
Szakköri feladatok 2017. december 4.-re

(Geometriai optika)

Szükséges előismeretek: vékony lencsék leképezése, síktükör,

Snellius–Descartes-törvény, Fermat-elv;

1.
∗ 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?

2.
∗ 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?

3. Egy bolygón a légkör törésmutatója a felszíntől mért h magasság függvényében az

n(h) =
n0

1 + εh

összefüggés szerint változik, ahol n0 és ε állandók. A bolygó különlegessége, hogy a vízszintesen
elindított lézersugár mindig „körbeszalad” a bolygón. Mekkora a bolygó sugara?

4. Sötétben, nagy távolságból egy autó közeledik felénk egyenes úton. Két reflektorát pont-
forrásnak tekintve becsüljük meg, milyen távolságra van tőlünk a kocsi, amikor már meg tudjuk
állapítani, hogy nem egy, hanem két fényforrást látunk?

5.
∗ Egy optikai rácsra, rá merőlegesen, monokromatikus fényt bocsátunk. A rács, melynek

szomszédos rései d távolságra vannak egymástól, nem egészen szokványos: szélesebb és keskenyebb
rések felváltva követik egymást. (Például a páratlan sorszámúak szélessége a, a párosaké b, ahol
b < a és mindkettő sokkal kisebb, mint d.) A rács fenti sajátsága jellegzetes, könnyen észrevehető
módon mutatkozik meg az elhajlási képben. Hogyan? Milyen lesz az elhajlási kép az b ≪ a és
b ≈ a esetekben?
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