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1. fejezet - Optika feladatgyűjtemény 

1. 1.1 Bevezetés 

A „Fizika feladatgyűjtemény” első Optika modulja a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Fizika tantárgyának tananyaga alapján készült. 

A modul feladatgyűjtemény jellegűen, a földmérő-földrendező nappali és levelező tagozatos hallgatók optika 

tananyagát, a feladatok segítségével dolgozza fel. Ezeknek a feladatoknak egy része más 

feladatgyűjteményekben, esetenként érettségi vagy versenyfeladatok között is megtalálható, de olyan speciális 

feladatokat is közlünk, amelyeket a karon szerzett több éves oktatói tapasztalataink alapján megoldásra 

érdemesnek és hasznosnak találtunk. Javasoljuk, hogy azok az érdeklődő Olvasók, akik még többet szeretnének 

gyakorolni, használják az irodalomjegyzékben felsorolt könyveket és példatárakat is. 

A feladatgyűjtemény geometriai optika feladatokkal kezdődik, amelyben fénytörés, fényvisszaverődés, 

planparalel lemez, prizma, gömbtükör, lencse, lencserendszerekkel kapcsolatos feladatok és ezek részletes 

megoldása található. Ezeket a feladatokat fizikai optika feladatok követik. Az utolsó fejezetben a témához 

kapcsolódó elméleti kérdéseket és válaszokat találunk. A megszerzett ismeretek ellenőrzése tesztkérdések 

megoldásával történik. 

A feladatgyűjtemény elméleti összefoglalást nem tartalmaz, mert erre külön tankönyv áll a hallgatók 

rendelkezésére. Ugyanakkor, szinte minden feladat részletes kidolgozása során ismertetjük azokat a lényeges 

fogalmakat, törvényeket, amelyeknek az ismerete a megoldásokhoz nélkülözhetetlenül szükségesek. A 

feladatokat fekete színnel, a megoldásokat és a kiegészítő ismereteket jól elkülöníthető módon, kék színnel 

dolgoztuk ki. 

A feladatok válogatása, szerkesztése, megoldása során több szempontot kellett figyelembe venni. Elsődlegesen 

azt, hogy a hallgatók különböző szintű tudással rendelkeznek. Ugyanakkor a műszaki, szakmai tantárgyak, 

amelyeket sokszor a Fizika tantárggyal párhuzamosan tanulnak hallgatóink, gyors előrehaladást követelnek 

tőlünk. Ezért az egyes fejezetek, alfejezetek egyszerű feladatokkal indulnak, és egyre magasabb szintű, 

összetettebb feladatokhoz jutunak el. A nehezebb feladatok igénylik a felsőfokú matematikai ismeretek 

készségszintű alkalmazását is. 

2. 1.2 Fényvisszaverődés, fénytörés 

1. Egy 14 cm magas 12 cm átmérőjű konzervdobozban színültig víz van. A vízszinteshez képest hány fokos 

szögben tekintsünk az edényre, ha azt szeretnénk, hogy éppen lássuk az edény belsejének az alsó szélét? A 

víz törésmutatója  

2. Az első feladatban szereplő konzervdobozt színültig, 14 cm-ig, ismeretlen 

folyadékkal töltjük meg. A megfigyelő a vízszinteshez képest 25°-os szögben tekint az edényre, és ekkor látja az 

edény belsejének az alsó szélét. Mekkora törésmutatójú folyadékkal töltöttük meg az edényt? 

1. Mekkora a 2 m mély úszómedence látszólagos mélysége, ha abba felülről tekintünk bele? A víz 

törésmutatója 1,34. 

2. 1,5 m mély medence fenekén lámpa világít. Mekkora a víz felszínén megvilágított fényudvar területe? A víz 

törésmutatója 1,34. 

3. Vízzel telt üvegkád aljáról fénysugarat bocsátunk felfelé, amely a vízszintes felszínt 40°-os beesési szög alatt 

éri. Egymástól mekkora távolságra érkezik a 3 m magasban lévő mennyezetre a vörös és a kék fénysugár, ha 

a törésmutató a vörös fényre 1,328, kék fényre 1,343? 
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1. ábra 

1. Vízzel töltött medencében 2 m magas oszlop áll a medence alján. A víz teljesen ellepi. A vízfelszínre 40°-os 

szöget bezáró párhuzamos fénynyaláb esik. A víz törésmutatója 1,33. Milyen hosszú az oszlop árnyéka a 

medence alján? 

2. Legalább mekkora legyen az üvegkocka anyagának a törésmutatója, hogy az egyik lapján beeső fénysugár 

csak a szemközti lapján léphessen ki? 

3. Az 1.5 törésmutatójú anyagból készült 9 cm átmérőjű félgömb síklapjára merőlegesen érkeznek a 

fénysugarak. Ilyenkor a gömb külső részét a teljes visszaverődés miatt ezüstösen csillogni látjuk. A 

szimmetriatengelytől milyen távol esnek azok a beeső fénysugarak, amelyek teljes visszaverődést 

szenvednek? 

 
2. ábra 

1. Az 5 cm sugarú üveggömbön átmenő fénysugár az üvegben 8 cm utat tesz meg, és az üveggömb által okozott 

teljes eltérítés szöge 60°. 

a. Mennyi az üveg törésmutatója? 

b. Mekkora a fény terjedési sebessége üvegben? 

1. Egy 2,6 cm átmérőjű üveggolyón 10-10 s alatt haladt át egy fénysugár. Az üveg törésmutatója 1,5. 

a. A golyó közepétől mekkora távolságban haladt a fénysugár az üvegben? 

b. Mekkora szöggel térítette el az üveggolyó a fénysugarat az eredeti iránytól? 

Megoldások, végeredmények: 

1. A konzervdoboz adataiból számítsuk ki β szöget:  

A Snellius-Descartes törvény felhasználásával: . 

Tehát . 
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3. ábra 

1.   

2. A 4. ábrán berajzolt két fénysugár a medence aljáról széttartóan érkezik a víz felszínére. A fénytörés 

következtében széttartásuk tovább nő. A felszíni megfigyelő a képet a széttartó sugarak meghosszabbításában 

keresi, ezért a medencének nem a teljes mélységét érzékeli, hanem azt sekélyebbnek észleli. A példában a 

szögek kicsik, ezért alkalmazhatjuk a  közelítést. 

 
4. ábra 

A 4. ábra jelöléseinek felhasználásával:  

A derékszögű háromszögekre vonatkozó szögfüggvények felhasználásával: , ahol  jelöli 

a látszólagos mélységet. Igaz továbbá, hogy  ahol  jelöli a tényleges mélységet. Ebből 

következik, hogy 

. A látszólagos mélység tehát: 

. 

Megjegyzés: Víz esetében a látszólagos mélység a tényleges mélység 75%-a. 

1. A megvilágított fényudvar területének kiszámításához határozzuk meg a határszöget: 

. 

A megvilágított kör alakú fényudvar sugara: . 

A megvilágított fényudvar területe: . 
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5. ábra 

1. A feladat megoldásához használjuk az 6. ábrát! 

 
6. ábra 

A törési szög a vörös fényre: . 

A törési szög a kék fényre: . 

A vörös fény beesési merőlegestől mért távolsága a mennyezeten: 

  

A kék fény beesési merőlegestől mért távolsága a mennyezeten: 

. 

A két fény távolsága: . 

1. Ha a víz felszínére a sugarak 40°-os szögben érkeznek, akkor a beesési szög 50°. A 7. ábra jelöléseinek a 

felhasználásával határozzuk meg a törési szöget: 

 

Az oszlop árnyéka: . 

