vízre, miközben a ló egy helyben áll, mintha egy erı oldalra húzná testét és 
vadul az áramnak nyomná, és mi bármerre nézünk, mintha minden velünk egy irányba rohan-
na és folyna.” A mozgás utóhatás ezen elsı pontos leírása eddigi ismereteink szerint 
Lucretiustól, kb. 56 évvel idıszámításunk kezdete elıttrıl származik. 

Ezt az utóhatást vízesés-jelenségnek is szokás nevezni. Ezt a nevét onnan kapta, hogy látvá-
nyosan jelentkezik akkor, ha hosszan bámulunk egy vízesésbe, majd a környezı mozdulatlan 
sziklára tekintünk. Mint Lucretius leírásában olvashatjuk: minden tárgy, amire ránézünk a 
mozgó dolog szemlélése után, az ellenkezı irányba látszik sodródni. A jelenség egyik magya-
rázata szerint az adaptáló inger mozgásirányaira hangolt sejtek elfáradnak, így a stabil kör-
nyezet ingere ezekben a sejtekben túl alacsony tüzelést hoz létre, és az így létrejövı egyen-
súlyhiány miatt észlelünk ellenirányú mozgást. Azonban több irányból is megkérdıjelezhetı, 
hogy a kifáradás jó magyarázat lehet-e. Egyrészt, már 200 ms-os adaptáció is képes a mozgás 
utóhatás kiváltására, ennyi idı alatt pedig nem valószínő, hogy egy idegsejt bármi módon 
kifáradna. Másrészt, tudunk olyan látórendszeri sejtekrıl (a retinán és a thalamusban is), ame-
lyek hosszú tüzelésben sem fáradnak el. Harmadszor az észlelt hatás gyengülése és eltőnése 
túl lassan következik be az idegsejtek más esetekben megfigyelt regenerálódásához képest. 
Ezzel együtt látszik, hogy a mozgás utóhatás valamilyen adaptációs folyamat következménye. 

Sodrott kötél mintázat 

 

 

Sodrott kötél mintázat 
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A vízszinteshez képest kis szögben elhajló világos és sötét sávok keskeny csíkjai azt a hatást 
kelti, mintha maga a csíkokból alkotott sáv sem lenne vízszintes. Ennek oka valószínőleg az, 
hogy látórendszerünkben a látott kép részleteinek (csíkok) kis léptékő irányait érzékelı detek-
torok jele ellentmond annak amit az egész képet átfogó nagy léptékő irányok detektorai érzé-
kelnek. A zavar feloldásaként a kisléptékő detektorok hatása érvényesül a nagyléptékő detek-
torok alkotta képben is. A jelek szerint a sok egyforma, vagy egymástól alig különbözı loká-
lisan elhajló képelem hatása felerısödik, és meghatározó a látvány kialakításában. 

A kávéház fala 

A hatvanas években Bristol egyik kávéházának falán a képen látható csempesor volt található. 
A csempék természetesen egyforma méretőek, mégis úgy érezzük mintha éleik elhajlanának, 
a vízszintes élek felváltva a fal bal, illetve jobb széle felé összetartani látszanak.  

 

 

 
 

 

A látással foglalkozó bristoli kutatók a hetvenes évek elején figyeltek fel erre a jelenségre. Az 
elsı tanulmányokban a kávéházi csempesort a Hugo Münsterberg által már a XIX. században 
leírt mintázattal hasonlították össze. A Münsterberg-féle ábrán is elhajlani látszanak a csem-
pék alsó és felsı élei, de a látszólagos összetartás kisebb mérvő, mint a kávéházi fal esetén. 
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Az hatás vizsgálatakor a következı szabályszerőségeket fedezték fel. Ha a vakolatcsík ponto-
san olyan világos, mint a fehér csempék, az illúzió sokkal gyengébb, vagy létre sem jön. 

 

 

 
 

 

Az optikai csalódást erıteljesebb, ha a csempék árnyalata erısen eltér, a köztük lévı vakolat-
csík pedig keskeny, és tónusa a kétféle csempe színe közé esik.  
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Ha a vakolatcsík a fekete csempéknél is sötétebb, a vonalak nem látszanak összetartóaknak. 

 

 

 
 

 

Amikor viszont a vakolatcsík olyan sötét, mint a fekete csempék, az elrendezıdés a kevésbé 
hatásos Münsterberg-féle optikai csalódást váltja ki. 

 

 

 
 

 

A kávéházi fal által létrehozott optikai csalódásra többféle magyarázat is lehetséges. Az egyik 
ezek közül a fal mintáját az ún. „sodrott kötél” mintánál tapasztaltakhoz hasonlítja a jelensé-
get. E szerint a jelenség hátterében az áll, hogy látórendszerünkben a látott kép részleteinek 
(csíkok) kis léptékő irányait érzékelı detektorok befolyással lehetnek arra, hogy az egész ké-
pet átfogó nagy léptékő irányok detektorai mit érzékelnek. A jelek szerint a sok egyforma, 
vagy egymástól alig különbözı lokálisan elhajló képelem hatása felerısödik, és meghatározó 
a látvány kialakításában. 

A kávéházi fal ábráján feltehetıleg akkor keletkezik lokális elhajlás, amikor a látórendszer 
elhelyezi a vakolatcsík határait. A teljes kép kialakításához szükséges finom pásztázó szem-
mozgások következtében e határok a retinán folyton változnának. Ennek ellensúlyozására a 
feldolgozó rendszer mechanizmusainak rögzíteniük kell a határok helyzetét, hogy a látott 
mintázat mozdulatlan maradjon. Ennek a kompenzáló folyamatnak a pontatlanságából eredhet 
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az élek látszólagos összetartása. Ugyanis ha a vakolatcsík eltérı színő csempék között húzó-
dik, és árnyalata a két szín közé esik, elıfordulhat, hogy a rögzítı mechanizmus kevésbé pon-
tos, és emiatt a határok egy kissé eltolódnak. Azonos színő csempéket elválasztó fuga eseté-
ben nem lép fel a határ eltolódása. Így a látórendszer periodikus változásokat észlel a fugák 
követésekor, ezért a csík a sodrott kötél mintájához kezd hasonlítani, és elıidézi az ott tapasz-
talt elhajlást. 

 

 
A második lehetséges magyarázat az irradiáció néven ismert jelenségen alapul. Ha egy vilá-
gos mezı csatlakozik egy sötét mezıhöz, határvonalukat eltolódni érezzük. A világosabb me-
zı mérete megnövekedni látszik a sötétebb rovására. Az élek ilyenfajta eltolódása okozhatja a 
három oldalról fekete mezıvel határolt fehér mezık kiöblösödését. A mezık olyan oldalán, 
amely fölött és alatt egyaránt fehér csempék vannak, nem érzékelhetı ez a kiöblösödés. A 
fehér csempék felsı és alsó élének e látszó helyzetváltozásai ilyenformán lokális látszólagos 
elhajlást okoznak. 

Egy harmadik megközelítés az úgynevezett árnyalatindukció hatást veszi figyelembe, amely-
nek értelmében a világos és sötét csempék vízszintes irányú váltakozása a kávéházi fal víz-
szintes vakolatcsíkjainak mentén finom eltéréseket okoz az érzékelt árnyalatokban. A sötét 
csempék között a vakolatcsík kissé kivilágosodni látszik, a világos mezık között pedig besö-
tétedik. A látszólag sötétebbé vált vakolatcsík részletek két sötét csempét egy ferde vonal 
mentén kötnek össze, a látszólag kivilágosodott részletek pedig ezzel a vonallal párhuzamo-
san két világos csempét kapcsolnak össze. A vakolatcsíkokat övezı sávok így egy sodrott 
kötél rajzolatára emlékeztetnek. Egy bizonyító erejő kísérlet kimutatja, hogy ha a vakolatcsí-
kokat úgy tesszük sötétebbé, illetve világosabbá, hogy azok árnyalata valóban periodikusan 
változzék, a kávéházi fal keltette illúzió a szokottnál erısebb. 

A negyedik, és a legtöbb sajátossága a legteljesebb magyarázattal szolgáló elemzés a kávéházi 
fal keltette optikai csalódásra a látás, a receptív mezı elfogadott modelljét használja fel. 
Amint azt láttuk, hirtelen árnyalatváltozás (például egy él) esetén az él melletti világos olda-
lon az on középpontú receptív mezıvel rendelkezı ganglionsejtek, a sötét oldalon az off kö-
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zéppontú ganglionsejtek sokkal aktívabbakká válnak. Keskeny, sötét vagy világos sáv esetén 
ugyanez történik, két élre vonatkoztatva. 

A csempeminta esetén a csempék belseje egyenletesen világos vagy sötét, ezért igen gyenge 
jeleket hoz létre a ganglion-sejtekben.  

A csempék élei és a vakolatcsík azonban erısebb jeleket vált ki. Ahol a vakolatcsík világos 
csempével kirakott részeket választ el egymástól, ott viszonylag sötét árnyalata off-elemeket 
hoz mőködésbe. A mőködı off-elemek vonala a sötét csempék keltette kép éleit követi, ahon-
nan szintén erıs off-elem jelek érkeznek. 

Ahol viszont a vakolatcsík sötét csempével kirakott részeket választ el egymástól, ott – vi-
szonylag világos árnyalata folytán – on-elemeket hoz mőködésbe. Ezek vonala a világos 
csempék által keltett kép éleit követi, ahonnan szintén erıs on-elem jelek érkeznek. (Ezek a 
vonalak az ábrán fehérek.) 

Az ábráról látszik, hogy az erıs on- és off-elem jelek tartományai ismétlıdı, a csempék éleit 
követı, lépcsıfokokra emlékeztetı mintát alkotnak. A lépcsıfokok jobbra vagy balra emel-
kednek, ezáltal dılni látszanak. A dılés annyit jelent, hogy amikor a látópálya kezdeti szaka-
szán futó „nyers” képhez hozzáadódnak az élek képei, utóbbiak a vakolatcsík képe mentén 
kissé elhajlanak. Az ismétlıdés következtében a látott képben ezek a lokális elhajlások globá-
lis elhajlásokká összegzıdnek. Az optikai csalódás tehát nem azért jön létre, mert a látott kép 
mintázatában valóban lokális elhajlások vannak jelen, hanem azért, mert a jelek feldolgozása-
kor a vakolatcsík nyers képe úgy jelenik meg, mintha elhajló képelemekrıl érkezne. 

Ez a magyarázat érthetıvé teszi, miért is függ az optikai csalódás a vakolatcsík árnyalatától. 
Ha a vakolatcsík árnyalata pontosan megegyezik a világos (sötét) csempékével, az azonos 
színő csempék területérıl nem érkeznek ki (be)-elem jelek, így a ganglionsejt által közvetített 
mintázat és a sodrott kötél mintázat között csökken a hasonlóság, és az illúzió hatása csökken 
vagy megszőnik. Teljesen megszőnik a hatás, ha a vakolatcsík árnyalata sötétebb a fekete, 
vagy világosabb a fehér csempéknél, hiszen ekkor az elhajlást okozó be- vagy ki-jelek helyett 
éppen ellentétes ki-, illetve be-jelek érkeznek. 

A háromdimenziós illúziót adó képek 

A térbeli látás agyi mechanizmusának megismerése vezetett az úgynevezett véletlen ponthal-
maz stereogramok létrehozásához. Egy magyar származású tudós, Julesz Béla készítette az 
elsı ilyen képet.  
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Julesz Béla 
 

Ezeken a képeken nem lehet megmutatni, hogy mit is és hol kell nézni, a pontok sokaságából 
az agyunk alkotja meg a megfelelı képet. Ez a trükk a két szemmel történı térlátásunkon 
alapszik, azon, hogy a bal és jobb szem kissé eltérı képet lát, de ebbıl az agyunk egy képet 
készít.  

A képet a tisztánlátás távolságától kicsit távolítva, mozgatva, ellazult szemmel nézne elıbb 
utóbb, kis koncentrálással el tudjuk érni, hogy a látszólag rendszertelen ponthalmazból térha-
tású képet rakjon össze az agyunk.  

A ponthalmazokból álló képeken a két szemmel látott képet kell „elıhívnunk” úgy, hogy az 
alakzatot valóban ilyen pontokból, foltokból, és nem a szokásos módon körvonalakból vagy 
sziluettbıl alkotjuk meg. Ezeket a képeket számítógéppel készítik a következı módon: A lát-
ványt jobb és bal oldali nézıpontból vizsgáljuk. A tárgy egyes pontjaiból bal és jobb szem 
irányából nézett perspektivikus pontpárokat készítünk a rajz síkjában. A tárgy minden egyes 
pontjának a lapon két pont felel meg, egy a jobb, a másik a bal szem számára. Ha megoldjuk, 
hogy ezeket a pontokat a két szem külön érzékelje, ezekbıl az agyunk egy képet rak össze. 

A kép készítésekor elıször az alakzatot véges sok pontra kell bontani, majd soronként végig-
haladva rajta, az elıbb ismertetett leképezéssel minden pontról el kell készíteni a megfelelı-
képpen eltolt képpontokat. Az is megoldható, hogy egy tartományon belül más nézıpontból is 
elvégezzük ezt a leképezést, így az észlelt kép a fejünk mozgatásakor ugyanúgy változik, mint 
amikor a valódi tárgyat is egy kissé más szögbıl nézzük, tehát a térbeliség illúziója tökéletes. 
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Autostereogram: Cápa 
A felismerést megkönnyíti, ha az egyes pontsorokat más-más szín jeleníti meg, az élek men-
tén pedig szintén más színt kapnak a megfelelı pontok. A pontok képpé egyesítéséhez ellazult 
szemmel annyit kell csak elérnünk, hogy a megfelelı pontok külön-külön a két szembe képe-
zıdjenek le. 

Illúzió a művészetben 

Amikor az optikai csalódások természetét vizsgáltuk, az illúzió szót téves észlelés jelentéssel 
használtuk. A mővészet bizonyos értelemben maga az illúzió keltése. A mővészetben alkal-
mazott illúzió összetett dolog: a mővész bizonyos fogásokat alkalmazva tudatosan befolyásol-
ja észlelésünket. Miközben tudjuk, hogy a látvány nem azonos a valósággal a mővész képes 
valamilyen közös, de egyúttal egyéni élményt és érzelmeket is kelteni bennünk. A legnagyobb 
mővészek legegyszerőbb eszközökkel is tökéletes illúziót keltenek. Néhány vonás vagy színes 
folt segítségével is képesek megeleveníteni egy történetet. Ez kortól független sajátossága a 
képzımővészetnek. Ugyan úgy jellemzıje a több tízezer éves barlangfestményeknek, mint a 
modern mővészetnek. 

  

      Lascaux-i falfestmény,                                   Picasso: Avignon-i hölgyek 
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A grafika és festészet eszköztára – vonalak, színek, egyszerő grafikai szimbólumok – nem 
sokat változott. Azonban az eszközök a tudatos használatának változása jól nyomon követhe-
tı. 

Az alábbiakban néhány egészen egyszerő és tipikus fogást veszünk sorra, amellyel a mővészet 
a forma, a tér és a mozgás illúzióját kelti. 

A tér 

A térbeliség illúzióját keltı legfontosabb jegyeket a térérzékelés témakörénél sorba vettük. 
Ezek alkalmazása természetesen a képzımővészetben is fellelhetı. A perspektíva tudatos al-
kalmazása a korai reneszánsz mővészeknél figyelhetı meg elıször, a 15. században. 

Az ókori és középkori festık a legjellemzıbb vetületeket emelték ki. Ebben az idıben azon-
ban a mővészek elsıdlegesen fontosnak tartották, hogy a térbeliséget a pontosan összefutó 
vonalakkal, a tárgyak rövidülésével, a padlólapok perspektíva gradiensével tökéletesen érzé-
keltessék. Ezért segédeszközök sorát alkalmazták, amelyek segítségével a képet lényegében 
megszerkesztették.  

 

 

Raffaello: Athéni iskola 
 

Egy másik módszer az volt, hogy - amint az Dürer rajzain jól megfigyelhetı -, a rajzoláshoz 
egy hálót használtak, amelyre a látósugárral mintegy leképezték a témát, amit azután a festı 
szinte kockáról kockára másolt át a festményre.  
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Dührer: A mővész és modellje 
 

Mivel a perspektíva miatt a távolabb lévı tárgyak kisebbnek látszanak, ez is alkalmas a térbe-
liség érzékeltetésére. Ezt a trükköt fedezhetjük fel Brueghel festményén, ahol a jégen játszó, 
közlekedı emberek és az épületek méretének nagyon gyors csökkenése érzékelteti a kép mé-
lyülését.  

 

 

id. Pieter Brugel Vadaszok a hóban 
 

Ezt a hatást az építészetben és a színházban is alkalmazták és alkalmazzák, amikor egy kisebb 
mérető teret a valóságosnál nagyobbnak akarnak érzékeltetni. Ilyenkor hátul például a meny-
nyezetet alacsonyabbnak tüntetik fel, és mivel az érzékeltetett méretcsökkenés a valódinál 
nagyobb, a teret jóval mélyebbnek, hosszabbnak érezzük. 
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Spada palota 
 

A képen látható, monumentalitásra törekvı perspektivikus folyosót a római Spada palotában 
építették, és bár jóval többnek látszik, mindössze 8 és fél méter hosszú. Az oszlopok a folyosó 
vége felé haladva egyre kisebbek és vékonyabbak, a padló emelkedik, a mennyezett magassá-
ga pedig csökken. A padlólapok valójában trapéz alakúak. 

Caravaggio képeire jellemzı a perspektíva meghökkentıen pontos ábrázolása. Az ábrázolás 
ilyen szintő precizitása mögött – mint modern vizsgálati eljárások is bizonyítják – optikai le-
képezés és fényérzékeny kémiai anyagok használata áll. A lencsék és tükrök képalkotásra 
történı felhasználását Leonardo da Vinci leírása alapján Caravaggio bizonyára ismerte. A 
mővész az egész mőtermét alakította egy egyszerő kamerává. Sötétben azonban nem lehet 
festeni, így a keletkezett képet valamilyen más módszerrel kellett rögzíteni. Röntgen fluoresz-
cenciás módszerrel a képeken fényérzékeny higany sók mutathatók ki. Caravaggio tehát fény-
képet készített, jóval a fényképezés felfedezése elıtt. 
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Caravaggio 
 

A perspektíva fotorealisztikus ábrázolása a fényképezés feltalálása után már nem jelentett 
mővészi kihívást. A perspektíva ábrázolása azonban nem tőnt el a mővészek eszköztárából. A 
hamis perspektívát okozó optikai csalások mestere a holland Escher, aki számos grafikáján 
ábrázolt lehetetlen térbeli viszonyokat, helyzeteket. 
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Echer 

Az árnyékolás, mint térhatást keltı motívum már a római kori mozaikpadlókon is megjelenik. 
Az opart, a huszadik század közepén, önálló irányzatként az árnyék keltette vizuális illúziót 
használta mővészi kifejezıeszközként. Az irányzat kiemelkedı mestere Victor Vasarely, a 
hatás fokozása érdekében számítógép segítségét is igénybe vette a színek kikeveréséhez. 

