GEOMETRIAI OPTIKA I. _
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Amikor a l€ny sima tiik6z6 feliilet6l visszaver6ilik,a visszavertsugarakb6l
k€pis kialakulhat. Ebbena fejezetbenbennimketermeka kitlcsitnhat{snakaz
ercdnenye&dekel, azt, hogy ez L kitlcsirrfutjs niuppen meg) 1)68be,k6'
s6bbfoduk tdrgyfii. Ez6rt €bben r fejezetbenaratrylagkev6s {rj fiziktu6t
leszsz6, riszont t6bb geometri6r6l,mint az el6z6 fejez€lekben.Az elektromdgnesessugirzis tfrgyal6s6t a l6that6 tadom6nybaes6 €szre korl6tozzuk,
amelyb€nt€tszdl€gesrezg€ssz6m(hullim ugyaniB/ viselkedik. Amennyibena szink€pl hat6 sz6nmessziretllmegyiink, a k6lcs6nhatdsmegviltozik. Igy p6ld6ul az r vekony aluminiumlemez,amely a ltthat6 feny szim6rn
tiik6z6 feltlet, l6nyeg6b€n,tl4tsz6nak bizonyrl a r6ntgen- es a 83mmasugaraksz6m6ra.
A lrthat6 f6ny hullturhossztartorninyakiteded a szinkepbenlttott szinekteljes sorozatdm,a m6ly ibolydtol a stjtet viir6sig, ez hull6mhosszbankb.
400 nm-161700 nm-ie leded. A trmom6ter (nn) hossz€gyseg,(lnm=
lorm,) az a szokfsos m€rt€kegys6g,amellyel a l4that6 f6ny hulltmhossz6t
m6rjiik. Normdlis l6td$1 ember mdr alig tud megkiil6nb6ztetni k6l olyan
'
vint, amelyneka hull&ihossza I nm-rel kiil6nb6zik egym6st6l Egy m6sik
hosszegyseg,amit 6ltal6ban a spektroszk6pusokbas ilnzk, az angsfiim,
(A), OA = l()-rom), de ezt fokozatosankiszoritja a nanometer.A 36-l tdbl6zat a l6thrt6 feny szinklp€t nutatja az egyes szintartomanyokatjellemzd
hull6mhosszk k6zellt6 &Lkerck feltiint€t€s6vel.
sug6rz6s
Albgyan a legutol$6fejezstbent rs|alnrk .z elektromdgneses
fonArai, alapj6banv6ve, a g/orsul6 t6haseL Amer|':.yibenmegfontolrsainkat
a l6tbat6f6ry el66l8t{56rekorl6to2zuk,a fomis gyakranegy fan6n izz6 test,
pl. izz6l6mpr izz6sztl4 &mebnek tipikus h6m6n€kletekb. 3000 K Sziltud
'

Az @bdi ffjl ek t ti .6ct jolb F.8hl6trb6zi.iAelG k€p6, mi a szd Mlg a lilh.6 ftny.lis fos 6r ery okt[vot (a tlkvdci{bu @.sy t.ttd eorz6tjelmt), a h.llhl6
hu8 hull4nt!t!om6.y! tuint!ry l0 ohnv, 6s.lcgti$bb a.zaklh.l6 vAlld& I htugrnt6! $ol ir cgyotldv 1200mlb6l 6ll
Bssdgba..Sy
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testekb€nh6mozgastv€gz6atomok €s molekul6k olyan sug6rzastbocsatanak
ki, amely sokfele hull6mhosszkever€k€.A hull6mhossztijbbnyire az inirav6rits lartomanybaesik, az en€rgiiinakcsup6nkis szdzal6kajut a lrthar6 taF
romeryb1 Az iefAnyknldniis€n eriis f6nyfonAs,amely akkor alakul ki, amikor egym6st6l csup6n n€h6ny millim6terre sz€thizott sz€nrudak kitzdtt
egyenrimmf elekaomoskisnlesjitn l6tre (ivf6ny fdmrudak kiizijtt is l6rre.jiihett a fo ito negjegyzese).Az egyik rudv6gbe n*itz6 elektronok hatisdra
ott kb. 4000 K h6m€rs6kletalakul ki, aminek eredm6nyeaz eriis feher f6nyr
kibocset6fomtu l6trejittte. Az ivf€ny kiilitnttsen alkalmas ana, hogy vetit6g6pekben€s €r5s reflektorokban haszn6lj6k.Az iiv€gcs6bezAtt fenygitzitn
keresztiilkialakul6 ivfdnlis eredn€nye a k6zvildgitisra hasznelthiganyg6zhmpa kekeszitld6s a natriumlampaaut6utakr6lisnert snrgdsfenye. A f6nyj6n l6tre elektromoskisnl6s;az
csitvekb€nargong6z-higanyg6z
keverekben
itt keletkez6ibolyantrili sugirzist a f€nycs6b€ls6 fal6n v€kony r6tegbenfelvitt 6n. f6n)"or elnyeli, majd az elnyelt €nergiaththat6 f€ny formajabanrijra
kibocs/nja,azazfiuorcszI]il. A lizerek, ezek z le9ut6bbi 6vtizedek soren kifejlesztettf6nyfor6sok keskeny,kiil6nleges nyahbban rendkivnl intenziv 6s
k6zelit6le9 nonokronati*i.r (egyszinri)sugdrzist bocsatanakki. Ez l6nyeg6jellemezhet6.
benegyetlenhullamhossznseggal
A l6zer€kr6la 39. fejezetb€n
Ieszsz6,

36.2llullimfrontok 6sf6nysugarak
Ennek a b€vezet5r.trgyalrsnaka c€lj6ratekintsiink eEyponEze i l'ryJbfttut,
mely egletlen l, hulldmhosszistgri f6nlt bocsnt ki. Ha ett6l a pontforftist6l
tevolod6 gitrnbhullanok metszet6rvizsgrljuk, akkor ahhoz hasonl6tkapunk,
amit a t6 vizf€lszinen fel-le mozgatott kism6rctii tirgy segits6g6velkelthetiink: k6rahkn hullarnzast,
ami a hullamfonast6lkifel6 terj€d.Az elektromigneses hufl6mok elekromos Greftssegenekv6ltoz6saita vizfelszini hullemok hegyeivel-vitlgyeivel
hasonlithatjuk
tehatitssze,ahogyanazt a 36.1
6brais teszi.
A hasonl6s6g
a vizhullamok6s az elektrom6gneses
hullamok kitzita
titbb, mint puszttn geoinetriai. Kiterjed m6s tulajdons6gokrais. P6ldaul az
elektromagneses
hullAmokelhajlanakakad6lyokmellett,ahogyana vizhulI6mok is elhajlanaka hull6mtttr6 set veg6n€1.Ha az akadalyonvan egy res,
aperhira, akkot a hrllimok a res mitsittt sz6tteriiliek, ez a dilrakci6nak nev€zettjelens€g(39. fejezet).Az elhajlasnagys6saffisg a r6sneka hullem-
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|ontszenlf€nyforr6sb6lkibocsetott
y g6rnbhull6mainak
sikmetszeteha16a vizielszin egy pontj6bankeltett
hull6mokhoz.

(a) pontforrlsb6l kifel6 terjed6
giimbhull6m sematikusk6pe

(b) kijrhulldmok a vlz f€lszin6n

hullrmfront
hulld'lftont

sugar

sug&

(a) A pontfomisb6l kiindul6
(b)A pontfonasb6lkiindut6 grjmb(c)
gitmbhullam-frontr6szlet€k.
hullam-frontokszokisosdbdzol6-

Jobbn halad6sikhultdmok.

.26brr
ugarakmerdlegeseka bull6mfrontoka. A nyitak a hull6mfront terjedesintny6t mutatjdk.
szhozviszonyitottm6ret66l.(Min6l inkAbbneekitzelitiar€ssz6tess6g€
a
lAnhosszat,annal nagyobb az elhajles). De a diffrakci6jetens6gekeregy
6bbi fejez€tre halasztjuk €s itt csak azokat az esereketiirgyatjuk, amekn6la r6s - vagy az akad.ily - m6retenagy a hult6mhosszhozk6pest6s
az elhajl6s6s szet@rnl6shatisait6l kicsinys6giikmiatt ettekjnthetiink.Ez
bzelit6skiv6l6an megfelel tiikriik, lencs6k,prizm6k €s mds optikai beren6sek,pl. teleszk6pok(tivcsitvek) 6s mikroszk6pokelemz6s&e_
A pontfonasb6l kibocsaiott fenyhullrmok eset€bena iigut6 giimbfeliinindenpontjabana hu dnjtzisa ug'anakkora; Az azonosfazisirfeliiletet
l{mfrotrtmk nevezz[k. Vizlatk6sziteskor gyaknn dbnizoljuk a hu 6mrtokatvonalakkal, minl a 36.1a. 6brAn.Tanricsosazonban6szbentartani.
y az efekbomi4gneses
hullrmok hullemftontjai /st tetek. Az M ir&ly,
)rrc a hullamfront terjed, mindig mer6legesa mag6rahulldmfiontra. 86ry vonalat,amely mer6legesa hullAmfrontm, sug{rn&k neveziink, a su:a h€lyezettnyil a teded6s iflinyer mutatja. A 36-2b 6brrn bemutatunk
any sugarat, mely a pontszerii f6nyfomisb6l kiindut6 e6mbhulldmrtokkalkapcsolatos.A forr6st6l nagyonnagy 6vols6gbana hulHmfmnrok
r€g6b€nrtftri v6lnak, mivel a gijmbfeliletek sugaranagyon nagy lesz.
D hasznoslehet, ha a hull6mfrontokat €gy hullamhossznyit6vols6gra
oljuk fel egym6stol,bdr enneknincsenkiilitn6sebbjelent6sege.Ahogyan
d megmutatjuk,a pontfon6sb6l kiindul6 k€t sug6relegend6teszaz oprir€ndszerek
elemz6s6hez.