A vízben az oszlop árnyéka kisebb, mint a levegőben lenne. 
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7. ábra 

1. A kockára eső fénysugarak egy része, eleve csak a kocka szemközti lapján léphetnek ki. Nyilvánvalóan 

ilyenek például azok a fénysugarak, amelyek a kocka lapjára merőlegesen érkeznek. Azok a fénysugarak, 

amelyek a kocka szomszédos lapja felé tartanak, azoknak teljes visszaverődést kell szenvedniük. 

Elegendő a feladatot azon fénysugarakra megoldanunk, amelyek beesési síkja a kocka valamely lapjával 

párhuzamos. Az 8. ábra jelölései alapján, a kocka valamely lapjára érkezzen egy fénysugár α szöggel. A 

fénysugár a kocka belsejében  szöggel halad, majd a szomszédos lapot γ szöggel éri el. Ezen a lapon teljes 

visszaverődést szenved, ehhez a feltételnek kell teljesülnie. 

 
8. ábra 

Az ábráról leolvasható, hogy . 

Ennek felhasználásával kapjuk: . 

A kocka lapjára érkező fénysugárra alkalmazzuk a Snellius-Descartes törvényt: . Mivel a 

fénysugár 90°-nál nagyobb szögben nem érkezhet a kocka lapjára, ezért felírható hogy 

. 

A fentiekben kapott két feltétel csak  és  együttesen csak a 

 esetén teljesülhet. 
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A kapott eredmény felhasználásával:  

 
9. ábra 

A 9. ábra jelölései alapján x jelöli azt a távolságot, amelynél nagyobb távolságra érkező fénysugarak teljes 

visszaverődést szenvednek. ; ahol α a határszöggel egyenlő, tehát . 

A két egyenletből . 

Tehát a szimmetria tengelytől 3cm-nél távolabb beeső fénysugarak teljes visszaverődést szenvednek. 

1. a) A törésmutató . A beesési szög , ezért . A törési szöget a 

10. ábra alapján határozhatjuk meg: . A gömb anyagának törésmutatója: 

 

 
10. ábra 

b) A fény terjedési sebessége az üvegből készült gömbben: 

  

1. a) A fény terjedési sebessége az üveggömbben . A fény áthaladásának 

az ideje . Ezeknek az adatoknak a felhasználásával a 11. ábra alapján 
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Ha a fénysugár a gömb közepétől  távolságra halad, akkor  és a gömb sugara 

 ismeretében az  távolság a Pitagorasz tétel felhasználásával számítható: 

 

 
11. ábra 

b) A fénysugár eltérülésének a szögét -val jelöltük, akkor . 

. 

A törésmutató ismeretében 

 

. 

2.1. 1.2.1 Planparalel lemez 

1. Az n=1.5 törésmutatójú plánparalel lemezre 40°-os beesési szöggel érkezik a fénysugár. A lemez vastagsága 

10 cm. Mekkora a lemezen való áthaladás közben a fény eltolódása? 

2. Egy párhuzamos falú üveglap 3,5 cm vastag, törésmutatója 1,5. 

a. Hány fokos a beesési szög, ha a fénysugár 2·10-10 s idő alatt halad át az üveglapon? 

b. Mennyi az a legrövidebb idő, amely alatt a fénysugár át tud haladni az üveglapon? 

3. Levegőből üvegbe lépő fény hullámhossza =6·10-7 m-ről =4,2·10-7 m-re csökken. 

a. Mekkora a fény terjedési sebessége üvegben? 

b. Mekkora a fénysugár beesési szöge, ha a visszavert és megtört fénysugár merőleges egymásra? 

4. Fénysugár érkezik levegőből egy 1,5 törésmutatójú 2 cm vastag üveglapra. 

a. Mekkora a beesési szög, ha a törési szög feleakkora, mint a beesési szög? 

b. Mennyi idő alatt halad át a fénysugár az üveglapon? 

5. Egy kádban lévő víz felszínére 60°-os beesési szöggel fénysugarakat bocsátunk. A víz törésmutatója  A 

kád alja vízszintes tükörlap. A víz felszínére eső fénysugár egy része visszaverődik, a másik része megtörik, 

és behatol a vízbe. A megtört fénysugár a tükörről visszaverődik, majd a levegőbe kilépve újra megtörik. 

a. Milyen mély a víz, ha a visszaverődő és a kád aljáról visszaérkező fénysugarak távolsága 20 cm? 
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b. Mennyi idő alatt halad át a fény a vízen? 

Megoldások: 

1. Az első feladat megoldásához használjuk a 12. ábra jelöléseit: 

 
12. ábra 

  

Mivel az üveglemez vastagsága 10 cm, kiszámíthatjuk az távolságot: 

. 

ABD derékszögű háromszögben , ahol  jelöli az eltolódás mértékét, 

amelyet az ABD derékszögű háromszögből határozhatunk meg: 

 

2. A fény sebessége az üvegben: . 

A fény -t tesz meg az üveglapban, tehát 

 

A beesési szög: . (13. ábra) 

Tehát a fény 46,46 fokos beesési szöggel érkezett az üveglapra. 

A legrövidebb idő alatt akkor halad át a fény az üveglapon, ha az üveglapra merőlegesen érkezik. 

. 
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13. ábra 

3. A fény frekvenciája állandó, ezért  ebből kifejezhető, hogy 

 

Az üveg törésmutatója: . 

Ha a megtört és a visszavert sugarak egymásra merőlegesek, akkor a 14. ábra alapján 

, ahol  jelöli a beesési szöget, és  jelöli a törési szöget. Ennek felhasználásával 

, így az  szög meghatározható. 

. 

 
14. ábra 

4. a) A Snellius-Descartes törvény és az ismert addíciós tétel felhasználásával: 

. 

b) . 

5. a) A víz  mély. 

b) A fény a vízen  alatt halad át. 

2.2. 1.2.2 Prizmák 

1. Prizma egyik törőlapjára merőleges fénysugár érkezik. A fénysugár a másik oldallapon kilépve a lap síkjával 

25°-os szöget zár be. A prizma anyagának törésmutatója 1,7. Mekkora a prizma törőszöge? 

2. Egy 45°-os törőszögű prizma anyagának törésmutatója 1,6. Mekkora beesési szöggel érkezzen a fénysugár a 

prizma egyik oldalára ahhoz, hogy a másik oldalon éppen teljes visszaverődést szenvedjen? 

3. Üvegprizma anyagának levegőre vonatkoztatott törésmutatója 1,5. Bizonyos beesési szög esetén a beeső, és a 

prizmából kilépő fénysugarak egymásra merőlegesek, és a kilépési szög egyenlő a beesési szöggel. 

a. Mekkora a beesési szög? 

b. Mekkora a prizma törőszöge? 

c. Hány százalékkal kisebb a fény terjedési sebessége a prizmában, mint a levegőben? 

4. Egy üvegprizma keresztmetszete egyenlőszárú háromszög. A 15 ábra szerint a prizma oldallapjára 

merőlegesen érkező fénysugár a prizma oldallapjain történő, kétszeri teljes visszaverődés után az alaplapon 

merőlegesen ér ki a prizmából. 

a. Mekkora a prizma törőszöge? 
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b. Legalább mekkora a prizma törésmutatója? 

 
15. ábra 

3. Üvegprizmára 80°-os beesési szöggel érkezik a fénysugár. A beeső és a prizmából kilépő fénysugár 

merőlegesek egymásra. Mekkora a prizma törésmutatója? 

