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A XIX. század végén és a XX. század elején olyan kísérleti eredmények születtek, 
amelyek a fény hullámtermészetével nem voltak megmagyarázhatóak, és ebből kiindulva 
forradalmat hoztak a fizikában. A két legnevezetesebb ezek közül a hőmérsékleti 
sugárzás és a fényelektromos hatás. 
 

 
 
 

A hőmérsékleti sugárzás 
 
 
Egy meleg test hőt adhat át egy hidegebbnek akkor is, ha vákuumban vannak. Ez a 
hőátadás elektromágneses sugárzás révén történik. 
 
A forró testek által kisugárzott elektromágneses sugárzás vizsgálata és leírása lényegesen 
leegyszerűsödik, ha egy idealizált szilárd testet, az ún. abszolút fekete testet vizsgáljuk. 
 
Az abszolút fekete test legjobban egy olyan üreges szilárd testtel közelíthető meg, 
amelynek üregét a külső térrel egy kicsiny lyuk köti össze. Adott hőmérsékletre hevített 
test esetén a lyukat elhagyó sugárzást feketetest sugárzásnak, vagy hőmérsékleti 
sugárzásnak nevezzük. Ez esetben a sugárzás intenzitása és spektruma ugyanis kizárólag 
a hőmérséklettől függ, és független a test méreteitől, alakjától, vagy anyagától. 
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Megfigyelések 
 
1) Spektrális eloszlás. Az 1. ábra a hőmérsékleti sugárzás spektrumának hőmérséklet-
függését ábrázolja.  
 

 
 

1. ábra. A hőmérsékleti sugárzás spektruma. 
 
2) Wien-féle eltolódási törvény. A hőmérséklet növelésével a maximális intenzitáshoz 
tartozó hullámhossz csökken, pontosabban: 
 

állandóTm =λ  
 
ahol: 

mλ  a maximális intenzitáshoz tarozó hullámhossz, 
T az abszolút hőmérséklet. 
 
A képlet leírja azt a tapasztalatot, hogy a hőmérséklet növelésével a testek (pl. fémek) 
izzása előbb vörös, majd sárgás, végül fehér színű.  
 
3) Stefan-Boltzmann törvény. A sugárzás energiája (amely a spektrum görbéje alatti 
területtel arányos) a hőmérséklet negyedik hatványával arányosan nő:  
 

4TE σ=  
 
Így pl. ha a sugárzó test hőmérsékletet 3000 K-ről 6000 K-re emeljük, a kibocsátott 
energia 16-szorosára nő. 
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A jelenség elméleti magyarázata 
 
A klasszikus fizikára épülő elméletek kudarcot vallottak a spektrumok leírását illetően. A 
legismertebb próbálkozások, amelyek Wien és Rayleigh-Jeans nevéhez fűződnek csak 
egy hullámhossztartományon írták le helyesen a jelenséget, az alacsony hullámhosszak 
esetén végtelen nagy energiát jósoltak (ultraibolya katasztrófa). 
 
Max Planck volt az, aki miután holtpontra jutott a klasszikus fizika eszközeivel, félretéve 
minden elméleti megfontolást egyszerűen megkereste azt a matematikai képletet, amely a 
spektrumokat helyesen leírta. A képlet melyet kidolgozott, tökéletesen leírta az 
eredményeket, csupán az elméleti háttere hiányzott. 
 
A képlethez vezető elméletet maga Planck dolgozta ki. Modelljében a test atomjait adott 
frekvenciával rezgő oszcillátoroknak tekintette, amelyek elektromágneses energiát 
nyelnek el az üregben lévő sugárzási térből, és elektromágneses energiát bocsátanak ki 
ugyanoda.  
 
Ahhoz, hogy képletét elméletileg igazolja, Planck-nak két igen radikális feltevést kellett 
tennie az oszcillátorokkal kapcsolatban: 
 
1) Az oszcillátorok energiája nem vehet fel bármilyen értéket, csak 
 

ν= hnE  
 
értékeket, ahol h a Planck-féle állandó, ν az oszcillátor frekvenciája, n pedig egész szám. 
 
2) Az energia kisugárzása és elnyelése is csak νh  adagokban, más néven kvantumokban 
történhet. 
 
A fenti feltevések gyökeresen ellentmondtak a klasszikus fizikának, így igen radikálisnak 
számítottak a század elején. Planck maga sem fogadta el őket, és sokáig próbálkozott 
azzal, hogy elméletét beillessze a klasszikus fizikába, sikertelenül. 
 