,3A Huygens-elv
optikairendszerekelemz6s6nekhasznosm6dszerCtdolgoztaki Christian
'gens(1629-1695)hollandfizikus 6s csillag{sz.A kitvetkez6ket
javasot-

IIIJYCENS.

v

A hull{mfront mind€n portir el€mi g6mbhulhmok
kiindul6pontj6drk tekitrihetd. Az el€mi hullimok !
f6ny sebss6g6vel terjednek tov., Egy k&6bbi r id&
pontbrn a hull6mfront tj hellzet6t az €l€mi hulldmok burkol6ja dja meg.'

U eljnr4skissaMidkeli. Ha ! hdumnonbn valamenryipontval6banpontford! ldnc.
Lkkoraz .lhi hultrmotolt n.mcek ! nuluDfort hlladds{mkirtryAba et6E, nanem
d!!f.la k tellei6 tdjedrtu, Ezut6bbitHuygcEngy€tn.n ktviil naayr.,E5/ bdyolut$b lcldsh6l,anit te$bb KFhtofl adonnes, kid.r0lt, hoeya hdrr!&taldb@s4ron
$tirz& inrdfffici! niltt kiolt6dit. En6l r 38.fej.arb.n tcsz*6.

36-3tbra
A napsugarf€nynyal6bjaiazt a benyomrst keltik, hogy a f6nysugarak
szettart6egyenesvonalakbanhaladnak. A fen),nyal6boka val6s6gban
p6rhuzamosak,csakpe$pektivikus
okokb6llitszanaksz6nart6nak.
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(a) Sikhullrmokhulldmkrdban.
sikhulhmolyangathoz6rkezik,
amelyikena hullemhosszhoz
k6pestkis nyilasvan.Huygens
ez a nyilrs
elv6velitsszhangban
szekund6r
hulhmok fonesak€nt
viselkedik,a gnttnloldalankitrhull6mokjelennekrnes.

36-4dbra
Huygens-elr. Az AA hilliLlx,ftonrot
alkalclernihullemol kibocsatisara
tekinG
maspontforesoksorozat6nak
jiik. A I id6 eltelt€velcz€ka szekun-

(b) sikhullAmftontok

(c) Cilmbhullam
frontok.

d6r hullnmokcl livolstgra Jutnakel.
Ezekncka szekundcrhullAmoknakaz
ered6jca BB'hullemfront.A nyilak a
n6nyritrnui4ljak
hullemftr.jedes
az elerAst.A2,4,-{hullimftont mindenpontjapontforA 36-4nbrabemutatia
elemihull6mok
mindegyikb6l[j, nrsodlagos(szekund6r)
resnaktekinthertt,
ezeknekaz elemihullrmoknaka bu.indulnakki. Egy ktsSbbi, id6pontban
kol6jaa rB hullrrnfront.Az eljerrisnemcsaka sik- €s a giimbhullimfrc.tok
is miikijdik
alaki hullamfronleset6ben
hanemtetszSleges
eset6n,
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siktiikriin
36.4A f6nyvisszaver6d6s
titrv€ny6tninden bizonnvalmdr
A tiikritkitDtapasztaltfenyvhszaver6d6s
is
Plat6nkoreban,zz i-sz.e.4. sztzadbanis ismerr€kltt mostktt m6dszenel
levezetjiikezeketa ltirv6nyeket,mindk6tm6dsz€ra fizika egy-egvfonlos
€lv6tvilrgilja majdmes.

Levezet6sa lluygens-elvsegits6g6vel
Gyakranugyanabbanaz 6rtelernbenbesz6lnnlkan6l, hogv belen6ziinkegv tiikitrb€, ahogyanben6znnkegy szobiba A k€peketngv l6tjuk, mintha azokbizonyosana tnkiir misik oldalrnlenn€DekMindengverekkivrncsivolt n6r
ana, hogy milyen leh€ratmennia tiikitn abbaa mitsik viHgba, amelv kitlcsitnitsen6segy6nclmiiijsszefigg6sbenvan a val6di viltg dolgaival Milven ttvol
van a tiikitr miigittt egy adott iirgy k€p€?Tekintsiinkegv sikhulltmot, anelv a
tiikiirhitz 6rkezik,ahogyana 36'5a ibra mutatja A bees6,'1,8hdlemfronthoz
tartoz6sugaraka tiikdr feliilet6veld, szijgetalkotnak.Ahogyan a b€€s5eleklromagnes€shulllin egyesr€szeia tiikijt €rik, a tiikiir f€liilet€nekelektronjait
hulhmokar bocl6rezg6sbehozzek.Ezek a rezg6elektonok elekaomAgneses
v
ikfomis,vn
hulltunok
m6sodlagos
tanakki, igy mindegyikiik

'

Ug/ t0nheq hoey tiuygens clgondol6sa,melv eennr a s?'had 16rb€' a tullAmftonl mmdei
ponla eldi hullimok ki indul6Pon0a,6al iisv6 &iikk, melv elve&la telv$ ed'nnenvh@'
Amikor @hban kitz€s n jek. van, anelybet a Fzgd elekl,Dnokjlbsz'k az i'jd *i$sAt!n
'/eepdr, e/ a/ eleondolbv! 6banhrhe!6nel{c olvannattrdbLoal
hu tmot romisdnak

36.4A fCnyvisv.dd€s slkoik6r

bees6hull6m

85 1

visszaverthull6m

^
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(a) A CD visszav€rthull6mftontot
azoknakaz elemi hullamoknaka
burkol6ja alkoda, amelyeka tiikitr feliileth keletkeztek.

,
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(b) A bees6si
sztjgegyenl6a visszaver6desi36-5 6bra
Sikhull6m visszaver6d€se
szitqgel:o,= e,
siktiikritn.

Vizsg6ijuk meg k6zel€bbr6la 36-5 ebdn bemutatottvisszaverthull6mfrontokat! Amint ^z ,48 hullamfront ,4 pontja a tflkitr felnletet el6ri, az .4
pontb6l kitrhull4n terjed a CD visszaverthu emfront C pontja lel6. Ezalatta
R pontb6l indul6 hullrm folytata nq6t a tiikitr, ponrdig. Ha a hullSmvonulatnak az ,{ 6s a C kitzittti tit meg€tel€hez ugyanakkoraid6 kell, mint a B
pontb6l indul6nak a ,&be 6rcs6hez,akkor a C es D pontok azonosfiizisban
lesznek6s lgy mindketten a visszaverthull{mftonthoz tartoznak.Term€sze_
tesena tiikdr az ,{ 6s B pontok ktiziitti tetsz6legespontb6l indul6 elerni hullrmokat a C 6sD pontok kitzdtti megfelelti ponlbaveri vissz . Ennelfogvaaz
,{C €s a rD dvol&igok egrelJldek,M ABD der€kszitg{ h6romsziig pedig
egybe'r6e6az ACD deftkszogii haromszitggel(Kilztis az AD 6tfog6juk €s a
megfelel6 oldalaik egyenlhek.Ez& az at 6s dr szilgek egyenl6ek.)Ebb6l
kttvetk€zik, hogy 0r ill. dr' p6tsziigeik is egyenl6ek Az optikdbanaz a szokiis, hogy a szdgeketa feliilete merfleges, nanniilti ir6nlt6l m6diik. Ezert a
36-5b {bnin is l6that6 m6don a e, ,eatLti szita Csa e, issnverddesi sziig
€gyenl6-Tov6bb4, ha az elemzesta haromdimenzi6sterb€n hajtjuk v6gre,
megmutathato,hogy a bees6sug6r, a tiikor nonnilisa 6s a visszavertstlg6r
egy sikbanfekszenek.

A FEI{YVTSSZAVER6DfS
TORvtrNYEI

(1) A beer&i szdg6s s vlsszaverfr6siszdg
egyenl6:0!-O.
(2) A b€es6sugtr, r tfrkor normtllilr e3 r
vi3szsvertiuglr €ry slkbrn fekszik.

Ha a feliilet riicsldis, mint s 36-6 dbdn litszik, a pirhuzamostn €rkezd
sugarakkiil6nbz6 szitgekbenver6dnekvissza.Ezt a isszaver6d€si tip8t, a
difr)z (szbrt) visszaver6destmutalja az a papirlap is, amit rnost On 6ppeo
olvas.86r a lap megviligitdsa egy olvas6lnnp6b6l kiindul6, lenyeg€benp6rhuzamossugaEklGl t6ft6nik, a lap minden ir{nyb6l olvashat6.A legtdbb
6ndlt6annen vildgito tAr$t a diffiiz visszav€I6d€skiivetkezt€benl6thar6.A
diffiiz 6s a 'Iirtldr visszaverfres k6zti kiiliinbs€g a feliileti egyenetlensegeknek a m€gvil6git6 f6ny hulldrnhossz4hozviszonyitott m6rct€t6l fiig8. Ha az
egyenctlcns€geks f6ny hullftnhosszAhozkepestkicsik, akkor tikr6s visszav€r6d6skdvetkezik be. Hr a szrb6lylalan06gokm€.ct€ a hullimhossz nagylull{mt a€ e Dy.ri r6tg k6b!6nbltu& h.lrd' tj. lc.
mly & .l&m{n|*s
164g - u aLr, .Lrye .ktd rq@{* HuyS@id.jab.n lzr hi€L, lory t Gqr hordo26
milth i jd6 @, uag t v{huot r it. E2atttdmy0 D.8&tdi, hoo, togvs i! .dlct I
Ei.d!i! ry.n{t ! D.i Gaydt lct h{r |m h@Iljr .z ai.i
H!y8d. .h!. T6|l.'.rdtr

3G6 ibrg
Diffiz visszav€r6rLsesel6na p&huzamosan€rkez6sugarska f€liil€t
€genedens6gcimiatt kil6nbdz6 ir[nyokbanver6dnekvissza.
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A feliiletre mer6leges
sik, mely tartalma2za
a foni61 66a megf-

diffiz. A csisngrendj6be
esik vagy akkor nlgyobb,annela visszaverftd6s
csiszoltaluminiundarab
a lathat6fenybendiffuz visszaver6szol6vAszonnal
d6stokoz,mig a radar5 cm hulhnhosszlsed suganittiikritsenveri vissz.l.

