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Látás 

FIZIKAI ALAPOK 

Elektromágneses spektrum 
A teljes elektromágneses spektrum: ~10–14 m (kozmikus sugárzás) – ~106 m (rádióhullámok) 

hullámhossz tartományba esik 

Az emberi szem a kb 400 nm – 800 nm közötti tartományt érzékeli, ez a látható elektromágneses 

tartomány.  

 

 

Fénytörés 
A felületre érkező fénysugár és a beesési merőleges által bezárt 

szög a beesési szög (α), a megtört fénysugár és a beesési merőleges 

közti szög a törési szög (β). 

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

2. A merőlegesen beeső fénysugár nem törik meg. 

Snellius-Descartes törvény: 

A beesési szög szinuszának és a törési szög szinuszának hányadosa 

egyenlő a két közegben mérhető terjedési sebességek 

hányadosával, illetve a két közegben mérhető hullámhosszak 

hányadosával. Ez meghatározza a két közegre jellemző állandót, a 

törésmutatót. 
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Optikai lencsék 
Az optikai lencsék olyan, általában üvegből 

készült testek, amelyeknek felülete 

kétoldalt gömb- vagy egy gömb- és egy 

síkfelület. Megkülönböztetünk konvex 

(középen vastagabb) és konkáv (szélen 

vastagabb) lencséket. 

A lencse fõtengelye (optikai tengelye) a gömbfelületek középpontján átmenő egyenes.  

A konvex (domború lencsék) a fényt egy pontba gyűjtik, tehát gyűjtőlencsék.  

A konkáv (homorú lencsék) a fényt szórják, tehát szórólencsék. 
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A lencserendszerek, mint amilyen az emberi szem is, közös főtengelyű lencsékből állnak, és együttes 

leképezésük adja az eredő képet. 

AZ EMBERI SZEM FELÉPÍTÉSE:  

külső réteg: ínhártya (sclera), szaruhártya (cornea) 

középső réteg: érhártya (choroidea), sugártest (corpus 

ciliare), szivárványhártya (iris), sugárizom (musculus 

ciliaris), lencsefüggesztő rostok (zonula ciliaris), lencse 

(lens oculi) 

belső réteg: ideghártya (retina), benne sárgafolt (macula 

lutea), közepén fovea centralis, vakfolt (discus nervi 

optici) 

Átmérője kb 2,5 cm, belső (túl)nyomása kb 20 mmHg (2,7 kPa). 
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Akkomodáció  (távolsági alkalmazkodás) 

A szem törőereje  

Az emberi szem törőereje ~60–65 dpt:  

o levegő–szaruhártya határán 48 dpt 

o szaruhártya–csarnokvíz határán –6 dpt 

o csarnokvíz–lencse határán: 8 dpt 

o lencse-üvegtest határán: 8–12 dpt 

Az akkomodáció folyamata 

1. musculus ciliaris (körkörös izom) megfeszül 

2. lencsefüggesztő rostok ellazulnak 

3. szemlencse domborodik: törőerő növekszik 

4. közelre fókuszálás 

 

A retina  
A szem legbelső rétege, számos sejttípus található benne, a legfontosabbak: 

- fotoreceptorok (csapok, pálcikák): fény 

átalakítása ingerületté 

- bipoláris sejtek: az információt 

továbbítját a fotoreceptoroktól 

- ganglionsejtek: bipoláris sejteket 

összefogja (jel konvergencia), axonjai 

formálják a látóideget 

- pigment sejtek: a receptorsejtek mögött 

nagy melanin-tartalmú pigmentek 

vannak, amelyek elnyelik a az áthaladó 

fényt, csökkentik a reflexiót. 

Fotoreceptorok: 

Pálcika (kb 120 millió) Csap (kb 6,5 millió) 

főleg a retina periférikus részén, sárga foltban 
nincs 

sárga foltban kizárólag csapok, periféria felé 
csökken 

külső szegmentuma 1000-1500 lapos membrán 
vezikulumot (látókorong, disc) tartalmaz 

a külső szegmentum membrán- 
betüremkedésekből áll 

fényelnyelő pigment: rodopszin fényelnyelő pigment: jodopszin 

érzékenyebb: 1 foton ingerületet válthat ki 4-6 foton képes ingerületet kiváltani 

szürke árnyalatokat detektál színlátásért felelős 

rosszabb térbeli felbontás a finom részletek látásáért felelős 



4/6 

A LÁTÁS FOLYAMATA 

A fotoreceptorok molekuláris folyamatai 

Rodopszin molekula  

A pálcikák fényérzékeny molekulája 

Membrán korongokban található transzmembrán fehérje  

Rodopszin = Opszin (fehérje) + Retinál (kromofór) 

