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Teljes visszaverődés 

1, Legalább mekkora sugárban (R) kell görbíteni egy a levegőhöz képest 1,8 relatív törésmutatójú, d 

= 0,7 mm átmérőjű optikai szálat, hogy a tengelyével párhuzamosan haladó fény ne tudjon kilépni 

belőle ? 

2, Mekkora szöget zárhat be az ábrán látható, víz alá elhelyezett tükör 

vízszintessel, hogy a függőlegesen a vízbe érkező fénysugarak ne 

tudjanak többé kilépni a vízből? (n víz, levegő = 4/3) 

3, Egy vízszintes asztalra 10 cm sugarú negyedkör keresztmetszetű 

üveghengert teszünk az ábrán látható módon (az ábra a henger 

keresztmetszetét ábrázolja). Ha a hengerre egy 10 cm vastag vízszintes 

fénynyaláb esik, a henger mögötti részen hol lesz világos az asztallap? 

/n=1,5/ 

4, Mekkora beesési szöggel kell egy 10 cm sugarú üveggömbre egy fénysugarat ejtenünk, hogy az 

ne tudjon kijönni a gömb belsejéből (végig teljes visszaverődést szenvedjen)? /n=1,5/ 

5, Egy 2 mm átmérőjű, 10 cm vastag optikai szál levegőre vonatkoztatott relatív törésmutatója 1,8. 

Az optikai szál végén a tengelyhez képest 0º – 90º irányokat bezáró beesési szöggel lépnek be a 

szálba monokróm fénysugarak. Egy 2 ns hosszúságú (1 ns = 10-9 s) bemenő jel (ami bármiféle 

beesési szöget tartalmazhat) hossza legfeljebb mennyivel változhat meg a szálon való áthaladás 

során?  

Plánparallel lemez 

1, Egy, a levegőhöz képest 1,5 relatív törésmutatójú ablaküvegnek mekkora a vastagsága, ha a 40 

fokos beesési szöggel ráeső fénysugár oldalirányba 1,3 mm-rel tolódik el az üvegen való áthaladás 

közben ? 

2, Egy 10 mm vastagságú, vízszintes helyzetű üveglemezen 10 mm vastag vízréteg van. Mennyivel 

tolódik el a két rétegen való áthaladás során az a fénysugár, amely 30 fokos beesési szöggel esett a 

vízfelszínre? (A víz levegőhöz viszonyított relatív törésmutatója 1,5 a vízé 4/3) 

3, Egy üvegtál alja 1 cm vastag (n=1,5 ), és a tálban 10 réteg, rétegenként 2 cm vastag folyadék 

van. A legfelső rétegnek a levegőre vonatkoztatott relatív törésmutatója 1,1, a következő rétegé 

1,15, a harmadik rétegé 1,2, stb. Mekkora a felülről a levegőből a felső folyadékrétegbe érkező, és 

az alul az üvegből távozó fénysugarak által bezárt szög? Mennyivel van eltolódva az alul kilépő 

sugár a fent belépőhöz képest? 

4, Mennyivel tolódik el egy kúp alakban, 30 fokos fél nyílásszöggel 

összetartó fénynyaláb csúcspontja, ha az útjába a levegőhöz viszonyított 

1,55 relatív törésmutatójú, 1,5 cm vastag üveglemezt teszünk ? 

 

5, Egy edény fenekére tükröző felületével felfele tükröt fektetünk, és az 

edénybe 10 cm magasan vizet öntünk. A folyadék felszínére 45 fokos 

beesési szöggel vékony fénynyalábot ejtünk. A belépés helyétől milyen 

messze lép ki a fény a vízből? 

6, Egy 0,2 mm vastagságú olajrétegre 60 fokos beesési szöggel fénysugár 

esik, aminek egy része visszaverődik, másik része megtörik. A megtört 

fénysugár az olajréteg alján teljes visszaverődést szenved, majd az is kilép a 

levegőre. Mekkora ennek a sugárnak az eredetileg visszavert fénysugártól  
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