Levezetdsa Fermat-elvsegits6g6vel
rs.amia
ritNcnyeilevezelherdk
a Femaf-clv\egrlsigdvel
A \issrare.dde.
fizikinak szint6nfontost6tcle.
A FERMAT-trLV

36-7 ibr^
lgy verirdik
F€rmat€lve:a f6nysugAr
vissza,hogya f€nyforres6sa megfigyel6k6zritetjesutarminimelisid5
alantegyemeg.

visszavertswarak

i-:\:.. rtrry
f-P
36-86bra
A siktiikijra hikttrmijgitttalkotkap€t,
a tiikitnajl,
tnvolsegban
ugyanolyan
minr amennyivela drgy van a tiikitr
el6tt.

A
a Fcrmat-elvet
a 36'7 abninlnthat6esetre.
IIlusztrici6k€ppen
alkalmazzuk
sikbanvan.A szaggatotl
f6nyforrtsas a megfigyeliia siktnkitnemerSleges
vonal egy telsz5lcgcsfinysugarat6briol. Vilitgosanldtszik,hogy a kivilasztonit nema lcgrovidebba for.rst6la mcgfigyeliiig,ezerta f6nynemis
lAtszik,hogya ]egriiieszines a lceritvid€bbid6 alatt.Mig nyilvdnval6nak
taF
videbbrit (a kihlzott vonal)abbaa sikbaesik,amelya tiiktt. normrilisdt
talmazza,iovnbb, az is igaz,hogy a becsesisziigegyenl6a visszav€raid€si
szijggel.Az ut6bbi6llil6snaka Femat-elvvelval6 bebizonyiiisdtfeladatkent
amit a fejezet€lejenvetetliink
T€rjnnkmostvisszaahhoza k€rd€shez,
fel. Milyen messzcvan a tiikitr mitgittt a tnrgy kepe?A velaszErdek€ben
t6rv€nyeineknegfelel5etlA
nehenysugarata visszaverSdes
szerkessz0nk
36-8 ebraaz A (*) fornisb6lkiindul6es a tikitr 6ltal visszavensugarakat
a tiikiir m6gtittiC ponlban
sugarakmeghosszabbitasai
mutalja.A visszav€rt
Limad,minthaonnanindulnenak
ez6rtolyanbenyornrsunk
metszikegymnst,
ki. Ez az -, f6nyfonrs kepe.(BAr mi az 6biin hllrom sug6men€1etmjzoltunk,
a
A r{rgyalis megk6nnyil6sdre
mir kett6 is elegend6.)
a C pont kitiiz€sahez
kijvetkez6jeliil6st vezetjiik be. Legyena t tdrgtttvoh.rg, a tergynaka tiikdne
nen16na tiikitrt6lvett tnvolsiga,a k kApkwbng pediga
mer6leges
egyenes
m6rt tivolsdgaa tiikijrt6l. A visszak6pneka tiikiir sikjrra merajl€g€sen
verajd€stiirv6nye szerintaz 6bn4nfelvett sugarakaz 6bra sikjabanfekszenek,
valamint nyilvtnval6, hogy az ABD hnromszitgegybevag6a CBD hercm'
mdsikk6l
szitggel.(Van ugyanisktizits oldaluk,a Br, 6s a haromszitgek
mcsfelel6oldalaa B, oldallalegyenl6szitsetznrbe.)Igy:
A KEP HELYf,
liiiil"*'5,.ir,_
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A f6nysugir €gyik pontb6l s mrsikbt olyan riton
terjed, am€ly ugyanannyivagy kev€sebbid6t vesz
i96nybe,mintha birmely mis itoo hakdna.

{ t k6pr6rols6segyenl6aI I irsytf volsiggal

Ezt a kitvetkeztet6stpontszeriiitrgyra vonatkoz6annyertiik.
V6ges kiterjed6sii tirgy felfoghar6 pontizer( f6nyfonisok eloszlrsaa saial[epe. igy fennalla drgy is trjmeglesT
kenl,mely€kmindegyrkenek
Minthogymindenegyes
egy6rtelmiitisszefiiggCs
kijrk€pekitzli kdlcsitniis€n
trtrgypontra6s k6p€reI = I, a 6rgy 6s a k6p a tiikttr k6t oldaltn szimmetrikuel.aminrrr a 16-0ebramurarja.
sanhelye/tedrk

tiik6r

36-9ibra
A siktiikitk olyan k6pet alkotnak,
m€ly a tiikitrtttl - a tiikitr mdgtit ugyanolyanttvol van, mint a tiikijr
€ltttt a tirgy. A kep ugyanakkora,mint
a tirSy.

k
'AnodemvaldszinfissszihitritPi€ftdeFemal(1601_1665)fta.cian€n$enberaltotta
inini Cdckli'd€semialt. A Femal€lY m.llett nev.el€s fr69 a
neg a szr€ncsejdt€kok
Femat-*jr€sri'l is, melynct bizonyit{sa n€g mindis €llmdll a nrlenatikuek
edfeszit sinek. Egy, a haula uliin cl6kernltjegyzedben,ahil egy t6.yv hars6il6l4
a, nllliolla, hosy bebizonyitola, hogy az D,2 e86szsz6mok kiireben d t" +r" = z" ii$z_
fiieg4sn.k .ircsen n€htdvialis n.goldtss , > 2 6.Lr. Mind a mai napig s@ki ned tldta
igdolni, va8ycnfolniezt& tlliust.

bees66ug6r

K6t egymassalder6kszitget
bez6r6siknikiir k6tdimenzi6s
saroktiikritt alkot olyan sugaraka vonatkoz6an,melyek a
tiikitk sikjaLram€r6l€sessikban haladnak.K6t visszaver6d6sut n b6rmetybeesajsuger itnmag6valp6rhuzamosan,a fords fel6 indul vissza.

(b) A herom,egymasrakitlcsttnitsenmer6legesen
elhelyezett tiikitr Geromdimenzi6s
saroktiikitr) a bees6f6nysugarakata bees€siir6nnyal
p6rhuzamosanveri vissza.A
jarmfiv€kre szerelt
ilyen sa,,macskaszemek"
roktiikritk sz6zaib6l6llnak.

jobbkez
(c) LaserRaflgiflgr€troRef'lector
(LRRR), l6zerestAvn6r6
visszavertirendszer
a Holdon.Az
Apollo aszlronautei
herom45,72
cm oldalhosszisdgt
n6gyzeralakf egyenk€nt100saroldiikitt
tarlalmaz6tiikritt helyeztekel a
Holdon,mig a negyediket
egy
orosz(rhaj6 telepitette.Tttbb
ftttdkitrnli palyin kijzleked6iirbaj6n is voltak saroktiikr6k.A
Fitldr6l a tiikriikh6z inditon l6zer
irtjinak
impulzusokoda-vissza
idejeolyanpontosan
m6rhet6,
hogy a Fiild-LRRR iivols6got
mindijssz€
n6hanycm-eshibaval
meg lehet€tthatirozni. Ezillal
lehe(jv€ v t olyan hosszitivi
vizsgelatokmegkezd6se,
amelyek
a Fiild 6sa Hold relativ mozgds6'
nak finomszerk€zet€t
tirj& majd
fel. A kontinensekelmozduhlat
ma mer kiizvetleniil vizsgAlj6k
ezzela technikaval.

36-10ibra
A siktiikijr alkotta k6penajobb 6s a
A jobbso&tsn
bal oldalfelcserel6dik.
koordinrtarendszeratiikitrben balsodr6snvi v61ik.

36-12Abr^
Saroktiikitk
al
f3
A siktiik6k alkotta k6pek sajdtostulajdonsaga,hogy hjobb 6s bal oldal felcs€r616dik.
Jobbkeznnkpl. bal k6zkentjelenikmeg,l6sda 36-10.6br{t.Hasonl6k6ppenjobbsodr6si koodindtarendszertikitrk6pe balsodni$i koordiKCt egym6sramer6legessikiiikitr 90'-os rzdAti,t'dr, vagy saroktiikrdt
alkot (36-l2a 6bra).Ba.mely sug6r k6t visszaver6desut6n pontosana bees6
sugrrlal ptrhuzamosan,de ellentetesiranyban- a fon6s fel€ - verodik viszsza.(368-3 feladat) H6rom tikdr, amely kocka csricspontjakttriili oldalakkent helyezkedik el, h6romdimenzi6ssaroktiikdrk6ntviselkedik, 36-l2b 6bra. A jirm(vekr€ f€lszerelt macskaszemek6s egyes [tjelz6 tdbldk kicsiny
saroktiikrokszrzaib6l 6llnak.

\
t2

36-11ibrr
Az O-banLv6 tAtsyftl az egym{sm
mer6legesendllitott ket siktiik6r h6rom k€pet alkot. (Segiteni fog, ha berajzoljuk azokataz O-b6l indul6 sugarakal melyek az 1r€s1, k6pekeralkotek. Mindegyik csakegy visszaver6d6stszenved.)
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tircvtivolsic

tengely---
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homorutnkatr

a
(a) A honoru tiikdr a (*) kiszemeltpontszerii
firgyb6l kiindul6sugarakmindesyik6rvisszaveri,
l6tre
(itsszetarlanak)
6s
val6di
k€pet
hoznak
konvergdlnak
visszavertsugarak

. - l

-']

:'",'

_
_-}__-!_
-

virtualisk6p

rtunlisk6p

homoru t'lk6r
(b) A (*) pontszerfirtrsyakb6lkiindul6sugaraka homoruvagya dombori tnkrbnvisszaver6dve
vinudlisk€pethoznakl6tre
(sz€ttartanak).
hogymeghosszabbitasaik
fgy diverg6lnak

