
OPTIKA tantárgy I. zárthelyi

Mechatronika szak II évfolyam

1. feladat: Egy 0,2 mm átmérıjő

viszonyítva n=1,9 relatív törésmutatójú 

levegıhöz viszonyított törésmutatója 1,2

pontszerő fényforrásból fénysugarak

a, Mekkora szöget zárnak be 

amelyek teljes visszaverıdést szenved

köpenybe)? 

b, A leglassabban áthaladó fénysugár mennyivel több ideig halad a szálban, mint a 

leggyorsabban áthaladó sugár?

 

2. feladat: Az ábrán látható elrendezésben egy üvegbıl készült 

téglalap keresztmetszető hasáb belsejében egy szabályos 

háromszög keresztmetszető levegı prizma van. Mennyivel 

(mekkora szöggel) térül el a téglatesten való áthaladás során 

egy, a felületére merılegesen é

áthaladó fénysugár (n=1,5)? 

3. feladat: Egy győjtılencse egy tárgyról 

egy ernyın. A lencsét 5 cm

képet kapunk, ha az ernyıvel 

fókusztávolsága? Mennyivel kell a második képhez az ernyıt elmozdítani?

Bónusz feladat: Az R=10 cm

készült félhengerre az ábra szerint két párhuzamos 

fénysugarat bocsátunk. A 

törésmutatója 1,6. Határozzuk meg a két fénysugár 

metszéspontjának x és y koordinátáját!
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2 mm átmérıjő, 0,8 m hosszú egyenes optikai szál 

relatív törésmutatójú anyagból készült, az ıt körülvevı köpeny 

viszonyított törésmutatója 1,2. Az optikai szál 

fénysugarak lépnek be a szál belsejébe.  

Mekkora szöget zárnak be azok a fénysugarak az optikai szál tengelyével, 

teljes visszaverıdést szenvednek a szál oldalán (nem lépnek ki a 

b, A leglassabban áthaladó fénysugár mennyivel több ideig halad a szálban, mint a 

leggyorsabban áthaladó sugár? 

Az ábrán látható elrendezésben egy üvegbıl készült 

téglalap keresztmetszető hasáb belsejében egy szabályos 

háromszög keresztmetszető levegı prizma van. Mennyivel 

(mekkora szöggel) térül el a téglatesten való áthaladás során 

egy, a felületére merılegesen érkezı, és a levegıprizmán is 

áthaladó fénysugár (n=1,5)?  

lencse egy tárgyról háromszorosra nagyított valódi képet ad

5 cm-rel közelítve a tárgyhoz, ötszörös

, ha az ernyıvel megkeressük az éles képet. M

Mennyivel kell a második képhez az ernyıt elmozdítani?

R=10 cm sugarú, átlátszó anyagból 

készült félhengerre az ábra szerint két párhuzamos 

fénysugarat bocsátunk. A félhenger anyagának 

. Határozzuk meg a két fénysugár 

koordinátáját! 

(bármelyik feladatot kiváltja)

optikai szál a levegıhöz 

, az ıt körülvevı köpeny 

optikai szál egyik végén egy 

 

a fénysugarak az optikai szál tengelyével, 

(nem lépnek ki a 

b, A leglassabban áthaladó fénysugár mennyivel több ideig halad a szálban, mint a 

1+2 pont 

Az ábrán látható elrendezésben egy üvegbıl készült 

téglalap keresztmetszető hasáb belsejében egy szabályos 

háromszög keresztmetszető levegı prizma van. Mennyivel 

(mekkora szöggel) térül el a téglatesten való áthaladás során 

rkezı, és a levegıprizmán is 

4 pont 

nagyított valódi képet ad 

ötszörös nagyítású valódi 

Mekkora a lencse 

Mennyivel kell a második képhez az ernyıt elmozdítani? 

3 pont 

(bármelyik feladatot kiváltja) 