 

   

Vasarely: Gestalt k, Gestalt s és Gestalt p 



Fénytan, Színdinamika 

127 
 

 

A levegő a festészetben 

A levegıben bekövetkezı Rayleigh-szórás következtében a távolabb lévı tárgyak színe jel-
legzetesen megváltozik, fakóbb, kékesebb árnyalatú lesz:  

 

Vasúti híd fotója 
 

A levegı jelenléte elıször azokon a képeken jelentkezett, ahol az úgynevezett levegıperspek-
tívát figyelembe véve a távolabbi színeket fakóbbra, kékebbre festették. Az európai mővé-
szetben ez a 15. században válik általánossá. 

 

 

Miniatúra a 15. századból: A jeruzsálemi templom újjáépítése 
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Ezen a 14. századi kínai vízfestményen ugyan azt a technikát láthatjuk a perspektíva érzékel-
tetésére. 

 

 

 
Dai Jin: Tájkép Yan Wengui ny stílusában 

 

Nem kis mértékben az optika és az élettan eredményeinek következtében Turner és a francia 
impresszionisták a forró levegı vibrálását, a hullámzó, fodrozódó vízen jelentkezı fényjáté-
kokat is bátran megjelenítették képeiken 
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Impresszionalista képek: Turner: Esı, Gız és a Great Western Railway rohanása, Claude Mo-
net: Impresszió, a lebegı Nap 

 
A párizsi Szalon hivatalos kritikusai sokáig nagyon elutasítóan és értetlenül fogadták ezeket a 
képeket. A közönségnek is tanulnia kellett az új látásmódot. Az elsı képek nagy meg nem 
értésbe ütköztek, a tájat zavarosnak, az alakokat természetellenesnek látták. Mindezek hátte-
rében az áll, hogy a festık megfestették mindazt, amit láttak: a levegı vibrálását, a fény szo-
katlan reflexióit, az arcokon. 
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A színek pszichoszomatikus hatásai. A színek figyelmet és hangulatot 
befolyásoló hatása. Színasszociációk, színpreferencia. 
A környezet és a megvilágítás színének az egészséges és a beteg ember állapotára gyakorolt 
hatása objektív módszerekkel nagyon nehezen vizsgálható. A színek lelkiállapotra, közérzetre 
gyakorolt hatását kulturális és történeti tényezık befolyásolják. Bár számos körülmények kö-
zött végrehajtott vizsgálat történt a színek testi állapotra gyakorolt hatásának meghatározásá-
ra, a kulturális háttérhez, nemhez, korosztályhoz köthetı egyéni különbségek miatt általános 
érvényő következtetések nem igen vonhatók le. A levont következtetések tudományos érvé-
nyességét éppen ezért sokan megkérdıjelezik. 

Különbséget kell tennünk a fény és a szín okozta hatások között. Az embert érı fény pszichés 
és szomatikus hatása vitathatatlan. Már az elsı hosszú idıtartamú izolációs kísérletek bizonyí-
tották, hogy a nappalok és éjszakák megvilágításbeli különbségébıl eredı napi ritmus nagyon 
gyorsan felborul. Intenzív megvilágítású idıszakok hiányában az általános közérzet is gyorsan 
romlik, még egészséges emberek esetében is. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy a mester-
séges környezet megvilágítási viszonyai megfelelı módon legyenek kialakítva. Messze több-
rıl van szó, mint az érzékelés pontosságát, a fáradás elkerülését lehetıvé tévı megvilágítás 
kialakítása.  

Az évszakok változásával együtt járó nagy megvilágításbeli különbségek pszichés betegségek 
– például szezonális depresszió – kiváltói lehetnek. A fény spektrális összetétele, polarizáltsá-
ga bizonyítottan komoly élettani hatással bír. A fény terápiás célú felhasználása a hagyomá-
nyos orvoslás bevett módszere. A fényterápia többnyire nem a látással kapcsolatos idegrend-
szeri folyamatokon keresztül fejti ki a hatását. Bırbetegségek, nem gyógyuló sebek kezelésére 
esetenként sikeresen használható a különbözı fényforrások fényével történı helyi besugárzás. 
A pszichés jellegő betegségek – depresszió, alvászavarok – kezelésére intenzív teljes testet 
érı fényterápiát is használnak. Az elızıekben említett módszerek mindegyikében helyi bio-
kémiai, vagy az egész szervezetre kiterjedı hormonális folyamatok lehetnek a gyógyító hatás 
hátterében. 

A színes látványélmény és az emberi agy pszichés válaszai között objektív módon értékelhetı 
kapcsolat van. Például erre épülı vizsgálati módszerek a Rorschach és a Lüscher teszt. A tesz-
tek standardizált eljárást adnak arra, hogy a vizsgált személy jól meghatározott feltételek kö-
zött átélt látásélményérıl szóló beszámolója alapján az illetı személy pszichológiai jellemzé-
sét a vizsgálatot végzı pszichológus meg tudja adni.  

A Rorschach tesztet Hermann Rorschach svájci pszichiáter fejlesztette ki az 1920-as években. 
A teszt elvégzéséhez 10 tintafoltokat ábrázoló táblát használnak. 5 táblán fekete, 2 táblán fe-
kete és piros foltok vannak, 3 tábla többszínő. Az ábrák az egész világra kiterjedıen egysége-
sek. Ez az alapja a teszt-eredmények összehasonlíthatóságának. A vizsgálatot pszichológus 
végzi, aki elıször elbeszélget a vizsgált személlyel, ezt követıen ismerteti a vizsgálat menetét. 
A pszichológus a vizsgált személyt arra kéri, hogy egyenként minden táblát vegyen kézbe, 
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nézze meg, és mondja el, hogy mit lát a foltokban. A pszichológus a válaszokat feljegyzi. 
Amikor már minden táblára sorkerült, újra átnézik azokat, és a vizsgált személy meg is mutat-
ja, hogy melyik általa megnevezett dolgot a tábla melyik foltjában látja. A pszichológus a 
válaszok különféle jellemzıit egy összetett, sok tapasztalatot kívánó módszerrel kiértékeli, és 
a beszélgetés során leszőrt megfigyeléseket is felhasználva készíti el írásos véleményét. A 
vizsgálat a vizsgált személy különféle személyiségjegyeit, azok egymáshoz viszonyított súlyát 
térképezi fel, a szakember számára tájékozódási alapot adva egy további, részletesebb vizsgá-
lathoz, esetleg a terápia kiválasztásához. 

A Lüscher-teszt szintén egy pszichológiai vizsgálati eszköz. A teszt kidolgozója Max Lüscher 
svájci pszichológus volt. A teszt felvétele során a vizsgált személynek egymást követıen több 
táblát mutatnak: a táblákon különbözı színő, levélbélyeg nagyságú négyzetek találhatók. 
Ezek közül kell a személynek kiválasztania a számára rokonszenves és ellenszenves színeket. 
A teszt koncepciója szerint a különbözı színek preferálásából következtetni lehet a személy 
személyiségére, aktuális érzelmi és pszichofiziológiai állapotára. 

Bár a színek kedveltsége, a nekik tulajdonított, hangulatra, közérzetre gyakorolt hatása kultú-
rafüggı, mégis számos kísérletileg is bizonyított, általános érvényőnek kijelentés fogalmazha-
tó meg. Természetesen ezek alapján nem határozható meg, hogy egy pontosan meghatározott 
szín, pontosan milyen hatást vált ki egy adott személynél. Az egyes fıbb színárnyalatok átla-
gos hatását lehet meghatározni, egy megfelelıen nagy létszámú, homogénnek tekinthetı cso-
port esetében. A következıkben néhány szín esetében összefoglaljuk a hozzájuk kapcsolódó 
asszociációkat és az esetlegesen bizonyított élettani hatásukat. 

Vörös 
A vörös környezet bizonyítottan gyorsítja az anyagcserét, növeli a vérnyomást, fizikai aktivi-
tásra serkent. Csökkenti az étvágyat. Intenzív, feltőnı, meleg szín. A vörös megvilágítás nö-
veli a kockázatvállalás hajlandóságát. (Nem véletlenül vörösek Las Vegas neonfényei.) A 
nyugati kultúrában a negatív színezettel a vér, az agresszió, a háború fogalmai kapcsolódnak 
hozzá. Pozitív színezettel az élénkség, izgalom, szexuális vonzerı fogalmai kapcsolódnak 
hozzá. A kínai kultúrában a tisztaság, a szerencse és a jólét színe. 

Rózsaszín 
A vörös egy telítetlen árnyalata. A vörössel ellentétben lágyságot, ártatlanságot, nıiességet 
kapcsolnak hozzá. Tradicionálisan a szeretı gondoskodás színe. Gyermekeknek szánt termé-
kek, édességek kedvelt színe. 

Narancs 
Piros árnyalat, a vöröshöz hasonló asszociációkat kelt. Kedvezıen befolyásolja az emésztı 
szervrendszer mőködését. Meleg szín. A jókedv, melegség, kreativitásérzékenység fogalmai 
kapcsolódnak hozzá pozitív elıjellel. Negatív elıjellel az indulat, agresszió, veszély fogalmai 
kapcsolódnak hozzá. 
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Sárga 
Serkenti az idegrendszer mőködését, zöldes árnyalatában nyugtató hatású. Figyelemfelkeltı, 
éberséget fokozó hatású. Fokozza az étvágyat. Pozitív értelemben az intelligencia, tiszta gon-
dolkodás, szervezettség, optimizmus, önbizalom színe. Negatív asszociációként a megbízha-
tatlanság, gyengeség, a kockázatosság, szerencsétlenség fogalmak kapcsolódnak hozzá. kultú-
ránként számos specifikus fogalom kötıdik hozzá. Magyarországon az irigység, Franciaor-
szágban a féltékenység színe. Görögországban a szomorúság kapcsolódik hozzá. Számos 
ázsiai kultúrában a királyi fenség színe. Kínában szent szín. 

Zöld 
A látható spektrum középsı tartományában elhelyezkedı szín. A természetes környezet egyik 
leggyakoribb színe. Nyugtató hatású, csökkenti a vérnyomást, értágító hatása van. Relaxálóan 
hat az izmokra és a légzésre. Hővös, nedves érzés kapcsolódik hozzá. Az zöld tradicionálisan 
a béke, szabadság, termékenység, újjászületés, a természetes egészséges környezet színe. A 
nyugati kultúrákban az irigység, féltékenység színe. Az USA-ban a pénz színe. Pozitív jelen-
téstartalommal az elengedettség, harmónia, frissesség, jó egészség fogalmai kapcsolódnak 
hozzá. Negatív tartalommal a bőn, mohóság, lustaság, betegség fogalmai kapcsolódnak hozzá. 
Bizonyos árnyalataihoz a pusztulás és halál fogalma társul. A sárgásabb árnyalatai kevésbé 
kedveltek. Egyre inkább férfias színnek tekintik. Nyugtató hatása miatt kórházakban gyakran 
használt szín. Indiában az iszlám színének tekintik. A középkorban az európai kultúrában a 
termékenység szimbolizálására használták. 

Kék 
A vörös után a második legerıteljesebb szín. A mélykék szín csökkenti a vérnyomást, az ét-
vágyat, serkenti az agyalapi mirigy mőködését. Lázcsillapító hatású. Jótékony hatással van az 
álmatlanságra. Az agyban termelıdı, nyugtató hatású vegyületek kiválasztását serkenti. Kör-
nyezeti színként fokozza a termelékenységet. A hőség, az igazság, a becsület, a büszkeség, a 
megbízhatóság, siker, a tradicionális értékek színe. A fénylı kék szín fokozza a vásárlási haj-
landóságot, A halványkék szín elbizonytalanít. Hideg szín. Férfias színnek tekintik, de egy-
aránt nık és férfiak kedvelt színe. Pozitív jelentéstartalommal a képzelıerı, a kreativitás, az 
intellektuális képességek, az elemzıképesség, a szellemi összeszedettség, a biztonság érzet 
kapcsolódnak hozzá. Negatív értelemben a szomorúság, depresszió, veszteség, hidegség kap-
csolódik hozzá. Az üzleti életben az öltözet kedvelt színe. A hálószobák leggyakrabban hasz-
nált színe. Indiában Krisna isten színe. 

Ibolya 
Elnyomja az éhségérzetet. Fokozza a szívmőködést. Hideg szín. Nyugtató, kiegyensúlyozó 
hatást tulajdonítanak neki. A nyugalom, a béke színe. Pozitív értelemben a fantázia, az álmok, 
idealizmus, kreativitás, vallás, szépség és romantika, igazságosság, természetfelettiség, pszi-
chikus képességek kapcsolódnak hozzá. Negatív jelentéstartalommal bizonytalanság, rejtız-
ködés, veszteség, magányosság, izgatottság kapcsolódnak hozzá. Nıies szín. A luxus, nemes-
ség, kifinomultság megtestesítıje. A fenségesség, a gyász megtestesítıje. 
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Barna 
Férfias szín. A férfiak gyakori kedvelt színe. Természetes földszín. Az otthon, a komfort 
szimbóluma. Alapértékek kapcsolódnak hozzá: a talaj, a fák, az erdı színe. Pozitív tartalom-
ként a megbízhatóság, a valódiság, a barátság, egyszerőség, stabilitás, biztonság és megbízha-
tóság, hasznosság, praktikum, megalapozott fejlıdés kapcsolható hozzá. Negatív jelemzıként 
szomorúság, unalom, visszahúzódás, zárkózottság, érzelemszegénység, durvaság kapcsolód-
nak hozzá. Indiában a gyász színe. 

Szürke 
Semleges, se nem fehér, se nem fekete. Semleges háttér más színekhez. A semlegesség, a 
praktikusság, a függetlenség, az önbizalom, az idıtlenség, a kizárólagosság kapcsolódnak 
hozzá, mint pozitív jelentéstartalom. Az iránytalanság, sehová se tartozás, unalom, tehetetlen-
ség, jelentéktelenség, érdektelenség fogalmai, mint negatív tartalom kapcsolhatók hozzá. 
Gyakran az öregség és a halál gondolata kötödik hozzá. 

Fehér 
A fekete ellentéteként jelenik meg. A tárgyakról visszaverıdı, minden színt tartalmazó fény. 
Az emberi szem a fehér több száz árnyalatát tudja megkülönböztetni. (valójában minden na-
gyon kis telítettségő színt, mint a fehér egy árnyalatát érzékeljük.) A tisztaság, ártatlanság, az 
igazság és a béke az egyszerőség, a nyitottság, a becsületesség pozitív értékeinek a megteste-
sítıje. Másrészrıl elszigeteltséget, sterilitást, hidegséget, fantáziátlanságot, félelmet, gyávasá-
got, mint negatív értékeket jelenít meg. Kínában és más országokban is a halál és a gyász szí-
ne. 

Fekete 
A fehér ellentéte, a fény és a színek hiánya. A fekete passzív, misztikus. Lehet fenyegetı és 
megnyugtató. A józanság, megbízhatóság, az erı, az elegancia mint pozitív érték kapcsolód-
nak hozzá. A gazdagság, a minıség és a praktikum színe. A titokzatosság, a veszélyesség, a 
névtelenség, a szomorúság, az indulat, a félelem, a sötétség, a boldogtalanság, a változásra 
való képtelenség kapcsolódik hozzá, mint negatív tartalom. Kultúrától függetlenül a fekete 
hordozza a színek közül a legtöbb negatív tartalmat. 
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A természet színei. Az állatvilágban előforduló színek és mintázatok 
szerepe 
A természet színei az élıvilág törzsfejlıdése során talán az egyik legjelentısebb folyamatosan 
ható szelekciós tényezıként szerepeltek. A ragadozók és áldozataik szempontjából létkérdés 
az elrejtızés. Az élıvilág számára a rejtızködésen túl az egyértelmő azonosítás egyik eszköze 
is a szín és a mintázat. A növények evolúciójában a színek megjelenése a virágos növények 
számára a biztosabb szaporodás esélyét adta. Az állatok esetében a párválasztás befolyásolása 
illetve a figyelmeztetés, elrettentés számos esetben színek és mintázatok kombinációján ala-
pul. 

A rejtőszín  
Az álcázás lényege az, hogy vagy észrevehetetlenül be kell olvadni a környezetbe, vagy va-
lami ehetetlen, a ragadozó számára érdektelen tárgyhoz, élılényhez, esetleg valami olyan do-
loghoz célszerő hasonlítani, amit a támadó is veszélyesnek lát. Az is fontos, hogy a modell 
elég gyakori és elterjedt legyen. Ennek megfelelıen az alkalmas modellek között vannak az 
ágak, levelek, ritkábban (mert mozdulatlanságuk miatt hátrányt jelentenek) a kövek.  

 

 
A sáska rejtőszíne 

 

Az álcázás fegyverét nemcsak a védekezık, hanem a támadók is használják. Azt gondolhat-
nánk, hogy a sávos mintázat segíti a környezettıl való elkülönítést. Azonban ha a képfeldol-
gozás alacsony szintjén történı folyamatok hatását figyelembe vesszük, nyilvánvaló, hogy a 
sávok éles határa valójában elmossa a testkontúrt. Különösen igaz ez a természetes környe-
zetben, ahol a hatást fokozza a fények és árnyékok és a növényzet jelenléte. A sárga-fekete 
csíkos tigrist az állatkertben feltőnı színezetőnek látjuk, természetes környezetében azonban a 
csíkok kiváló álcázást biztosítanak.  
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A tigris természetes környezetében 

 

A magában álló zebra csíkja feltőnıek, ha több állat áll egymáshoz közel, ugyan azok a csí-
kok a testkontúrokat bontják meg. Annyira széttagolják az állat körvonalait, hogy az igazi 
alakját nehéz felfedezni. 

 

 
Az egymás mögött álló zebrák körvönala összemosódik 

 

A téli fehér rejtıszín oka az, hogy a télies szırzet szırszálaiban levegıbuborékok vannak. 
Ezeken a buborékokon ugyanolyan jellegő fényszórás jön létre, mint a habos fehér felhık 
vízcseppjein. A buborékoknak más szerepük is van. Mivel a levegı az egyik legjobb hıszige-
telı anyag, a nagy levegıtartalmú szırszálak a hideg ellen is védenek. Nyárra a sarkvidéki 
állatok többsége újra barnás "öltözetre" vált.  
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a) 

 
b) 

A rejtőszín a környezet változását követve megváltozik.  
A sarki nyúl  a) télen   b) nyáron 

 

A víziállatok is többféle módon alkalmazkodnak sajátos optikájú környezetükhöz. Az ezüstös 
színő halakon a fény ugyanúgy csillan meg, mint a víz felszínén. Sok hal felülrıl nézve söté-
tebb, alulról világosabb, hogy a háttér (felülrıl a sötét víztömeg, alulról a világos vízfelszín) 
megvilágításába bele-olvadjon. 

 

 
A makréla mintázata és csillogása a tengeri környezet fényviszonyainak felel meg 

 

A hasonló környezet hasonló alkalmazkodást eredményez. A pingvinek a szárazföldön feltő-
nıek sötét-világos kontrasztú tollazatukkal, de vízben jó álcázást nyújt az alul világos, felül 
sötét testszín. Az alkalmazkodás technikája hasonló a halak esetében látottakhoz. 
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Vízben jó álcázást nyújt az alul világos, felül sötét testszín 

 

A szemfoltok 
A gerincesek szemének megjelenése gyakorlatilag azonos, könnyő utánozni, ezért számos 
rovar azzal védekezik, hogy ilyen ijesztı szemeket villant fel a rátámadó madarak elıtt. Még 
ha maga a rovar kicsi is, egy rajta lévı nagyobb szemfolt azt sugallja a támadónak, hogy egy 
jóval nagyobb állat nézi ıt. A kutatók megfigyelései igazolták, hogy a madarak valóban riad-
tan visszahıkölnek, ha egy pávaszemes lepke hirtelen kitárja a szárnyát, és ezzel felvillantja 
elıttük a szemfoltjait. 