36-136bra
Giimbtiikrijkk6palkotisa

giimbtiikrtin
36.5F6nyvisszaverdd6s
j6val nagyobb
az €letnagysagflfl
reggelente
sajnalatera
Sokunklegnagyobb
L€ggyakvagy
sminktiikijrben
a
borotvelkoz6
k€piink kijszdntb€nnnnket
van,
btrahogyan
dikitr
mitgiitt
a
kep
a
rabban,amikortikiirrel tahlkozunk,
k€p
a
riikitr
el6tt is
amikor
a
bizonyos
esetek,
majd lrtni fogjuk vannak
l6treidher.
A gijrbiilt feliiletfi tnkritk els6sorbangdnbfibdk - homoruak(konk6vok) vagydomboruak(konvexek)Iehetnek,attol frigg6en,hogy melyik tipusi gitrbiilt feliiletre esik bc a vizsgeltf€ny. A gtjmbfehlet felszine,ha a gitmb
belsejef€l6lkttzelitjiikmeg,akkorhomor6,hakiviik6l,akkordombort.
A gitmbtiikitr k6palkoitsdnak jellemz6s€re sugArmeneteketszerkeszszolgelehhezaz optikaitengely,ami a tiikiir szirnmet
tiink.J6 tij6kozodesul
halad6t Tekintsiinkegv' az
6s a tiikitr fehlet€remer6legesen
riatengely€,
meg,hogyanvnltoztatja
pontol
€s
vizsgiljuk
optikailengelyen€lhelyezked6
utin a suVisszaver6d6s
sugermenereket.
pontb6l
kiindul6
meg a tiikitr az e
alkotnak'
val6di
k€pet
(konvergalnak)
6s
velnak
garak vagy iisszetart6va
(divergtlnak)
6sldt
vtlnak
sz6ttart6vi
muta.ja,
vagy
ahogyana 36-t3a6bra
'al6di
sz6
6bren
A
mi
a
36-l3b
k6p€l
alkotnak,
sz6lagosvagy virtu6lis
€s
k6p
h€lven
egvmast
a
metszik
t6nylegesen
aztjelenti,hogy a fenysugarak
hala(afl6lknl,
a
sugarak
hogy
helyezn6nk
Ha
oda
emy6t
ott k6petalkotnak.
disft befolydsolnAnk),az emy6n k6p jitnne l6tre A virtudlis sz6 azt jel.ati"
val6j6bannem mennek6t a kepponton,s hi6bahelvezhogy a f€nysugatak
jitnnel6trerajtak6p,pontosanngy, ahogvana siktiiemyiit,
nem
n6nkel oda

(a) Els6eset:hornorutnkiir,val6dik6p.

{ r----T---

-X;--l
-: - -! Ir- --.--!t
-- - -- t
tM

O) Masodikeset:homorf tiikitr,virtutlis k6p.

j.r

_-E_--..___
c

(c) Harmadikeset:domborudkitr, vinu6lisk6p.

kitr alkotta k6p eset6ben.Mindk€t esetben^zonban,ha szemonkolyan helyen
van,hogy a tiikr6t €lhagy6visszavertsugamkatfel tudja fogni, latjuk a k€pet.
Egy6b t6mpont hijnn azonbannem tudjuk eldiinteni, hogy a k6p val6di-e
vagy l6Ltsz6lagos,
szemiinkszimdm mindk6t k6ptipusugyanolyan.
A k6p hefy€nek meghaitrozAsa€rdek6bente. olyan sugarut hi?]rnk
m€9, melynek menet6tk6nny( megrllapitani. Mivel minden visszavertsugar
ugyanazona ponton halad 6t, ez6n m6r kett6 is elegend6a k6p helyenek
meghaiiroz6sahoz.A 3Gl4 abraj€litlesei szerint a gitrbfleti kitz6ppont a C
pontban,a tftgy az O, a kep v. I, a nrkbr pedig az M pontbanvan Azokra a
sugirmenetekreszoritkozunk, amelyek az optikai tengelly€l annyirn kicsiny
sz6getzimak be, hogy adidnbanm€rt 6n6kiik kiizelit6leg €gyenl6 a szitg
tangens€nek€ftdkevel. Vagyis tg a = sin d = d. Az ilyen sugamka tengelyhez k6z€l haladnak 6s kiizel{t6leg perhuzamosak a t€ngellyel, ez6rt
prraxiitis (tengellyel parhuzamos)sugaraknaknevezznk6ket. Ezt a k6zelit6st elfogadva a sugirmenet-analizis€r€dmeny6t6rvCnyesn€kfogiuk talalni
nindazon tikiike, amelyek 6tm6r6jesokkal kisebb a e6rbiileti sugaruknal'
Minden esetbena visvaver6d€s tiirv6ny6t alkalmazzuk €s ^z egyszerds6g
kedv66rtaz indexeketelhagyjuk:

'

r.zl ! f.lr&ctr eyslm igy fogrlnaak ncg, hogy,,li3 ryll|s:68n (!p.nnr{ji) dik6/ {61
bezElntrt.Ez azl j.loti, hogya 6161 6tnat6j. ticsi . &6tbntdis8{rioz ta!€t, Minrhogye rl.ijv manat, bnd, hog, .gy I n ltletdjil ctilkgnsd rn16rlis sDcnnljtiul
Lkjnth.t6, mlg E 5 cn t'Idjo t6z6$4grs t0k6rtm.

36-14ibra
g6mbtiikriik
Sugermen€t-el€mzes
eset€n.
Az O tirgyb6l kiindul66s a
tiikitr tengelyementenhalad6sug6r
a tengeiyimny6baver6dikvissza.
A tengellyel a szdgetbez6r6ininyban halad6sugAra tengellyel P
szitgetbezer6iranybanver6dik
vissza.A k6pott kelelkezik,ahola
k€t visszavertsugerme6zi egymest.

856 36 / c€oneriai ootikaL A fenwissavo.fidd.
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et=e,=0
Elemezziik most a gatmbtiikritk kdpalkotdsanakh6rom kiilitnbiizft esel6t6s
foglaljukiisszeaz er€dm6nyeket
egyetlen,a tnkitr lek6pez6si
t6rv6nyen6ven
ismertegyenletbe:

A 36-14a6br6na kijvetkez6 k6t sugarathiztuk meg: az egyik az O
Itrgyb6l indul €s a r€rget mentanhalad, majd ^ ftkitne mer6l€gesenesikb€ esvisszaver6dik
a tengelymenl6n.A mtsik a tengelly€l
d szitg€tbezarvabalada tiikitrig6sonnana tengellyelB szitgetbezarvaver6dikvissza.A k€p a k€t visszavertsugermetsz6spontjiban keletkezik.Minthogya hnromszijgkiilsii sztjgeegyenl6a nem
ad6dik,hoey az eByikhe'
melfettefekv6 belsSszitgekitsszeg6vel,
p- ), I d. 6. a md.ik hr'omszde,e:p - a - 20. Ezzel
romszitsre:
kikiiszijbitlvea I szdget,kapjuk,hogy
(361)

d+P=2'/

es hng€nsiikkiizeliA paraxinlissugarakeset6na kis szitg6rt€kek
t6leg egyenlS,azaz:
o=

o
OM

B-

h
IM

t-

I

ec
ny
foE
eg
ho
tiil
tiil
lek

L
T

o
CM

egyenl5s6gk6nt
fogvafel, behelyetad6dik.Ezekera kifejez€seket
tesitiinka (36-l) esyenletbe,
s aztkapjuk,hogy
l
OM

t
IM

2
CM

(36-2)

Figyeljiikmeg,hogy a l' €s a 0 nemjelenik meg ebb€naz itsszehigg6sben.
Ez azt jelenti, hogy a &tugyr6lminden iranyban(legkiindul6€s a tnalebbisaz optikaitengellyelkitz€lpdrhuzamosan)
kitn6l visszavertidtifenysugarakmind a k6ppontbatartanak

Az l. €setbenkitvel€tteljireshozhasonl6ana 36-l4b dbrajeliil6a I kikiisziibijtes€ivel ad6dik, hogy d = B + y 6s d = e + T. ll:.J:.en
s6velny€rjiik,hosy

t6
f€

a-B=2Y
A szijgeket a tangenseikkelkiizelitve a paraxialis sugamkra azt
kapjuk,hogy
OM

IM

CM

(36-3)

A 36-l4c ebrajeliil6sevel utr66i1*6 = a + y 6s a 20 = d. + P .eyenl6s6ge.Innena 0kikiszitbitl6s6vel

_!_--l-=-_L

(36-4)

OM IM
CM
kaphat6. Figyeljiik meg, hogy szemb€na homo(r tiikdr esetevel,
am€ly akdr val6di, ak6r vinutlis kepet is alkothat, a dombori tiikiir
,r/rdg lrtsz6lagoskdpetalkot a tirgyr6l.

A k6palkotis sugdmenetekkelval6 elemzesea eitmbtiikritkn€l min&rrom esetben hasonl6 eredm6nyeketadott. A (36-2), (36-3) 6s a (36-4)
egyenletekalakilag azonosak,mind6sszeegyestagok el6jele v6ltozik. El6nyiis, ha az eredmenyeketeglerten, mindhdrom esetre€rv6nyesegyenletbe
foglaljuk 6ssze.Ezt azzaldrjiik el, hogy elfogadunkegy eldielkonvencidt az
egyenletbenszercpl6 mennyis€gszdmer6k6revonatkoz6an.Figyeljtik meg,
hogy a 36-14 6hdn az OM a I tAtgyti,\olseg, IM a k ktpt^vols{E 6s CM a
tiikdr R giirbnleti sugara.Minden drgy- 6s k€ptAvolsdgota tengely ment6na
tiik6r M kijz6pponqftol merilnk. A (36-2), (36-3) 6s a (36-4) megallapilasok
lek6pezesitdrv6nny6foglalhatok iissze.

A TUKROK
LEKEPEZESI
TORvfNYE
ahol

l
t

t
k

2
R'

(36.s)

t a iirsitnvokng,
t a k6plivols6g,
R a tiik6r gitrbiiletisugan.

Ahhoz, hogy ezt az egyenletethaszn6lnitudjuk, el kell fogadnunka k6\letkez6eLi elkonvenc5|:

EL6JELKoN}'ENcIO
TOKROK ESETERf,,

(r) A t szim6rt6k6n€k cl6iele pozitlv,
h^ N lik6rt6z &kez6 tagrr^k tzt:tt.rt3nok (diverg{lnrk).
Egy6bk6nt t negrtiv.
(2) A * sz{m6rt6k6nek elfjele pozitlv,
ha ^ aiki46l U|ozi sngtrak tuszet^rt6rk (kodyergdIno*).
Egy6bk6nt* negativ.
(3) Az R sztm6rt6k6nekcl6jele pozitiv, hr r tiik6r homori er negativ,
ha domboni.

