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a Fény Nemzetközi Éve Programbizottság elnöke

Az Európai Fizikai Társulat (EPS) ráirányítva
a figyelmet arra, hogy milyen fontos szerepet
játszik a fény életünkben, megszerezte az
UNESCO és az ENSZ támogatását, és segít
ségükkel 2015-öt a fény nemzetközi évének
választották, világeseménnyé emelve ezt a
kezdeményezést.
Magyarország egyrészt az EPS-en keresztül csatlakozott az európai kezdeményezésekhez, másrészt itthon megrendezendő kiterjedt
eseménysorral kívánja a hazai közvélemény
figyelmét felhívni a fény tudományra, oktatás
ra, technológiára, művészetekre, tehát az élet
minden területére kiható fontos szerepére.
Fontos, hogy a tanulóifjúság aktívan részt
vehessen az eseményeken, hiszen a mai diákok
lesznek a jövő kutatói, mérnökei, művészei.
Hazánk nemes hagyományokkal büszkél
kedhet mind az optikai tudományok, mind
a művészetek területén. Csak néhányat említve: a világkarriert befutott Petzvál-lencse a
19. század közepén született, a Magyar Optikai
Művek pedig 1876-ban alakult meg. A Jánossy
Lajos professzor által kezdett optikai kutatások a KFKI-ban világhírnévre jutottak, korán
megszülettek a magyar lézerek, és az attosze
kundumos lézer (ELI-ALPS) első ötlete a
világot egy évtizeddel megelőzve Magyarországon, Szegeden fogalmazódott meg.
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Ezért is kötelességünk, hogy 2015-ben
nagy figyelmet szenteljünk a fény tudományos, oktatási, technológiai, orvosi, továbbá
művészeti alkalmazásainak, valamint annak,
hogy ezeket a magyar közvélemény elé tárjuk
az oktatás, a média és a szakmai fórumok
csatornáin keresztül. A Magyar Tudományos
Akadémia és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat időben felismerte ennek a tevékenységnek
a fontosságát, és országos összefogás élére
állva próbál megfelelni az ezzel kapcsolatos
elvárásoknak.
A Fény Nemzetközi Évéhez kapcsolódó,
az egész országra kiterjedő hazai események
összehangolására az MTA kezdeményezésére
megalakult a Fény Nemzetközi Éve Programbizottság, amelyben a tudomány, az oktatás,
a művészet és a programhoz kapcsolódó
szervezetek képviselői vesznek részt.
Ezért természetes, hogy az MTA folyóira
ta, a Magyar Tudomány is tematikus számot
jelentet meg, melyben néhány, a tudományos
programokhoz kapcsolható cikket közlünk
a csillagászattól az atomok világáig terjedő
spektrumból, és bepillantást engedünk a ma
gyarországi fényművészet kulisszái mögé is.
A paletta természetesen sokkal színesebb,
ezekről a média más nyomtatott és elektroni
kus fórumain bőven szerezhető információ.

Ha megkérnénk az utca emberét, hogy nevezze meg világunk legjelentősebb fényforrását, szinte biztosra vehetjük, hogy a Napot
említené elsőként. „De mi a helyzet éjszaka?”
– próbálhatnánk keresztkérdésünkkel sarokba
szorítani, de ekkor valószínűleg a Holdat
(ami a Nap fényét veri vissza), illetve a csillagokat említené, és csak ezután következnének
a mesterséges fényforrások. Mivel Napunk
is csillag, bizonyosan kijelenthetjük tehát,
amit a cím is állít, hogy a csillagok az univerzum fényforrásai. 2015-ben, a Fény Nemzetközi Évében megjelenő jelen cikkgyűjtemény
tehát nem lehet teljes egy csillagoknak szentelt írás nélkül. Ennek a cikknek a szerzője
nem csillagász, hanem a csillagok belsejében
zajló magreakciókat kutató tudománnyal,
nukleáris asztrofizikával foglalkozik. Ezért a
csillagok fényét inkább annak kiváltó okai, a
háttérben zajló folyamatok szemszögéből
vizsgáljuk. Magát a fényt is a hétköznapinál
tágabban értelmezzük, amint sorba veszünk
különböző típusú csillagokat, illetve az általuk
kibocsátott sugárzást.
A Nap látható fénye
Kezdjük utazásunkat legfontosabb csillagunkkal, a Nappal! Mit is értünk pontosan
napfény alatt? Az 1. ábrán a Nap fényének

spektruma látható, azaz a földet elérő fény
mint elektromágneses sugárzás intenzitása a
hullámhossz függvényében. Mint látható, az
intenzitás eloszlása egy határozott maximumot mutat a 450-500 nm-es hullámhosszaknál. Szintén látható az ábrán sima lefutású
görbével ábrázolva egy 5800 K hőmérsékletű
fekete test mint hőmérsékleti sugárzó színképe. A két görbe igen hasonló jellege arra enged következtetni, hogy a Nap fénye első
közelítésben hőmérsékleti sugárzás, mégpedig egy körülbelül 5800 K hőmérsékletű test
sugárzása. Szembetűnő, hogy a sugárzás
spektrumának maximuma igen közel esik
szemünk érzékenységének maximumához.
Ez nyilván nem véletlen: az evolúció az olyan
szem kialakulásának kedvezett, amely a természetes fényforrás lehetőségeit minél jobban
ki tudja használni.
De miből áll a Nap, és miért izzik ilyen
forrón? Ezekre a kérdésekre szintén a sugárzás
spektruma, illetve annak a feketetest-sugárzástól való eltérése adja az elsődleges információt. A spektrumban található éles mélyedések, a színképvonalak a csillag anyagi ös�szetételéről tanúskodnak (a legerősebbeket
felfedezőjükről Fraunhofer-féle vonalaknak
is nevezzük). A csillag fényéből a légkörében
lévő gázok a rájuk jellemző hullámhosszakon
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