 

 
Az emlősök szemét utánzó folt megzavarja a madarakat 

 

A lesbıl támadó állatok esetén ellentétes törekvés figyelhetı meg. Inkább elrejtik a szemüket, 
hogy minél kevésbé váljanak feltőnıvé. Ezért számos ilyen állat például olyan szemsávot 
vagy más mintát visel, amely elrejti a szemüket, és a testformát is jól tagolja.  
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A borz szemét a sötét sáv elrejti 

 

Mivel a szem különösen értékes érzékszerv, a ragadozók elsıdleges célpontjává is válhat. 
Ezért számos állat külön álszemfoltokat is visel a testének valamilyen kevésbé érzékeny ré-
szén. 

 

 
Az álszemfolt kevéssé érzékeny területre irányíthatja a támadást 

 

Figyelmeztető színek 
A szín néha nem álcázást, hanem figyelem felkeltést szolgál. A mérgezı állatok egy részen 
figyelmeztetı színeket visel. A védekezés egy formája, hogy az állat figyelmeztetı színek 
alkalmazásával nyilvánvalóvá teszi, hogy fogyaszthatatlan, sıt, igen veszélyes. A valóban 
mérgezı fajok általában nem halálos mérgeket tartalmaznak, a gyilkolásnak ugyanis nincs 
evolúciós elınye. A figyelmeztetés csak akkor ér valamit, ha a támadó megtanulja, hogy kit 
nem érdemes bántani. A madarak memóriája ebbıl a szempontból kiváló, ha egyszer egy 
zsákmánytól rosszul lettek, nagyon ritkán támadnak újra arra (vagy az arra hasonlító) rovarra. 
Számos hüllıfaj ezért igazi harci díszeket visel, hogy erre a veszélyre felhívja a figyelmet. 
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A feltűnő szín riasztó szerepet játszik 

 

A mimikri 
Valójában nem minden olyan állat veszélyes melynek feltőnı figyelmeztetı színe vagy min-
tázata van, hiszen az is elég, ha csak hasonlít valamilyen más veszélyes élılényhez. A rovarok 
között különösen gyakori ez a trükk, egy-egy mérgezı vagy veszélyes faj környezetében 
gyakran több tucat utánzó is megjelenik. De ez elıfordul a hüllık között is. A hasonulás akkor 
hasznos, ha a mérgezı egyedek száma nagyobb, mint az utánzó egyedeké. A ragadozónak 
ugyanis a lehetı legkevesebb ártalmatlan utánzóval szabad találkoznia, hiszen ellentétes eset-
ben nem alakul ki a gátlás. 

 

 
a) A mérgező texasi koralkígyó (micrurus tener) 

b) A sikeres utánzó az ártalmatlan mexikói tejkígyó (lampropeltis triangulum annulata) 
 

A színváltás 
Az álcázás egészen különleges módja, amikor az állat a színét változtatva rövid idı alatt bele-
olvad a környezetébe, vagy éppen ellenkezıleg, élénk színváltozásával üzenetet küld a fajtár-
sainak. A kaméleon és a tintahalak bırében például olyan pigment tartalmú sejtek vannak, 
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amelyek rugalmasan összehúzódva a festékanyagot nagyobb területő koronggá nyomják szét, 
így gyorsan beszínezik a bırt. 

 

a) 

 

b) 

a) A kalmárok színváltozása nem pusztán védekezés, valószínűleg kommunikáció is    
b) A kaméleon színe (az álcázáson túl) a hangulat kifejezésére is szolgál 

 

A különleges színek, diffrakciós rácsok 
Számos állat fénytani trükkel állítja elı a színét. A szitakötık szárnya például a vékony hár-
tyákon kialakuló interferencia miatt színes, de hasonló okok miatt színes több madár (pl. a 
páva, a szarka) fémes csillogású tollazata is. 

 

a) 
 

b) 

a) A szitakötők szárnya interferencia miatt színes  b) A páva irizáló színe a tollakról visszavert fény 
interferenciájának (diffrakciójának) eredménye 

 

 

Néhány rovar fémesen csillogó színét a kitinváz felületén lévı diffrakciós rácsnak köszönheti. 
Mivel a rácsok eltérı irányból szemlélve más-más színben látszanak, a rovar képe elmosódik, 
távolsága nehezebben meghatározhatóvá válik. A megjelenı élénkebb színek figyelmeztetı 
színként is hatnak. 
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Az aranyos rózsabogár 

 

 

A hátoldal rácsvonalai általában párhuzamosak a test hossztengelyével, vannak azonban kivé-
telek is. Az egyik trópusi keringıbogár fején, torán és potrohán eltérı, egymásra merıleges 
rácsok vannak. Ennek következtében a bogár mozgásakor a három testrész különbözı módon 
változik, ezért a szabad vízfelületen keringı bogarak helyzete nehezen meghatározhatóvá vá-
lik. 
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Az ember által módosított környezet színei. A színek megjelenítésének 
módszerei. Színező anyagok. Színezési technikák. Az elektronikusan 
tárolt színes képek sajátosságai. 
Az ember környezetmódosító tevékenysége lényegében a tervszerő eszközhasználattal egyko-
rú. Természetesen addig, amíg a tárgykészítés nem ért el tömeges méreteket nem jött létre 
olyan mesterséges környezet melynek az emberre gyakorolt hatása a természeti környezet 
hatásához mérhetı lenne. A anyagokat elıször a természetben talált formájukban használták. 
Azonban a primitív kultúrák tárgyain is megfigyelhetı, hogy a praktikus szempontok mellett 
megjelenik az esztétikus kialakítás igénye. A technológia fejlıdése, a munkamegosztás diffe-
renciálódása, az elkülönülı szakmák megjelenése a használati tárgyak egyre kifinomultabb 
megjelenéséhez vezetett. A tárgy kialakításához használt nyersanyag megjelenését a legegy-
szerőbben talán színezékek alkalmazásával lehet módosítani. 

A festékek akár dekorációs akár mővészi célú felhasználásának következtében a ma rendelke-
zésre álló színezı anyag választék rendkívül széles. A teljesség igénye nélkül tekintsük át 
színezésre használt anyagok és technikák sokaságát. 

Alapfogalmak 

Pigment 

A festéknek színt adó, szilárd, finomra porított szemcsék, amelyek oldhatatlanok a filmképzı 
anyagokban. Magában nem használják, kell hozzá kötıanyag, ettıl függ a festék fajtája: enyv, 
olaj, akril, pasztell, tempera, stb. A pigment lehet természetes, vagy mesterséges eredető, ké-
miai szempontból pedig szerves, vagy szervetlen. 

 

 
Pigmentek 
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Festék 

Tágabb, köznapi értelemben mindenféle anyag, ami egy tárgy színét megváltoztatja (fedıfes-
ték, máz, zománc, lakk). Szőkebb értelemben: a felületre felvitt, az alapot többé-kevésbé tel-
jesen elfedı, vékony, pigmentált réteg. Ha nem tökéletesen fedi az alapot, (pl. akvarell, olaj-
festmény), akkor lazúros festésnek nevezik. 

 

 
Festékestubusok 

 

Színezék 

Az oldat, melybe a színezendı anyagot mártják, áztatják, fızik, a szinezék, más néven lazúr, 
festıpác, csáva. Jellemzıen a textilfestés kelléke. Az anyag (vászon, selyem, fonal) szerkeze-
tét nem fedi el a színezék, hanem beleivódik a rostjaiba. Más nedvszívó felületet (fa, papír) is 
lehet páccal színezni, a színezék ekkor is beivódik az anyagába, de az alapanyag jellegzetes 
struktúrája látható marad, ez egyfajta lazúros festés. A folyékony állapotú színezékbıl külön-
féle eljárásokkal (lakkosítás, kicsapatás, ülepítés, porítás) szilárd pigment is nyerhetı. 

 
Lazúrminták 
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Pigmentek, színnevek 

Földfestékek 

A legrégebben használt festékek az úgynevezett földfestékek, ásványok agyagos mállásával 
keletkeznek. Ilyen festékek, melyek egyben jellegzetes színeket is jelölnek az okker, a sziena, 
az umbra, illetve a különbözı zöldföldek. Kezdetben ezeket egyszerően a talajból nyerték, 
jellemzıen vörös, sárga és barna színő agyagok voltak. Innen származik ezeknek a színeknek 
az összefoglaló neve: földszínek. 

 

 

a) 

 

b) 
 

c) 

 

d) 

a) Burgunid okker b) Nyers umbra c) Nyers sziéna d) Veronai zöld 
 

Ezek a színezı anyagok fém-oxid tartalmú kızetek, ércek mállási termékei, melyek nyersen is 
használhatóak, mint kréta. Az ilyen színezıanyagok közös tulajdonsága, hogy égetéssel söté-
tebb és vörösebb árnyalatot nyernek. Porítva, különféle kötıanyagokkal – olaj, akril, stb. – 
keverve festék készíthetı belılük. A vöröskréta számos néven szerepel a mővészeti techni-
kákban: vörösokker, hematitvörös, rıtli, bólusz, sinopia/szinópia. 

A földfestékek zöld változatai az úgynevezett zölföldek. Legismertebb a Verona közelében 
bányászott veronai zöldföld, a kissé kékesebb tiroli zöld és a barnásabb csehzöld. A fekete 
festéket régen a korom szolgáltatta. Ilyen anyagokat használt az ısember az Altamira, 
Lascaux és más barlangokban, több tízezer évvel ezelıtt is. 

 

 
A rustleri okkerbánya 

A földfestékek minden kultúrában ismert, folyamatosan használt anyagok. A testfestés ısi 
alapanyaga is a földfesték volt: Amerika indiánjai sárga és vörös okkerrel kenték be magukat, 
innen ered a „rézbırő” elnevezés. 
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Vörösek 

Vasoxid festékek 

A vasoxid (Fe2O3) alapú festékek évszázadok óta ismertek. A feldolgozott és kötıanyaggal 
kevert vas-oxid különféle neveken terjedt el: angol-, velencei-, spanyol-, indiai-, perzsa-, 
pozzuoli vörös, színárnyalatukban csekély különbséggel. A vas-oxidból nemcsak vörös és 
barna, hanem sárga (oxid-sárga) és fekete (oxid-feket) festék is készül. A vas-oxid tartalmú 
pigmentek színének nevében gyakran szerepel a mars elıtag (mars-vörös, mars-sárga). 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

a) Fekete vasoxid b) Vörös vasoxid c) Barna vasoxid d) Sárga vasoxid 
 

Cinóber 

A vas-oxid tartalmú földek vörösénél sokkal élénkebb színő festék nyerhetı a cinnabarit nevő 
ásványból. Ez a cinóber, mely mesterségesen is elıállítható higanyszulfid. A kínai mővészet-
ben évezredek óta használt lakkfestés legkedveltebb színe a ragyogó kínai vörös, ugyancsak 
cinóber. Az ókori Rómában szintén nagyon népszerő volt, például a gazdag pompeji házak 
falát is ezzel díszítették – innen a színezék neve pompeji vörös mely rendszerint cinóbert je-
lent. 

 

 
Cinnabarit kristály dolomiton 

 

Mínium 

Sok ezer éve ismert, szép világospiros, de mérgezı festék a mínium. Ez az egyik legrégebbi 
mesterséges pigment. Elıállítását az ókorban véletlenül fedezték fel: Athén kikötıjében egy 
római hajó ólomfehérrel töltött hordókból álló rakománya kigyulladt, az ólomfehér egy része 
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míniummá alakult a tőzben. A középkorban a kódexfestık használták, az iniciálékban gyakori 
volt a vörös szín, a „miniatúra” név a mínium szóból származik.  

 

 
Mínium 

 

Kadmium vörös 

Különféle fémekbıl (kadmium, króm), egyéb vegyi anyagok felhasználásával, kb. 100-150 
éve állítanak elı élénkvörös festékeket. 

 

 
Kadmiumvörös 

 

Szerves vörös pigmentek 

Szerves anyagokból nyert vörös festékek: a krapp (a buzér növény gyökerébıl), ennek mes-
terséges változata az alizarin. Többféle egzotikus fából és cserjébıl nyerhetı vörös gyanta, az 
ebbıl készült festék a sárkányvérvörös. 
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a) 
 

b) 

a) A festőbuzér gyökérdarabkái   b) Krapp (alizarin) pigment 
 

Sárgák 

Nápolyi sárga  

Tartós és szép élénksárga földfestéket találtak a Vezúv környékén, ez a nápolyi sárga, már 
több ezer éve is használták. Anyaga antimonsavas ólom (antimonsárga), mérgezı, ehhez volt 
hasonló az ólomsárga. 

 
Nápolyi sárga 

Kadmiumból, krómból és kobaltból többféle színő, így sárga festék is készíthetı. 

 
Különböző színű kadmium pigmentek 
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Rezedasárga 

A szerves eredető sárga festék nyerhetı a rezeda virágából. Önálló színkét is ismert a 
rezedasárga. A virágból elsısorban textilfestéket készítenek, de ebbıl mővészfestéket is elı 
lehet állítani. 

 

 
Rezeda virág 

 

Gummi-gutta 

Ázsiában termı garcinia cambogia növény gyantájából nyerik a (mérgezı) gummi-gutta nevő 
sárga festéket. A festékanyag angol neve a gamboge, ebbıl ered Kambodzsa neve. 

 

 
A garcinia cambogia termése 

 

Indiai sárga 

Néhány színezıanyag mai szemmel nézve meglehetısen bizarr eljárás terméke volt. Indiából 
származott egy jó minıségő, ragyogóan sárga festék, az indiai sárga, melyet mangólevéllel 
etetett tehenek vizeletébıl állítottak elı. Ma már nem készül, mert a 20. sz. elején vallási és 
állatvédelmi okok miatt elıállítását betiltották. 
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a) 
 

b) 

a) Indiai sárga színű mangó gyümölcs   b) Indiai sárga színminta 
 

Barna pigmentek 

Caput mortuum 

Barna festéket a vörös és fekete keverékébıl is lehet készíteni, mégis sok ásványi és szerves 
eredető barna pigment illetve színezıanyag van forgalomban. A barna pigmentek közül a 
színnévként használt caput mortuum: vasoxid és bázikus kénsavas vasoxid keveréke, a man-
gánbarna (bister): mangánoxid és szuperoxid keveréke, a Van-Dyck barna: vasoxid, az umbra: 
a már korábban említett földfesték. 

 

 

a) 
 

b) 

 

c) 

a) Caput mortuum   b) Bister (mangánbarna)     
c) Van Dyck barna 
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Sepia 

A tintahal, szépia (sepia) termelte barna „tintát” hosszú idın át írótintának használták. Mővé-
szi célú felhasználása is elterjedt: egyszínő, gazdag tónus-fokozatú akvarell képeket készíthe-
tık vele. Egyszínő fotók régies hangulatú megjelenítésére is kedvelt a sepiabarna színezés. 

 

 
Szépia színezésű fénykép 

 

Múmiabarna 

A barna esetében is találkozunk bizarr eredető alapanyaggal. A múmiabarna elıállításához 
egyiptomi múmiák maradványaiból készült ırleményt használtak a középkortól kezdve egé-
szen XVIII. század végéig. Ezt a színt ma ásványi színezékek felhasználásával készítik. 

 

 
Múmiabarna színminta 

 

Kékek 

Más színő ásványokhoz képest a kék ásványok a természetben ritkábban fordulnak elı. Hosz-
szú idın át féldrágakövek ırleményébıl állítottak elı nem mindig tartós, és néha igen drága 
kék pigmenteket. Az azurit és a lazúrkı (lapis lazuli) kék ásványok, de kémiailag különbözı-
ek. Nevük eredete közös: a perzsa „lazvard” (kék) szóból származnak, néhány európai nyelv-
ben a kék színnév (azur, azul, azzurro) ıse. 
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Azurit  

Az azurit hidro-rézkarbonát. Gyakran elıforduló rézércfajta. Telepszerő elıfordulásai találha-
tók Franciaországban Lyon környékén, Görögországban, Románia erdélyi területein. Kék 
pigmentként használták, azonban idıvel bezöldül.  

 

 
Szabálytalan elrendeződésű azurit kristályok 

 

Ultramarin 

A lapis lazuli az ókorban díszítıkı (amulett, kıberakás) volt. Az ultramarin pigmentet a la-
zúrkı feldolgozásából nyerik, Itáliába a Földközi tenger keleti végébıl, Afganisztánból érke-
zett, innen a neve: „oltre mare” (tengeren túli). A lazúrkı klórtartalmú, nátrium-kálium tar-
talmú szilikát, melyben az atomcsoportok térhálót alkotnak. Igen drága pigment-alapanyag 
volt. Sokkal olcsóbb a mesterségesen is elıállíthatott változat, a francia ultramarin. 

 

 
Lazúrkő (lapis-lazuli),  a magas elegykristályos megjelenés miatt kőzetnek tekintik 
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Egyiptomi kék 

A kék fontos szerepet játszott az ókori kultúrákban. Az ókori Egyiptomban gyakori volt fal-
festményeken és kerámiákon. Egyiptomban készült az elsı mesterséges festéke. Az egyiptomi 
kéknek nevezett pigment az azurithoz hasonló színő, réztartalmú, tartós festék volt. Nátron-
szóda, kovasavas föld és rézreszelék keverékének izzítása révén jött létre ez a kalcium-réz-
szilikát. Számos, ma már ritkán használt névváltozatban ismert ez a szín: alexandriai-, 
herculaneumi-, pompeji kék. 

 
Egyiptomi kék 

Kobaltkék 

A kínai porcelánok kék színét a kobaltkék (kobalt(II)aluminát) adta, persze nem vegyileg tisz-
ta formában. A pigment szintetikus elıállítása a francia Louis Jacques Thénard nevéhez köt-
hetı. Franciaországban 1807-ben kezdıdött meg kereskedelmi célú elıallítása. 

 

 
Kobaltkék pigment 

 

Berlini kék 

A berlini kék (poroszkék) volt az elsı modern festék. Sötétkék színő csapadékot, mely akkor 
áll elı, ha a ferri sók oldatát káliumferrocianid (sárga vérlúgsó) oldatával elegyítjük. Ezt a 
vas-cián vegyületet 1706. táján Berlinben, az akkori Poroszország fıvárosában, Johann Jacob 
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Diesbach szintetizálta elıször, innen származik a neve. Ugyan ez a szín párizsi és berlini kék 
néven is ismert. 

 

 
Berlinikék más néven poroszkék színminta 

 

Zöldek 

Malachitzöld 

Tisztán zöld pigment illetve színezı anyag nehezen állítható elı. A zöld szín eléréséhez gyak-
ran kék és sárga pigmentet kevernek össze. Ezekben a keverék-zöldekben a kékesebb vagy 
sárgásabb árnyalat könnyebben befolyásolható. Ásványi anyagok közül a rézbıl sokféle zöl-
det lehet elıállítani. A felhasznált vegyi anyagok miatt a réz alapú színezıanyagok sokszor 
mérgezıek.  

A malachitzöld a malachit rézhidrokarbonát tartalmú féldrágakıbıl készült zöld pigment szí-
ne. A malachit,ırleményébıl az ókor óta készítenek pigmentet. Egyiptomban szemfestéknek 
is használták, és ez volt a Nílus színe. 