Az el6jelkonvenci6t 6rdemesj6l megiegyezni, men a l€griibb probl€ma
megold,isakorsziiksegvan 16a (36-5) 6s (3G7) lekepez€sit6rv6nyben.Eml6kezt€tiink arm, hogy 6 lek6pez6sitiirv6n)4 mindig a fenii form6ban kell
feli']nil A neEativelfjel csakakkor szerepelhet,amikor nb behelyettesii,n+a

"

Naldnym[s .l6j.lkorv6nci6 is hsddllto' Az csyikv6ltozit sarin , t as/06!d . (36{)
ktrlda) hird pottlv rbbm a @tdes @tb.n, mito. a liik6. v.lffi *ap.r hozlat! vrl6di t[reydl- Ed6l ! szilviDy tcly&t6l miftLr.lrli{. .gy nlDuej.l fllla .l r6v.t li
ncg. Az.li!r{..k k6zCeDljur rt b, h t t tirgtlvoh{g ti&bb, niDt r t&6r f6tu.zrdlolsAgE.,4 6*r6t6n r Gny vi$av.r$dik, lry r vd6di lEp.t r b€!6 6ny oldrun kclett6ck. Az R .l6j.l& r (3) Frtb.n negfoSdtudn 3aMly hat{tuu ws.
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A f6nyvisszaveddcs

36-15ibra
Osszetett,tiibbszitrits tiikiirrendszer,
alnelyn€laz el5jelkonvenci6nak
neganegfelel6ena q tergla6volsdg
tiv (1,< 0) Ez az€rtvanigy, men a
mAsodik M, - tnldrre es6sugarak

dltavAhoz'sz6iti/t ket Ugyanezra szabtlvtkijvetjiik a fizika valamennvi
isl
lenostttrvanyeben
eset€negy€stiikritkrea I terg'tivolsdgleheln€gaiiv
Tnkijrrendszerck
is. P6ldAula (36-l 5) lib naz M clsittiikitt - ha esvedijlvolnajelen /r-ben
val6dik6pethoznal6tre.Bizonyos€nelembenez a k6p az M: nesik tiikitr
(1,tirgytrvolsaggal)De mivel az M, tiikrdlaz
szimar: Urgykentszerepel,
az M: tnk'itt eritsuegvrnAst,
niel6u mctszenek
elirtt6rik el a f6nysugarak,
igv negativ'
miatt a ,2 sznm€n€k€t
garzkkonveryAhak.Az cl6jelkonvenci6
trilgr''
vi/tudltr
a L{rgyallitsz6lagosvagv
;ak ketl tekinlcni.Ilyenesetekben

(a) homorutiiktir

a f6kuszgvakranhasznaljuk
kapcsolatban
A tijkritkkel(6slencs6kkel)
pnrhutnvobigot (, (ltsd a (36-t6) 6bftt) Honoru fikt'ne es6,a tengellv€l
egv
irgy veritdikvissza,hogv a sugarak pont'
zamosan€rkezi'sugdmyalnb
ban,a rnkairel6lt I livolsngbanblalkoznak.Ezt a poniotnevezziikf6kuszpontnak.' Ha a parhuzamossr8:^ftkdonboni tiikitne esnek.dive'gens.
;zettarrom6donver6dnekvissza,6spedigngv, minthaa tildr tfloldalina
dtlezosugaEk
lev6 pontbolerednenekA parhu/amosan
fokuszrdrolstgban
=
b€heEzt az 6rt€ket
van,vagvis,
aztielzik, hogt a tArgya vdgtelenben
aztkapjuk,hogv
titra6nybe
lyetesiivea lek6pezesi

t

1

2

egvenlitEztfre rnegoldva
ahol,tesybenazI f6kusztnvolseggal

J=:

(b) domborn kiir

36-16dbra

A l€ngellyel parhuamosan6rkezit
f€nynyal6br6talkotott k6p eset€n,a
hiv
k6ptlvolsegotf6kuszL4volsignak
juk. F a f6kuszpont.Honoru tiikitr
eset€nf pozitiv, domborutiikdm6l f
negativ.

(36-6)

a 'onolli tiikijka{t6dik.Tekintettelana,hogy a f6kusziivolsngszem€rteke
a kilverkez6
(36-5)
cgv€nler
a
pedig
nsgati!,
rc /oz#iv, a domborft tnkrdkre
alakotdlti:
'

a
Az, hogy u F pontot f6kusztontnak ncvezziik, nen jel€nti ad, hosv a tip mindiSebher
mrndd
eselcn
rgdi
susadl
plrhuanoet
crk€26
u
t"nseuvel
ot
""a*
pomr"iuu*e,&.
aE lv
h& @tbd a ldD m6sholj6nlete. H6mos taI_8,nintolvan pon1nSondolunk
sesit
dbzkuszi6j6ban
!
sueAmctel
es
amclv
i rwdrni'z ,,lano2ik ,

36.5FCnyvissaveddassdnbmkndn 859

LEKEPEZESI
TORVENY
(altemativalak)

l

t

l

(36-7)

anikor a tiikritk 6s lencs6k
Ebbena fej€zetben
kttnnyfittsszezavarodni,
kijlitnbijz5elrcnd€zes6nek
szlmoseset6telemezziik.A fejezetlegfontosabb
foglalh^tbitssze:l/t + l/k= lU:
megrllapiiisa
azonbanegyetlenegyenletben
a k6plivols6gmeghaLtrozisdEz szolgala tnkrdk6s lencsekk€palkotisakor
nak k'indul6pontj6ul. Az et1jelkonvenci6 bnerete azonban tenyeges.Az
idez6s6nek
eeyik esyszerfim6djaa kovetkez6:
el6jelkonv€nci6
eml6kezetbe
',
Egy ,,megszokoltijsszeillilasban amikor a lirgy egy gyiijta (honorn) tn
kiviil h€ly€zkedikel, l, i,l6s R mindegyik6fttrA annakf6kusztivols6g6n
pozitiv.Negaliva sztm6rt6kea tnkitr mitg6keriilStnvols6nekszimerr€ke
goknak.
megfogjavilagitaDia lek6pez€si
A kiivetkez6k6tp€ldakell5k6ppen
hasznilaLit.
tdrv6nv6saz€l6ielkonvenci6

a Nap
Boro&alkoz6tiikriitaz ablak mellett ta{va l6lr€hozhatjuk
k6p6taz ablakmellettifalon,ha a tiikitr a falt6l 50 cm-revan.Borotvilkozesk6zbena borotvdlkoz6szem6lynlla 20 cm-re van (a
tijkitrel6tt).Adjuk mee,hogymilyentevolvaDa fikiirtajlaz 6ller6l
alkotortk6p.

36-17 6br^

MEGOLDAS

A 36-l p6ldahoz.

perhuzamosan
€rkezn€k,ezert
A fenysugarak
a Napb6ll6nyeg6ben
50 cm.
elt el6 igy /-d Nap kepe a tiilitr fokusTpon(jaban
(Tudjuk,hoeyl pozitiv,m€rtcsaka homoru(gyiijtd)tiikriik alkotszerinrez€kf6kuszrivols6ga
nakval6dik€pet6saz el6jelkonvenci6
diverpozitiv.)A borotvalkoz6emberalliir6l indul6 f€nysugarak
ezertaz elitjelkonvenci6
grilnak,mikitzbena tiikitrhitzkiizelednek,
kiindulva:
szerintt= + 20 cm.A .iikitregyenletb6l
I

t

l
+ 20 cm

Ezt l-ra megoldva ad6dik, hogy:

/.

+50 cm

-33,3 cm.

A k6phelyc,
L riik6r

fr: *@ cn

2. fikitr

36-186bra
A 36-2 pCld hoz.

I tiikdr
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I
Az €litjelkonvenci6
sz€rinta nesativel6jelaztjelenti,hosy tiikitrfeliiletrSl sz€tlart6 f€nysugarakindulnak ngy, mintha a tiikiir nd(ltt a vtrr!.t/rssz6ism6telten
gdn l6v5 vinualisk6pb5leredn€n€k.
hely€nsenmif6lesugdrnemmegy
azljelenti,hogya k6ptenyleges
At).igy a k6pa tnkdrmitgiitt33,3cm-revan0asda (36-ti) 6brat\.

rt
a
h

Halerozzuk
Tekintsnka 36-18. 6branbemutatotttiikdrr€ndszert.
meg a tirgy v6gs6k6p6neka hely€t.Val6di vagy virtuAliskepet
kapunk?

MEGOLDlS

A

Tiikitnendszer€k es€t€nazt az elj6rdst kell kttvetniink, hogy meghatnrozzukaz egyestiikrijk 6ltal alkotott kepek hely6t olyan sorrendben,ahogyana feny az egyesliikrdkriil visszaver6dikEbben
az€setben
az l. tnkijrrelk€ll kezdeni.lrjuk fel a tiikitregy€nlelet:

l*-!= r

.l

l

+(locm+ 60cm) t,

l
a5cm

Ha ezt,tr-remegoldjuk,ad6dik,hogy
Az el6jelkonvenci6
szerinta pozitiv el6jelaztjelenti,hogy a fenysugarakkonverg6lnak,
amikoraz I j€lii tnkr6t elhagyjak!Ha ez a
tnkijr egyediillennejelen,82 cm-relaz I jeliittikitr el6ttval6dik6pet hozna l€rr€- Ezek a fenysugarakazonb^n 22 cm-rcl az el6r,
hogy ez a k€p kialakulhatna,
a 2 jelii tiikijne esnek.Mindemelle(
ngy vehetjnk, mintha l6tezt\eez a feltCtelezettkCp, a 2 jelii tnkitr
szimerd lirgykent szerep€lne.Mivel a 2 jelii tiikitrre 6rkez6 f€nysugarakitsszetart6ak,a l, tirgFivolsag negativ, (t,= J2 cm, M
elitjelkonvenci6szerint). A tirgy letsz6lasos(v,i/r'rdltr), men azon
a h€lyens€mmifelef€nysug6rnincsenjelen. A megfelel6sznn6rad6dik,hogy
t6keketb€helyettesitve
a tiikitregyenletbe,
l

l

l

- + -t

t

-22cm

Ezt megoldva,t,-r€
aztkapjuk,hogy

k,

-60cm

k, = 34,7 cm

A pozitiv €litjel azt mutatja, hogy a 2 jelii tiikritt elhagy6 fenysuga'
rak ijsszetart6ak.A v6gs6k6p enn€lfogvaval6di, €s a 2 jelii tiik6F
el, ahogyana 36-186bramulatja.
t6ljobbm 34,?cm-rehelyezk€dik
valami el nem t6riti, konv€rgenssugarak
Hacsaka sug6rmenet€t
mindigval6dik6pethoznakl€tre.

