
Szakköri feladatok 2017. november 27.-re

(Geometriai optika)

Szükséges előismeretek: vékony lencsék leképezése, síktükör,

Snellius–Descartes-törvény, Fermat-elv;

1.
∗ Egy élményfürdőben vízicsúszdát szeretnének építeni két különböző magasságú, egymástól

bizonyos távolságra elhelyezkedő oszlop A és B tetőpontja közé (a B pont alacsonyabban van az A
pontnál). A súrlódásmentesnek feltételezett csúszdát úgy tervezik meg, hogy azon a legrövidebb
idő alatt csússzon A-ból B-be egy gyerek. Milyen alakú legyen a csúszda?

Útmutatás: Próbáljuk megmutatni, hogy a keresett görbe ciklois.

2. Egy fiú a BA és BC félegyenesekkel határolt öböl BC partja köze-
lében lévő H házban lakik. Az öböl két partja ϕ szöget zár be egymással.
A fiú háza a parttól d távolságra, a B ponttól pedig

√

d2 + ℓ2 távolságra
van. A fiú szeretné megtalálni az öböl AB partján azt a P pecázóhelyet,
amelyet a H háztól a legrövidebb idő alatt tud elérni sétával és evezéssel.
A fiú n-szer gyorsabban tud gyalogolni a szárazföldön, mint amilyen gyor-
san evezni a vízen. Milyen távol van az ideális P pecázóhely a B ponttól?
Adatok: d = 300 m, ℓ = 1000 m, ϕ = 40◦, n = 4/3.

3.
∗ Egy kocka alakú, vízzel félig töltött akvárium térfogata V = 8 liter. A vízbe olyan ügyesen

oldunk rétegesen sót, hogy az akvárium alján a megvilágító fényre nézve a törésmutató n0 = 1,35,
az edény aljától mért h magasságban pedig n(h) = n0 − kh2 legyen (ahol k = 2 m−2 állandó).

Az akváriumot az egyik oldalára merőlegesen párhuzamos fénynyalábbal világítjuk meg. A
túlsó oldaltól távolodva egy ernyőt mozgatunk, ami mindig párhuzamos az akvárium megvilágí-
tott oldalával. Az ernyőn egyszer csak egy vékony, éles, vízszintes fénycsíkot figyelhetünk meg.
Milyen messze van ekkor az ernyő az akváriumtól?

4. Egy légy nagy távolságból indulva állandó v sebességgel halad egy f fókusztávolságú
gyűjtőlence felé, az optikai tengellyel párhuzamosan, attól d távolságban. Mekkora a légy képének
és a légynek a legkisebb relatív sebessége a mozgás során?

5.
∗ Egy vékony, hosszú üvegcső belseje a hosszának felében

kormozott, másik fele pedig tükröző. A csövet függőlegesen, fe-
kete felével lefelé az asztalra állítjuk (lásd az a) ábrát). Az asz-
talon, a cső tengelyénél pontszerűnek tekinthető D fotodetektor
van. Hányszor nagyobb értéket mutat a fotodetektor, ha a csövet
a b) ábrán látható helyzetbe fordítjuk?
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