 

 
Kongóból származó malachit 

 

Ma malachitzöld színezıként egy szintetikus aromás szerves vegyület használatos. Ipari mére-
tekben állítják elı. 

Patina 

A zöld egy világos élénk árnyalata a patina zöld, rézrozsdazöld, spanyolzöld görögzöld néven 
ismert mely többféle néven ismert. Ez a színezék valójában réz hidroxidok, kloridok, szulfi-
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dok és karbonátok keveréke. Színezıanyagként történı felhasználása széles körben elterjedt 
volt. A pigment klasszikus elıállítási eljárás szerint egy kádba erıs ecetet öntöttek, fölé lógat-
ták a fémrezet, letakarták, és hetekig ott hagyták. A réztárgyon élénk kékeszöld lepedék ke-
letkezett, melyet aztán levakartak. 

 

 
Az Országház patinával fedett kupolája 

 

Fehér  

A klasszikus pigmentek közül a fehér mészkı és kréta mellett a legrégibb fehér pigment az 
ólomfehér. Mivel mérgezı, és elég bonyolult technológiával készül ma már nem használatos 
helyette a cinkfehér és a titánfehér terjedt el. Ezek pigmentek alig több mint 100 éve alkalma-
zott anyagok. A titánfehér a legfehérebb (legtöbb fényt visszaverı) és a leggyakrabban hasz-
nált pigment. 

 
A legfehérebb pigment: titánoxid 

 

Fekete 

Az ásványi eredető fekete festékek alapja a mangán- vagy a vas-oxid. Szerves eredető anya-
gokból (csont, fa, növényi magvak, szılıvenyige, olaj, stb.) oxigénhiányos környezetben tör-
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ténı hevítéssel, égetéssel lehet fekete pigmentet elıállítani. A fekete pigmentet tartalmazó 
kolloid oldat a tus, amit a bronzkori Kínában kezdtek használni, a mai napig használatos gra-
fikai célú festék. 

 

 

a) 
 

b) 

a) Hársfaágak elszenesítésével készült rajzszén   b) Kínai dörzstus 
 

Pasztell szín 

Egyrészt a telítetlen, világos színek győjtıneveként ismert a pasztell, másrészt mint a pasz-
tellkréta mely valamilyen pigment és kötıanyag keverékébıl készült rudacska. A köznapi 
használatban színcsoportnévként terjedt el a pasztell. A pasztellkréta színe nem feltétlenül 
halvány és telítettlen. A pasztellkrétával készült kép átmenet a grafika és a festmény között. 

 
Pasztellkréták 

 

Állati és növényi eredetű pigmenetek 

Számos növénybıl és állatból készítenek színezéket, pigmentet. Ilyenek a már említett buzér- 
v. törökvörös, a rezedasárga. Elsısorban a textilfestés anyagaiként azonban sok más állati, 
illetve növényi eredető pigment vagy színezék volt és még mai is használatos. Színtartósságuk 
csak ritkán éri el az ásványi illetve szintetikus eredető festékekét. Az állati vagy növényi ere-
dető rostok (selyem, len, gyapjú, kender) önmagukban is bírnak valamilyen halvány színezet-
tel. A nyersselyem színe az ecru, a lené a törtfehér, a gyapjúé a beige, a kenderé a drapp 
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(szürkés okker). A vegyi úton elıállított rostok lehetnek fehérek, vagy anyagukban színezet-
tek, esetleg festhetık (pl. viszkóz selyem). A rostos szerkezető alapanyagot a festés nem elta-
karja, hanem a rostokba beszívódó színezék adja az anyag színét.  

Bíbor 

A bíbor a történelem legdrágább textilfestéke, évezredeken át a hatalom jelképe volt Európá-
ban, és az ókorban a Közel-Keleten. Elıször a föníciaiak használták (tyrosi bíbor). A bíbor 
öltözék a római katolikus egyház hagyományában máig fennmaradt, és az ókori színhierarchi-
át ırzi. Eredetileg ezt a színezıanyagot a bíborcsiga kopoltyúüregének váladékából nyerték. 
Az eredetileg színtelen váladék oxigén jelenlétében változik bíborszínővé.  

 

 

a) 

 

b) 

a) Bíborcsigák üres háza   b) Bíborszín selyemszövet 
 

Skarlát, karmazsin, kármin 

Az ókorban és középkorban népszerő skarlát kelme színét a  perzsa bíbortetőbıl állították elı. 
A rovar, a szín neve és a színezési technológia Perzsiából származik. Századokon át igen drá-
ga volt, csak uralkodók tudták megfizetni. A technológia fejlıdésével olcsóbban is elıállítha-
tóvá vált. A perzsa „saqirlat” szó eredetileg nem színt, hanem drága ruházatot jelentett. Ezt a 
jelentést vette át a középkori Európa is, és csak késıbb kapcsolódott össze a szó jelentése a 
ragyogó vörössel. A színezıanyag az úgynevezett kárminsav alumínium illetve kalcium sója. 

A skarláttal azonos a színezési technológiája, de más néven terjedt el a karmazsin. A karma-
zsin kelme (bársony, selyem) és bıráru évszázadokon át igen drága volt, a bíborra hasonlító 
szín, a ritka festıanyag, a bonyolult festıtechnika és a színtartósság miatt. 

A bíborvörös kármint a kosenil (cochineal, a dél-amerikai fügekaktuszokon élısködı tető) 
feldolgozásából nyerik. A festékanyagot hordozó nıstény kesenil tetveket összeszedik, lefor-
rázzák, szárítják, és további összetett vegyi eljárásoknak vetik alá. Az alkalmazott eljárásoktól 
függıen más és más árnyalatú vöröses színt kapunk. Évszázadokig a spanyol gyarmatosítók 
kereskedtek vele, ezért nevezték spanyolvörösnek is. Az anilinvörös festék 1856-os feltalálása 
után a tetőbıl nyert színezék felhasználása visszaszorult. Az anilin egészségkárosító hatásá-
nak felismerését követıen az állati eredető színezék újra kedveltebbé vált. A ma a fıleg Me-
xikóból, Peruból és Chilébıl származó anyag nemcsak textilfesték, pigment, hanem ételszíne-
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zék (E120) és a kozmetikai festékek alapja is. A dél-amerikai bíbortetőbıl nyert pigment 
színezıereje kb. tízszerese az európainak. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

a) Kaktuszon élő bíbortetvek   b) Kárminsav    
c) Kárminpiros szövet   d) Kárminbíbor selyemszövet 

 

A karmazsin arab, a kármin latin közvetítéssel került bele több európai nyelvbe. A karmazsin 
és kármin szavak közös ıse a szanszkrit „krimdzsa”, mely eredetileg a bíbortető neve, de vö-
röset is jelentett. 

Nedvzöld 

A szerves eredető zöld pigmentek közül csak a nedvzöld terjedt el, ma már ezt sem használ-
ják, mert gyenge színt ad, és gyorsan fakul. A régi receptkönyvek szerint a nedvöld készülhet 
varjútövis (benge), aloe, hagyma, mályva, bodza, kökény, liliom, kerti ruta, írisz feldolgozá-
sából. Nem száraz porként, hanem sőrő folyadékként árusították, melyet nedvesen kellett tar-
tani, erre utal a neve. 

 
Nedvzöld festékminta 

Indigó 

Indiából származó cserje, melybıl már az ókorban is kék festéket állítottak elı. Más növények 
is tartalmaznak indigó festéket, például a Magyarországon is megélı festıcsülleng. Ezek a 
növények azonban sokkal gyengébb kék színt adnak, mint az indigó. A növény valójában nem 
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magát a festékanyagot tartalmazza, hanem annak egy elıanyagát, melybıl oxidáció során ala-
kul ki a festékanyag. A Karibi térségben termesztett indigót az eredete az karibi-kék színnév-
nek. Az indigó ma szintetikusan is elıállítható textilszínezék és az egész világon elterjedt szín 
és színnév. 

 

 

a) 

 

b) 

a) Indigócserje, a növényből nyert kivonat oxidációjával jön létre a kék festékanyag    
b) Indigó festésű selyemszövet 

 

Krapp 

A régi keleti szınyegek vörös színét többnyire a festıbuzér cserje gyökerébıl nyert színezék-
kel festették, vörös színeik ma is élénkek. A buzérvörös bíbornál és skarlátnál kevésbé drága 
festék. A festékkészítési technológia ugyan Indiából származik, de széles körben a törökök 
terjesztették el, innen a szín törökpiros neve. Hollandok továbbfejlesztették a festıbuzér fel-
dolgozását ennek az eredménye a krapp nevő mélyvörös pigmentet. A krapp szintetikus válto-
zata az alizarin. 

 

a) 

 

b) 

a) Festőbuzér, a krapp fetéket gyökérzetéből állítottak elő    
b) Krapplakk színminta 
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Sáfrányszín 

Sárga festéket nyertek a sáfrány, kurkuma, rezeda és rekettye növényekbıl, melyet elsısorban 
textil (vászon, selyem, gyapjú) festésre használtak. A buddhista szerzetesek öltözetét ugyan 
sáfrányszínőnek mondják, de valószínőleg a sokkal olcsóbb kurkumával festik. 

 

 

a) 
 

b) 

a) Virágzó fűszersáfrány, a bibéket használják fűszerként, színezésre    
b) A kurkuma rizómái tartalmazzák a jellegzetes sárga színezéket 

 

Varjútövis 

Régi nevén perzsabogyó, avignoni bogyó, benge, ma varjútövisnek nevezett növény festésre 
bogyója és kérge is felhasználható, elıbbi zöld-, utóbbi kék színőre fest. İsi festıalapanyag, 
érdekes, hogy az érett bogyók tartalmazzák a zöld színezéket. A textilfestés mellett a miniatú-
rafestészetben is használták.  

 

 

A benge bogyói és kérge is tartalmaz festőanyagot 
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Szintetikus festékek: anilinfestékek 

William H. Perkin (1838-1907) 18 évesen, laboratóriumi munkája közben véletlenül fedezte 
fel, hogy kıszénkátrányból élénkszínő festéket lehet nyerni. A színezék szerkezetét csak 
1994-re derítették fel. Perkin festéke két anyag keverékének bizonyult, amelyek egyetlen 
metilcsoportban különböztek. A Grand Union csatorna partján 1857-ben gyárat épített a fes-
ték elıállítására. Forradalmasította a pigmentgyártást, számőzte a régi, sokszor mérgezı, vagy 
nagyon drága alapanyagokat és hatalmas színválasztékot teremtett. Perkin festékgyárat alapí-
tott, az elsı szín, ami híressé tette nevét, a „mauve” (mályva) volt, a 19. sz. közepén nagyon 
divatos volt egész Angliában, azonban 1860-as évek végére az új szín kiment a divatból 

 

 
Mályvaszín anilinfestékkel festett szövet 

 

Perkin a világ elsı "K+F" laborjában két újabbat fedezett fel: a Britannia-ibolyát és a Perkin-
zölde. Perkin elıállított egy élénkvörös festéket, az alizarint és1869. június 26-án szabadalmi 
oltalmat kért rá, azonban egy nappal lekéste Heinrich Caro hasonló német bejelentését. 
Ugyanebben az évben Carl Graebe és Carl Liebermann is elıállította az alizarint. Bár Perkin 
alternatív szintézisúttal próbálkozott, a németek olcsóbban és nagyobb mennyiségben gyártot-
ták az alizarint. 

 

 

a) 
 

b) 

a) Vörös anilinszármazék, alizarin másnéven krapp   b) Krapp színminta 
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Kerámia színek 
A több ezer éves kerámiamővesség a kezdetektıl fogva számtalan színt használ, és még ma is 
kisérletezik különféle árnyalatok és felületi megjelenés (textúra) létrehozásával. A szín a ke-
rámiatárgyak alapvetı jellegzetessége. A díszítetlen, egyszerő kerámiatárgyak színét az alap-
anyag adja, míg a díszesebb tárgyakat mázak alkalmazásával készítik. A mázak azok a felületi 
színezı anyagok melyeket magas hımérsékleten történı égetéssel stabilizálnak a színezni 
kívánt felületen. 

Mázatlan kerámiák 

Az alapanyagokra és a mázatlan termékekre jellemzı színek: agyagbarna, cserépvörös, tégla-
vörös, klinkervörös, terrakotta, samottszín, porcelánfehér. 

 

 

a)  
 

b) 
 

c) 

 

d) 

 

e) 

a) Nyers agyag   b) Téglavörös cserépdarabok   c) Terrakottaszínű téglák    
d) Samott-téglák   e) Fehér porcelán burkolat 

 

Szeladon 

A szeladon szürkés kékeszöld máz, népszerőségének oka, hogy színe hasonlít a jade kıhöz, 
mely Kínában a hosszú élet jelképe. Elterjedt hiedelem volt, hogy a szeladonmáz megreped, 
ill. színe megváltozik, ha méreg kerül az edénybe, ezért csak a császár birtokában lehetett ez a 
kerámiafajta. A szeladon francia eredető szó (celadon), eredeti kínai neve: qingci. (Celadon 
egy régi francia regény fıhıse, aki különleges, világoszöld ruhákat viselt.) 
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Szeladonmázas porcelánvázák 

Teaporszín 

A zöldtea porára emlékeztetı sárgászöld máz a teaporszín. 

 
Teaporszínmázas porcelán 

 

Ökörvérvörös 

Fémesen csillogó, réztartalmú, szép mélyvörös máz A Kínában már ezer éve ismert vörös 
mázazási technikát Európában a középkorban újra felfedezték. 

 
Ragyogóan csillogó ökörvérszín mázas vázák 
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Mohamedánkék, kínai kék, porcelénkék 

A kék kerámiamáz alapja a kobalt, ezt a fémet a mohamedán Perzsiából szállították Kínába. A 
muzulmán keleten a mintás, kék színő kerámia a mecsetekben az eget szimbolizálta. A klasz-
szikus kínai kék-fehér kerámiák egyik színére utaló név, a kínai kék ill. a porcelánkék is. 

 

a) 
 

b) 

a) 1335-körül készült kék-fehér kínai kancsó    
b) A mecset kupoláját az ég kékjét idéző mázas kerámia burkolja 

Kobaltkék 

Kobalt-oxiddal elıállított kerámiaszín, mely Európában, Ázsiában századokon át igen kedvelt 
volt, ma is használják. Nemcsak kerámiamáz, hanem üvegszínezék, és mővészfesték is készül 
belıle. 

Delfti kék 

A németalföldi Delft 17-18.századi híres kerámiáinak legfıbb színei a kék és fehér, innen 
ered a delfti kék színnév. Svájcból, anabaptista hitük miatt menekültek Magyarországra a ha-
bánok (hutteriták), legismertebb mesterségük a fazekasság volt. Fehér alapon kék virágmin-
ták, sárga és ibolyaszínő motívumok borították kerámiáikat, melyek leggyakoribb színét néha 
habánkéknek is mondják. 

 
Delfti mázas porcelánedény 

 



Fénytan, Színdinamika 

164 
 

Kerámiakék, fajanszkék, majolikakék.  

Fajansz (az itáliai Faenza város nevébıl) ónmázas kerámia, az egyszer már égetett edényekre 
vitték fel az ónmázat, majd erre festettek. Az ónmáz fel nem oldott ón-oxidot tartalmaz, mely 
átlátszatlan és melegfehér. Festıszínei a kobaltkék mellett a mangánlila, antimonsárga és 
zöld. 

 
Sárga-kék mázas fajansz tányér 

 

A majolika (a név Mallorca szigetét idézi) ugyanaz a termék, csak elnevezésében különbözik 
a fajansztól. A reneszánsz korban Itáliában így nevezték a móroktól átvett technikával készült 
ónmázas tárgyakat. 

Török kerámiaszínek 

Damaszkusz, Szíria fıvárosa, az iszlám kerámia- és más iparmővészeti tárgyak egyik keres-
kedelmi központja volt évszázadokkal ezelıtt. A híres damaszkuszi kerámia tulajdonképpen 
török, Iznik városához kötıdik, a 14-17.század közötti stíluskorszak neve. Jellegzetessége a 
fehér alapra rajzolt színes, növényi és geometrikus minta, leggyakoribb színei a kobaltkék 
(damaszkuszi kék) mellett a türkiz, zöld és bóluszvörös. 

 

a) 

 

b) 

a) Izniki tál, damaszkuszi kék (kobaltkék) színes növényi mintával 
b) Többszínű izniki csempe 
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Ónfehér, ólomfehér 

Az ónmáz fedımáz, melyet a fajansz és habán kerámiákon láthatunk. Átlátszatlan, melegfehér 
színét a benne lévı, nem oldódó ón-oxidtól kapja. Az ólom-oxid az ónoxiddal ellentétben 
nemcsak festıpigment, hanem áttetszı kerámiai mázak alapja is volt. Színezhetı, a belerakott 
fémoxidoktól függıen lehet sárga (vas-oxid), zöld (réz-oxid), kék (kobalt-oxid), fekete (man-
gán-oxid). Az ólommáz mérgezı volta miatt ma már ritkán használják. A fazekaszöld ólom-
oxid és réz-oxid tartalmú, transzparens máz, amely kb. 960 fokon olvad - a népi fazekasok 
általánosan ismert máza. 

 
Egy korondi fazekas kínálata 

Lüszter színek, eozin 

A ragyogó, fémesen irizáló kerámiamázat a 9. században már használták a perzsák és arabok, 
de ez a tudás késıbb feledésbe merült. A reneszánsz korban, majd az 1800-as években újra 
indultak a kísérletek, az egyik újra-felfedezı Zsolnay Vilmos (1828-1900) volt. A francia-
német eredető "lüszter" szó a csillogásra utal, és bármilyen színő lehet. 

 

a) 

 

b) 

a) Eozinmázas bikafej, Zsolnay-kerámia    
b) Eozinmázas váza, Zsolnay-kerámia 

 

A lüszteres mázak egyik fajtája a zöld eozin, az 1890-es években kisérletezte ki Zsolnay Vil-
mos és Wartha Vince. A pécsi gyár terméke a szecesszió idején vált világhírővé. Magyaror-
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szágon legismertebb eozinfajta a zöld, mely az aranysárga és türkiz között irizál, de más szín-
ben (vörös, kék, lila) is létezik. 

A monitorok és kivetítők színei 

A színinformációkat az R (vörös), G (zöld) valamint a B (kék) jelekkel kódolja. Mivel mind a 
három jel 256 különbözı értéket vehet fel (24 bit RGB) ezért összességében több mint 16 
millió szín kódolható ebben a rendszerben. 

 

 
Additív színkeverésen alapuló megjelenítő közeli képe 

 

A nyomdai négyszínnyomás színnevei 

A nyomdai négyszínnyomás színnevei a türkizkék (Cyan), a bíborvörös (Magenta), a sárga 
(Yellow) és a fekete (blacK vagy Key). A színek angol nevébılból képzett betőszó a CMYK. 
Azért jelölik a feketét K-val, mert a B bető már foglalt volt a kék (Blue) számára. 