3G196br!
Minden sugtu,amely a n)'ll hegy66l
indul 6sa tiikdrle esik, a f6kuszban
6U6nyilhegy-k6pbenlal6lkozik.

-

-

.l

p

k
h
fi
6

Amikor a feladat olyan, hogy l6tsz6lago3urgyak 6s t6bbsz6r6svisszaver6d6sszerepclbenne,akkor a ponlos sug6rmen€tekmegszerkeszt6se
nem
k6nnyil. Tulajdonk6pp€n a l6tsz6lagosi6rgyt6l a k6vetkezd tnkdrig f6ny
t6nylegesennem halad,ez6rt ezekbenaz es€t€kb€ncsak€l6z€tessug6menetebm vazohat6 fel az els6 k6p helyenekmeg4llapitAsa€rdekeben,s ezutdna
tiik6regyenletetkell haszMlni arra, hogy a m6sodik tiikiir 6ltal k&zitett k€p
hely€t meghalrrozzuk. (Pontos, m€retardnyos6bnik megnjzolds6val a k6p
mindig megverkeszthet6l; A forditt negj egze.se.,

36.6A sugirdiagram 6sa na$ritfs
A borotvdlkoz6tiikiir szerep€^2, hogy egyenes6ll6sri,nagyitott k6pet hozzon
l€tre. Ebben a fejezetben a sugErmenet€kmegszerk€szt€sav€l
azt mutaljuk
meg, hogy hogyan kdpezfdik le .gy, az optikti tengelyeakivil fekv6 pont.
Abr6inkon az ilyen pontokat nylllal {brizoljuk; a nyil hegye az o-val jeliilt
pontbamutat (ldsd a 36- 19 lktei. Egy t{tgy btirnely ponfubttl kitndd6 &zszesfenysugir (legal6bbisazok, amelyeka tik6ne jutrak) a tikiin6l vissza\e6dee a Up negkleli pontjdban gy$lik &szg Altahban a nyil hcgy6biil
kiindul6 sugarak menet€t szerkesztjiik meB (persze,a nyil t6bbi pontjai is
hasonl6ank6pez{idnek Ie). Mnr k€t, cgymist /-ben (keppontban) mebz6
f€nysugtr elegend6t helyenek meghatirozAsiihoz.Noha m6s vAlasztissalis
6lhetn6nk,c tovtbbiakban k€t jellegzetes,minden €setbenel6fordul6 es egyszeriimeneffi(rin. ncv€zetes)f€nysugaratv6lasztrnk a szerkeszt6shez:
A xfPszERfcszTfs
SOR{N HASZNILT
NEVEZETES FENYSUGARAK
.

(a) l- eset;homori tiiktir val6di k6p

(b) 2. eset;homoruttik6r: vinuilis
k6p

(l) Az I rug{r, rmelylk r tfikrdt r koz6pponti{brn 6rl, rzlmmetrlkulrn verddlk
vkrz!, (A be6&i sz6ggelegyenld r vtuzsurv€rdd&i 326g.)
(2) Az opaikri t€ngclly€l p{rhu.mor rug{i
tz F f6kurzponton !t verddik vlstzr,

A let visszavensugrir"metsz6spontiamegadjar nyilhegy kep6nekhely6! a
nyil tiibbi r€sz€ta tiik6r hasonl6ank€p€zi le.
Mint az el6z6 pontban, a h6rcm lehetsdgesesetetrnost is knl6n fogiuk
cirgyalni. Eml€kezziink arla, hogy a hononi tiikrtik f6kuszt6volsega6s gitrbiileti sugamis pozitiv 6s mindk6t pont a tiikii el6tt helyezkedik el. E'zzel
szembetL donbont f*ritk f6kuszt6vols6g 6s g6rbiileti sugarais negativ 6s
mindkettd a tiik6r m6gitl helyezkedikel. Minden gdmbtiikitne/= R/2.

Mint r 36-20a. dbnin, az O ldrgy egy nyil hegye,ami a tik6rt6l t
tdvols6gravan. A nyilhegyb6l ket sugarathfzunk. ,42eg/ik a tihdr
k'zappontjdba tbrt, ott szimmetrih8dn vefidik vitsn (t beesagi
sz6ggelegyenl6 a visszaveddEsisz6g). A misik sug6r a tiik6rh6z
&az F f6ktsrpontoo &az optikai tenge yel pdrhuzano:an atdKezik
l,alad6irinybml v€ddik visszr-A nyil heeyenekk€p€€ k& sue6rnetv[n.
sz6sponqdban

K{t n{sik !o. Fvobtas fenJblsAris k6nnyd k6rcthlt{. A tLsylortt'61 (. ryllh€sy$l)
13, d tat&edtbrteti 'usamdE at b66JAvtusb a $hdr kUIa& detalesa.n t 6
e qe.LtiFnt&gd, irdtttabu vdAdiLelea.
(t eF jihtt p6M n$aladd (Np @ FleL ,dl4d6)jarytuEar e optit@itqceut t
tnfiwMN ndryba, vratul rt$tu.
fclv{a[sr is h'!ms L.h.t, mdt .&l clld6dzh.lint i s6Kcn6nalr6bbsusiffi.i
k.rzdst Sz@nc!4l.n cd.tb.i @td ! $sankt rch6zta m.snj6lii.

(c) 3. eset;dombonn
tiik6r: virtu,ilis
kep

3G206brr
G6mbtiikdk nagyilSsr.A tiikriik mi!
g6n m€ghosszabbltottsugarakatszaggdott vonolakjel6lik. A virtu.tlis k6pek€tpontozottvonalakkal6hizol-
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ka L

A ltnyvnsaverddes

l6ny€gcsjelt€mz6 A
dlralalkotottk€p nagys6ga
Az oDtikairendszerek
sugarakat
k6p ugyanisnagyobbvagy kisebbis leheta targynal A nevezetes
lehel6ve
a tengely,a k€p €s a rirgy elhl alkotottheromszi;gek
felhasznalva
egvszerii
teszika tengelyremertlegesN tranzverzilis nagyitAsm6rt6k€n€k
kifejez6s6t.
^,

bepnag,'seg

(36-8)

@gnaglsag

hasonloder6kFigyeljiikmcg. hogy a 36-20adbravonalktuo$harcmszijgei
ardnya
megegy€zlk
megfelel6
oldalak
amelyckn6la
sziigii hnromszijgek.
TehAl
NAGYITAS

N= _ L

(36-9)

I

A negaiiv €liijelet az6rt vezerfikbqhoey az N neganv 'fieke furditot ALLjsti
erv6nyesmind tnkritk,mind teBk€preutaljon.Ugyanczaz eldjelkonvenci6
igazolnitudjuk,hogv ha homoru
A sugimen€t€kmegszerkesztes6vel
mindig
forditottdlldsi 6s na8]ob,'
akkor
az
k€pet
hoz
l6tre,
liikitr valddi
nemsziikvonatkoz6
r6szlcteket
€setekre
Ltrgy.
A
knl6nbitzS
miDlaz er€deti
az elaijel
benne
foglallatnak
az
informnci6k
mert
ezek
s6gesmemoriztlni,
minden
alapj6n
A
kepszerkeszt6s
6s
a
nagyitis
dcfinici6jAban
konvenci6ban.
jellegzclessegek.
ezek
a
egyesesetben
megnllapithat6k

kiizclebbretessziika homorutiiHa a tergysla f6kusztivolsdgnAl
kiirhitz.a k6p virtunlislesz,ahogyanaz a 36-20b.abrenlntszik.
most is ktt nevezetessugarathasznnlunka
Mint az els6eselben,
Az egyik a ttrgyat jelent6nyilh€gye1a tcngellvel
szerkeszt€shez.
pArhuzanosienyb^n hagyjael, 6s az F f6kuszpontonnthalado
iranybanveritdik vissza.A misik srrg&a fik6t kdzappontjdban
szlmmetrikusanwr'dik vissza. Az cl6z6 esettel szembenmost a
minthaa tijkdr mdgitttlangy divergnlnak,
f€nysugarak
visszavert
vaipontb6lindultakvolnaki. Ez a pont a nyilhegykdpe Hely6nek
a visszavertsugaratalegemeghosszabbi'juk
meghatrroz.isdhoz
lesz a k€ppont Mivel
Ez a metszesponi
szen metszaspontjukig.
sugarakm€nt6nt6nvlegesf€nvsugtr
azonbana meghosszabbitott
hirztuk.Minthogva kcn€mhalad,€zeketa vonalakatszaggatottan
pet nem t€nylegesf6nysugarakalkotjek, d kep 'rirtualb A k6pet
ponlozottvonallalrajzoltukmegA vonalkiizonharonszirgekmeginthasonl6ak,igyhogv (mint az
el6bb),az N nagyitns/r' = */r. Mik6nt u nbramutatja,ha homoru
tnkitr lttsz6lagosk6pethoz l6tre,akkoraz mindignagvobb'mint a
homoruas ha az arcunkt6lmegfele!6
lirgy. A borolvdlkoz6tiikitr
illesir lnbz6lagosk6pethoz
tivolsdgrahelyezznkel, akkoregyenes
I€trea tiikdr miigittt.
Az im6nt diszkutnlt k6t eset fontos vondsokbankiliinbitzik Az I
esetb€na t6rgy a tiik6r f6kuszrivotseSdndltta$z€r, van €s fordibtt elldsnval6di k6p jdn l6tre. A 2. es€tbena tirgv kdzelebbvar. L
f6kuszt6volsdgn6l6s egyenes6lHsrivirtuelis k6pjitn l6tre

AK
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Ncr
r6tii
felr

is,

A 36-20c 6brAna nyilhegy v6gpontjnml €rkez6 sug6r a tiikitr kti
verodik vissza A m,sik nevezetes
szimmetrikusan
zeoDontidb6l
suLL a"tlikorrraza lengellyelp{rhuzanoskenvbankbzeledikcs
irgy ver6dik vissza, mintha a f6kuszpontMl jitnne. (Emlek€zziink
arra, hogy domboru t[kitr eseien a gilrbiileti k6zeppo$t €s a f6kuszponl is a tititr mitgiin v.n ) A nagy{lds:N = &t A dornboru
6kdk mindig virturlis k€peialkotnak(valodi drgvr6l) 6s ezeka
kepek mindig kisebb€k a tdrgyntl A fenyesg6rnbijkttn l6tsz6 k6pek mind ebbea tlpusbatarlozbak.