Foto-izomerizáció: fényabszorpciókor a retinal konformáció változáson (izomerizáció) megy át, 11-cisz 

konformációból csupa-transz konformációt vesz fel: 

 

Fontonabszorpció nélkül a fotoreceptorok folyamatosan gátló neurotranszmittert (glutamát) 

szekretálnak, mert a cGMP molekulák a Na+-csatornákhoz kötve vannak és azokat nyitott állapotban 

tartják.  

 

Fotonabszorpciót követő molekuláris folyamatok  

1. a rodopszin fotont nyel el 

2. retinal izomerizálódik, leválik az opszinról 

3. az opszinban konformáció változás történik 

4. az intracelluláris térben transducin (heterotrimer G-protein) molekula aktiválódik 

5. cGMP-foszpfodiészteráz molekula aktiválódik 

6. cGMP hidrolízis, cGMP szint lecsökken 

7. Na+-csatorna bezáródik (sötétben nyitott) 

8. Na+ ion beáramlása gátlódik 

9. a „szivárgó K+ csatornák miatt a sejt hiperpolarizálódik (kb –70 mV-ra) 

10. gátló neurotranszmitter szekréció lecsökken 

11. posztszinaptikus bipoláris sejt aktiválódik 

 

Tehát a fény a gátlás gátlásával (a gátló neurotranszmitterek szekréciójának blokkolásával) stimulációt 

eredményez.  
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A szem felbontóképessége 
 

A képalkotás felbontásának hullámoptikai határa: 

Lencsén áthaladó fénynyaláb a fókuszpontban 

diffrakció-limitált mintázatot hoz létre (Airy-

korongok). 

Két pontot (pl.: két csillagot) akkor 

különböztetünk meg, ha a két pont 

leképezésekor a két Airy-korong nem lapolódik 

át.  

A felbontóképesség határának tekinthető (megállapodás szerint) az az eset, amikor a két korong 

központja közötti távolság éppen a korongok sugara (“félig”-átlapolt).  

A legkisebb szögtávolságban lévő, de még megkülönböztethető pontok:     1,22H
d


   

ahol H a legkisebb látószög, amely két különálló pontot meg tud különböztetni, d a pupilla átmérője, 

 a hullámhossz.  

Példa:  - ha λ = 800 nm, d = 2 mm, akkor a legkisebb látószög 1.68’ 

 - ha λ = 400 nm, d = 2 mm, akkor a legkisebb látószög 0.8’ 

 

 A szem felbontásának biológiai határa 

a receptorsejtek méretéből adódik 

Ha két aktív receptorsejt között egy inaktív található, akkor kölönálló pontoknak láthatjuk az aktívakat.  

A csapok átmérője kb 2 um, ehhez számolt legkisebb látószög kb 1’ (szögperc). 

(Ez megegyezik kb a felbontóképesség hullámoptikai határával.) 

  

 



6/6 

SZÍNLÁTÁS 

A szín érzet, nem fizikai tulajdonság  

Fény fizikai tulajdonságai (ami ingerel): intenzitás, 

hullámhossz 

3 különböző csap típus (opszin tartalmuk alapján): eltérő 

spektrális érzékenység: 

- S-csap: rövidhullám-érzékeny (420 nm, ibolya szín) 

- M-csap: középhullám-érzékeny (530 nm, zöld szín) 

- L-csap: hosszúhullám-érzékeny (560 nm, sárga szín) 

Csapok válasza független a hullámhossztól csak az elnyelt 

energiától függ 

A szín lehet:  

- a fény tulajdonsága (frekvencia/hullámhossz) 

- a tárgyak tulajdonsága (mely hullámhosszakat nyeli el/melyeket reflektál) 

- az érzékelés tuladonsága (szubjektív)  

 

 

Színérzet kialakulása: 

- hullámhosszra szelektiven érzékeny csapok 

- hiperpolarizált csapok aránya: minél több csap minél nagyobb területen aktiválódjon 

- elnyelési tartományok közti átfedések: intenzitáskülönbség 

- korábbi tapasztalatok (automatikus korrekció) 

 