4. Egy prizma keresztmetszete egyenlő oldalú háromszög. A prizma anyagának a törésmutatója 1,6. A prizma 

egyik oldallapjának a felezőpontjára 20°-os beesési szöggel fénysugár esik. Mekkora szöget zár be a kilépő 

fénysugár azzal az oldallappal, amelyen kilép a prizmából? 

 
16. ábra 

Megoldások: 

1. A prizma oldallapjára merőlegesen érkező fénysugár irányváltoztatás nélkül halad tovább. A prizma másik 

oldallapján a kilépő fénysugár már megtörik. Ha a kilépő fénysugár a prizma oldallapjával 25°-os szöget zár 

be, akkor a kilépő fénysugár a beesési merőlegessel 90°-25°=65°-os szöget zár be. A 17. ábra jelöléseinek a 

felhasználásával . Mivel  és  merőleges 

szárú szögek, ezért egyenlők. Így a prizma törőszöge:  

 
17. ábra 

2. A beeső fénysugár a prizma oldallapjával -ot zárhat be. 

A beesési szög . 
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3. a) A 18. ábra jelöléseivel a Snellius-Descartes törvény: . Mivel 

 ezért 

 

A beesési szög:    . 

a. A prizma törőszöge: = . 

i.  , tehát -kal kisebb a fény terjedési sebessége a prizmában, mint a levegőben. 

 
18. ábra 

2. Jelöljük a prizma törőszögét -vel (19. ábra). Mivel a prizma keresztmetszete egyenlő szárú háromszög, 

ezért . Használjuk fel, hogy a prizma oldallapjain teljes visszaverődés történik, 

továbbá , mert merőleges szárú szögek. 

 
19. ábra 

BEF derékszögű háromszögben 

. Amelyből . (20. ábra) 

 
20. ábra 
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b) A prizma törésmutatója legalább: . 

3. A 3. feladat megoldását felhasználva mivel a beesési szög , ezért 

, mivel , így . 

4. A kilépő fénysugár a prizma oldallapjával -os szöget zár be. 

2.3. 4.1.3 Gömbtükrök 

1. Homorú gömbtükör fókusztávolsága 20 cm. Hol keletkezik a tükör előtt 60 cm-re elhelyezett tárgyról a kép? 

Mekkora a nagyítás? 

2. Homorú tükör 9 cm görbületi sugarú. A tárgy a tükörtől 2 cm távolságban áll. Hol keletkezik a kép? 

3. Hol keletkezik a kép a 20 cm görbületi sugarú domború gömbtükör elé 15 cm-re helyezett tárgyról? Mekkora 

a kép, és mekkora a nagyítás? 

4. Egy 10 cm átmérőjű gömb alakú karácsonyfadísz hányszorosára kicsinyít, ha benne 2 m távolságból 

szemléljük magunkat? 

5. Mekkora görbületi sugarúra kell készíteni a borotválkozó tükröt, hogy 25 cm-re az éleslátás távolságában 

1,5-szeres nagyítású éles képet adjon az arcunkról? 

6. 15 cm fókusztávolságú homorú tükörbe nézve a tisztánlátás távolságában látjuk az arcunkat. Mekkora 

távolságba helyeztük a tükröt az arcunktól? 

7. Homorú tükör a 30 cm-re lévő tárgyról, és a 10 cm-re lévő tárgyról egyaránt kétszer akkora képet ad. 

Határozzuk meg a fókusztávolságot! 

8. Homorú tükör gyújtótávolsága 20 cm. Milyen távol van a tükörtől a tárgy, ha a valódi kép 15 cm-rel 

messzebb van, mint a tárgy? 

9. Egy 12 cm fókusztávolságú homorú gömbtükörtől 25 cm-re az optikai tengelyre merőlegesen egy síktükör 

áll. Hova kell helyezni egy tárgypontot ahhoz, hogy a fénysugarak először a síktükörről, azt követően a 

gömbtükörről visszaverődve újra a tárgytávolságban egyesüljenek? 

10. Homorú és domború tükör áll egymással szemben. Mindkét tükör görbületi sugara 50 cm. A két tükör 

egymástól mért távolsága 130 cm. Hová kell helyezni a tárgyat, ha azt szeretnénk, hogy mindkét tükör 

egyenlő nagyságú képet adjon? 

Megoldások: 

1. Valódi kép keletkezik. . A nagyítás  

2. Látszólagos kép keletkezik  

3. Látszólagos kép keletkezik  és . 

4.   

5. Mivel a tükörben egyenes állású nagyított képet nézünk, ezért a kép látszólagos, így a képtávolság és a 

nagyítás negatív. Az  összefüggésbe helyettesítve: 

. Mivel a kép a tisztánlátás távolságában keletkezik, ezért 

 és . A gömbtükör 



 Optika feladatgyűjtemény  

 13  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

fókusztávolsága:  A fókusz ismeretében a görbületi 

sugár: . 

 
21. ábra 

1. A tükröt -re kell helyezni az arcunktól. 

2. A tükör fókusztávolsága . 

3. A kép valódi, ezért . A gömbtükrök leképezési törvényébe helyettesítve: 

. amelyből a tárgytávolság a  

másodfokú egyenlet pozitív megoldása: . 

 
22. ábra 

A T tárgyat először a síktükör képezi le, a tükörképet jelöljük K1-gyel. A K1.képet a gömbtükör a K2-be képezi 

le, −a feladat feltétele szerint− úgy, hogy a kép ugyanott keletkezzen, ahova a tárgyat helyeztük el. A 22 ábrán 

látható jelölések felhasználásával, ha a gömbtükrök leképezési törvényét a K1 képre alkalmazzuk, akkor a 

tárgytávolság:  és a képtávolság: , így 

=  másodfokú egyenlet megoldásai: 

 és . Mivel a két tükör egymással szembe van fordítva, csak a 

 a helyes megoldás. Tehát a tárgyat a síktükör elé -re kell elhelyezni. 

1. A homorú tükör előtt -re kell a tárgynak lennie. 

2.4. 1.2.4 Optikai lencsék 

1. Egy 1,6 törésmutatójú üvegből vékony lencsét készítünk oly módon, hogy a lencse egyik oldalát 25 cm 

görbületi sugarú domború gömbsüveg, a másik oldalát síkfelület határolja. Mekkora dioptriájú lencsét 

kapunk így? 
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2. Egy 1,47 törésmutatójú üveghasábban kétszer domború levegőlencse van. A hasábból kimetszett üveglencse 

5 dioptriás. Hány dioptriás a levegőlencse, ha görbületi sugarai egyenlőek? 

 
23. ábra 

1. 1,7 törésmutatójú üvegből szimmetrikus csiszolású vékonylencsét készítünk. Az így készült lencse 4 

dioptriás. Mekkorák a gömbsüvegek görbületi sugarai. 

2. Egymás mellé illesztünk három egyforma vékonylencsét. A lencserendszer együttes dioptriája 6D. Mekkorák 

voltak a lencsék fókusztávolságai? 

3. Egy 20 cm fókusztávolságú lencse egy tárgyról kétszeres nagyítású képet ad. Milyen messze van a tárgy a 

képtől? 

4. Egy domború lencse a tőle 50 cm-re elhelyezett tárgyról 100 cm-re valós képet ad. Hogy változik a 

képtávolság, ha a tárgyat 10 cm-rel közelebb, majd 10 cm-rel távolabb helyezzük el? 

5. Egy tárgy képét a tőle 5 m távolságra elhelyezett ernyőre képezzük le. Hány dioptriás lencsét kell ehhez 

használnunk? Hová helyezzük a lencsét, ha tízszeres nagyítást szeretnénk elérni. 