3G21 6bra
A 36-3peldihoz

A keDekleinis6hozaz alabbiakatkell megadni:

A KEPEK
TELLEj]I'{ SI

vrl6di vsgyvirtuilis
e$f€ne3vrry fordftott 6lllsi'
. nsgyltls.

Nem erdemesmemoriz6lni a kepalkot s 6sszestipusdt, amik szor6 6s gyfijt6tiikrttk (6s leflcs€k) et6tt kiiliinb6z6 tivols6gokban 6116lirgvak eset6ben
f€lmeriilnek. Ehelyett i.k6bb abban6rdemesjarlassagotszerezni'hogy gyor_
san felvezoljuk a nevezetessugarakat,amik felfedik a kep jelkget Ez a
megkitzelit6; sokkal egyszer0bb6s lehetdv€teszi olyan helyzet€kelemzEsct
is, ;nelyel:kel es€tleem6g nem tal6lkoztunk.,{ nlneitus szdnt sokhozaz
el6jelkonw nci6 isn ereteUnyegbevtig6.

Asztallapon 0,50 m-r9 sz iroasztali izz6l6mpaalaa homoru tiik6r
fekszik,;hogyrn a 36-21 6bnin l6lszik. A mennyezetenmegielenik
az iz6 forditott 6ll6$i,6les k€p€,amely az i2z6 meret€nek66ziirii
se. (a) Milyen magasanvan a mennyezet?(b) Mekkora a tiik6r f6kusztivobega?

MEGOLD'{S
(hacsaknem ve
{a} A feladslbanleirt helyzetelegg€val6szindtlen
le entl fordul el6). Altal6ban a mennyezetennemj6n l6tre tiszta'
6lesk€p, mert r k€pt4voleig €s lirgyl6vobig kitz6tt, a lek6pez6si
t6rv€nt fl tal meghatirozott iisszefrigg6snekkell fennallnia:
l
t

l
k

I
l

Minthoev ebb€n a p€ld6ban csak a I t6rgyidvolsig van megadva'
m6e kei-ismeretlennelvan dolgunk: a t-val Csazy'fel Sziik6g van
egy-tov6bbiitsszefiigg€6rea t €s a f kiizdtt. Ha ismert az /Vnsgyit{s'
_'y't A sz6m6rt6_
akkor s (36-9) egyenletmegfelel ene a c6lra: 'V=
-5,
(ez negativ),mefi a ki+ fotdlto& 6lusn)
keket felhasznAha/V=
as t = O,sm(ez pozi$), :fflcttaz izzob6l 6rkez6fenvsugar'k diveryAlnut. mi"Utt a 6tOthO" emenek),kifejezz0k a t l'volsdgot az asztal
lapja a6s mennyezctkbz6f:
t = -x, = -(-5) (0'5 ln) = 2'50 n
A ,t k6ptivols6g pozidv, s ez term€szete6is, hiszen trrdjuk' hory a

3G22abrl
Hocszirtiikorrel el66llithat6 szokatlan
optikai csal6des.Takarolapal6 foglatatbacsavartizz6ldmp6trejtettiink. Az
izz6l6mpaa homori t[]iir gitrbiileti
sugar6r€1megegYez6tivoleigban
van. A takar6lemezrepontosan62 izz6
fiile iiiEs foglalatot szereltiinkirgy,
hogy a megfigyeld tisztin l6thassaAmikor az izz6t tlekspcsoljuk akkor a
viugito izz6 val6di kePemeg,elenik
az iires foglalatbaa.Ha a tiikitrj6 min6s€g{i,akkor a l6weny - 6s az ihrizi6
- meglepS.

tiikritt elhagy6 sugank konvergilnak, mert r.ulddi kepet kell l6trehozniuk a m€nnyezeteo.
(b) Most, hogy a h6rorn ismeretlenkitznl kett6nek az €rt6k6t mer
tudjuk, alkalmazzuka lek€pezesitjrv€n)t
t

l

l

-

+0,5m +2,5m /
a f6kusziivolsigra:
Enn€kmegoldnsa

1= o,41tm

dsszefogtal'is
A,Jenf kiedqsA susatuk Cshuuanfrontok jettemzik
Sugarak:K6pz€ltvonalaka lerjed€sirenvament6''
Hull6mfrontok:K€pzelt felnlet€k,amelyekmer6legesela sugarakm.a f6nv terjedeseirdnva'
banhaladnak.A hullemfrontmindenpontjenak
a fdzisaazonos
Huygens elv€rA hull6mfrontokminden ponl.,a
tekinthet6,
elemi (gt mb) hull6mok kiindul6pontjanak
tova Egy
terjed
az elemi hull6m a f6ny s€bess6g6vel
az ele'ni
rij
helvzet6t
kes6bbit iditpontbana h'rlldmfront
hull6mokburkol6jaadjameg.
Fermst €lve: K€t pont kiizittt a feny olvan iton
terjed,amelyneknegGtel6hezugyanannyivagv kev€mint brrmelymis iteset€n.
sebbid6 sziiks6ges,
A vi6izlv€r6d6s t6rv6ny€: 0r= I,
titbbnyire az ahbbi k€t suA k€pszerkeszt€shez
girmenetet haszniljuk: A drgyat jelk6pez6 nyil hegv€b6l kiindul6 alabbi k6t vagy n6hAnyrovabbi - sugar
t(zi ki a nyilhegyk6p€toesd a 8. l6bftetsz6spontja
jegyzet€t).
(1) A tiiktir kiiz6ppontjeba befut6 sug6r' amelv
szimmetrikusanver6dik vissza
(2) Az optikai teng€llyet parhuzamosanhalad6sugar, amely az F l6kuszponton tthaladva ver6dik vissza.

A, kApek valodiak, vttudlisak,
n dsiaklehetnek

ege es \agy Jbrdito

tit 6ny
lek6pez6si

nagyitrs

l

t

l

ahol I a t6rg)'lrvoheg, t a k€pr4volsre,I a f6kuszlivols6Ee R/2r. Ezek az egyenletekaz €l6jelkonv€nci6v'l
egyiin haszniLlhat6k:
(l\ | enakepozitiv, ha a tiikitne es6 sugarak szetl3n6ak (diverydlnak);
(2, k 6fi6ke pozitiv, ha a tiikr6t elhagy6 sugarak
itsszeran6ak(konw ryn h ak),
Q) az 1= R/2 f6kusd.Avolsngel6jel€t a tnkijr n
gitrbiileti suganinakaz el1jele hati,nozzame&
Ez pozitiv, h^ a ftk& felijlel€€honont, es ne'
gativ, ha z lelnlet donboni
Az el6jelkonvenciot ngy jesy€zhetjiik meg' bogv
ha homori tiikitr el6tt a f6kuszlivolsagnil nagyobbvan
a lirgy, akkor a lek6pez6sitiirv6nyben szerenl66ssz€s
pozitiv; negativel6j€lea dkiir
m€nnyis6gszem6rt6ke
tiloldalarakeriiliilivolstgoknakvan

Kirdisek
A siktiikitr otyan k6pet alkot, amelyen a jobb 6s
bal oldal f€lcsetel6dikMi6rt nem cserel6diklel a
siktiikijr alkotta k€pena,,fent" 6s a "lent"?
2.) Val6di vagy virtu is k€petfognakalkotnia siktnk6r 6llal visszavertkonverg6l6sugarak?
3.) Kirakatiiv€gre festett jelet a boltb6l n6^e forditottnak liitunk. Amikor a forditott jelet tnkitrb6l
n€zznk,ajel kepe forditottnak l6tszik?
4.) Alhsunk 6ssz€siktiikdnendszertigy' hogy olvan
kepet alkosson,amelynel a jobb €s a bal oldal nin'
l.)

csen felcser6lve(ngy, mint egyetlensiktiikitr ese16n).
s.) Egy szobasarkiban a mennyezet6s k6t fal siktiikitr. Ha a sarokban6znnk,h6ny k6petletunk?
6.) Milyen felt€telek eset6n alkot a domboru tiik6'
val6di kast? (Ez megval6silhat6,ha egy m6sodik
tiikitt is alkalmazunk.)
1,') VSzoljuk fel azt a tiikitrrendsz€rt,amellveltark6nkat lethatjuk. Megval6silhato-eez csupank6t tiikor
haszn6lalival igy, hogy tekintetink kitzvetbn a
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feit6l kiindul6 egyenes€nl€gven? (A kepnek
kell l€nniel)Ezena k6pena jobb
esvenes6llasrinak
e"'i tut otal r't uun-"""€r6lve?Mi a minimrilisan
el6reakafikritk sz5ma,ha vizszintes€n
sznks6qes
is Ezena
runk nazni?Adjuk In€ga susarm€netet
k6D€na iobb€s a bal oldalfelcser€l6dik-er
S.) lri;k le. mitten feheielekkiizitttad egvgdmbrnkiir
cr eslenestllasn dr fordiai var6di,ti virturlrs.
tott, e) nagyitott6s f) kicsinvitettk€pet Mind a
homoni,mind a domborutiikdrrelfoglalkozzunk!
9.) Igenttvoti tirgyat kitz€litnnk(a tengelvment'n.)a
homom tiikitrhitz eg€sz€naddig, hogy enntsea
tnkr6t.hjuk le, hogv hogvanvalroznaka k6pl€l6s a helve e folvamat\oran lsmeleszerccs6cci
rciiik meiaz etj,i'asrdomboruriikdrrel'sl
Felddorok
siktnkriin
3G4 F6nyvisszaver6id6s
e.il sikUtdflc 6s vis\7ave'ijdil
16A-l Fanynyalab
Mula.sul meg.hogy ha a tnkliit o szdggela riihii ikjabanl6v6 tengetykiirll elforgatjuk,akkora v'sszaven
sug6r2d sziiggelfordulel.
:oi-z ar'ogyin a 16-21 ab'in l'ilhato.esv ldnvsusir
szitggelesiksikliik6rre's a 1 m tivolsdgban
I5" beesesi
el
l6vit skrlarave;dik vissza Milvcn messziremozdul
gitrA
skela
elforgatjuk?
a f6nvfolt,ha a tiikritt 2'-kal
biilt, ngy, hogy a visszav€nsugnrmindig meritlegescn
efje.
tiikdl