Mára már ismert, hogy az energia nem vehet fel akármekkora értéket, azaz kvantált. Ígu 
az energiafelvétel és leadás sem folytonos, az energia csak meghatározott adagokban 
vehető fel és adható le. Mindazonátal, makroszkopikus szinten, a mindennapi életben ezt 
a kvantáltságot nem tapasztaljuk, mivel egy energiakvantum igen kicsiny: a Planck 
állandó értéke h = 6,6 10-34 Js. 
 
Planck elméletét 1900 december 14-én terjesztette a Berlini Fizikai Társaság elé: e 
dátumra tehetjük a kvantumelmélet megszületését. 
 
Planck a kvantáltságot csak a testet alkotó oszcillátorok energiájára vonatkoztatta. Albert 
Einstein (1879-1955) volt az, aki a kvantáltságot kiterjesztette az elektromágneses 
hullámokra, és elnevezte a fény kvantumait fotonoknak. 
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Einstein a fotonelmélet segítségével képes volt megmagyarázni a fényelektromos hatás 
kísérleti tapasztalatait, amire a klasszikus fizika képtelen volt. Elméletéért 1921-ben 
Nobel-díjat kapott. 
  

 
 
 

A fényelektromos hatás 
 
 
A fényelektromos hatás az egyik legfontosabb jelenség, amely a fény részecske 
természetét bizonyítja. 
 
A jelenség során egy fémfelületből megvilágítás hatására elektronok lépnek ki (2. ábra).  
 

 
 

2. ábra. A fényelektromos hatás kísérletének vázlata. 
 
A kísérlet során a vákuumcsőben elhelyezett két elektród egyikét (fotokatód) fénnyel 
megvilágítják. A fémből kilépő elektronok (fotoelektronok) tetszőlegesen gyorsíthatók, 
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vagy lassíthatók az elektródokra kapcsolt U feszültséggel, és eljuthatnak az anódra 
létrehozva ott egy I áramot. 
 
A kísérlet során azt vizsgálták, mitől függ a kilépő elektronok száma és mozgási 
energiája. 
 
Az anódra eljutott elektronok számát az áramerősség jellemzi (I), mivel  
 

t
eN

t
QI ⋅== , 

 
ahol Q a töltés, t az idő, N az elektronok száma és e az elektron töltése. 
 
Az elektronok mozgási energiáját az a lassító feszültség ( 0U ) jellemzi, amely annyira 
lelassítja őket, hogy már nem képesek elérni az anódot. Ez esetben 
 

mEUe =⋅ 0 , 
 
azaz az elektromos tér által végzett munka legyőzi az elektronok mozgási energiáját 
( mE ).  
 
 
Megfigyelések 
 
A mért áramerősség (I) a következő módon függ a feszültségtől (U): 
 

 
 

3 ábra. A fényelektromos hatás áram-feszültség karakterisztikája. 
 
Az ábrából kiolvasható, hogy az elektronok száma (~I) arányos a fényintenzitással, 
mozgási energiájuk (~U0) azonban egyáltalán nem függ a fényintenzitásától. 
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Ezek a tapasztalatok nem magyarázhatóak a klasszikus fizika hullámelméletével, amely a 
fényt egy folytonos energiaáramként képzelte el: 
 

A hullámelmélet jóslatai Kísérleti eredmények 
 

ha a fény intenzitása nő, 
nőnie kellene az elektronok  

mozgási energiájának 
 

 
ha a fény intenzitása nő, 

nő a kilépő elektronok száma 

 
a hatást bármilyen frekvenciájú fény  

létre kellene hogy hozza 
 

 
a hatás csak a küszöbfrekvenciát ( 0ν ) 

meghaladó frekvenciájú fény hozza létre 
 

 
az elektronoknak késéssel kellene 

kilépniük, mivel a kilépéshez szükséges 
energia felhalmozásához idő kell 

 

 
a hatás azonnali 

 
 
A jelenség magyarázata 
 
1905-ben Einstein sorsdöntő feltételezést tett a fény természetével kapcsolatban, amely 
alapján képes volt megmagyarázni a fényelektromos hatást: 
 
A fény energiacsomagok (fotonok) halmazaként viselkedik. Egy elemi fénykvantum, 
azaz foton energiája ν= hE , ahol ν a frekvencia, h a Planck-állandó. 
 
Einstein elmélete szerint a fényelektromos hatás során egy foton energiáját egyetlen 
elektron teljesen elnyeli. A foton energiája fedezi az elektron kilépési munkáját (az 
elektronnak az atom kötelékéből történő eltávolításához szükséges energia, Φ) és az 
elektron mozgási energiáját: 
  

mEh +Φ=ν  
 
Mindez pontosan megmagyarázza a kísérleti eredményeket:  
 
1) Ha növeljük a fény intenzitását, a fotonok száma nő, így a nő a kilépő elektronok 
száma is, mivel egy elektron egy fotont nyel el.  
 