6. Egy 9 m2 alapterületű festményről 36 cm2 területű fényképet szeretnénk készíteni 8 cm gyújtótávolságú 

lencsével. 

a. Hol helyezzük el a fényképezőgép lencséjét? 

b. Hol keletkezik a kép? 

i. Mekkora a nagyítás? 

1. Egy tárgy valódi képét állítjuk elő a 4 cm fókusztávolságú gyűjtőlencsével. Ha a tárgyat 2 cm-rel közelítjük a 

lencséhez, a nagyítás kétszeresére növekszik. Milyen távol volt eredetileg a tárgy a lencsétől? 

2. Gyűjtőlencse fókusztávolságának meghatározásához a „Bessel módszert” használjuk. A tárgy és az ernyő 

távolsága 55 cm. A tárgy és az ernyő megmozdítása nélkül, csak a lencsét mozgatva azt tapasztaljuk, hogy a 

lencse két helyzetében kapunk éles képet. A lencse két helyzete között a távolság 15 cm. 

a. Határozzuk meg a lencse fókusztávolságát! 

b. Adjuk meg a nagyításokat a lencse két helyzetében! 

1. Egy gyűjtőlencsétől kétszeres fókusztávolságra lévő tárgyat 5 cm-rel közelítünk a lencséhez. Ennek 

következtében a képtávolság 10 cm-rel megnő. Mekkora a lencse fókusztávolsága? 

2. Egy ember az olvasáshoz 3 dioptriás szemüveget használ. Ekkor a tisztánlátás távolsága 25 cm. Milyen 

távolságú tárgyakat lát ez az ember tisztán szemüveg nélkül? 

3. Egy ember -2,5 D szemüveget használ. Milyen távoli tárgyakat lát élesen ez az ember szemüveg nélkül? 

4. Egy Kepler-féle csillagászati távcső objektívének 120 cm, okulárjának 16 cm a fókusztávolsága. 

a. Milyen messze van egymástól a két lencse, ha az objektívtől 30m-re lévő tárgy képe a szemlencsétől 24 cm-

re keletkezik? 

b. Mekkora a két lencse távolsága, ha a végtelenben lévő tárgy képe a szemlencsétől 24 cm-re keletkezik? 

i. mekkora a két lencse távolsága, ha a végtelenben lévő tárgy képe a végtelenben keletkezik? 
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Megoldások: 

1. A lencse fókusztávolságát az  összefüggés felhasználásával 

számíthatjuk ki.  és a lencse másik határoló felülete sík, ezért , 

tehát . A lencse fókusztávolsága , dioptriája 

 

2. A lencse görbületi sugara: . 

. A lencse dioptriája tehát nemcsak az 

alakjától, és a lencse anyagának törésmutatójától függ, hanem attól is, hogy milyen közegben helyeztük el. 

1.    . 

2. A lencsék dioptriája . 

3. A nagyítás . 

Első eset:  

A lencsetörvény  felhasználásával:  amelyből 

 és . A kép valódi és fordított állású. A kép ernyőn felfogható, és a lencse 

másik, tárgytól különböző, oldalán keletkezik. 

 
24. ábra 

Második eset: , ekkor  és 

. 

Ebben az esetben látszólagos egyenes állású kép keletkezik. Ilyenkor a tárgy és a kép mindig a lencse 

ugyanazon oldalán szerkeszthető, mert a lencse másik oldalán a fénysugarak széttartóak. 

 
25. ábra 
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1. A lencse fókusztávolsága . Ha a tárgyat -rel közelebb 

helyezzük a lencséhez, akkor a képtávolság nagyobb lesz:  

Ha a lencsét -rel távolabb helyezzük el a lencsétől, akkor a képtávolság kisebb lesz: 

. 

1. A tárgy és az ernyő helyzete rögzített, csak a lencsét tudjuk mozgatni, ezért , így 

. 

Mivel tízszeres nagyítást szeretnénk, ezért . 

A két egyenletből adódik, hogy  

=  

1. a) A fényképezőgép lencséje -re legyen a festménytől. 

a. A kép -re keletkezik. 

b. . 

2. A tárgy a lencsétől -re volt. 

3. A tárgy és a képtávolság állandó, tehát . A lencse két helyzetében kapunk éles 

képet. A lencse első helyzetéből -rel toltuk el. 

 
26. ábra 

A lencse második helyzetében a tárgy és képtávolságok: 

 

 

A lencse fókusztávolsága nem változik. Írjuk fel a lencsetörvényt a lencse első illetve második állásában. 

Első helyzet: . 

Második helyzet: . 
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A két egyenletből, mivel az egyenletek bal oldala megegyezik, így azt a megoldandó egyenletet kapjuk, hogy: 

= . 

Az egyenlet megoldása:  és . 

Ennek felhasználásával a fókusztávolság: . 

A nagyítás a lencse első állásánál:  

A nagyítás a lencse második állásánál:  és 

 

. 

1. Ha a tárgytávolság a fókusztávolság kétszerese, akkor  Ha a tárgyat 5 cm-rel közelítjük a 

lencséhez, akkor . A képtávolság 10 cm-rel megnő, tehát 

. Írjuk fel a lencsetörvényt a második esetre: 

 

1. Mivel  a szemüveg fókusztávolsága . Aki pozitív dioptriás lencsét visel, 

az távollátó, tehát a közeli tárgyakat nem képezi le élesen a szeme. Tegyük fel, hogy a tőle  távolságban 

lévő tárgyakat még élesen látja, ekkor 

(1) 

 

Ha szemüveget használunk, akkor szemünk dioptriája, és a szemüveg dioptriája összeadódik. A távollátó ember 

így szemüveggel a 25 cm távolságban lévő tárgyakat képezi le élesen ugyanarra a  távolságban lévő 

retinájára. Ekkor 

(2)) 

 

A (2) egyenletből vonjuk ki az (1)-et: 

 

 

Szemüveg nélkül tehát az 1 m távolságban lévő tárgyakat látná élesen. 

1. Aki mínusz dioptriás szemüveget visel, az rövidlátó, tehát a távoli tárgyakat nem látja élesen. Mivel a 

szemüveg dioptriás ezért  
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Tegyük fel, hogy szemüveg nélkül ez az ember a tőle  távolságban lévő tárgyakat látja élesen, ekkor: 

 

(2) 

(1) 

Szemüveggel a tőle végtelen távoli tárgyak képét képezi le élesen ugyanarra a  távolságban lévő retinára. 

Mivel a szem és a szemüveg dioptriája összeadódik, ezért 

 

A (2) egyenletből vonjuk ki az (1)-et: 

 

 

Szemüveg nélkül tehát az 0,4 m távolságban lévő tárgykat látná élesen. 

1. Ennél a távcsőnél az objektív által alkotott képet a szemlencsével, mint egyszerű nagyítóval nézzük. Az 

objektív által alkotott kép a szemlencse fókusztávolságán belül van. 

 
27. ábra 

a. A tárgytávolság 30 m az objektív fókusztávolsága 120 cm. Ekkor a képtávolság a leképezési törvényből 125 

cm-nek adódik. A 24. ábrán ezt  jelöli. Mivel az objektív által alkotott kép a szemlencse 

fókusztávolságán belül van, ezért a szemlencse által leképezett kép virtuális kép tehát a képtávolság negatív 

. Alkalmazzuk a lencsetörvényt most a szemlencse leképezésére: 

 

 

A két lencse távolsága: 

 

a. A végtelenben lévő tárgyról az objektív a fókuszsíkjában ad képet, tehát 

 Az előzőekből tudjuk, hogy . 
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A két lencse távolsága: 

 

i. A végtelenben lévő tárgyról az objektív a fókuszsíkjában ad képet, tehát 

 

A szemlencse által alkotott kép akkor keletkezik a végtelenben, ha a tárgy a fókuszsíkjában van, tehát 

. Ez azt jelenti, hogy a két lencse fókuszpontjai egybeesnek, tehát a két lencse távolsága: 

 

Amikor a két lencse fókusza egybeesik, normál beállításról beszélünk. Ez a beállítás csillagászati távcsöveknél 

játszik fontos szerepet, mert így a látószöget lehet jelentősen megnövelni. A távcső szögnagyítása 

. 