A cyan a görög „küanosz” (sötétkék) szóból származik, csakúgy, mint a cián, cianid vegyüle-
tek neve. Az egyik elsı szintetikusan elıállított kék festék, a berlini kék, egy vas-cián vegyü-
let volt. 1859-ben Magenta és Solferino észak-itáliai városok mellett nagy csata zajlott az 
osztrákok és piemontiak között. Abban az évben hozta forgalomba egy angol festékgyár új, 
bíborvörös festékeit, melyeknek az akkor mindenki által ismert magenta és solferino fantázia-
neveket adta. A solferino festék mára feledésbe merült, de a magenta lassan elterjed a köz-
nyelvben is, köszönhetıen a számítógépes színmegjelenítésnek és a nyomdai elıkészítı 
(DTP) munkáknak. A subtraktív színkeveréssel mőködı színes nyomtatás esetén a képet elı-
ször alapszínekre bontják. 
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a) 

 

b) 

a) Subtraktív színkeverésen alapuló nyomtatás előkészítése: három színre bontott kép    
b) A szürketartalom, mint a negyedik szín 

 

A színkeverés szabályai szerint lehetıség van a három alapszín felhasználását csökkenteni, ha 
a kép szürketartalmát leválasztjuk a színekrıl. Ezért kerül sor a szürketartalom különválasztá-
sára, ez a negyedik szín a nyomtatásban. 
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Anyagfelületek és színek: textúrák, faktúrák 
A tárgyak megjelenésének fontos eleme a felület kidolgozottsága. Ez nagymértékben techno-
lógiafüggı. A csiszolás, koptatás, mint felületkialakító eljárás a kıkorszakig visszavezethetı. 
A gépi megmunkálási technológiák általánossá válása a felületek minıségét, milyenségét igen 
széles határok között képes megváltoztatni. Míg az ipari forradalom elıtt készült tárgyak és 
eszközök esetében könnyen megállapítható, hogy milyen anyagból készültek, addig a modern 
kor tárgyainál ez sokszor csak tüzetes vizsgálattal lehetséges. 

 

 

a) 
 

b) 

 

c) 

a) A felület csiszolásával és színezésével létrehozott minták    
b) Fényezett diófagyökér-furnér   c) Pórusos fafelület 

 

A textúra 
Az elızı részben ismertetett festési, színezési technikák alkalmasak az anyag szerkezetének 
elrejtésére, de kiemelésére is. A tárgyak anyagszerőségének érzékeltetésére talán a legalkal-
masabb, ha azok anyagára jellemzı kidolgozást alkalmazunk, vagy imitálunk. Az informatikai 
eszközök széleskörő elterjedése lehetıvé tette, hogy kézzelfogható, valódi anyagból készült 
tárgyak képe helyett a mérnök, vagy mővész a tárgyak virtuális térbeli modelljét hozza létre. 
A modell életszerőbbé tételének fontos eleme a tárgy anyagára jellemzı textúra imitálása. 

A textúra kifejezés jelentése megkettızıdött. Egyrészt jelenti a tárgyak felületének, anyagá-
nak kézzelfogható megjelenését, másrészt olyan informatikai eszközökkel generált mintázatot 
mely valódi, vagy elképzelt anyagok felületének képe. 
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Textúrák mintázat szerinti csoportosítása 

 

Az emberi látás, képfeldolgozás sajátossága, hogy a textúrák keltette illúziót a tudat valóság-
ként jeleníti meg. Ez oly mértékben igaz, hogy a gyakorlatilag sima felszínre feszített textúra 
képpel helyettesíteni lehet a tárgy anyagára jellemzı mikrostruktúrát. Az informatikai eszkö-
zökkel generált textúrák készítésére és alkalmazására összetett algoritmusok szolgálnak. 

A felület kikészítése természetesen a színélményre is hatással van. A festékek és színezékek 
gyártásakor ezt tudatosan fel is használják. Megfelelı adalékok alkalmazásával fénylı vagy 
éppen matt, diffúz módon szóró felszín kialakítására alkalmas festékeket lehet elıállítani. A 
színezı anyagok több rétegő kialakításával, reflektív szemcsék adagolásával különleges fémes 
színhatás érhetı el. A lakk pigment anyagának összetételével, a kötıanyag felületi feszültsé-
gének szabályzásával a tetszıleges anyagú sík felületen más, valós anyagok mikroszerkezetét 
utánzó bevonat hozható létre. Hasonló eljárással imitálható a felület öregedése is. 

A faktúra 
A festészetben a mővész a kép felületének kialakítására valamilyen eszközt használ. A színe-
ken, formákon kívül a mő jellemzıje a felület egyenletes vagy egyenetlen volta is. A mővész-
re jellemzı, az eszközök sajátos használati módjának eredményeként létrejött felületkialakí-
tás, kidolgozás a faktúra. A festészet klasszikus festékfelhordó eszköze az ecset. Hosszú idın 
át a festészetben a cél a felület sima, egyenletes kidolgozása volt. Elıször az 
impresszionalisták majd a posztimpresszionalisták, késıbb a modern mővészek az eszközök 
széles skáláját kezdték el használni a festék felhordására, a felületkialakítására. Jellemzıvé 
vált a felület sajátos, tudatos formálása. Jól megfigyelhetı ez Gaiguin és Van Gogh képein. 
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a) 

 

b) 

a) Paul Gauguin: Ta Matete   b) Vincent Van Gogh: Csillagos éjszaka 
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Színminták előállítása, színkeverés. Színmérés szín meghatározás. 
Színskálák, színrendszerek. 

A szín, a színinger, a színérzet 
A színnevekkel és színezı anyagokkal foglalkozó fejezetben is láthattuk, hogy az egyszínő, 
tiszta színt adó pigmentek és színezékek száma véges. A tiszta színeket adó pigmentekbıl 
készült festékek mellett, a látás sajátosságaiból következıen tiszta színek keverésével is elıál-
líthatunk újabb színeket. 

A szín szó a mindennapi szóhasználatban egyaránt vonatkozik a szembe hatoló sugárzásra, és 
a következményeként létrejött tudattartalomra. Célszerő azonban a szemünkbe jutó sugárzást 
színingernek, míg a hatására létrejött idegi folyamatok eredményeként létrejövı tudattartalmat 
színérzetnek nevezni. 

Az érzékszerveinkre gyakorolt hatás nyomán keletkezett tudattartalom tovább már nem anali-
zálható elemét érzetnek nevezzük. A színérzet fogalom pedig azt a tudattartalmat fejezi ki, 
amely akkor keletkezik, ha a megfigyelı a látótér két azonos mérető, alakú, szerkezető, egy-
máshoz csatlakozó része között különbséget tud tenni, és ezt a különbséget a megfigyelt su-
gárzások spektrális eloszlásának eltérése okozhatja.  

A színinger sokféle módon keletkezhet, lehet fényforrásokból fény színe, de lehet visszaverı-
dés következménye is, azaz beszélhetünk egy fényforrás, vagy egy test színérıl. A színinger 
összetett fogalom, többféle mérhetı jellemzıt kapcsolhatunk hozzá, vagyis objektív módon, 
fizikai paraméterekkel írható le. 

A színingerek jellemzésére használt fogalmak 
Meg kell különböztetnünk elıször is a színingerek két nagy csoportját az akromatikus és a 
kromatikus színingereket.  

Akromatikus az a színinger mely nem vált ki színérzetet. Ekkor azt mondhatjuk, ennek a szín-
ingernek nincs színtartalma. Ilyenkor beszélünk fehér, fekete vagy szürke színrıl. Szürkeskála 
a neve a semleges színek fehértıl a feketéig tartó olyan sorozatának. A szürkeskálán a vilá-
gosságérzet változása és a visszavert fénymennyiség viszonya nem lineáris. 

Kromatikus színinger az olyan színinger, amelynek van színtartalma. Az ilyen ingerhez hoz-
zákapcsolható egy fizikailag meghatározott hullámhossz (jellemzı vagy kiegészítı hullám-
hossz). 

Jellemzı hullámhossza annak a monokromatikus fényingernek a hullámhossza, amely a meg-
határozott akromatikus fényingerrel megfelelı arányban keverve a kérdéses színingerrel 
egyezı színérzetet ad. Kiegészítı hullámhossz pedig annak a monokromatikus fényingernek a 
hullámhossza, amelyet a kérdéses színingerrel megfelelı arányban keverve akromatikus szín-
ingert eredményez. 
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Spektrum színekrıl akkor beszélünk, ha az adott színinger egy jól meghatározott keskeny 
hullámhossz-tartományba esik. A spektrum színek folytonosan mennek át egymásba, mégis 
szokás ezeket hétköznapi nevekkel illetni, ami megfelel az átlagos emberi érzékelésnek. 

 

szín neve közelítı hullámhossz 
ibolya 430–380 nm 
kék 500–430 nm 
ciánkék 520–500 nm 
zöld 565–520 nm 
sárga 590–565 nm 
narancs 625–590 nm 
vörös 760–625 nm 

Színérzeteink jellemzésére használ fogalmak 
• Tárgyhoz nem kötött színérzetek a szabad színek. Térbeli helyzetre és struktúrára nem 

utalnak. Azokat a színérzeteket, amelyek tárgyhoz kötve jelennek meg, kötött színek-
nek nevezzük. 

• Semleges színek az olyan színérzetek, amelyeknek nincs színezete. Semleges színek-
nek nevezzük a fehéret, a feketét és a szürkét. Az olyan színérzetek, amelyeknek van 
színezete a tarka színek. 

• Spektrumszínek az olyan színérzetek, melyeket a spektrális színingerek váltanak ki. 

• Az ısszínek az olyan színérzetek, amelyeket az ember fejlıdésének legkorábbi szaká-
ban már névvel jelölt. Ezek: sárga, vörös, kék, zöld. 

• A tiszta szín olyan színérzet, amelyet kiváltó fényinger színtartalma magas, a tört szín 
pedig olyan, amelynél alacsony. 

• Az olyan színérzet, amelynek világossága magas: a világos szín, az olyan pedig, 
amelynek alacsony: a sötét szín. 

• Hideg szín az olyan színérzet, amelynek színességét a spektrum rövidebb hullámhosz-
szai, meleg szín pedig olyan színérzet, amelynek színességét a spektrum hosszú hul-
lámhosszai határozzák meg.  

• A komplementer színek olyan színérzetek, amelyeket azok a monokromatikus fényin-
gerek váltanak ki, amelyek páronként megfelelıképpen keveredve meghatározott ak-
romatikus fényingerrel egyezı színességet adnak.  

Színek keveredésével kapcsolatos fogalmak 
Az emberi látás sajátja, hogy a receptorok és a jelfeldolgozás folyamatából következıen kü-
lönbözı spektrális összetételő színingerek azonos színérzetet válthatnak ki. Gyakorlati tapasz-
talat, hogy bármely szín többféleképpen is kikeverhetı. Metamer színingerek olyan 
spektrálisan eltérı színingerek, amelyek azonos észlelési körülmények között (fény eloszlása, 
a megvilágítás és a megfigyelés geometriája, látótérméretek stb.) azonos színérzetet keltenek. 

A metamerizmus szót Ostwald alkalmazta elıször annak a jelenségnek a jelölésére, amelyet 
két vagy több felületi szín mutat, amelyek hasonlóaknak látszanak az egyik világítás, pl. a 
természetes nappali világítás, de eltérnek egy másik, pl. izzólámpás megvilágítás mellett. A 
jelenség kvantitatív vizsgálatát különbözı spektrális energiaeloszlású fényforrások és spektro-
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fotométerek alkalmazása teszi lehetıvé. A metaméria jelentısége igen nagy a festék- és kiké-
szítıiparban, ahol arra törekszenek, hogy a különbözı eljárásokkal színezett felületek színe a 
megvilágító fényforrás változtatása esetén se változzék, azaz nem metamer színezést hozza-
nak létre. 

Az olyan színingerek, amelyek egymás mellé helyezve, és egyidejőleg szemlélve különbözı 
színérzetet keltenek a heterokróm színingerek. Komplementer színingereknek mindig két-két 
olyan színingert nevezünk, amelyek megfelelı arányú additív keveréke meghatározott akro-
matikus fényingert eredményez. 

Tapasztalati tény, hogy néhány jól kiválasztott szín (alapszín) megfelelı arányú keverésével 
bármely színérzetet kiváltó színinger elıállítható elı. Az alapszínekbıl valamely színt kétféle 
módon állíthatunk elı, összeadó (additív) vagy kivonó (szubtraktív) színkeveréssel. Ha a szín-
inger különbözı forrásokból származó sugárzás összegzıdésének eredménye, additív színke-
veréssel létrejött színingerrıl beszélünk. Ha egy fényforrás fénye egy, vagy több többé-
kevésbé átlátszó felületen át jut a szemünkbe, szubtratktív színkeverésrıl beszélünk. Lineári-
san függetlennek nevezzük a színingereket, ha kettı additív keverésébıl a harmadik nem hoz-
ható létre. Gyakorlatban színeket három kiválasztott színt szokás használni additív vagy 
szubtraktív színkeveréshez. Az olyan lineárisan független, egyébként szabadon választható 
három színingert, amelynek additív keverésével minden egyéb színinger létrehozható, alap-
színingereknek nevezzük. 

Ha additív színkeverés céljára a megközelítıen 444 nm hullámhosszúságú kék, az 526 nm 
hullámhosszúságú zöld és a 645 nm hullámhosszúságú piros színérzetet kiváltó sugárzást vá-
lasztjuk alapszíneknek, akkor igen sok más színt ki tudunk keverni. A szubtraktív színkeverés 
optimális alapszínei az úgynevezett fıszínek a következık: a megközelítıen 570 nm hullám-
hosszúságú sárga, a 487 nm hullám hosszúságú kék, és a 495 nm hullámhosszúságú vörös 
színérzet kiváltó sugárzások. A mellékszínek a megközelítıen 591 nm hullámhosszúságú na-
rancssárga, az 509 nm hullámhosszúságú zöld és a 555 nm hullámhosszúságú ibolya színérzet 
kiváltó sugárzások. 

Az összeadó vagy additív színkeverés 

Ha fényhez fényt adunk, világosabb fény kapunk. A színes fények összeadódnak, és ezért a 
színes fények keverését összeadó színkeverésnek nevezzük. Az összeadó színkeverés szemlél-
tetésének legegyszerőbb módja, ha három vetítılámpa elé vörös, sárgászöld és kék színő üve-
get helyezünk, és ezeket a színes sugarakat ugyanarra a fehér felületre vetítjük úgy, hogy a 
színes körök részben fedjék egymást. Két-két egymásra kerülı szín egy-egy világosabb színt 
hoz létre, a három szín pedig egymással keverve fehéret ad.  

Az összeadó színkeverésnél nemcsak a vörös, zöld és kék szín keveréke eredményez fehéret, 
hanem megfelelıen kiválasztott színpárok keveréke is. 

Ha kísérletekkel próbáljuk az összeadó színkeverés törvényszerőségeit megállapítani, a kö-
vetkezıket tapasztaljuk: 

• Két monokromatikus színt keverjünk össze egymásra vetítéssel. Ha e két kevert szín 
hullámhossza a spektrumban nincs nagyon távol egymástól, akkor a keverékszín a két 
szín közé esik. A két színbıl kapott újabb szín helye a spektrumban a keveréshez 
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használt színek intenzitásától függ. A két színt megfelelı arányban keverve a közöttük 
lehetséges összes többi színt is kikeverhetjük. Az így kikevert színek fénysőrősége 
mindenkor többé-kevésbé nagyobb, mint a két alkotó szín bármelyike. Minél közelebb 
áll a színkép középsı részébıl kiválasztott keverésre kiválasztott két szín egymáshoz, 
annál nagyobb lesz fénysőrősége a kettıbıl kevertnek. Növekszik a kikevert szín 
fénysőrősége akkor is, ha a keveréshez használt színeknek a spektrumon belüli egy-
máshoz való távolsága nı. Végül annál nagyobb lesz a keverékszín fénysőrősége, mi-
nél közelebb esik a két összetevı szín hullámhosszának középértékéhez. 

• Ha a két monokromatikus szín jobban eltér egymástól, úgy a két összetevı szín egy-
mástól való távolságának különleges esetében a keverék fehér. Ezek a komplementer 
színpárok. Ha komplementer színpárokat különféle arányban keverünk, mindig csak 
az összetevı színek valamelyike lesz a keverés eredménye, többé-kevésbé világosabb 
formában. 

• Ha kísérletünk monokromatikus színeinek távolságát tovább növeljük, akkor olyan 
színkeveréket kapunk, amelynek jellemzı hullámhossza keveréshez használt két hul-
lámhossz meghatározta tartományon kívül esik, vagy a spektrumban meg nem találha-
tó bíbor szín keletkezik. Az így kapott bíbor akkor lesz legtelítettebb, ha a spektrum 
két legszélsı színét, a 400 nm-es és 700 nm-es sugarakat keverjük 

• Három színösszetevıbıl additív színkeveréssel a spektrum minden színe, a bíbor, és a 
fehér is kikeverhetı. Az összes színek tetszés szerinti fehértartalommal állíthatók elı. 
Bizonyos színek esetében, ha színegyezést akarunk elérni az egyeztetendı színhez kell 
hozzáadni az alapszínt. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy az egyik alapszínt negatív élıjel-
lel kell hozzáadni a másik két alapszínhez.  

• A keverékszín világosságát növelhetjük az alapszínek azonos arányú intenzitásnövelé-
sével. Színkeverési kísérleteink során tapasztaljuk, hogy különbözı monokromatikus 
alapszínekbıl kiindulva azonos színek állítható elı. Ebbıl következik, hogy egy és 
ugyanazon színérzetet kiváltó szín különbözı spektrális színekbıl kikeverhetı, vagyis 
különféle színingerek egy és ugyanazon színhatást válthatják ki (metamer színek). 

A színes fénysugarak keverésénél tapasztalható fény és színek közötti fontos szabályosságo-
kat elsınek felismerı Grassmann (1853) három tételben foglalta össze az additív színkeverés 
sajátosságait. A színtanban Grassmann-törvényekként ismeretes szabályok a következık: 

• Összeadó színkeverés útján létrejött bármilyen színt a keveréshez felhasznált összete-
vık spektrális összetételüktıl függetlenül határozzák meg. 

• Valamely szín jellemzésére három egymástól független adat szükséges és elegendı. 

• A színérzet a nappali látás tartományában a világossággal nem változik. 

A kivonó vagy szubtraktív színkeverés 

Színes tárgyak létrehozásakor a kivonó színkeveréssel találkozunk. Az eljárás a nevét onnan 
kapta, hogy a kivonó színkeverésnél az egyik színhez hozzákevert másik szín bizonyos színő 
fénysugarakat elnyel, mintegy kivon az elıbbibıl. Színes, festett felületek, pigmentek stb. 
színe mindenkor akként jön létre, hogy a különféle hullámhosszúságú sugarakból álló ráesı 
fény (pl. nappali fény) egy részét elnyelik, a másik részét visszaverik. Ha az elnyelt fény 
mennyisége kevés, akkor a színes felület is gyengén színezettnek látszik, tehát világos színő. 
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A látható szín mindenkor a felület, pigment stb. által a ráesı fénybıl elnyelt színeknek a ki-
egészítı színe. Például az átlátszó színes üvegen áthaladó fehér fénybıl az üveg minden színő 
sugarat visszatart, kivon, csak a saját színét engedi át. Ennek az a következménye, hogy ha 
egy fehér papírlapra adott színő foltot festünk, és azt egy ugyan olyan színő átlátszó üvegen át 
nézzük, akkor a folt láthatatlan marad. Az üveg a fehér papírról visszaverıdı fénybıl is csak a 
saját színének megfelelı hullámhosszat engedi át. 

Ha a színes foltot a színnek megfelelı kiegészítı színő üvegen át nézzük, akkor feketének 
látjuk, mert a kiegészítı színő üveg nem engedi át a folt színének megfelelı fénysugarakat. 
Úgy érzékeljük mintha a foltról valóban semmi fényt nem verıdne vissza, vagyis fekete len-
ne. 

