
Optika (Mechatronika szak 2016/17 II. félév) 

1. gyakorlat: gyakorló feladatok 

Fényvisszaverődés törvénye 

1, Legalább milyen magas függőleges helyzetű, falra rögzített tükörre van ahhoz szükség, hogy egy 

180 cm magas ember tetőtől talpig láthassa magát benne? A talajtól mekkora magasságban kell 

elhelyezni ehhez a tükör alját? 

2, Két függőleges síktükröt egymással 90 fokos szöget bezáróan elhelyezünk egy asztalon. Az egyik 

tükörre vízszintesen, a tükör síkjával 50 fokos szöget bezáróan fénysugarat ejtünk, ami visszaverődve 

a másik tükörre esik.  Milyen irányba halad a másodszor visszavert fénysugár? 

3, Két függőleges síktükröt egymással 60 fokos szöget bezáróan 

elhelyezünk egy asztalon. Az egyik tükörre vízszintesen, a tükör síkjával  

szöget bezáróan fénysugarat ejtünk, ami visszaverődve a másik tükörre 

esik. Mekkora az  értéke, ha a második tükörről visszavert fénysugár 

saját egyenesében verődik vissza. Mi van ha az  ennél kisebb/nagyobb? 

4, Két függőleges, egymással a fokos szöget bezáró síktükörre tudunk-e úgy fénysugarat ejteni, hogy 

az mindig csak „befele” verődjön vissza? 

5, A Cavendish kísérlet reprodukálásakor egy könnyen elfordítható 

torziós szálra ragasztott tükör segítségével mérték ki a szál 

elfordulását, úgy hogy a tükör fényét egy 8 méterre levő ernyőre 

vetítették. Mennyit fordult el a szál, miközben az ernyőn a fénypont 

13 mm-rel odébb mozdult?  

6, A napsugarak a Földre a függőlegessel 50°-os szöget bezárva érkeznek. Egy síktükörrel egy mély 

kútba akarunk világítani. Hogyan tudjuk ezt megoldani? 

Fénytörés törvénye 

1, Egy medence alján 160 cm magas, függőleges oszlop áll. Milyen hosszú az oszlop árnyéka a 

medence alján, ha a napsugarak a vízszintessel 50 fokos szöget bezárva esnek az oszlopra, és a 

medencében 90 cm magasan áll a víz? 

2, Egy kocka alakú üvegedény aljának közepére kis fehér pöttyöt festünk. Az edény éleinek hossza a 

=20 cm. A kocka testátlója irányából fénysugár esik a kocka aljára. Meddig kell a kockát folyadékkal 

feltölteni, hogy a fénysugár megvilágítsa a pöttyöt? A folyadék törésmutatója a levegőre 

vonatkoztatva n = 1;6. 

3, Mekkora beesési szöggel esik a levegőre vonatkoztatott 1,5 relatív törésmutatójú üveg felületére a 

fény, ha a felületről visszavert és a megtört sugarak merőlegesek lesznek egymásra? 

4, Egy 10 cm sugarú üveggömb középpontjától mekkora távolságban halad el az a fénysugár, amely 

40 fokos beesési szögben érkezett az üveggömb felszínére? Mennyi ideig tartózkodik a fény az 

üvegben? Az üvegnek a levegőre vonatkoztatott relatív törésmutatója 1,5. 

5, Egy 10 cm vastag üvegréteget kétféle üveg összeolvasztásával hoztak létre, s emiatt annak a 

törésmutatója 1,4 értékről 1,6 értékre változik egyenletesen az üveg két széle között. Mennyi idő alatt 

megy át az üvegre merőlegesen ráeső fénysugár az üvegrétegen? Függ-e a válasz attól, hogy a kisebb 

törésmutatójú oldal felől a nagyobb törésmutatójú oldal felé halad, vagy visszafelé?  

6, Az ábrán látható elrendezésben az f(x) = -x2 + x + 6 egyenletű, fordított állású 

parabola feletti térrészt n1 = 1,2 az alatta lévő térrészt n2 = 1,4 abszolút törésmutatójú 

közeg tölti ki. A parabolára, mint határfelületre egy fénysugár esik az f(x) = -2x + 1 

egyenes mentén, a negatív tartomány irányából. Mennyi idő alatt halad át a fénysugár 

a parabola alatti területen? 

7, Mekkora beesési szög esetén térül el a vízbe bejutó fénysugár 10 fokkal? (n=4/3) 