3. 1.3 Fizikai optika 

1. Fény hullámhossza levegőben 4·10-7 m. Az üveg erre a fényre megadott törésmutatója 1,5. Mekkora a fény 

terjedési sebessége és hullámhossza az üvegben? 

2. 650 nm hullámhosszúságú monokromatikus fénynyaláb lép be 1,6 törésmutatójú üvegbe. 

a. Mekkora a fény hullámhossza az üvegben, 

b. Megváltozik-e a fény színe? 

1. Egy ibolya és egy vörös színű fény keverékéből álló fénysugár merőlegesen lép be egy 10 cm vastagságú 

üveglemezbe. Mekkora időkülönbséggel lép ki a két fénysugár a másik lapon, ha 

, 

. 

2. Üvegbe érkező 760 nm hullámhosszúságú fény beesési szöge 60°, törési szöge 30°. Mekkora a fény 

hullámhosszúsága üvegben? 

3. Egy rés szélessége 5·10-5 m. A rést lézerfénnyel világítjuk meg. Mekkora a lézerfény frekvenciája, ha a réstől 

2 m-re elhelyezett ernyőn az elsőrendű maximumok egymástól mért távolsága 6 cm? 

 

6 cm 

Elsőrendű maximumok 

1. A levegőben 600 nm hullámhosszúságú monokromatikus fényt optikai rácsra irányítottunk. 0,5 m-es rács 

ernyő távolság esetén a nulladrendű és az elsőrendű erősítési helyek távolságát 9,6 cm-nek mértük. Mekkora 

a rácsállandó? 
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Megoldások: 

1. Mivel . 

A fény frekvenciája állandó, ezért 

 

1. a) A fény hullámhossza üvegben: . 

b) A fény színe nem változik meg. 

1. Az ibolya színű fény terjedési sebessége üvegben:  

Az üvegen  alatt halad át az ibolya színű 

fény. 

Az vörös színű fény terjedési sebessége üvegben:  

Az üvegen  alatt halad át az vörös 

színű fény. 

 időkülönbséggel lép ki a fénysugár két összetevője. 

1. A Snellius-Descartes törvény felhasználásával az üveg törésmutatója: . 

A törésmutató ismeretében üvegben a fény hullámhossza: 

   . 

1. A rácspontokból induló elemi hullámok különböző irányokban különböző út és fáziskülönbséggel 

találkoznak. Erősítés olyan irányokban várható, ahol a találkozó hullámok útkülönbsége a hullámhossz egész 

számú többszöröse, tehát . 

Az útkülönbség kifejezhető a rácsállandó segítségével: . (29. ábra). 

A két összefüggés együttes felhasználásával: . (1) 

A  esetet elsőrendű maximumnak, a  a másodrendű maximum és így tovább. A 

maximumok fényereje egyre csökken. 
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29. ábra 

A fenti gondolatmenet alapján először határozzuk meg az elsőrendű maximumhoz tartozó szöget: 

 

Az (1) összefüggést alkalmazva -re: 

. 

Az optikai rács lehetővé teszi a fény hullámhosszának a mérését, és színkép előállítására is alkalmas. 

Megjegyzés: A feladatban használt optikai rács kis  szöggel történő elhajlást eredményezett. Ilyenkor 

alkalmazható a  összefüggés. Ennek felhasználásával a feladat még egyszerűbben 

megoldható: 

. 

Megjegyzés: Fényelhajlás résen és optikai rácson témakörről a következő fejezet 16. 17. és 18. kérdésében 

bővebb tájékoztatást adunk. 

1. A rácsállandó . Ez milliméterenként 160 db rácsot jelent. 

4. 1.4 Elméleti kérdések, gyakorlati alkalmazások 

1. A fény üvegszálakon is továbbítható. Az elmúlt évtizedekben nagy fejlődés történt az optikai üvegszálak 

információtovábbítási alkalmazása terén. Mi a jelenség fizikai magyarázata, milyen keresztmetszetűek 

lehetnek ezek az üvegszálak, melyek a száloptikának az előnyei a hagyományos megoldásokkal szemben? 

A teljes visszaverődés következtében a fény vezethető egy hajlékony, átlátszó üvegszálon is, amelynek a 

keresztmetszete körülbelül annyi, mint az emberi hajszálé. Ha a szál meghajlik, akkor sem lép ki a fény a 

szálból. Az optikai szálakra csak a külső szennyeződések, például olaj, víz jelenthet veszélyt, mert ezek 

megváltoztatják a törésmutatót, így a határszöget is, és „kilyukasztják” a száloptikát. Az egyes szálak védelme 

érdekében a szálakat magra és külső zónára osztják, a külső rész kisebb törésmutatójú üvegből készül. Több 

üvegszál alkot egy köteget, amelyet további külső védelemmel látnak el. 
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A száloptika alkalmazása sokrétűen lehetséges a gyógyászattól, (laparoszkópos vizsgálatok, műtétek) az 

információtovábbításig. Előnyei − a teljesség igénye nélkül − kis méret, kis tömeg, elektromos zavarokkal 

szembeni jó ellenállás, lehallgatással szembeni biztonság, és viszonylag alacsony ár. 

 
30. ábra 

1. A száloptikával továbbított kép nem torzul még akkor sem, ha a szálat meghajlítjuk, vagy megcsavarjuk. Mi 

ennek az oka? 

A köteg elején és a végén a szálak egymáshoz viszonyított távolsága ugyanaz. 

1. Lehet-e, hogy bizonyos feltételek mellett a domború lencse homorú lencseként viselkedik? 

Mivel a lencse fókusztávolsága függ a lencse és a lencsét körülvevő közeg relatív törésmutatójától, ezért, ha egy 

lencsét levegő helyett valamilyen más közegben használunk, például vízbe merítjük, akkor megváltozik a 

dioptriája. Jól megválasztott anyagból készült lencse és megfelelő a lencsét körülvevő közeg estén a jelenség 

megvalósítható. Ha a közeg törésmutatója nagyobb, mint a lencse anyagáé, akkor a domború lencse homorú 

lencseként viselkedik. 

1. Mi az oka annak, hogy ha tiszta vízbe lemerülünk, és kinyitjuk a szemünket, akkor homályosan látunk? 

A 3. feladat szerint, ha a szemünk szaruhártyája levegő helyett vízzel érintkezik, akkor megváltozik a dioptriája, 

amely homályos látást eredményez. A búvárszemüvegben levegő van, így szemünk a megszokott módon 

működik. 

1. Ha valakinek a szemét kisebbnek látjuk, amikor viseli a szemüvegét, akkor rövidlátó, vagy távollátó az 

illető? 

A rövidlátás korrigálására homorú lencsét alkalmaznak, amely kicsinyít. Tehát az illető rövidlátó. 

1. Rajzoljuk le, hogy miként fordítja meg a K optikai képet az ábrán látható üvegprizma! 

 
31. ábra 

1. Miért használunk egyes optikai berendezésekben prizmákat, mikor az általuk produkált jelenség síktükrökkel 

is elérhető lenne? 