A már említett nyomdatechnikai CMYK színkeverési eljárás példázza a kivonó színkeverés 
mőködését. Például a sárga és világos bíbor szín keverésébıl vörös keletkezik, a ciánkék és 
sárga keverékébıl zöld keletkezik szín, míg a ciánkék, a világos bíbor és a sárga keverésekor 
fekete keletkezik, mert ezek együttesen az összes fénysugarakat kivonják, elnyelik, így nincs 
ami visszaverıdjék. 

Az összeadó színkeverésnél különbözı színő színes fénysugarak összekeverése adja az eredı 
színt, a kivonó színkeverés elsısorban pigmentek, színes folyadékok, átlátszó színes anyagok 
keverése, egymásra helyezése útján jön létre a keverék színe. 

Az összeadó színkeverésnél alapszínként a zöldet, vöröset és kéket használják, a kivonó szín-
keverésnél alapszínként a sárga, zöldeskék és bíbor jön számításba. Érdekes megfigyelnünk 
azt is, hogy az összeadó színkeverésnél létrejövı új színek azonosak a kivonó színkeverés 
alapszíneivel, és fordítva. 

A kivonó színkeverés törvényszerőségei összetettebbek, mint az összeadó színkeverésé. A 
kivonó színkeverés lényegét a következıkben foglalhatjuk össze: 

• A kivonó színkeverés eredménye mindenkor a felhasznált színek spektrális összetéte-
létıl függ, nem pedig a felhasznált színek színjellegétıl. 

• A kivonó színkeverésnél két teljesen azonosnak látszó szín külön-külön egy harmadik 
színnel keverve különbözı színt fog eredményezni, ha a két azonosnak látszó szín 
spektrális eloszlása különbözı. 

• Azokat a spektrumszíneket, amelybıl valamely felület színe összetevıdik, domináló 
színcsoportnak, a többi színt pedig kompenzáló színcsoportnak nevezzük. 

• A kivonó színkeverést úgy képzelhetjük el, mintha a megvilágító fehér fényben „min-
denféle szín” lenne, azaz mindenféle spektrumszín keverékébıl állna, és ebbıl a felü-
let mindegyiket többé-kevésbé gyengítve veri vissza, azaz „szürkít”. A felület egyes 
hullámhosszakat alig ver csak vissza, s így torzítja a fény spektráliseloszlását, csak az 
erısebben reflektált domináns színek maradnak meg. A létrejött színt mindenkor az az 
arány határozza meg, amely a ráesı fény domináló csoportja és az elnyelt kompenzáló 
színcsoportok között fennáll. 

• A subtraktív keverés esetén a domináló csoport összetevı színei közül azok, amelyek a 
kompenzáló csoporttal szemben túlsúlyban vannak, tehát nincs meg a keverékben a 
hozzájuk tartozó kompenzáló szín, képezik a kikevert új színt. 
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• Az elnyelt rész mennyiségének a növekedésével a fehértartalom csökken A visszavert 
sugarakból létrejött szín sötétedni kezd, telítettebb lesz. Ha a felület az összes ráesı 
fényt elnyelte, akkor a felületet feketének látjuk. 

• Ha a domináló csoportból egyes színek hiányoznak, a kikevert új szín világosabb lesz. 
Minél több szín hiányzik, annál világosabb lesz a szín, minél teljesebb a csoport, annál 
telítettebb a színkeverék. Legtelítettebb lesz akkor, ha a domináló csoport összes szí-
nei együtt vannak. 

Általános szabálynak vehetjük azt, hogy festékek keverésénél a keletkezı új szín mindenkor 
az lesz, amelyik a keveréshez használt színek mindegyikének domináló színcsoportjában 
megvan. Például. ha sárga színő festéket összekeverünk kék színővel, az eredmény zöld szín 
lesz, mert a sárga színő festék visszavert sugara (vagyis a domináló színcsoportja) sárga, na-
rancs, vörös és zöld keverékébıl, a kék színő festék domináló színcsoportja kék és zöld keve-
rékébıl áll; tehát mind a két szín színképzı csoportjában bennfoglaltatik a zöld szín, és így a 
keverék is zöld lesz. 

Meg kell említenünk, hogy a kivonó színkeverés magyarázása közben kompenzáló színekrıl 
és színcsoportokról beszéltünk, melyeket az összeadó színkeveréssel kapcsolatban kiegészítı 
színeknek neveztünk. Csak azért nevezzük itt a kiegészítı színeket kompenzáló színeknek, 
mert a tárgyalt fényvisszaverıdési és fényelnyelési folyamatok spektrális vonatkozását kíván-
tuk ezzel is hangsúlyozni. 

A kivonó színkeverés gyakorlatában, fıleg amikor természetüknél fogva, világos színeket 
keverünk, bizonyos színeltolódásokat tapasztalhattunk. A sárga pl. keverésnél a vörös felé 
tolódik, a kék színek a zöld felé stb. Ennek okát a legegyszerőbben úgy érthetjük meg, ha 
színkörünk domináló és kompenzáló csoportjait egymással szemben megfigyeljük. Ha akár a 
domináló csoport, akár a kompenzáló csoport egészben vagy részben a színkörnek arra a he-
lyére esik, ahol hézag van (vagyis azok a színek, amelyek a spektrumban hiányoznak), akkor 
a szín kialakításában „hiányos” spektrális folyamatok játszódnak le, melyek az említett színel-
tolódásokat okozzák. Ezért a spektrum szerinti kompenzáló színpárok nem egészen azonosak 
a kivonó színkeverés kiegészítı színpárjaival. 

Színmérés 
Mivel egy-egy szín megítélését a fényenergia spektrális összetételén, intenzitásán, a színhordó 
felület anyagszerkezetén, színérzékelı mechanizmus egyéni sajátosságain kívül erısen befo-
lyásolja az érzékelés pillanatában meglévı fizikai vagy pszichikai fáradtság, megelızı színér-
zetek, az érzékelt szín környezete, az érzékelés iránya stb., a színmérés elmélete ezért minde-
nekelıtt a színérzékelés körülményeit rögzíti. 

Színmérés esetén mindig csak olyan színérzetrıl beszélünk, amelyet normális színlátású, vilá-
gosra adaptált szemő érzékelı érez. Az érzékelı szemének látómezejét 1,5-2o-osra korlátozva 
kiküszöbölhetjük a retina egyenetlenségeinek érzékelést befolyásoló hatását. A látómezı 

fénysőrősége legyen nagyobb, mint a szürkület megvilágítás 
23cd m -es értéke. A nézési 

irány és a megvilágítás ne okozzon káprázást. Az érzékelı szeme legyen semleges beállított-
ságú, ami azt jelenti, hogy nem fáradt, az érzékelés elıtt közvetlenül nem érte más színinger. 



Fénytan, Színdinamika 

177 
 

Szükséges még, hogy az érzékelt színt hordozó anyag struktúrája ne legyen érzékelhetı, és 
környezete azonos világosságú és semleges (szürke) legyen. 

Az 1931-ben nemzetközi megállapodással elfogadott CIE (Commission Internationale de la 
Éclargie) színmérı rendszer a színek egyértelmő, objektív jellemzését teszi lehetıvé. Az el-
sıdleges vagy másodlagos fényforrások színét spektrális eloszlásuk egyértelmően meghatá-
rozza. A rendszer a spektrális eloszlásokhoz az additív színkeverés alapján három színjellem-
zıt rendel. 

A rendszer megalkotásának elsı lépéseként kellı számú, normális színlátású megfigyelı ítéle-
te alapján, átlagolással meghatározták a spektrum látható színképtartományának egyenlı 
energiájú monokromatikus összetevıihez – adott három alapszín esetén – rendelt színösszete-
vıket. Elsınek Maxwell (1890), késıbb Diterici és König (1892), majd Guild (1925-26) és 
Wright (1928) végzett ilyen irányú kísérleteket. A nemzetközileg elfogadott értékeket Guild 
és Wright mérési eredményeibıl átlagolták. 

A CIE 1931-es határozatában a nemzetközi színmérı rendszer alapszínértékeiként az 

( ) ( )700,0 nm (vörös), 546,1 nm zöld  435,8 nm kékR R Rλ λ λ= = =  hullámhosszúságú mo-

nokromatikus sugárzásokat rögzítették. „Fehér”-nek az NPL (National Physical Laboratory) 
fehér etalonjából leszármaztatható abszolút diffúz reflektáló felületet fogadták el. Definíció 
szerint a fehér szín mindhárom színösszetevıje egyenlı. Ekkor az alapszínértékek fénysőrő-

ségének aránya: : : 1,000 : 4,5907 : 0,0601.R G BL L L =  Az alapszínértékekre vonatkozó 

spektrális színösszetevıket táblázatba foglalták, a görbék lefutását az alábbi ábra mutatja. 

 

Normalizált RGB súlyfüggvények 
 

A színek jellemzésére méréssel meghatározzuk a színinger ( )m λ′Φ relatív spektrális teljesít-

ményeloszlását. A színmérıszámokat ezek után a 
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integrálok adják. Amennyiben szükséges, a mért értéket korrigáljuk, az alábbiak szerint: 
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( )r λ  a spektrális visszaverési-, ( )t λ  spektrális áteresztési-tényezıt; ( )i λ′Φ  a színmérésnél 

szabványosított fényforrások valamelyikének relatív spektrális teljesítményeloszlását jelöli. 
(A szabványosított A, B, C illetve D65 jelöléső eloszlások a különbözı megvilágítási feltéte-
leket hivatottak modellezni. Például a D65 jelöléső eloszlás a 6500K színhımérséklető nappa-
li fény színképi eloszlásának modellje.) 

Színtér 
Az additív színkeverés törvényszerőségeinek felhasználásával, az emberi látás sajátosságait is 
figyelembe véve, három alkalmasan választott szín keverésével állítsunk elı színeket. A keve-
rékszín jellemzésére használjuk az egyes összetevık mennyiségét (színösszetevıket) megadó 
számhármast. A rendezett számhármasokat vektorokként is szemléltethetjük. A három alap-
szín feleljen meg a három térbeli koordinátatengelynek. Az általuk kifeszített tér az úgyneve-
zett színtér. A színtér (idegen szóval a gamut). a színingerek háromdimenziós sokaságának 
olyan térbeli ábrázolása, amelyben bármely színingert egy és csak egy pont (színpont) ábrá-
zol. A Grassmann-törvények értelmében a keverékszínek keverésével elıállított szín jellem-
zıje (vektora) a keverendı színek vektorainak összegvektora lesz. 

Abban az esetben, ha az alapszínnek választott három szín keverésével nem lehet elıállítani a 
meghatározandó színnel azonos színt kikeverni (nem lehet vízuális egyezést elérni), akkor a 
meghatározandó színhez kevert valamely alapszín segítségével hozhatunk létre színegyezést. 
A vektoros reprezentáció használata esetén ez azt jelenti, hogy valamely alapszínhez tartozó 
vektorkomponens negatív elıjellel jelenik meg. 

Az additív keverés alapján értelmezett színértékek – háromdimenziós térben, vektorokkal – 
ún. színvektorokkal ábrázolhatók. A színvektorok által kifeszített tér – a színtér. Elképzelhetı 

volna, hogy a színvektorok teljes 4π térszögben elıfordulhatnak. A kísérletek azonban azt 
mutatták, hogy a spektrálszínek vektorai által határolt tértartományon kívül nem fordulnak elı 
valós színvektorok. A színtérnek azt a részét, melyben az adott megvilágítás mellett keletkezı 
összes testszínek vektorai elhelyezkednek, színtestnek nevezik. A színtestet, a térbeli ábrázo-
lás elıbb leírt technikája mellett, általános kúpfelület (egy pontból kiinduló félegyenesek egy-
szeresen összefüggı zárt görbén történı körbevezetésével kapott felület) határolja. A térbeli 
ábrázolás bonyolult, több színvektor esetén már nehezen áttekinthetı. A színek színezetin-
formációja és világosságinformációja azonban szétválasztható, és a színezet már két koordiná-
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tával, síkban is megadható. Az ún. CIE-diagram, vagyis színháromszög a színkúp síkmetsze-
te. A görbült határon a spektrumszínek találhatók, a hozzájuk tartozó nm-ben megadott hul-
lámhosszal. A határgörbe egyenes szakasza az úgynevezett vonal. Az itt található színek nem 
állíthatók elı tiszta spektrumszínként. 

 

 
CIE xy színtér 

 

A színháromszögben minden színvektornak egy pont felel meg. Síkbeli ábrázolásánál tehát az 
azonos színezető és telítettségő, de különbözı világosságú színek színpontjai ugyanarra a 
helyre esnek. Az alapszínértékek döféspontjai háromszöget határoznak meg. Az egyes szín-
pontok elhelyezkedését meg lehet adni háromszög-koordinátákkal is. 

A színháromszögben az additív színkeverés eredményeként adódó szín színpontját az alapszín 
összetevık súlyozott összegzésével lehet megállapítani, ezek alapján nyilvánvaló, hogy a szí-
nek meghatározásánál nem a színösszetevık abszolút értéke, hanem csak aránya lényeges.  

A színek jellemzésére ezért a fentebb leírt színösszetevık helyett az ún. színkoordinátákat 
használják, melyek az elıbbiekbıl a következı módon származtathatók le: 

 ,  ,  .
R G B

r g b
R G B R G B R G B

= = =
+ + + + + +

 

Mivel 1r g b+ + =  a színezet és telítettség érzet szerinti mennyiségek – vagyis a színesség – 

színmérési mennyiséggel való egyértelmő jellemzéséhez két adat elegendı. 

Nehézséget okozhat, hogy egyes spektrumszíneket az alapszínekbıl csak úgy lehetett kike-
verni, ha egyik vagy másik alapszíningerbıl negatív mennyiség szerepelt az összegezésben – 
azaz az illetı alapszíninger mennyiséget a mérendı színhez kell hozzáadni. A mérési eredmé-
nyek könnyebb értelmezhetısége érdekében meghatározták az ismertetett alapszínérték-
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rendszernek olyan lineáris transzformációját, melyben mindhárom alapszínérték eloszlási 
együtthatói pozitív értékőek. A transzformációs egyenletek a következık: 

 
2,34460 0,51515 0,00520 ,
0,89653 1,42640 0,01441 ,
0,46807 0,08875 1,00920 .

X R G B
Y R G B
Z R G B

= + − +
= − + −
= − + +

 

Az , ,X Y Z színösszetevıkbıl a , ,x y z színkoordináták a következıképpen számítható: 

 , , .
X Y Z

x y z
X Y Z X Y Z X Y Z

= = =
+ + + + + +

 

Megállapodás szerint a színháromszögben az 0,333x y z= = =  pont jelenti a „színtelen 

színt”. Az egész fehér-szürke-fekete sor ebbe a pontba esik. A CIE XYZ színmérı 
rendszerbenaz Y színösszetevı egyenlı a színérték fénysőrőségével. Elsıdleges sugárzók szí-
nének jellemzésénél a meghatározott X, Y, Z értékekbıl x, y értékeket kiszámítják, a színinger 
harmadik jellemzıjeként a fénysőrőségértékeket kell megadni.  

Testszínek jellemzésére tehát az x, y és Y értékeket kell megadni. Itt Y felvilágosítást ad a 
minta világosságáról. A CIE színrendszer ezen jellemzıi azonban a színes környezetalakítás 
céljaira közvetlenül nem használhatók, mert a színek érzet szerinti eloszlásával való kapcsola-
tuk nem közvetlen és nem személetes. 

A színek érzet szerinti jellemzésére a színezet, telítettség- és világosságparaméterek használ-
hatók. Ezek megfelelıi a színingerek területén a Helmholtz-féle jellemzık. Ezek a színjellem-
zı hullámhosszak, a bíborszínek esetén a megfelelı komplementer hullámhossz, az Y színösz-
szetevı és a CIE pe színtartalom. 

A színtartalom a következı aránnyal meghatározott mennyiség: 

 w
e

d w

y y
p

y y

−=
−

 

vagy 

 w
e

d w

x x
p

x x

−=
−

 

ahol x  és y  a kérdéses színinger színkoordinátái, dx  és a dy  kérdéses szín jellemzı hullám-

hosszával egyezı hullámhosszúságú monokromatikus fényinger színkoordinátái, wx  és wy  

pedig az alapul választott akromatikus fényinger színkoordinátái. 

A világosságérzet és az Y színösszetevı egymásnak nem lineáris függvényei. A pe színtarta-
lom a telítettség fogalmával bár rokon, de a kapcsolat még bonyolultabb s nem hozható kap-
csolatba a pigment színek leírására gyakran használt feketetartalom- és fehértartalom-
fogalmakkal. A domináns vagy jellemzı hullámhossz még a három fogalom közül a legjob-
ban közelíti az érzet szerinti színezet fogalmát, bár a kapcsolat itt sem teljesen egyértelmő. 
Nem minden színezet esetén marad állandó a jellemzı hullámhossz, ha a világosságot vagy 
telítettséget változtatjuk.  
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Az elızıekben ismertetett paraméterek segítségével a színeket különféle színrendszerekbe 
foglalhatók. Ezeknek a rendszereknek a legfontosabb tulajdonsága a reprodukálható színtar-
tomány. 

Színminták, színrendszerek 
Additív illetve subtraktív eljárással a színek folytonos skálája hozható létre. A tervezhetıség 
és a reprodukálhatóság megköveteli, hogy az elıállítható színekhez valamilyen egyedi azono-
sító tudjunk hozzárendelni. A színek rendszerbefoglalásának egyik lehetséges útja a színminta 
győjtemények, atlaszok összeállítása. A festék és színezıanyag gyártók az általuk elıállított 
termékekrıl gyártói mintakatalógusokat készítenek és bocsátanak a tervezık, felhasználók 
rendelkezésére. Ezek azonban termékspecifikusak, valójában nem a színt, hanem magát a 
terméket azonosítják. 

A színminta atlaszok másik csoportja gyártófüggetlen. Ezek közül talán a legelterjedtebb a 
Pantone rendszer. Ezt a rendszer 1963-ban hozták létre. Több mint 65 országban alkalmazzák 
ezt a 19 alapszín keverésére épülı rendszert. A Pantone-nak is többféle színatlasza létezik, 
mint például a Pantone Process Color Tint Selector, vagy a Pantone Color Formula Guide 
1000. Természetesen számos más színminta atlasz is létezik, széles körben elterjedt például az 
Ázsiában elıszeretettel használt Toyo, a Németországban használatos HKS, vagy az 1990-ben 
bevezetett és szintén elterjedt Trumatch. 

Már a színminta-katalógusokban is valamilyen rendedzı elv szerint kerülnek egymás mellé a 
színminták, azonban a színek egységes logikai alapon felépülı csoportosítását a színrendsze-
rek valósítják meg. A színrendszereknek két csoportját különböztethetjük meg a szerint, hogy 
eszközfüggıek-e vagy eszközfüggetlenek. Az eszközfüggı színrendszerekre példa a korábban 
már említett monitoroknál használt RGB és a nyomdai CMYK színrendszer. Ezen rendszerek 
tulajdonságai függnek az adott használati eszköz fizikai tulajdonságaitól. Az eszközfüggetlen 
színrendszerek megalkotásakor az emberi színérzékelés sajátosságait veszik alapul. 

Az színek rendszerezése és a színérzet 
A színérzet három irányban változhat, mégpedig; színezet, telítettségben és világosságban.  

