SZKA208_17

Fényjelenségek
a természetben

tanULÓI

FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN – 8. évfolyam

185

17/1 FÉNYTÁVIRAT
KARVEZETŐ
Dehát mikor dőlt romba Trója városa?
KLÜTAIMÉSZTRA
		
E nappalunkat megszülő múlt éjszaka.
KARVEZETŐ
Ki hozhatott hírt róla akkor íly hamar?
KLÜTAIMÉSZTRA
Héphaisztosz, Ída-hegyről küldve tűz-sugárt;
a láng a lángot küldte tűzfutár gyanánt:
az Ída-bérc a Hermész-szirtre dobta át,
Lémnosz-szigetre; s ezt a nagy fényt Zeusz magas
athószi orma harmadikként kapta meg:
utána át a tenger hátán messzire
az izmos fény, mint kedve tartja, vándorol
——————————————
aranysugáru fáklya, mint ha éjbe nap,
emelkedik s ad hírt Mákisztosz ormain;
és ez se késett, nem nyügözte szunnyadás,
tovább lobogta híradóként, mit kapott,
és szállt a fény az Euriposz-habok felé,
fölverni messzi Messzapiosz-hegy őreit:
tűzzel feleltek ők is, s küldték már tovább,
etetve száraz hanga-boglyákkal tüzük:
s a fény sosem homályosulva felszökellt,
az Ászóposz-síkságon át, miként a hold
sugára, ért Kithairón ormához, hogy ott
a híradó láng új sorát serkentse föl:
s a messzirőljött fényre nem mondott nemet,
de még nagyobb tüzet rakott az őrcsapat;
a Gorgópisz taván is átfutott a fény;
s midőn az Aigiplankton ormáig hatolt,
halasztás nélkül tűzrakásra buzditott;
s ott visszanemfogott erővel küldenek
nagy lángszakállt, mely végig a Szarón-öböl
vizébe nyúló szirtfokon lobog tovább;
szökkent, röpült a láng, elérte végül is
Arakhné városunkkal szomszéd őrfokát,
s utána már az Átridák lakára szállt
az Ída-bérci tűz nem-fattyu magzata.
A fáklyahordozóim íly szabály szerint
egymást cserélve végezték parancsomat:
s a kezdő és végső futó győz egyaránt;
lásd, íly bizonyságom van; íly tanújelem,
Trójából férjem ezzel küldött hírt nekem.
Aiszkhülosz: Agamemnón; 278–316 sor;
Devecseri Gábor fordítása
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17/2 KÜLÖNBÖZŐ FÉNYJELENSÉGEK
Témakártyák
napfogyatkozás

sarki fény

hulló csillagok

szivárvány

villám

gömbvillám

napkelte és napnyugta

napfogyatkozás

sarki fény

hulló csillagok

szivárvány

villám

gömbvillám

napkelte és napnyugta

napfogyatkozás

sarki fény

hulló csillagok

szivárvány

villám

gömbvillám

napkelte és napnyugta

napfogyatkozás

sarki fény

hulló csillagok
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17/3 A TÉMA ÁTTEKINTÉSE
Csoportos feladatlap
A választott téma: ...........................................................................................................................
Szempontok
A jelenség leírása

A jelenség fizikai
magyarázata

Egy irodalmi
vagy mitológiai
történet

Ami már most eszünkbe jut

A többiektől kapott ötletek
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17/4a A NAPFOGYATKOZÁS
Szemelvény
Napfogyatkozás akkor következik be, amikor három égitest – a Nap, a Hold és a Föld – egy
vonalba kerül.
A Hold – Föld körüli pályáján – elhalad a Nap előtt, és a Hold árnyéka a Föld felszínének
egy adott helyére vetül. Az árnyék legbelső részébe nem jut napfény. A Földön a teljes
árnyékban tartózkodó személy számára a napkorongot teljesen eltakarja a Hold.
Ha olyankor következik be fogyatkozás, amikor a Nap a legközelebb van a Földhöz, a
Hold pedig a legtávolabb, akkor a Hold nem képes teljesen eltakarni a Napot, és korongja
körül fénylő szegély formájában kiragyog a napkorong. Az ilyen fogyatkozás neve gyűrűs
napfogyatkozás.
Hazánkban utoljára 1999. augusztus 8-án volt látható, és legközelebb
2081. szeptember 3-án lesz megfigyelhető.
A Britannica Hungarica (2007) szócikke alapján
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17/4b A SARKI FÉNY
Szemelvény
Más néven AURÓRA vagy AURORA POLARIS, felsőlégköri fényjelenség; főként a magas
szélességi fokokon figyelhető meg.
A légkörön kívülről érkező töltéshordozó részecskék (elektronok, protonok) és a felsőlégköri atomok kölcsönhatásai révén jön létre. Ilyen kölcsönhatások zajlanak le a Föld mágneses pólusait körülvevő zónákban.
A sarki fény nagyon változatos formákban jelenik meg, lehet fényes függönyszerű, ívelt,
szalagos és foltszerű. Az egyenletes ívelt forma a legstabilabb, sokszor órákig is látható
észrevehető változás nélkül.
A sarki fényt létrehozó folyamatok még nem teljesen ismertek. Az azonban már bizonyos,
hogy a Föld mágneses tere a napszéllel a Föld közelébe érkező töltött részecskéket befogja,
és a mágneses pólusok felé vezeti. Ezek a részecskék oxigén- és nitrogénatomokkal ütköznek. Az ütközések során elektronok lökődnek el, és gerjesztett állapotú ionok maradnak
hátra. Ezek az ionok különböző frekvenciájú fényeket sugároznak, s ily módon hozzák
létre a sarki fény jellegzetes (vörös és zöldeskék) színeit.
A Britannica Hungarica (2007) szócikke alapján