Az ezüstbevonatú tükrök idővel károsodnak. Ha a prizma belső lapjára 45o-os fénysugár esik, akkor az a szög 

több mint a teljes visszaverődés határszöge, tehát teljes visszaverődés lép fel. A visszaverődés a prizmák 
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esetében az üveg belső felületén100%-os. Továbbá a prizmák kevésbé törékenyek, hosszabb élettartamúak. 

Prizmák felhasználásával kevésbé sérülékeny, jobb minőségű, tartósabb optikai rendszereket lehet készíteni. 

1. Mi a diszperzió? 

A  diszperzió a rácsoknak vagy a prizmáknak azt a tulajdonságát méri, hogy a  hullámhossztartományt 

milyen széles  szögtartományra szórja szét: 

 

Minél nagyobb a diszperzió, annál nagyobb a hullámhossz szempontjából egymáshoz közel fekvő két 

színképvonal szögkülönbsége. 

1. Laboratóriumba színkép előállítására prizmát szeretne alkalmazni. Milyen anyagból, és milyen prizmát 

készítene? 

A színkép annál szebb, minél nagyobb a prizma anyagának a diszperziója. Ez a gyémántnál a legnagyobb, tehát 

gyémántból készült prizmával gyönyörű színképet tudnánk előállítani. Ezért is olyan gyönyörűek a gyémántból 

készült ékszerek. Persze egy gyémántból készült prizma túlságosan drága lenne, ezért üvegprizmákat 

alkalmazunk. 

1. Van-e olyan fény, vagy olyan prizma, amellyel nem tudunk színképet előállítani? 

Ha monokromatikus fényt, például lézer fénysugarat bocsájtunk a prizmára, akkor nem tudunk színképet 

előállítani. 

1. Miért keletkezik kromatikus aberráció a lencséknél, és miért nem figyelhető meg ugyanez a jelenség a 

gömbtükröknél? 

A lencsék fókusztávolsága függ a törésmutatótól. A törésmutató pedig, függ a fény a hullámhosszától. Ezért a 

lencsék esetében a fókuszpont nem egy jól meghatározható pont, hanem inkább egy tartomány. Vörös fényre 

van a legmesszebb, ibolya fényre van a legközelebb. Ez a magyarázata annak a kísérletnek, amikor egy ernyőt 

az optikai tengely mentén, a fókuszpont környékén mozgatjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a fókuszpont előtt 

felfogott fényfolt széle vörös, a fókuszpont után felfogott fényfolt széle pedig ibolyaszínű. Ezt a jelenséget 

nevezzük kromatikus aberrációnak. 

1. Hogy tudjuk a kromatikus aberrációt javítani? 

Akromatikus lencsepárral csökkenthetjük. Összetett lencsékkel a javítás úgy történik, hogy egy gyűjtő és egy 

szóró lencsét építenek össze. A szórólencse fent említett hibái ugyanis éppen ellenkező értelműek, mint a gyűjtő 

lencséé. 

1. Mi a gömbi eltérés, azaz a szférikus aberráció? 

A lencse szélső zónáján áthaladó fénysugarak az optikai tengelyt előbb metszik, mint a középső zónán 

áthaladóak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyes zónák különböző fókusztávolságúak. Emiatt az optikai 

tengellyel kisebb szöget bezáró sugarak távolabb, az optikai tengellyel nagyobb szöget bezáró sugarak közelebb 

egyesülnek. Így a tárgypont képe elmosódott lesz. 

1. Hogy tudjuk a szférikus aberrációt korrigálni? 

A szférikus aberráció rekeszeléssel, azaz diafragma alkalmazásával, és több lencse összeépítésével javítható. 

1. Fényképezőgép optikáját tervezi. Milyen anyagi minőségű lencséket választana? 

Egy fényképezőgép összetett lencserendszerű, mert minél több lencsét alkalmazunk, annál tökéletesebben 

tudjuk javítani a lencsehibákat, és annál tökéletesebb lesz a kép élessége is. Az első ilyen, még ma is 

korszerűnek tekinthető, négy lencséből álló lencserendszert, Petzval József magyar fizikus alkotta, gondos 

számításokat követően. 
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Ma több hat- tíz lencséből álló rendszereket alkalmaznak, ilyen például a Zeiss optika, ahol több száz munkaóra 

alatt készül el egy objektív. Az első Zeiss Biotar optikát két mérnök három évig tervezte, és közel háromszáz 

munkaóra alatt készült el. 

Ma a fényveszteség csökkentése érdekében vékony fém filmréteggel vonják be a lencséket, ezért látjuk őket 

ibolya, vagy zöldes színűnek. Egy távcsőnél így 40% helyett 20-25%-ra csökkenthető a fényvisszaverődés 

miatti veszteség. 

1. Miért látjuk a vörösbor színét feketének, ha azt zöld színű üvegbe palackozzák? 

Azért látjuk szinte feketének, mert a vörös és a zöld színek egymás komplementer színei. 

1. Ha a vízen úszó olajfoltra nézünk, színeket látunk. Pontosan azokat a színeket látjuk-e, mint amelyeket a 

prizma színképénél tapasztaltunk? 

Nem ugyanazokat a színeket látjuk. A prizma a diszperzió jelensége alapján fehér fény, például napfény 

esetében előállítja a teljes spektrumot. Az olajfolton látható szivárványszerű színek interferencia jelenség 

következménye, ezért abból bizonyos színek hiányoznak. 

1. Ha a fénysugár útjába keskeny rést −esetleg hajszálat−helyezünk, akkor az utána elhelyezett ernyőn 

oldalirányban sötét és világos sávokat figyelhetünk meg. Mivel magyarázható ez a jelenség? 

A jelenség a fényelhajlás és az interferencia együttes következménye. Megfigyelhető, hogy a csíkok távolsága a 

rés szűkítésével és a hullámhossz növelésével nő, fehér fényben a középső fehér csík kivételével színesek. A 

képek fényereje a középponttól távolodva egyre csökken. 

 
32. ábra 

A 31. ábrán a fény hullámhosszához képest nagyobb, rést feltételezünk. Az elhajlított fényből vizsgáljuk a rés 

normálisával  szöget bezáró párhuzamos nyalábot. A nyaláb két szélső sugara közötti útkülönbség 

. Mérjük fel a  szakaszra a  hosszúságú 

  szakaszokat, majd a  pontokon keresztül húzzunk 

párhuzamosokat az  szakasszal. Így az  szakaszt zónákra osztottuk. Lásd 31. ábrát! 

 
33. ábra 

Az  szakasz a  hosszúságnak nem feltétlenül egész számú többszöröse. 
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Ha a sugarak a rés méreteihez képest egy „végtelen” messze elhelyezett ernyőn találkoznak, vagy ha a sugarakat 

egy gyűjtőlencsével egyesítjük, akkor a szomszédos zónák sugarai kioltják egymást. Az  szög folytonos 

változtatásával változik a zónák száma is. Pontosan két zóna vagy páros számú zóna esetén a sugarak kioltják 

egymást, itt lesz a minimum helye. Azon  szögek esetén, amikor három zóna vagy páratlan számú zóna van, 

akkor erősítés várható. 

Összefoglalva: az intenzitásminimumokhoz tartozó  szögekre fennáll: 

 

és az intenzitásmaximumokhoz tartozó  szögekre teljesül, hogy 

 

Az egyre halványabb csíkok megjelenése azzal magyarázható, hogy minél nagyobb szögben hajlanak el a 

fénysugarak, annál több zóna keletkezik, és a szomszédos zónák kioltják egymást. A „maradék” zóna akkor már 

sokkal kisebb intenzitással hozza létre a látható fényjelenséget. 

