
Kísérlet, labor, műhely 

A FIZIKATÖRTÉNET KÍSÉRLETEIBŐL 
Sir Isaac Newton (1643-1727) angol fizikus és matematikus a géniuszok 

századában született a nagy előd, Galilei halálát követő évben, mintha csak a 
megkezdett mű folytatása lett volna a feladata. A csoda évére, 1666-ra, az 
annus mirabilis idejére esik legtöbb felfedezése.  A nevéhez fűződő főbb 
felfedezésekből  sorolunk fel, a teljesség igénye nélkül. A differenciál-  és 
integrálszámítás feltalálása (LeibnitzceI), a dinamika három alapaxiómájának 
a megfogalmazása, az általanos tömegvonzás törvényének a felismerése, a 
matematikai analízis alapjainak a lefektetése, a fény színszóródásával, terje-
désével, interferenciájával  kapcsolatos elvek kidolgozása. 

Newton a fényjelenségekkel azért kezdett foglalkozni, hogy csökkentse a 
lencsés távcső hibáit. 1671-ben készítette el a nevét viselő teleszkópját, a 
tükrös távcsövét, amelynek az elkészítését az alábbiak alapján ti is megpróbál-
hatjátok. Első változata elveszett, de a második a Royal Societynek ma is féltett 

•kincse. Ez a felirat  áll rajta: Invented  by  Sir  Isaac Newton  and made with  own 
hand, 1671. 

Newton 1700-ban a szextánshoz ha-
sonló műszert, kvadrást tervez, amellyel 
meg lehet határozni a csillagoknak a hori-
zont fölötti magasságát, és kronométerrel 
táblázatok alapján a hajók földrajzi  helyze-
tét. Az eszköz sosem készült el, a terv csak 
Newton halála után került elő, de a szex-
tánst már akkor feltalálták (Hadley, Godf-
rey). , , „ 

Newton tavcsövenek tüköratmeroje kb. 
2,5 cm volt, fókusztávolsága mintegy 15 
cm. A tükröt saját maga csiszolta. Csak 
nagyon elszánt kísérletezők próbálkozza-
nak tükörcsiszolással, igen kényes műve-
let. Ma már a tükör beszerezhető. 

Egy tükrös távcső készítése. 
Szórakozásból, a működési elv megértésének a kedvéért meg Newton 

iránti tiszteletből ajánljuk egy tükrös távcső megépítését, amellyel viszonylag 
élvezhető kép állítható elő a Hold krátereiről. Nagyobb tejporos doboz aljára 
szorítsuk be a borotválkozó tükör homorú tükrét. Vetítőgeppel világítsunk a 
tükörre, és füstöt fújva rá, állapítsuk meg a fókuszát. A fókuszpont és a tükör 
közé helyezzünk 45°-os szög alatt síktükröt, hogy a fókusz a doboz falára 
essen. Fúrjuk át a doboz falát ezen a helyen, és forrasszunk  rá egy csövet, 
amelyben a szemlencse (nagyon kis fókusztávolságú sík domború lencse) 
mozgatható. Jó, előzőleg, beepítés előtt kipróbálni a rendszert, bemérni pon-
tosan a távolságokat. Gondoskodni kell a kis méretű, ellipszis alakúra kivágott 
síktükör rögzítéséről. A síktükör méretére a füsttel láthatóvá tett fénypászma 
alapján lehet következtetni. Ne legyen a kelleténél nagyobb, mert sokat takar 
el a beérkező fénynyalábból. A teleszkópot fényképezőgép-állvány csuklójára 



fogjuk fel, hogy könnyen ráállíthassuk a Hold irányára, és hogy időnkénti 
utánállítással az elmozduló Holdat követni lehessen. 

Készítsünk Kepler távcsővet 
Ha nem áll rendelkezésetekre homorú tükör, de mindenképpen vizsgálni 

szeretnétek a Hold krátereit, egyszerűbb megoldást javasolunk. Készítsetek 
Kepler-távcsővet  (csillagászati távcsövet). A latszerészboltból beszerezhettek 
például egy +2 dioptriás szemüveglencset, meg egy +20 dioptriás síkdomború 
lencsét. Az előbbinek a fókusztávolsága 50 cm, az utóbbinak 5 cm. Ezt 
napfénnyel könnyen leellenőrizhetitek, mert ekkora távolságban gyújtja meg a 
papírt. Az utbbi lencse helyett megfelel egy filatélista nagyító is vagy fényképe-
ző objektív. A két lencsét egy két részből álló, egymásba csúsztatható cső két 
végére illesztitek. A csövet kartonpapírból készíthetitek, hossza a két lencse 
fókusztávolságainak az összegével, a távcső nagyítása pedig az arányával 
egyenlő. A mi esetünkben ez a két érték 55 cm, illetve 10. 

A Galilei-féle  távcső  szemlencséje is nagy dioptriájú, csak negatív (szó-
ró)lencse, a cső hossza a fókusztávolságok különbsége. A kép egyenes állású, 
de a látómező kisebb, mint a Kepler-távcsőnél. 

Ajánlatos félholdat megfigyelni, különösen az árnyékvonalhoz közeli kráte-
reket. 

Kovács Zoltán 


