7. Marik M. (szerkesztõ): Csillagászat. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
8. Brosche, P., Sündermann, J.: Tidal Friction and the Earth’s Rotation. Springer: Heidelberg, Berlin, New York, 1978.
9. Varga P.: A naphosszúság változása – Hatásai a Föld és az élet
fejlõdésére. Természet Világa 145 (2014) 546–548.

10. Horváth G.: A holdak kötött keringése, az árapály-effektus és az
árapályfûtés. Fizikai Szemle 41 (1991) 79–88.
11. Scrutton, C. T.: Periodic growth features in fossil organisms and
the length of the day and month. In: Brosche P., Sündermann J.
(editors) Tidal Friction and the Earth’s Rotation. Springer: Heidelberg, Berlin, New York, 1978.

www.fizikaiszemle.hu/mellekletek

FESTMÉNYEKEN MEGFIGYELHETÕ HOLDILLÚZIÓRÓL
SZÓLÓ VIDEOKLIP
Kovács Zoltán, Udvarnoki Zoltán, Papp Eszter, Horváth Gábor
Környezetoptika Laboratórium, Biológiai Fizika Tanszék, ELTE

Holdillúziónak nevezzük azt a vizuális érzékcsalódást,
amikor a horizont közelében lévõ hold- és napkorongot vagy csillagképet nagyobbnak érzékeljük, mint az
égbolton magasabban, például a zenit közelében elhelyezkedõt. A Fizikai Szemle 2020. decemberi és 2021.
januári számában jelent meg A holdillúzió pszichofizikai vizsgálata festményeken és természetfotókon címû
kétrészes cikkünk. Ennek 1. részében a holdillúziót
magyarázó fontosabb elméleteket foglaltuk össze, valamint áttekintettük e vizuális érzékcsalódást vizsgáló
jelentõsebb pszichofizikai kísérleteket és azok
eredményeit [1]. A 2. részben pedig a saját holdillúziós pszichofizikai kísérleteinket és eredményeit mutattuk be [2].
Idõközben elkészítettünk egy videoklipet,
amelyben a cikkünkben vizsgált 100 holdas/napos festmény minden egyes eredeti képe után annak olyan változata látható, amin a hold/napkorongot a valódinak becsült méretében ábrázoltuk.
Mindezt négy klasszikus zeneszám háttérkíséretével: Claude Achille Debussy (1862–1918): Clair de
lune, Ludwig van Beethoven (1770–1827): Mondscheinsonate, Eric Alfred Leslie Satie (1866–1925):
Gnossienne 1, Fryderyk Franciszek Chopin (1810–
1849): Nocturne, opus 9, numero 2.
A klipp szövegrészei angol nyelvûek. Minden festmény mellett megjelenik a címe, a festõ
neve, az alkotás éve (ahol ismert) és a holdillúzió százalékban mért Q = rfestett/rvalós mértéke,
ahol rfestett a festõ által ábrázolt hold/napkorong
sugara, rvalós pedig a valódi sugár becsült értéke. A becslés módját részletesen leírtuk a cikkünkben [1, 2]. Ha Q > 1, akkor a festett hold/
napkorong nagyobb a valódinál, azaz a festõt
megtévesztette a holdillúzió. Q < 1 esetén a
mûvész a valósnál kisebbnek festette a hold/
napkorongot. Az 5 perc 33 másodperc idõtartamú videoklip a http://fizikaiszemle.hu „mellékWWW.FIZIKAISZEMLE.HU/MELLEKLETEK

letek” menüpontján keresztül, illetve a http://fizikai
szemle.hu/extra/holdilluzio helyen tekinthetõ meg.
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