1. Mi az optikai vagy diffrakciós rács? 

 

Az optikai rács egymással párhuzamosan elhelyezkedő rések sorozata. Optikai rács a természetben is létrejön, 

például ilyen a madarak tollazata, a bogarak fedőszárnya, de mesterségesen is előállítunk optikai rácsokat. 

Forrás: http://atmosphericoptics.blogspot.com/2007_10_01_archive.html 

Ha a rések párhuzamos irány mellett arra merőlegesen is elhelyezkednek, akkor keresztrácsot kapunk. Ilyen egy 

sűrű szövésű anyag, például egy nejlonfüggöny is. Ha egy ilyen függönyön keresztül figyeljük az utcai lámpák 

fényét, akkor 35. ábrán láthatóan a fények keresztirányban ölelik körül az izzókat. 

Térbeli optikai rácsot alkotnak a hópelyhek, a jégkristályok, ionrácsok stb. 

 
35. ábra: Az utcai világítás keresztrácson keresztül fényképezve 

Forrás: http://fejesoptika.uw.hu/elhaj.htm 
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Az optikai rácsot a rácsállandóval jellemezhetjük, amely a szomszédos rések azonos helyzetű részeinek a 

távolsága. 

1. Mi történik, ha egy optikai rácson lézerfényt vagy fehér fényt bocsájtunk keresztül? 

Ha a fény rés helyett egy transzmissziós optikai rácson halad keresztül, akkor hasonló jelenséget tapasztalunk, 

mint a résen való áthaladáskor, de ekkor a világos helyek sokkal keskenyebbek, mint a sötétek, vagyis a sötét 

környezetből élesen válnak ki. 

 
36. ábra: Fényelhajlás rácson 

 

Minél több rés található a rácson centiméterenként, annál nagyobb szögű elhajlási jelenségek jönnek létre. A 

diffrakciós rács működése a többréses interferencián és az egyréses diffrakción alapul. Ahogy a rések száma nő, 

a fő maximumok egyre keskenyebbek lesznek. Monokromatikus fénynyaláb, pl. lézerfény esetén csak éles 

pontokat, vonalakat figyelhetünk meg, fehér fény esetén megjelenik a teljes színkép. 

 

Keresztrács esetében az 5. ábrán látható kép alakul ki. 

Forrás: http://fejesoptika.uw.hu/elhaj.htm 

1. Mi okozza a Hold körüli színes, koncentrikus körök struktúráját. 

A vékony felhőrétegen keresztül haladó, a vízcseppeken, jégkristályokon elhajló fény okozza a Hold körüli 

színes, koncentrikus körök struktúráját. 
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Forrás: http://fejesoptika.uw.hu/elhaj.htm 

1. Mivel magyarázható a sarkvidéken megfigyelhető jelenség, a mellék-Napok megjelenése? 

 
39. ábra: Több Nap látható az égen 

Forrás:http://fejesoptika.uw.hu/elhaj.htm 

A levegőben kavargó apró jégkristályok optikai rácsot alkotnak. Az erősítési helyek úgy világítanak, mintha 

több Nap lenne az „égen”. 

1. Mire használjuk az optikai rácsokat? 

Az optikai rácsokat a fény hullámhosszának a meghatározására használják. (Lásd 1.3 fejezet 5. 6. feladatát.) 

A diffrakciós rácsokat gyakran használják prizmák helyett a színképelemzésben, mert a rácsok a spektrumot 

szélesebb szögtartományra szórják szét, ezáltal a hullámhossz sokkal pontosabb meghatározását teszik lehetővé. 

1. Hogy készülnek az optikai rácsok? 

Az első optikai rácsot Freunhofer készítette 1814-ben egymás mellé helyezett nagyon vékony huzalok vagy 

fonalak segítségével. Később üveg vagy fémlemezekre ejtett karcolások sorozatával készítettek optikai rácsokat. 

A rácsok elkészítése komoly kémiai ismereteket igényelt a megfelelő anyagok kiválasztásának a 

vonatkozásában. Az üveglemezeket speciális vegyületekkel vonták be, és erre a bevonatra ejtették egymáshoz 

nagyon közel a bemetszéseket. 1840-től megjelentek a milliméterenként 300-400 vonást tartalmazó optikai 

rácsok. 

Jedlik Ányos (1800-1895) magyar fizikus figyelme ekkor fordult az optikai rácsok felé. Az akkor gyártott 

optikai rácsokban a vonalak távolsága nem volt egyforma, ezért az általuk létrehozott színkép sem volt 

tökéletes. Jedlik Ányos ezért nem a vonalak számának növelését tűzte ki célul, hanem az optikai rács 

pontosságának a növelését. Sokat kísérletezett, amíg egy párizsi órásmestertől a megfelelő üveg alapanyagot 

beszerezte, de az osztógépen is számtalan újítást alkalmazott. Például, nem a gyémánt tű mozgott a karcolandó 

felület fölött, hanem a felület mozgott nagy pontossággal a tű alatt. Egy rács elkészítése több napot vett igénybe. 

A Jedlik által gyártott optikai rács 162 rést tartalmazott milliméterenként, a rések hossza 75 mm volt, a teljes 

rács szélessége pedig 70 mm. 
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40. ábra: Jedlik Ányos 

Népszerűvé váló optikai rácsainak komoly piaca volt Párizsban, mert a rácsokat nemcsak tudományos célra 

használták, hanem a párizsi szalonokban társasági esemény volt az általuk előállított pompás színképek 

kivetítése és nézegetése. Jedlik rácsai pedig minden addiginál szebb, fényesebb és élesebb színképeket 

eredményeztek a rács nagy pontosságának köszönhetően. A történet szomorú csattanója, hogy 1868-ban amikor 

Jedlik az osztógép tisztítását végeztette a műszerész ellopta a gép platinából és aranyból készült legfontosabb 

alkatrészeit, így a gép használhatatlanná vált. Jedliket annyira elkeserítette ez az eset, hogy többet már nem 

foglalkozott a gép javításával. 

 

A modern transzmissziós rácsokat úgy állítják elő, hogy tiszta üveglemezre gyémánt tűvel párhuzamos 

vonalakat karcolnak. A reflexiós rácsok esetében a karcolásokat fémlapra ejtik. Ezek a rácsok az 

interferenciajelenséget visszavert fényben szemléltetik. 

Forrás: http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/02c_Szerkezeti_szinek/index.htm 

A modern transzmissziós rácsokat úgy készítik, hogy az üveglemezre párologtatással vékony alumínium 

füstréteget visznek fel. Erre korszerű technológiával centiméterenként 5000-10000 metszést karcolnak. Mivel ez 

az eljárás nagyon költséges, ezért a már elkészített rácsok felhasználásával készülnek az ún. replikáta rácsok. 

A replikáta rácsok késztése során a már meglévő transzmissziós rácsot sablonként használják. Átlátszó 

kollódium-oldatot öntenek a rácsra, majd az oldat megkeményedését követően óvatosan leválasztják a sablonról. 

Az így kapott vékony réteget üveg vagy műanyag lapra rögzítik, majd keretbe foglalják. Ezeken a lemezeken a 

sablon karcolásainak a helyén barázdák keletkeznek, a barázdák között pedig átlátszó világos csíkok. A 

replikáta rácsra eső fényt ezek a világos csíkok átengedik, tehát ezek viselkednek a résekként. A barázdák a 

fényt minden irányban szórják, így a fényt nem engedik át, matt üvegként viselkednek. A 43. ábrán egy ilyen 

replikáta 
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ráccsal előállított a karunkon készült laboratóriumi felvétel látható. 