190

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

tanULÓI

17/4c A HULLÓ CSILLAGOK
Szemelvény
A meteor más néven HULLÓCSILLAG, az égbolton felvillanó fénycsík; egy kicsiny, kőzetvagy fémes anyagú testnek a Föld légkörébe ütközése és elpárolgása során jön létre.
Az üstökösökből kiszabaduló por szétoszlik az üstökös pályája mentén. Ha Földünk áthalad egy ilyen poráramon, az abban található részecskék belépnek a légkörbe és kb. 100
km magasan elégnek - meteort, népies nevén hullócsillagot látunk. Mivel rengeteg üstökös létezik, az egész Naprendszer poros vidék, így minden éjszaka láthatunk hulló csillagokat. Az év bizonyos szakaszaiban, amikor egy-egy sűrűbb meteorfelhőn haladunk át,
meteorhullás látható. Ilyen napok pl. január 3/4, augusztus 12/13, vagy november 13/14.
Az átlagos meteorjelenséget létrehozó részecske nem nagyobb egy porszemcsénél. Nagy
fényességét hatalmas, 10-60 km/s közötti sebességének köszönheti. A fénye eredete egyrészt heves elégés, másrészt a légkör ionizálása. Egy teniszlabda méretű meteor telehold
fényességű hullócsillagként jelenhet meg. A földi kövekhez hasonló lehullott meteorokat
nehéz, a főleg fémeket tartalmazókat könnyebb megtalálni. Az Antarktisz hófehér jegén
sokat gyűjtöttek. Némelyik meteor anyagának vizsgálata arra utalt, hogy a Holdról vagy a
Marsról származik.
A Britannica Hungarica (2007) szócikke alapján
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17/4d A SZIVÁRVÁNY
Szemelvény
A szivárvány színes körívek sorozatából álló fényjelenség; akkor tűnik fel, ha egy távoli
fényforrás (többnyire a Nap) fénye vetül az eső, a köd vagy valamilyen vízpermet finom
cseppecskéire. Mindig a Nappal ellentétes irányban látható.
A legfényesebb és leggyakrabban látható, ún. főszivárvány, színes fénysugarait a vízcseppecskékbe belépő fény törése és a cseppek belsejében történő egyszeri visszaverődése
hozza létre. Minthogy a különböző színű fénysugarak csekély mértékben ugyan, de másmás szöggel térülnek el, a beérkező fehér fény alkotórészeire bomolva hagyja el a vízcseppet.
E szivárvány ívének belülről kifelé haladva ibolya, kék, zöld, sárga, narancs, illetve vörös
színűek a sávjai.
Olykor egy második, jóval halványabb mellékszivárvány is megfigyelhető, melyben a színek sorrendje fordított, mint a főszivárványban. Ezt az ívet a cseppecskékben végbemenő
kétszeri visszaverődés hozza létre. A további, három vagy még több belső tükröződéssel
létrejövő mellékszivárványok már rendkívül halványak, ezért csak nagy ritkán láthatók.
A Britannica Hungarica (2007) szócikke alapján
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17/4e A VILLÁM
Szemelvény
A villám látványos fényjelenséggel járó légköri elektromos kisülés.
Zivatarok idején a villám létrejöhet:
–
egy felhőn belül,
–
felhők között,
–
egy felhő és a levegő, illetve
–
egy felhő vagy a földfelszín között (földvillám).
A villámok kialakulásakor a zivatarfelhőkben levő vízcseppecskék a légáramok hatására
mozognak, súrlódnak és eközben elektromosan feltöltődnek. Újraegyesülésüket a köztük
levő levegő megakadályozza. A gravitáció folytán a negatív töltést hordozó csapadékelemek a felhő alsó részén halmozódnak fel, míg felül pozitív töltés alakul ki. Elektromos
kisülés jön létre amikor a töltésfelhalmozódás elér egy határértéket.
A villámot elővillám vezeti be, amely több lépésben ionizálja a levegőt, és így egyre nagyobb szakaszát teszi vezetővé.
A villámlást hő-, fény- és hangjelenség (mennydörgés) kíséri.
A villámhárító fémből (rendszerint rézből) készült rúd; felfogja a kisülést, majd annak
áramát a talajba vezetve megóvja a létesítményt a villám okozta kártól. Mivel a villám
rendszerint a környék legmagasabb objektumába vág bele, a villámhárítót a létesítmény
csúcsára helyezik, majd kis ellenállású vezetékkel földelik. Épületeknél magát a talajt
használják földelés gyanánt, hajók esetében pedig a vizet.
A villámhárító egy kúp alakú térrészt véd, amelynek sugara a talajon nagyjából megegyezik a villámhárító magasságával.
A Britannica Hungarica (2007) szócikke alapján
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17/4f A GÖMBVILLÁM
Szemelvény