2) Növelve a fény frekvenciáját nő egy-egy foton energiája, így az elektronok mozgási 
energiája (ld. fenti képlet).  
 
3) Ha foton energiája kisebb mint a kilépési munka (Φ), nem lépnek ki elektronok. 
Határesetben a foton energiája éppen fedezi a kilépési munkát, azaz  
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Φ=ν0h  

 
ahol ν0 a küszöbfrekvencia.  
 
4) A hatás azonnali, mivel az energia koncentrált csomagokban érkezik. 
 
Einstein foton-hipotézise tehát pontosan leírta a jelenséget, azonban szöges ellentétben 
állt a klasszikus fizika fényről alkotott képével! 
 
Elméletét 26 évesen, 1905-ben közölte. Ez az év Einstein számára igen termékenynek 
bizonyult: ekkor közölte (1) a fotonok elméletét, (2) a Brown-féle mozgás leírását, (3) a 
speciális relativitáselméletet, és (4) az ezen elméletből eredő E=mc2 képlet egy korai 
alakját. Ez időben kishivatalnokként dolgozott egy svájci szabadalmi irodában, fizikával 
pedig csak szabadidejében foglalkozott. 
 

 
 
 

A fény kettős természete. Anyaghullámok 
 
 
 
A fény kettős természete 
 
A fényelektromos hatás bizonyítja, hogy a fény adott körülmények között részecskék 
halmazaként viselkedik. Más jelenségek azonban csak akkor magyarázhatók, ha 
hullámnak tekintjük. 
 
A fény tehát egyes jelenségekben hullámként, másokban részecskeként viselkedik. Íme 
néhány példa:  
 
Részecskejelleget hangsúlyozó jelenségek Hullámjelleget hangsúlyozó jelenségek 

hőmérsékleti sugárzás 
fényelektromos hatás 

Compton hatás 

interferencia 
diffrakció 
polarizáció 

 
A kétféle felfogást egységes leírási módban nem sikerült egyesíteni. Jelenlegi 
felfogásunk szerint a fénynek kettős jellege van: egyrészt energiája hν energiájú fotonok 
formájában terjed, másrészt hullámsajátságai vannak. 
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Anyaghullámok 
 
Louis de Broglie (ejtsd. döbroj) 1924-ben a következőt vetette fel: tudjuk, hogy a fény 
hullámtermészete mellett részecsketulajdonságokkal is bír. Miért korlátozódna csupán a 
fényre ez a fura kettősség? Miért ne feltételezhetnénk, hogy az anyagi részecskék szintén 
viselkedhetnek hullámként? 
 
De Broglie nem csak az anyaghullámok létezését jósolta meg, hanem megadta azok 
várható hullámhosszát. A de Broglie képlet segítségével kiszámolható egy p impulzussal 
(lendülettel, mv) rendelkező részecske hullámhossza (λ): 
 

mv
h=λ . 

 
Egy mozgó részecskéhez rendelhető hullám hullámhossza annál kisebb, minél nagyobb a 
részecske impulzusa. 
 
De Broglie ötlete csupán elvont elméletnek tűnt, egészen addig, amíg Clinton Davisson 
és Lester Germer 1927-ben a Bell Telephone Laboratories kutatóintézetében kimutatták, 
hogy elektronnyalábok fémfelületekről történő visszaverődésekor minimumok és 
maximumok figyelhetők meg, azaz interferencia jön létre. Más szóval az elektronnyaláb 
hullámként viselkedik. Az interferenciaminták alapján számolt hullámhossz pontosan 
egyezett azzal, amit de Broglie képlete jósolt! 
 
Elektronok tehát éppúgy viselkedhetnek hullámként, mint a fény. Hullámhosszuk 
azonban igen kicsiny. Elektronhullámok interferenciájának illetve diffrakciójának 
megfigyeléséhez azért volt szükség kristályrácsra, mert diffrakció akkor jön létre, ha a 
diffrakciós rács pontjai közötti távolság összemérhető a hullámhosszal (ld. 
röntgendiffrakció). 
 
A hullámhossz szab határt a fénymikroszkópok felbontóképességének is. Az 
elektronmikroszkópnak azért nagyobb a felbontása, mert a minta "megvilágítására" 
használt elektronnyaláb hullámhossza jóval kisebb mint a fényé. 
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