 
43. ábra 

5. 1.5 Összefoglalás 

1. Keresse meg a helyes állítást vagy állításokat! 

Az etil-alkohol törésmutatója 20  C0-on és 101 325Pa nyomáson 1,579. A víz törésmutatója -on és 

101325Pa nyomáson 1,32. Akkor ez azt jelenti, hogy 

a. Az alkohol optikailag sűrűbb, mint a víz. 

b. Az alkoholban a fény gyorsabban terjed, mint a vízben. 

i. A vízben a fény gyorsabban terjed, mint az alkoholban. 

a. Az alkohol sűrűsége nagyobb, mint a víz sűrűsége. 

1. A jég törésmutatója 1,3071, a víz törésmutatója 1,3289. Válassza ki a helyes állítást, vagy állításokat! 

a. A jég sűrűbb, mint a víz. 
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b. A víz sűrűbb, mint a jég. 

i. A jég optikailag sűrűbb, mint a víz. 

a. A víz optikailag sűrűbb, mint a jég. 

b. Ha a fénysugár vízből halad a jég felé, akkor történhet teljes visszaverődés. 

c. Ha a fénysugár vízből halad a jég felé, akkor nem történhet teljes visszaverődés. 

d. A víznek a jégre vonatkoztatott relatív törésmutatója: 1,0166. 

e. A jégnek a vízre vonatkoztatott relatív törésmutatója 1,0166. 

2. A gyémánt törésmutatója 2,4024, a kvarckristály törésmutatója 1,5391. Válassza ki a helyes állításokat! 

a. A határszög gyémánt esetén nagyobb, mint a kvarckristály esetében. 

b. A határszög nem függ a törésmutatótól. 

i. A gyémánt minden fényt elnyel, azért csillog olyan szépen. 

a. A gyémánt minden fényt visszaver. 

b. A határszög gyémánt esetében kisebb, mint a kvarckristály esetében. 

3. Milyen anyagból készítene prizmát a színkép laboratóriumi bemutatásához? Karikázza be a választott 

anyagot! 

1. táblázat - 
 

Anyag Törésmutatók Határszög Diszperzió 

 
760nm 589nm 397nm 

  

Kvarckristály 1,539 1,544 1,5581 40 º 21 ’ 0,016243 

Gyémánt 2,4024 2,4172 2,4658 24 º 26’ 0,0559 

Flint (F-3) 1,60294 1,61279 1,64518 38 º 19 ’ 0,03213 

Koronaüveg 1,50491 1,51002 1,52457 41 º29 ’ 0,01695 

1. Az alábbi jelenségek közül melyik bizonyítja, hogy az anyagok törésmutatója függ a hőmérséklettől? 

a. A prizmákkal előállított színképek. 

b. A délibáb. 

i. A naplemente. 

a. A tűz körül „remeg” a levegő. 

2. Lehet-e a fény sebessége 200 000 km/s? 

a. Nem, mert a fény sebessége mindig 300 000 km/s. 

b. Bizonyos közegben való terjedéskor lehet. 

i. Igen, ha egy 100 000 km/s sebességgel távolodó csillag bocsájtja ki. 
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3. Melyik optikai eszköz adhat valódi tárgyról virtuális képet? 

a. A homorú gömbtükör. 

b. A domború gömbtükör. 

i. A domború lencse. 

a. A homorú lencse. 

4. Fehér fényt szeretnénk felbontani összetevőire. Rendelkezésünkre áll egy optikai rács és egy prizma Milyen 

lehetőségek közül választhatunk? 

a. A fényt csak prizmával tudjuk felbontani. 

b. A fényt csak optikai rács segítségével tudjuk felbontani. 

i. A fényt mindkét eszköz segítségével felbonthatjuk. 

a. A fényt egyik eszköz segítségével sem bonthatjuk színeire. 

1. Milyen mélynek látjuk a ténylegesen 80 cm mély kerti tavacskánkat felülről nézve? (A víz törésmutatója: 

) 

a. 60 cm, 

b. 65 cm, 

i. 80 cm, 

a.  cm. 

2. Melyik optikai eszköz adhat valódi tárgyról valódi képet? 

a. A homorú gömbtükör. 

b. A domború gömbtükör. 

i. A domború lencse. 

a. A homorú lencse. 

3. Keresse meg a hibás állítást! 

a. A homorú gömbtükör a kétszeres fókusztávolságon kívüli tárgyakról kicsinyített, valódi képet ad. 

b. A domború gömbtükör kicsinyített, valódi, egyenes állású képet ad a tárgyról. 

i. A homorú gömbtükör a fókusztávolságon belül elhelyezett tárgyról egyenes állású, nagyított, valódi képet 

állít elő. 

a. A homorú lencse csak virtuális képet ad. 

4. Mekkora a képtávolság, ha a domború tükör görbületi sugara R=100cm, és a képet a tükör előtt 25 cm-re 

helyeztük el? 

a. -50 cm, 

b. -16,67 cm, 

i. 20 cm, 
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a. 16,67 cm. 

5. Egy 4D lencsétől 50 cm-re elhelyezünk egy tárgyat. Melyik a helyes válasz? 

a. k=-50cm. 

b. Valódi képet kapunk, és k=50 cm. 

i. Fordított állású képet kapunk. 

a. Kicsinyített képet kapunk. 

6. A fény 60° alatt esik a vízfelületre és 40,5° alatt törik meg. Mekkora a fény terjedési sebessége a vízben? 

a. 1.34·108  

b. 4·108  

i. 2,23·108  

7. Homorú tükör előtt 4 cm-re tárgy áll. A kép 6 cm-re keletkezik a tükörtől. Mekkora a fókusztávolság? 

a. 2 cm, 

b. 4,8 cm, 

i. 2,4 cm. 

8. Homorú tükör 9 cm görbületi sugarú. A tárgy a tükörtől 2 cm távolságban áll. Hol keletkezik a kép? 

a. 3,6 cm látszólagos kép. 

b. 7,2 cm valódi kép. 

i. 1,8 látszólagos kép. 

a. 1,8 cm valódi kép. 

b. 7,2 cm látszólagos kép. 

9. Hol keletkezik a kép a 40 cm görbületi sugarú domború tükör elé 20 cm-re helyezett tárgyról? 

a. -10 cm-re. 

b. Ebben az esetben egybeesik a fókusztávolság a tárgytávolsággal, tehát nem keletkezik kép. 

i. 10 cm-re. 

10. Homorú gömbtükör fókusztávolsága 20 cm. Hol keletkezik a kép, a tükör előtt 60 cm-re elhelyezett 

tárgyról? 

a. 60 cm, 

b. -30 cm, 

i. 30 cm. 

11. Hullámzó vízfelület esetében nem látjuk a környező tárgyak tükörképét, sima vízfelület esetében pedig 

igen. Mi a jelenség magyarázata? 

a. A fénysugarak teljes visszaverődést szenvednek. 
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b. Elnyelik a hullámok a fényt. 

i. Az egyenlőtlen vízfelületről diffúz módon verődik vissza a fény. 

12. Mekkora a visszaverődési szög, ha a beeső fénysugárnak a tükörrel bezárt szöge 15°? 

a. 30°, 

b. 15°, 

i. 60°, 

a. 75°. 

13. Válassza ki a hamis állítást vagy állításokat: 

a. Teljes visszaverődés akkor történik, amikor optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe lép át a 

fénysugár. 

b. Teljes visszaverődés akkor történik, amikor optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe lép át a 

fénysugár. 

i. A határszög függ a fény hullámhosszától. 

a. A határszöget úgy határozzuk meg, hogy  
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