A színezet a látási érzetnek az a jellemzıje, amelynek eredménye a színek kék, zöld, sárga, 
vörös, bíbor stb. megnevezése. 

A telítettség alapján becsülhetı, hogy valamely szín – azonos világosságú és színezető minták 
esetén – a vele azonos színezető spektrumszín, és e spektrumszínnel azonos világosságú szür-
ke között hol helyezkedik el. A telítettség fogalma a színnek a vele azonos világosságú színte-
lentıl való távolságát fejezi ki. 

A világosság alapján az becsülhetı, hogy egy adott felület több vagy kevesebb fényt ver-e 
szórtan vissza, illetve enged-e szórtan át. A világosság a színnek az a tulajdonsága, amely 
kifejezi azt az érzetet, amelynek nagysága a felület fénysőrőségével, illetve fénysőrőségi té-
nyezıjével arányos. 

A tiszta színek folyamatos, önmagába visszatérı görbén való változása a színkör. A gyakor-
latban használatos színkörök majdnem minden esetben szakaszosak, a tiszta színek folyama-
tos sorából 5,6,12,24,28,48,64,96,100 stb színt tartalmaznak. 
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Pszichometriai skála 

A pszichofizika a környezet ingereinek fizikai tulajdonságai és az észlelési, érzékleti jelensé-
gek közötti összefüggés feltárására használt, kísérleti személyek válaszain alapuló módszer. A 
fizikai és ez érzékleti világ összefüggéseinek feltárásával a pszichofizika fontos eleme a mai 
kognitív tudománynak, de gyökerei visszanyúlnak a 19. sz. filozófus-gondolkodóinak munká-
jáig. 

A fizikai ingerek érzetet váltanak ki, melyet rangsorolni, rendezni lehet. A fizikai ingerek 
pszichikailag meghatározott ítéletet eredményeznek. Az individuális különbözıségek, illetve 
az egyén pillanatnyi fizikai és pszichikai állapotából fakadó változatosság következtében ezek 
a döntések csak statisztikus módszerekkel vizsgálhatók. A kísérletes vizsgálat célja hosszú 
ideig az ingerküszöb illetve a különbségküszöb meghatározása volt. A különbségküszöbre 
vonatkozó általános érvényő törvényszerőséget Weber ismerte fel1834-ben: a különbségkü-
szöb és az inger értékének aránya állandó. (Ahogyan az inger intenzitása nı, éppen úgy nö-
vekszik az a különbség, melynél a kísérleti személy kijelenti, az inger növekedése észrevehe-
tı.) A különbségküszöb és az inger intenzitás hányadosát ma Weber-féle állandónak nevez-
zük. 

Ahogyan a fényingert meghatározó fizikai mennyiségek jellemzésére skálákat alakítottak ki, 
ugyan úgy törekedett a pszichofizika olyan pszichológiai skálákat létrehozni, melyekkel a 
színérzet jellemezhetı. Az ilyen jellegő skálák esetében nem mindig található a rendezés mér-
hetı alapjául szolgáló fizikai mennyiség. Az ingerek rendezésére szolgáló olyan skálákat, 
melyekhez nem tartozik folytonosan változó fizikai mennyiség, melynek értékeit meg tudnánk 
feleltetni a skála egyes pontjainak, pszichometriai skáláknak nevezzük. A pszichometriai ská-
lák az összehasonlítás és sorrendberendezés módszerével hozhatók létre. 

A színrendszerek összeállítói számára egy lehetséges rendezési elv olyan pszichometriai skála 
alkalmazása, mely a színkülönbségeken alapul. (Színkülönbség: két hasonló színészlelet kö-
zötti vizuális eltérés. Az eltérés iránya és nagysága egyértelmően leírható.) A cél az úgyneve-
zett érzékelés szerint egyenletes színtér létrehozása. Ebben a színtérben két színpont távolsága 
a színtartománytól függetlenül közelítıleg arányos az érzékelés szerinti színkülönbséggel. 

Érzet szerinti azonos távolságokon alapuló színrendszerek 

E rendszerekben arra törekedtek, hogy a rendszer modelljében két-két színpont közötti távol-
ság azonos legyen. E távolságok pedig a pontok által reprezentált színek közötti eltérés nagy-
ságát fejezik ki. E rendszerek a Munsell-színrendszer kivételével fıleg a legutóbbi idıben 
jöttek létre. A köztük lévı különbségek egyrészt abból adódnak, hogy színterük érzet szerint 
mennyire egyenletes, másrészt pedig abból, hogy mennyire folytonosak és a CIE-
színrendszerrel milyen a kapcsolatuk. 

Ridgway-színrendszer 

Ridgway színrendszerét 1886-ban publikálta. Színatlasza 1912-ben jelent meg. Ma is haszná-
latos Color Standards and Color Nomenclature néven fıleg az USA-ban virágok, növények, 
rovarok színeinek jellemzésére. Színköre 36 telített színt tartalmaz. Szürkeskálája a fehérrel és 
feketével együtt 9 lépcsıbıl áll. A kettıs kúp alakú színtestben 1115 szín van. Minden színt 
betőjelzéssel és számmal jellemez. A színekhez színneveket is kapcsol. Színgyőjteménye a 
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nagyon sötét színekbıl aránytalanul sok mintát tartalmaz. Színtere nem elég egyenletes és 
nem folytonos, nem veszi figyelembe a színnek fajlagos világosságát. Jelrendszere nem követi 
az érzet szerinti változásokat.  

Ostwald-színrendszer 

A neves fizikus és kémikus Ostwald 1915-ben publikálta. Minden színt szín-, fehér- és fekete-
tartalommal jellemez. Szürkeskálájának fokozatai a Weber-Fechner-törvényt követik. A 
számtalan sorból, amely szerint a szürke árnyalatokat rendezni lehet, azokat használja fel, 
amelyeknél tíz-tíz fokozat 1 és 10, majd 10 és 100 között van. E számok közül az egymás 
mellett levıknek a középértéke lett rendszerében a szürkeskála egy-egy árnyalatának a fehér-
tartalma. A betőjelzések a szürkeskála tónusainak a jelzései. Az újabban kiadott Ostwald-
színgyőjteményekben a szürkeskála csak a következı 8 árnyalatból áll: a, c, e, g, i, l, n, p. A 
színrendszerhez kezdetben egy 100 részre osztott színkör tartozott, amit késıbbi kiadásokban 
24 színőre csökkentettek.  

A rendszerben a különféle lehetséges árnyalatok, következıképpen vannak csoportosítva: 

• alapszínek, 

• világos színek (alapszín + csak fehértartalom), 

• sötét színek ( alapszín + csak feketetartalom),  

• tompa színek (alapszínek + fehér és fekete = szürketartalom). 

Az Ostwald-féle színtest kettıs körkúp, melynek csúcsaiban a fehér és fekete szín foglal he-
lyet. A rendszer hibája Ostwald ilyen irányú törekvése ellenére az érzet szerinti egyenlıköző-
ség hiánya. Hibás az a gondolata is, amely a rendszer belsı szimmetriaelve néven ismert. An-
nak ellenére, hogy színkörének színei különbözı telítettségőek, kimondja, hogy két-két szom-
szédos telített szín egyenlı arányú additív keveréke a két szín érzet szerinti közepét adja. Az a 
törekvése, hogy színkörében csak komplementer párok szerepeljenek, magával hozta, hogy a 
kék- és hideg zöld tartományokban az érzet szerinti színezeti lépcsık kisebbek, mint pl. a sár-
gában és a narancsban. 

Munsell-színrendszer 

A mai napig is a legelterjedtebb színrendszerek közé tartozik. Jelszámai a nemzetközi színiro-
dalom ma is leggyakrabban használt színazonosító számai. A színeket a következı három 
adattal jellemzi: színezet (hue) H, króma (chroma) C, világosság (value) V. E három adat a 
hengerkoordinátákkal jellemzett Munsell-színtest három koordinátája, melyek a látási érzet 
három jellemzıjének felelnek meg.  

OSA-színrendszer 

Az Optical Society of America megbízásából Judd vezetésével dolgozták ki 1947-1977 kö-
zött. A színeket a világossággal, jele L, a sárgássággal, jele j és a zöldességgel, jele g, jellem-
zi. A rendszerben a világosság -17 és +5 között változhat. 0 világosságúnak a 30 %-os refle-
xiójú szürkét választották. A sárgásság -6 és +11 között változik. A negatív elıjelő számok 
kékeket, a pozitívak sárgákat jelentenek. A zöldesség változása -9 és +9 között történik. Itt a 
negatív elıjelőek pirosak, a pozitív elıjelőek zöldek. Ez utóbbi két esetben is a 0 szürkét je-
lent. A színes geometriai elrendezése miatt a rendszert romboéderrács-színrendszernek is ne-
vezik. Minden színnek 12 szomszédja van, melyek megközelítıen érzet szerint azonos távol-
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ságban vannak tıle. Színgyőjteménye 645 mintát tartalmaz, melyeknek meghatározzák CIE 
XYZ-rendszerbeli jellemzıit Ma a rendszer CIE XYZ-rendszerrel nincs transzformációs kap-
csolatban. 

Hunter LAB-színrendszer 

Billmeyer és Saltzman dolgozta ki 1981-ben. A színeket hasonló geometriai elrendezésben 
tartalmazza, mint az OSA-színrendszer. Lemond az érzet szerinti egyenlıközőség megvalósí-
tásáról annak érdekében, hogy CIE XYZ-rendszerrel transzformációs kapcsolatot hozzon lét-
re. Az L a szín világosságára, a vörösességére és a zöldességére, b sárgásságára és kékességé-
re vonatkozik. 

CIE lab rendszer 

Az CIE XYZ színrendszer nem lineáris transzformáltja az 1976-ban létrehozott CIE Lab 
rendszer. Az eredeti XYZ rendszer nem követte az emberi látás színek közötti távolságra vo-
natkozó sajátosságait. Az érzet szerint egyenlı távolságra lévı színeknek a színkoordináták-
ban egyenlı mértékő változást kívántak megfeleltetni, ezért létrehozták az XYZ rendszer nem 
lineáris transzformáltját, mely már megfelelt az érzékelés szerint egyenközőség feltételének. 
A Ezt a színrendszert használják a mai napig színmérésre, bár a legújabb kutatások bebizonyí-
tották, hogy ez a rendszer sem tökéletesen egyenlıköző. 
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A COLOROID-színrendszer koordinátái és színösszetevői 

A COLOROID színrendszer 
A COLOROID színrendszer 1962. és 1980. között került kidolgozásra a Budapesti Mőszaki 
Egyetemen, Nemcsics Antal munkájának köszönhetıen. A COLOROID nappali fénnyel meg-
világított és normális színlátású észlelı által érzékelt, felület színek a harmónia színkülönbsé-
gekre épülı, érzet szerinti rendszere, amely az esztétikailag egyenletességet jól közelíti. 2000 
óta MSZ 7300 számú magyar szabvány. 

Mindenekelıtt szükséges azon fogalmak meghatározása, melyeket a COLOROID színrend-
szer jellemzésére használhatunk. 

Harmonikus kompozíció 

Harmonikus kompozíció a színek esztétikai céllal létrehozott, a szemlélıben kellemes érzést 
keltı együttese. (Kérdés, hogy vajon lehet-e olyan összefüggést találni, amely alapján eldönt-
hetı az, hogy mely színek lehetnek egy ilyen kompozícióban, vagy legalább az, hogy milyen 
színek azok, amelyek semmi esetre sem alkothatnak ilyen kompozíciót.) 

Harmónia-színkülönbség, harmónia-intervallum 

 Harmónia intervallum a COROROID-színrendszernél az adaptálatlan szemmel nagy látótér-
ben, egyszerre sok, különbözı színezető, telítettségő és világosságú, színminta észlelésekor 
meglévı megfigyelési körülmények esetén, az éppen megkülönböztethetı színeket egymástól 
elválasztó színkülönbség. A harmónia-színkülönbség, az a legkisebb színkülönbség két szín 
között, amely szükséges ahhoz, hogy a két szín ugyanabban a harmonikus kompozícióban 
szerepelhessen. Itt a két szín nem csupán megkülönböztethetı, hanem egymás mellett esztéti-
kailag értékelhetı is. Ez nagyobb az adaptált szemmel megkülönböztethetı színek között ér-
zékelhetı legkisebb színkülönbségnél.  

Az esztétikailag egyenletes színtér 

Az esztétikailag egyenletes színtér olyan színtér, amelyben a szomszédos színek színérzet 
különbségei azonosak és a harmónia-színkülönbségnél nem kisebbek. 

Esztétikailag egyletes színrendszer 

Esztétikailag egyletes színrendszer az olyan érzet szerinti színrendszer, amelyben a szomszé-
dos, egész számú színjellemzıvel megadható felületszínek színérzet különbsége azonos, és a 
harmónia-színkülönbségnél nem kisebb. 

A COLOROID rendszer jellemzői 
A Coloroid-színrendszer a színeket a térben úgy rendezi el, hogy az átlagos ember számára a 
színek egymáshoz való viszonya esztétikailag egyenletes, vagyis megközelítıen azonos har-
móniaintervallumokból épült fel, s ugyanakkor a fizikai jellemzıkkel, a színingerekkel való 
kapcsolata egzakt. Ez azt jelenti, hogy jól közelíti az esztétikailag egyenletes színrendszer 
felépítését, és ugyanekkor a CIE XYZ-színrendszerrel maradéktalan és kölcsönösen egyér-
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telmő kapcsolatot biztosít. Jelszámait közvetlenül a mőszeres mérés adataiként kapott színösz-
szetevıkbıl vezeti le.  

A Coloroid-színrendszernek a CIE XYZ-rendszerrel való közvetlen kapcsolatából következik, 
hogy az additív színkeverésen alapul. A színeket a határszínbıl, valamint fehérbıl és feketé-
bıl kevertként kezeli, és ezekbıl az összetevıkbıl, illetve azok arányából számíthatók a színt 
a Coloroid-színrendszerben jelölı pont koordinátái. 

 

 
A COLOROID színtér, koordináták, határgörbék, határfelületek 

 

A Coloroid-színrendszer a színérzetek háromdimenziós sokaságát, az érzet szerinti jellemzé-
sen felépülı színrendszerek elvének megfelelıen, egy egyes körhenger belsejében úgy helyezi 
el, hogy a színezet változása a henger kerülete mentén a telítettség változása a sugár, a vilá-
gosság változása pedig a tengely irányában történik.  

Az elrendezésbıl következıen a semleges színek az abszolút fehértıl az abszolút feketéig a 
körhenger tengelyén fekszenek. A tengelyre merıleges síkok azonos világosságú színeket 
tartalmaznak. A tengelytıl távolodva a színek telítettsége nı. Az azonos telítettségő színek 
egy-egy hengerpalástot alkotnak. A színek halmazának azonos színezető színei a henger füg-
gıleges tengelymetszeteinek félsíkjaiban foglalnak. 
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A henger palástján, megközelítıen egy ferde síkmetszet ellipszis vonala mentén helyezkednek 
el a spektrumszínek és a bíborok, amelyek a Coloroid határszínei. 

A Coloroid-színrendszer határszínei közül egész számokkal jellemzett, egymástól esztétikai-
lag megközelítıen egyenletes távolságra fekvı 48 db szín, mint Coloroid-alapszín került rög-
zítésre. 

 
Színkör a COLOROID alapszínekkel 

 

A színtelen (akromatikus) -tengely egyik végpontján az abszolút fehér, a másikon az abszolút 
fekete helyezkedik el. 

Minden egyes Coloroid-határszínt az abszolút fehérrel és az abszolút feketével egy-egy, a 
színtelentengely és a határszín közös síkjában fekvı görbe, az úgynevezett határgörbe köt 
össze. A határgörbék sokasága által keletkezett felületek a Coloroid színterét zárják közre. A 
Coloroid-színtér a térnek az a körülhatárolt darabja, amely az összes érzékelhetı színt a 
Coloroid érzet szerinti jellemzıinek megfelelı elrendezésben magában foglalja. A Coloroid-
színtérben a színtelentengelyt az abszolút fehértıl az abszolút feketéig, valamint a színtelen-
tengelyre merıleges, a határszíneket magában foglaló hengerpalástig tartó sugarakat 100 
egyenlı részre osztottuk. 

A Coloroid-színtéren belül helyezkedik el a Coloroid-színtest, amely a Coloroid-színterének 
felületi színeket tartalmazó része. A Coloroid-színtest legtelítettebb színei ugyancsak egy 
henger, de már nem körhenger palástjára írt görbe mentén foglalnak helyet. 

A félsíkok Coloroid-színtérrel való metszetét Coloroid-színsíkoknak nevezzük. Egy-egy 
Coloroid-színsíkot egy egyenes, a semleges tengely és két görbe, a határgörbék határolnak. A 
határgörbékhez hasonlóak és azokon belül helyezkednek el a félsíkok által a Coloroid-
színtestbıl kimetszett görbék, melyek a felületszínek határgörbéi. Minden egyes Coloroid-
színsíkban fekvı szín Coloroid-színezete azonos. 
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A Coloroid-színtest színtelentengellyel párhuzamos egyenesek mentén elhelyezkedı színei 
azonos Coloroid-telítettségőek. A színtelentengelyre merıleges egyenesek mentén fekvı szí-
nek pedig azonos Coloroid-világosságúak. Míg a Coloroid-színtér egy-egy metszetének alakja 
csak a metszet egyik csúcspontján elhelyezkedı spektrumszín vagy bíbor szín Coloroid-
világosságától, addig a Coloroid-színtest egy-egy metszetének alakja nemcsak a síkban fekvı 
legtelítettebb felületszín Coloroid-világosságától, hanem Coloroid telítettségétıl is függ. 

A COLOROID színkoordináták 
Egy-egy szín Coloroid-színtérbeli helyét a Coloroid koordinátái rögzítik. A Coloroid-
koordináták a Coloroid-színrendszer érzet szerinti színjellemzıi, színjelei. E rendszerben a 
színeket három összetartozó számmal jelöljük, melyek közül az elsı a Coloroid-színezetre, a 
második a Coloroid-telítettségre, a harmadik pedig a Coloroid-világosságra vonatkozik. A 
jelölés az alábbi sorrendben történik: 

A-T-V (színezet-telítettség-világosság). 

A 13 Coloroid-színezető, 22 Coloroid-telítettségő és az 56 Coloroid-világosságú szín jelölése 
tehát:13-22-56. 

A Coloroid-színezet a szín jellemzıje, a szín színezetét fejezi ki olyan 48 részre osztott ská-
lán, amelynek osztása esztétikailag egyenletes. A Coloroid 48 alapszínének megfelelıen 48 
alapszínezet van a Coloroid-színrendszerben, melyek jelzıszámai egész számok:  

• A10-A16 sárgák, 

• A20-A26 narancsok, 

• A30-A35 vörösek 

• A40-A46 bíborak, ibolyák, 

• A50-A56 kékek, 

• A60-A66 hideg zöldek, 

• A70-A76 meleg zöldek. 

Tehát a Coloroid-színezetskálán számkihagyások vannak, s ezért a legnagyobb Coloroid-
színezetet jelzı szám nem 48, hanem 76. 

