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Egyszerű optikai eszközök 

 Lencsék: 

 Domború lencsék: melyeknek közepe vastagabb 

 Homorú lencsék: melyeknek a közepe vékonyabb, mint 
a széle 

 Tükrök: síktükör, homorú tükör, domború tükör 

 Egyéb: prizma 

 



Összetett optikai eszközök: 

 távcsövek ( Kepler-, Galilei féle, tükrös) 

 fényképezőgép 

 vetítők, 

 szem 



Galileo Galilei és a csillagászat 

 ő volt az első ember, aki a távcsövet az égbolt 
tanulmányozására használta  

 távcsövet 1608-ban Hollandiában találták fel 

 Galilei készített először  egy 8-szoros nagyítású, 
később egy kb. 20-szoros nagyítású modellt.  Első 
távcsövét 1609. aug. 25-én mutatta be a 
velencei törvényhozóknak.  

 1610. márciusában nyilvánosságra hozta 
kezdeti csillagászati megfigyeléseit a Sidereus 
Nuncius (Csillagászati Hírnök) című rövid 
értekezésében 



Galileo Galilei és a csillagászat 

 Galilei felfedezett a  négy nagy holdja közül 
hármat: az Iót, az Europát és a Kallisztót.  

 Rájött, hogy ezek a holdak keringenek az égitest 
körül, mivel néha ideiglenesen eltűnnek; ezt a 
Jupiter mögötti mozgásuknak tulajdonította. A 
kijelentés, miszerint egy égitest körül több kisebb 
égitest kering, ellentétes volt a geocentrikus 
világképpel, amelynek a középpontjában a Föld 
van, és minden más körülötte kering. 

 A Szaturnusz gyűrűit is ő észlelte először 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3_(hold)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Europa_(hold)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kalliszt%C3%B3_(hold)


Galileo Galilei és a csillagászat 

 Galilei lejegyezte, hogy a  Vénusz fogyó és 

növekvő fázisokat mutat 

 Galilei volt az első azok közül,            

akik napfoltokat figyeltek meg,  

 hegyeket és krátereket vélt felfedezni a Holdon 

 Galilei távcsövével megállapította, hogy a szabad 

szemmel folytonosnak látszó Tejút 

csillagok sokaságából áll.  



Készítsük el a távcsövet! 



Készítsük el a távcsövet! 
Az alkotóelemeket pontosan kivágva és a 

leírásnak megfelelően hajtogatva , illetve  

egymáshoz ragasztva - kész is a kis Galilei-

távcső, melynek eredetijét a Firenzei 

Tudománytörténeti Múzeumban őrzik 



Képalkotás 

 A testeket azért látjuk, mert róluk (belőlük) fény 

jut a szemünkbe.  

 A testek minden pontja a tér minden irányába 

bocsát ki fényt, vagy a rájuk eső fényt a tér 

minden irányába szétszórva verik vissza. 

  Ha sötét helyiségbe szűk nyíláson fényt vetítünk 

be, oldalról kéveszerű fényjelenséget látunk. Ez a 

fénynyaláb 

   
 



Képalkotás 

 A fény fénysugarak összességeként fogható fel, a 

geometriai optika a fényt egyenes vonal mentén 

haladó fénysugárnak tekinti. A tárgyak minden 

pontja végtelen sok fénysugár kiindulópontja. 

 A tér egy pontján keresztül akárhány fénysugár 

áthaladhat egymás zavarása nélkül. 

 A fénysugár a tér egyik pontjából egy bizonyos 

útvonalon halad a tér másik pontjába, akkor az 

onnan visszafelé indított fénysugár ugyanazon az 

úton fog haladni. 



Képalkotás 

 A testeket ott látjuk, ahonnan a fény kiindul, vagy 

ahonnan kiindulni látszik, mielőtt a szemünkbe 

jut. 

 Tárgy: ahonnan a fénysugarak ténylegesen kiindulnak, azaz 

a fényforrás 

 Kép: ahonnan az eszközön áthaladó fény kiindulni látszik   

 valódi kép: a szemünkbe érkező fénysugarak valóban metszik egymást, a kép 

megfelelő eszközzel(ernyő, film) adott helyen felfogható; 

  látszólagos kép: a szemünkbe érkező fénysugaraknak csak a 

meghosszabbításai metszik egymást, csak látszólag indul ki onnan a fény. 



Képalkotás 
 Az optikai eszközök a rájuk eső fény haladási 

irányát, terjedési tulajdonságait megváltoztatják. 

 Ha egy fénysugár, amely a fentiek szerint egyenes 
vonalban terjed, valamely test vagy eltérő közeg 
határfelületére érkezik, akkor három dolog 
történhet: 
 a fény egy része elnyelődik, és az anyagban hővé alakul 

 a fény egy része visszaverődik; 

 a fény egy része áthatol a határfelületen, behatol az új 
közegbe, ott tovább terjed. 

 



Mikroszkóp működési elve 

 A mikroszkóp az emberi szem által nem látható 
dolgok vizsgálatára szolgáló eszköz.  

 Az eszköz lényege egy lencserendszer, ami az emberi 
szem számára felnagyítja, ezáltal vizsgálhatóvá teszi a 
nagyon kis mérető dolgok (tárgyak, baktériumok, 
sejtek) képét.  

 A fénymikroszkóp felbontóképességét, illetve elérhető 
nagyítását a fény hullámhossza korlátozza. 

 

 



Mikroszkóp felépítése 
 Optikai részek (részt vesznek a képalkotásban 

vagy a fény útjának módosításában):  

 Tükör 

 kondenzor 

 tárgylencse (objektív)    

 szemlencse (okulár 

 Mechanikai alkatrészek: feladatuk az 

optikai részek tartása vagy mozgatása. 

 

 



Fénymikroszkóp 



Elektronmikroszkóp 



Vizsgálódjunk! 

 Készíts bőrszöveti nyúzatot vöröshagyma 

hagymájának húsos leveléből!  

 Öt percig fessük meg metilénkék oldatban!  

 Vizes glicerinnel lecseppentve figyeld meg 

mikroszkóp alatt! 



Vöröshagyma nyúzat 



Lepke szemfoltjának vizsgálata 

 Csipesszel megfogva a szárnyat, ollóval kivágjuk 

a vizsgálandó darabot. 

 Helyezzük a tárgylemezre, majd tegyük rá a 

fedőlemezt.  

 Ha tartós preparátumot készítünk – azaz más 

alkalommal is meg kívánjuk vizsgálni, mit 

csináltunk – használjunk ragasztót 

 



Lepke kitinpikkelyei 