A gömbvillám olyan légköri jelenség, amely több centiméter átmérőjű mozgó, fénylő
gömb formájában jelenik meg. Általában a földfelszín közelében fordul elő zivatarok idején, és vörös, narancssárga vagy sárga színű lehet. Gyakran sziszegő hang és jellegzetes
szag kíséri. Csak néhány másodpercig látható, és hirtelen tűnik el, csendesen vagy robbanásszerűen. A gömbvillám tüzet okozhat, és megolvaszthatja a tárgyakat. A közönséges
villámmal való kapcsolata, ha egyáltalán van ilyen, bizonytalan, és kialakulásának oka
sem ismeretes.
A villámhárító fémből (rendszerint rézből) készült rúd; felfogja a kisülést, majd annak
áramát a talajba vezetve megóvja a létesítményt a villám okozta kártól. Mivel a villám
rendszerint a környék legmagasabb objektumába vág bele, a villámhárítót a létesítmény
csúcsára helyezik, majd kis ellenállású vezetékkel földelik. Épületeknél magát a talajt
használják földelés gyanánt, hajók esetében pedig a vizet.
A villámhárító egy kúp alakú térrészt véd, amelynek sugara a talajon nagyjából megegyezik a villámhárító magasságával.
A Britannica Hungarica (2007) szócikkei alapján
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17/4g A NAPKELTE ÉS A NAPNYUGTA
SZEMELVÉNY
Napkelte: az az időszak, amikor úgy látjuk, hogy a Nap a látóhatár fölé emelkedik,
keleten.
Napnyugta: az az időszak, amikor úgy látjuk, hogy a Nap látóhatárunk alá bukik,
nyugaton.
A Föld alakjából, tengelyferdeségéből, forgásából és keringéséből sok olyan dolog
következik, amelyek alapvetően meghatározzák mindennapi életünket, tevékenységeinket. Mivel a Föld állandóan forog a tengelye körül, mindig másik oldala fordul
a Nap felé.
A keringése és a tengelyferdesége miatt van, amikor rövidebb ideig, és van, amikor
hosszabb ideig nem látjuk a Napot.
Ehhez mérten a napkelte és a napnyugta is más-más időpontokra esik az év során. Télen
sokkal később kel fel a Nap és korábban sötétedik be, mint nyáron.
A napkelte az év során csak kétszer esik egybe a „napkelettel”, vagyis csak kétszer kel
pontosan keleten: március 21-én és szeptember 23-án. Ezeken a napokon a Nap pontosan
nyugaton nyugszik. Ilyenkor a Föld minden pontján egyenlő hosszúságú a nappal és az
éjszaka, vagyis 12-12 óra. Ezt a két nevezetes napot tavaszi és őszi napéjegyenlőségnek
nevezzük. Előbbi a csillagászati tavasz, utóbbi a csillagászati ősz kezdetét jelzi.
A Sulinet adatbázisa alapján
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17/5 FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN
Honlapgyűjtemény
Csillagok
http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/20051115szaguldo.html
Hullócsillagok
http://www.sulinet.hu/fizika/anyagok/hull.htm
Sarki fény
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/fizika/opt/lf1/sark.htm
Szivárvány
http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/miert/m99/szivarvany.html
Villám
http://sagv.gyakg.u-szeged.hu/tantargy/Fizika/el/vill/VILLKEL.HTM
Gömbvillám
http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2000/0021/tudvil/tudvil5/tudvil5.html
Nap
http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/nap.htm
http://indykfi.atomki.hu/kisfiz/JARDANYB/virtour/kaft.htm
Napfogyatkozás
http://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv99/tv9908/napfogy.html
Naplemente
http://naplemente.tar.hu/termeszet3.htm
http://index.hu/tech/urkutatas/kekmars0302/
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=4838 (kék naplemente a Marson)
http://medvegyu.organic.hu/2004_12_Skalka/01/slides/99730021.JPG.html
Holdfogyatkozás
http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/naphfogy.htm
Üstökösök
http://www.cab.u-szeged.hu/local/naprendszer/halley.htm
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17/6 FÉNYJELENSÉGEK A TERMÉSZETBEN
Adatgyűjtő lap
Témakör

Résztéma

Napfogyatkozás

Jelenség
Magyarázat
Történet

Sarki fény

Jelenség
Magyarázat
Történet

Hulló csillagok

Jelenség
Magyarázat
Történet

Szivárvány

Jelenség
Magyarázat
Történet

Villám

Jelenség
Magyarázat
Történet

Gömbvillám

Jelenség
Magyarázat
Történet

Napkelte és
napnyugta

Jelenség
Magyarázat
Történet

Új információk (kulcsszavak)