A kiegészítı színezetek a Coloroid-színtérben egymástól kb. 180o-ra elhajló Coloroid-
színsíkokban vannak. Mivel az alapszínezetek esztétikailag megközelítıen egyenlı távolságra 
vannak egymástól, ezért az alapszínek színkörön való eloszlása geometriailag nem egyenletes 
és ezért nem mindegyik alapszínnek a komplementere alapszín. Az alapszínezeteket vizuáli-
san, a beszerezhetı legtelítettebb pigmentszínekbıl készített Coloroid-színkörrel lehet szem-
léltetni. 

A Coloroid-telítettség a szín második jellemzıje vagy koordinátája. A Coloroid-telítettség 
valamely színnek telítettségét, vagyis azonos Coloroid-világosságú akromatikus színtıl mért 
távolságát olyan skálán fejezi ki, amely esztétikailag egyenletes. A Coloroid-határszínek telí-
tettsége 100. A Coloroid-színrendszer abszolút fehér és abszolút fekete színe, valamint a tisz-
tán fehér és fekete keverékébıl álló szürke (akromatikus) szín telítettsége 0.  

A Coloroid-világosság a szín harmadik jellemzıje, másképpen mondva koordinátája. A 
Coloroid-világosság valamely színnek világosságát, vagyis a Coloroid abszolút fekete színétıl 
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mért távolságát olyan skálán fejezi ki, amelynek osztása esztétikailag egyenletes. A Coloroid 
abszolút fekete színének világossága 0, abszolút fehér színének világossága pedig 100.  

A Coloroid-színrendszerben minden színt a kérdéses színre jellemzı Coloroid-határszín, a 
Coloroid abszolút fehér színe és abszolút fekete színe additív keverékének tekintünk. A keve-
résben részt vevı határszín arányát p-vel, az abszolút fehért w-vel, az abszolút feketéét s-sel 
jelöljük. A p,w,s számhármas a szín Coloroid-színösszetevıi, amelyek közül a p-t színtarta-
lomnak, a w-t fehértartalomnak, az s-t pedig feketetartalomnak nevezzük. A Coloroid bármely 
színpontja Coloroid-színösszetevıinek összege egy, vagyis 

 1.p w s+ + =  

Mivel a mindennapi gyakorlatban az additív színkeverés számára nem áll rendelkezésre 
Coloroid-határszín, Coloroid abszolút fehér és Colorid abszolút fekete, azért a színkeverés 
összetevıi az alábbiak lesznek: 

• a kikeverendı színnel azonos színezető, nála telítettebb szín (a keverésben való része-
sedése: pt), 

• a kikeverendı színnél világosabb fehér (a keverésben való részesedése: wt), 

• a kikeverendı színnél sötétebb fekete (a keverésben való részesedése: st). 

• A Coloroid-színösszetevık összege ebben az esetben is egy, vagyis 

 t t t 1.p w s+ + =  
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A szín használati, esztétikai és informatív funkciói 

A használati funkció 
Az emberi tevékenységek összetettsége a történelem során gyorsuló ütemben növekedett. Az 
egyes tevékenységek nem csak önmagukban váltak egyre sokrétőbbé, de más tevékenységek-
kel való kapcsolódásuk is egyre sokrétőbbé vált. A munkavégzés és a szabadidı eltöltése egy-
re komplexebb eszközök használatát igényli, és a környezet is, ahol ezek a tevékenységek 
zajlanak, egyre összetettebbé válik. A használati tárgyak, gépek, jármővek, épületek egyre 
bonyolultabbá válnak. Az eligazodást segítendı, már a tervezés során figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a bonyolultság érzetét csökkentsük. Az átgondolt színhasználat ennek egyik lehet-
séges eszköze. A jól megválasztott színek önálló szervezı funkciót látnak el. Segítik az eliga-
zodást, megkönnyítik a koncentrálást, a megfelelı irányba terelik a figyelmet. 

A színek szervezı ereje a tér és a funkció összekapcsolásában nyilvánul meg a leglátványo-
sabban. A megfelelıen választott színek még az ismeretlen környezetben való eligazodást is 
leegyszerősíthetik. Szinte konvencionálisan az ipari környezet munkavégzéshez köthetı terü-
letein a kék-zöld-sárga színek elıfordulása a leggyakoribb. A raktározással, anyagmozgatás-
sal, közlekedéssel kapcsolatos területeken a narancs és a piros árnyalati fordulnak elı leg-
gyakrabban. Az iskolák esetében a kékek és zöldek elıfordulás jellemzı a szellemi tevékeny-
séget igénylı területeken, még a fizikai aktivitást igénylı helyiségekben inkább narancsos 
pirosas árnyalatok az uralkodók. 

Az egészségügyi intézményekben sajátos módon kapcsolódnak össze a funkciók. Az ott dol-
gozók számára munkahely, míg mások számára hosszabb-rövidebb idıre a tartós ott tartózko-
dás helye. Ez a kettısség a környezeti színhasználatban is tükrözıdik. A funkciónak megfele-
lı színezés ebben a környezetben fokozott jelentıséggel bír. Egyrészt az ebben a környezetbe 
idegenként érkezı betegek számára eligazodást segítı tényezı, ha hasonló funkciókhoz ha-
sonló színek kapcsolódnak. Az egészségügyi személyzet számára fontos, hogy a helyiségek, 
berendezési tárgyak, eszközök színezése segítse az összpontosítást, a színek túlzott változa-
tossága ne legyen figyelemelterelı. 

Mint a fenti két példa is mutatja a színek használati funkciója szervezı szerepet játszik. A 
szerkezeti, térbeli komplexitás ellenpontjaként jelenik meg. 

Az esztétikai funkció 
Valószínőleg az ember színhasználatának egyik legmindennapibb formája a szín esztétikai 
szerepén alapul. A mővészi színhasználat esetében ez persze triviális, de hasonló módon meg 
kell, hogy jelenjen az esztétikai funkció a mindennapi használatra szánt tárgyak szintjén is. Az 
esztétikai hatás alapeleme a funkció és a megjelenés egysége. Megjelenik tehát a harmónia 
igénye. A harmónia egyrészt kifejezıdik a szín funkciónak megfelelı használatában, másrészt 
a felhasznált színek viszonyában. 

A harmónia nem egyszerően a különbözı színezetek megválasztásán alapul, része a telítettség 
és világossága is. A felületszínezésre rendelkezésre álló technológiák sokfélesége megkönnyí-
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ti a színharmónia létrehozását. Ugyan ez a változatosság könnyen okozhat a tárgyak anyagá-
nak, funkciójának meg nem felelı disszonáns színhasználatot. 

Korunk egyik jellegzetessége, hogy rendkívül erıs ingerek érnek minket szinte minden pilla-
natban, minden irányból. A zene hangos, a fények erısek, a színek intenzívek. Ezek között az 
erıs ingerek között a harmóniateremtés nem egyszerő. A megoldás megtalálásának szinte 
nélkülözhetetlen feltétele a tudatos, pszichofizikai méréseken alapuló színhasználat. 

Az informatív funkció 
A színinformációkat kommunikációs tartalmuk alapján logikai információként is értelmezhet-
jük. A szín a jelelemek összerendezésével, kiemelésével válik a logikai információ közvetítı-
jévé. Ennek az az elıfeltétele, hogy az információmegjelenítésére használt színcsoport a kör-
nyezetébıl rendezettségével, szervezett struktúrájával kitőnjön. A logikai információk szab-
ványosított kódok, egyértelmőek, magatartásunk, viselkedésünk szabályozását szolgálják. 
Ilyen kódrendszer például a közlekedési táblák rendszere. 

A jelzıszínek biztonságtechnikai használatát szabványosított formában nemzetközi szinten 
rögzítették. A tiltó jellegő információk megjelenítésére a vörösek használhatók, a narancsok 
figyelmeztetést, a kékek utasítást, a zöldek felvilágosítást közvetítenek. Ez mára olyan mélyen 
beépült a gondolkodásunkba, hogy még azok is ilyen módon használják a színeket, akik a 
mögöttes szabványról nem is tudnak. 

A technológiai jelzéseket szolgáló színhasználat általánosnak mondható. Az ipari környezet-
ben a színek például vezetékek funkciójáról tájékoztathatnak. Szabvány rögzíti például az 
áramló közegtıl függı színhasználatot. Színkódok feleltethetık meg – a gyors azonosítás ér-
dekében – egy berendezés elektromos kábeleinek. 

A színek informatív funkciója – az egységes nemzetközi használatnak köszönhetıen – nyel-
vek és kultúrák fölötti. 
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A színek környezeti hatásokat módosító szerepe: színhasználat és er-
gonómia. Szín és világítás 

A színek környezeti hatásokat módosító szerepe: színhasználat és ergonó-
mia 
Az ergonómia az ember-eszköz-környezet rendszerre vonatkozó ismeretekkel foglalkozó tu-
dományterület. Az ergonómiai vizsgálatok célja az ipari környezetben azon tényezık, folya-
matok feltárása melyek a termelésben résztvevı ember egészségére, termelékenységére és 
hatékonyságára hatással vannak. Az ergonómia ezen túlmenıen vizsgálja a mindennapi élet 
tevékenységeiben, folyamataiban az ember által használt termékek, eszközök és környezeti 
elemek tervezésének azokat az szabályit, melyek alkalmazása az ember számára jobban meg-
felelı tárgyakat eredményez. Általánosan fogalmazva a közbeszédben „emberi tényezınek” 
nevezett fogalom az ergonómia tárgya. 

A körültekintı színhasználat egy lehetséges eszköz az ergonómia számára. Példaképpen ve-
gyük a hıérzet és a színek kapcsolatát. Fizikai ismereteink alapján tudjuk, hogy valójában a 
hımérséklet növekedésével a szilárd testek színe a vöröstıl a kék felé tolódik, tradicionálisan 
a meleghez a vöröseket a hideghez a kékeket szokás asszociálni. Éppen ezért a hideg munka-
helyeknél az vöröses, míg meleg munkahelyeken inkább a kékes árnyalatokat alkalmazzák. 

A hideg-meleg ellentétpáron túl a színek pszichoszomatikus hatását is kihasználhatjuk: A pi-
henésre, relaxációra szánt környezetben a pihentetıen ható melegebb árnyalatokat, míg a 
munkahelyeken a koncentrációt segítı hidegebb árnyalatokat használják. 

A káros környezeti hatások mérséklésére is használható a megfelelıképpen kialakított színes 
környezet. Az éles, magas hangokat tartalmazó zajok könnyebben elviselhetık zöldekkel és 
kékeszöldekkel felépített környezetben. A tompa, alacsony frekvenciájú összetevıket tartal-
mazó zajok hatását a sárgászöldekkel kompenzálhatjuk. Zajos környezetben tompább, kevéssé 
telített színeket célszerő használni. 

Szín és világítás 
A fényforrások alaptípusainak ismertetésekor az általuk sugárzott fény tulajdonságait is meg-
ismerhettük. A színhasználat szempontjából a fényforrások fényének spektrális eloszlása, il-
letve a szolgáltatott fénysőrőség a döntı. A színinger kialakulásakor a megvilágított felület 
reflexióképességének hullámhosszfüggése és a világítás spektrális teljesítményeloszlása a 
meghatározó. A fényforrás fényének a nappali fényhez való hasonlóságát a CIE a színvissza-
adási index definiálásával tette mérhetıvé. A mesterséges fényforrások színvisszaadási indexe 
0 és 100 közé esik. Minél magasabb a színvisszaadási index, annál alkalmasabba fényforrás a 
színhő megvilágításra, tehát az olyan helyen történı felhasználásra, ahol a színek pontos meg-
ítélése fontos. Múzeumok, mőtermek, grafikai munkahelyek, nyomdák, textil üzemek, orvosi 
rendelık, mőtık esetében 90-es színvisszaadási indexnél nagyobb érték az elvárás.  

A fényforrásokat színhımérsékletükkel is jellemezhetjük. A színhımérséklet annak a fekete 
testek a hımérséklete, melynek fényével a fényforrás fénye a legjobban korrelál. Az emberi 
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látás sajátosságából következıen a megvilágítás színétıl bizonyos határok között függetlenül 
képesek vagyunk a színeket felismerni. 

A komfortérzet szempontjából sem lényegtelen a fényforrás fénysőrősége illetve színhımér-
séklete. Kisebb fénysőrőség esetén az alacsonyabb színhımérséklető világítás vált ki kellemes 
érzést. A megvilágítás fénysőrőségét nem célszerő határok nélkül növelni, mert a túl erıs 
megvilágítás káprázást okoz. 

A megvilágítás irány is befolyásolja a színérzetet. Ha a színes felület a fényforrás és a megfi-
gyelı között helyezkedik el – vagyis ellenfényben van a felület –, akkor a legrosszabb a szín-
érzékelés. A megfigyelı mögül érkezı megvilágítás színtartományonként másként befolyásol-
ja a színérzetet. Ilyen megvilágításban a vöröstıl a sárgászöldig terjedı tartományban jól fel-
ismerhetıek, míg a kékeszöldtıl az ibolyáig terjedı tartományban kevésbé jól felismerhetık a 
színek. A legjobb színvisszaadást a diffúz megvilágítás biztosítja. 
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A színek térérzetre gyakorolt hatásai, térbeli alakzat színes tervezé-
sének alapjai. 
A Rayleigh-szórás perspektívát erısítı szerepét az elızıekben már vizsgáltuk. A szóródás 
következtében a megfigyelı és a megfigyelt tárgy közötti távolság növekedésével a tárgy szí-
nei a kékes árnyalatok irányában tolódnak el. Ezzel magyarázható az, hogy úgy érezzük, a 
meleg színek közelítenek, míg a hideg színek távolítanak. Ez a mővészetben gyakran alkal-
mazott levegı perspektíva. 

Az emberi szem akkomodációjának tárgyalásakor a szem optikai leképezı rendszerének disz-
perziójáról szó eset. Két egymás mellé helyezett színes foltot közelrıl nézve, ha a foltok színe 
a spektrum egymástól távoli tartományába esik, a retinára vetülı éles kép létrehozásához a 
szem fókuszáló rendszerének korrekciója szükséges. Ennek következtében tőnik úgy, hogy 
fekete alapon a sárga folt kiemelkedni, a lilás besüllyedni látszik, míg fehér háttér elıtt a sárga 
elé lép a lila. 

Ezeknél az egyszerő megfigyeléseknél összetettebb szabályszerőségeket állított fel Johannes 
Itten a Bauhaus irányzat és iskola meghatározó alakja. Kísérleti alapon arra a következtetésre 
jutott, hogy a hat alapszínbıl alkotott színpárokkal létesített mélységlépcsı esetén a köztes 
színek távolságérzet szerint az aranymetszés arányában osztják a teret. Például a sárga és vö-
rös közé helyezett narancs esetén a sárga és narancs közötti téri mélység úgy aránylik a na-
rancs és vörös közöttihez, mint az aranymetszés rövidebb hossza a hosszabbikhoz. Ugyan 
ilyen kapcsolat áll fenn a zöld-kék, sárga-zöld. 

Ugyancsak Itten megállapítása, hogy a színezeten kívül a telítettség és a világosság is befo-
lyásolja a térbeli viszony érzékelését. Mint elıbb említettük, az egyenlı telítettségő és vilá-
gosságú hideg és meleg színek közül a meleg közelit, míg a hideg távolít. Ha ehhez még a 
világos-sötét kontraszt is társul, a hatás felerısödik. Például ha egy-egy egyenlı világosságú 
kékeszöld és narancsvörös foltot sötét háttér elıtt szemlélünk, akkor a narancsos elırébb, míg 
a kékes hátrébb lévınek látszik. A kékes árnyalatú rész megvilágítását erısítve a kékes folt 
közelít a narancsoshoz. 

A telítettség térbeliséget fokozó hatásáról Itten a következı szabályszerőséget fogalmazta 
meg: Az azonos tónusértékő (világosságú) telt színek közelebbinek, míg a tört színek távolab-
binak tőnnek. A hideg-meleg pár térérzetet befolyásoló hatását is kihasználva fokozható a 
telítettség távolságérzetet befolyásoló hatása. A telítetlen, vagy erısen telített színek esetén 
telítettségben bekövetkezı kis változások alig befolyásolják a térérzetmódosító hatást. Ezzel 
ellentétben a közepesen telített árnyalatok esetében a kis változások is jelentısen módosítják a 
hatást. 

A színes felületek felszínének aránya meghatározó a térbeliség érzékeltetésébe. Ha nagy felü-
lető vörös alapra sárgát helyezünk, a sárga kiemelkedik a vörös háttér elıtt. A sárga felületét 
növelve, amint a sárga terület válik háttérré, a viszony megfordul és a vörös tőnik kiemelked-
ni. 
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A színek térérzetmódosító hatása erısen függ a felületek távolságától és irányától. A távolság-
függés nem lineáris. A függıleges, a nézési irányra merılegesen álló felület esetén az elızı-
ekben megfogalmazott térérzetmódosulás erısebben érvényesül, mint vízszintes felületek 
esetében. A szemmagasság alatt és felett elhelyezkedı (felülrıl illetve alulról nézett) síkok 
esetébeni tapasztalunk különbséget. A szemmagasság fölött elhelyezett kékek és zöldek 
térérzetfokozó hatása erısebb, mint ha ezeket a színeket felülrıl néznénk. Míg a függıleges 
irányú felületek esetén a színezet, addig a vízszintes felületek esetén a telítettség és a világos-
ság van nagyobb hatással a térérzetre. 

A térérzeten túl a tömegérzet is módosul a felületszínezés hatására. Egyszerő szabály, ha va-
lamely test, tárgy súlyát, méretét hangsúlyozni kívánjuk, használjunk világos és telített színe-
ket. A piros és árnyalatai különösen erısítik ezt a hatást. A tömegérzet-módosulásában a szí-
nek közötti kontraszt szerepe meghatározó. Különösen erıs hatású a sárga-lila kontraszt. 

A korábban említett textúrák a színhordó felületek térbeliségének érzetét jelentısen befolyá-
solják. A textúra mintázatának sőrősége, részletgazdagsága befolyásolja a felület térbeli elhe-
lyezkedésének megítélését. A mintázat sőrősödése a távolodás érzetét kelti. A felület struktu-
ráltsága dinamikát kölcsönöz a színeknek. A textúra mellett a faktúra, a felület térbe kiemel-
kedı mintázata is befolyással van a szín térérzetet módosító hatására, mivel befolyással van a 
világosság- és telítettségérzetre. A fényes felület világosabbnak és telítettebb színőnek látszik, 
mint az érdes. 

A tervezés során a színhasználat az esztétikai funkción túl igen összetett szerepet játszik. Mint 
a színek szerepét és térérzetet módosító hatását ismertetı részekben láthattuk, a szín kiválasz-
tásakor számos szempontot figyelembe vehetünk. Már a tervezés során tisztáznunk kell, hogy 
a használhatóság, biztonság, esztétikai stb. érték szempontjából melyek azok a színkompozí-
ciók, melyek a termék értékesítése, felhasználása szempontjából kívánatosak. A felállított 
kritériumok sokszor ellentmondásokhoz vezetnek, éppen ezért a kritériumok súlyát is mérle-
gelni kell. Nem lehet minden területre érvényes általános szabályokat megfogalmazni. 

Természetesen az ebben a jegyzetben leírtak messze nem fedik le a fénnyel, látással és szín-
használattal kapcsolatosan felhalmozott ismeretanyagot. Mint a bevezetıben megfogalmaz-
tuk, inkább eligazodást segítı, a kérdéskör összetettségét megvilágító szerepet szántunk ennek 
az írásnak. A témával kapcsolatosan – még magyar nyelven is – igen kiterjedt szakirodalom 
áll rendelkezésre. 
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