10.) Egyesaut6k visszapillant6rlkre envhendombonl
Mi6n? Az ilyen tiikriikben a k6pek kitzelebb vagy
tdvolabblebzanak, mint egv slktiikitrb€n? Mozgrisuk gyorsabbnakvagv lassabbnaktiinik, mint siktiikitrb6ln6zv€?
ll.) A navigatorokszexiinsthaszn6lnak'hogv megm6rjek,hogy a Nap milven szitgbenemelkedika
lAbhatArfdl6. Ha a lrt6haitr kitd miatt nem l6that6
a navigdtorneghalirozhatjaezt a szdget
pontosan,
ugy is, hogy megm6ria Nap 6s egy vitditr vizen
visszavenk6pe kitzittti szitget 6s az eredm'nvt elosztjakett6vel Magy ezz|k el a sugAmenetek
hogv hogvanmiikiidik ez az
m€sszerkeszt€s6vel,
€ljeris?

368-5 Siktnkiir sz€leerintkezikegv mesik siktikitr
6s visszavet6felnlercik90'-ot z6makbe egysz6l€v€1.
mdssal.Az egyiktnkitr az.q a mesikaz )'z sikbanvan'
t€h6ta szeleika I z{engelyment6nlal6lkoznak-A suhaiArozzukmeg arf6l a
germenetmegsz€rk€sztes6vet
amelv az i=30 cm'
helv€t,
k6p
3
tirovr6l k€sznlt
van
=;0
crn koordiniiiju Pontban
v
ioa+ nenysuga.k6t lijkritn szcnv€d\issza\erdd€st'
ahosvana 36-246bramutatja Mindk6t f€nvsugircs a
kEitkitr normalisais ugvanabbana sikban fekszik
Adjuk meg a p szitg€t az cr fiissvenvek6nt! Ig^zoljuk'
hogyba d = 90', akkorp = 0

'u"""":-F--i,,

36-24{bra
36-23 6bra

A 169-6 feladathoz

A 36A-2feladathoz
kepesid€r6kszitgben
k6t, egvmeshoz
368-3 L€zersugar
a 36-l2a ebram'rahogvan
vissza,
v€r6dik
,tl6 tnkritn
mrndugvannormalisai
as
a
Skdrlapot'
latia.A sueamk
hoev ha a
be.
Btzonvitsuk
fekszenek
^r,i"" u "ir.tbeesesisziig olyan, hogv a f6nysugnr mindk€t tiikritn
visszaver6dik,akkor a kil6p6 f€nvsug6rmindig pnrhuzamos6sellent6t€sininvi a bel6p6v€l'
J6B-4Egy holgy. akinek szeme'a padlot6l I'59 m-re
teteje14cmvannak,t[kijr el6lt dll (a) Ha a kalapidnak
rel masasabbanvan mint a szeme,halirozzuk meg, legal6bb mekkon legyen a falitnkitr fiiggiileges m€rete'
magntletitiiil talpigltthashosv {a kalaDoiis bele€rtve)
"n."t4;ty"nInig*an t"gv* a padl6tola tlkiir alsii e€le?

gdmbtiikriin
36.5F6nyvisszav€r6d6s
nlgyitit
es
36.6 K6pszerkeszt6s
36A-7 Egy 6 crn atm6r6jii nveggitmbneka feliilete tiikvan az asztaloDEgv lcgv
ritzii. A giimb nyugalomban
Adjuk meg a legv
gitmb
fela.(a)
a
mdszikaz asztalon
arnikora leg]
gdmb
fclllelet6l
a
k€pineka lavolseget
mega kc'
Szerkcsszik
gitmb
feliilerai6l
4;rn-r€ van a
(b)
le
a
k6pjellegzetessigeit
Det! iriuk
]lOlt fgy Z,z "* tugu" lirgv dombort gitnhrnk6n6l
15 cm livohegra van let€ve. A tiikiir giirbiileti sugara
29 cm. Hol 6s rnilyen k€p kelelkezik?Szerkessziikmes
a ktpet.

866 16 / ceomeriaroplrka I .A fdnyvrsszaveddcs

36A-9 Honoru tiikitr garbnleti sugara30 cm (a) Hov,
tegynk a dikitr el6 a rtrgyat, hogy k€pe a tiikitr nijgijtt
(b) Ha a tnkdr domborn,gitrbii15 cm-rekel€tkezz6k?
akkor hov6 t€gyiik a ttrgvat?
leti sugaraugyanakkora,
kap€t.
mega
Szerkessziik
36B-10VizsgAljunkdomborugitmbtnkitrreaz optikai
t€ngellyelpirhuzamosanbees6fennyalibot A lek6pez6si tijw€ny szerinta tengelyhezkitzelhaladosugarak
az F f6kuszpontban,a tiik6n6l lR/2 t6volsngbanfutnak
itssze.Mi ttn6nik a tengelyt6ldvolabb fut6 sugarakkal?Az Fpontnel kitzelebbvagy ttvolabbfognaktaleltiirkozni?lllusztniljuka vilaszt egy, a visszaver6d€s
fenysugirral
megszerlesztett
vanyeszerintponrosan
368ll
Gtimbtiikdr el€ 30 cm tivolsAg.ahelvez€tt
lirgyr6l a tiikijrt6l 40 cm-rc val6dik6p keletke'ik Halirozzuk meg, hogy hovn kell a tnrgyatelhelyezniahhoz, hogy a k6p a fik6r mijgittt 20 cm-relegyen STer'
kessziikmega k6pet.
368-12A 8- Itbjegyzetbenad ellitottuk,hogy a (3) es
(4) sugarakategyes esetekbennehtzkesmegmjzolni
vrzsmeg e ket sugnrmenet6t(Utmutatas:
Szerkessziik
ponihoz
az
F
a'nikor a targy
galjukazokataz esetek€t,
vagy az ,a eiirbiileti kiiz6pponlhozkdzcl helvezkcdik
el.)
t6.gyr6la
368-13 Homoflitnkitrt6l5 cm-reelhelyezett
Adkepet
alkot
nagyitot
tiikijr val6di6s negyszeresre
meg a
juk meg a tiik6r gitrbiiletisugartt Szerk€ssziik

Vegyesfeladatok.

azalapl,q.
norlnliLlisa

36-25ibra
A 36C-14feladathoz
36C-14 A 36-25 6bra hAromsziig al^pftjzit z6n terct
mutat,melynek bels6 falai tiikrijk Egy f€nvsugnrt€p be
a ritvidebb oldal kitzep6n k6szitett kis lvukon. K6szitsiink az al6bbi esetekmindegyik6re kiiliin-kiilitn vAzhtot, m€ly a f6nysug6rritj6t k6veti 6s hatirozzuk meg a d
szitg 6n6k€1,amely megfelel a feladat kivinalmainak

(a) A f6nysusermindk6t oldalfalon esyszer visszav€r6dik€s a lyukon keresztiilelhagyjaa t6rr6szt.(b) A
f6nysugrrcsak egyszerve.6dik vissza6s elhagyjaa
t6n6szt. (c) Van-e olyan sugarmenet,melyen harom
utanl6p ki a f€ny?Ha isen, rajzoljukfel
visszaver6d6s
6s adjuk meg a 0 szijget!(d) A suger
a sugermenetei
negyszer
ver6dikvissza6sazutinl€p ki.
36C-15Megfigy€I5 pontszer( f6nyforrist szeml6l,
ahogyana
melynekf6nyeegy tiik6rb€nvisszaverSdik,
mu36-7 6branuiatja. Fermatelv6nekalkalmaznsdval
tassukmeg,hogy a 6, bees6siszijg 6s a 4 visszaverddisi szitgegyenl6.Haszndliukfel, hogy a b€esitsugri.
de
a sikbanfekszenek.
sug6rugyanabban
€sa visszavert
azr ne. hogy a fon,is cs a megfiglclo d tnkdr fdloll
usyanolyanu!otdgra \an. (Urmurdri\:v.ila.zuL lirggetlenvtltoz6nakazta tivolsAgot,a'ni a tiikriina fonds
pont kiizdtt van, ett6l
alati pont €s a visszavctajd€si
mind d,,mind d, fiigg.)
szem36C-16K6t siktiikitrtiikritz6felnleteiegymessal
ben dllnak.az egyik tnk6r szelea m[sik sz6l6vel6rintkczik igy, hogy a k6t sik kiizti szitgd Ha lergyathelyczijnka k6t $kdr kiiz6,a k6pekegeszsorajiin l61re
Altaldban,ha a k€t sik kitzti cr szitg olyan, hogv
,d = 360", ahol / eg6sz,a l6trejttttk6pckszaman I
ha
neg az itsszesk€p hely6tu: 6 eseGre,
Szerkessznk
vat
a r6rgya k6t tiikiir kitzittt,de nema szitgfelez6n
l6C-l? Hornorinjkiir,llal alkotott!alodrlep nagv)riha a targytivolseg80 cm-n6l50
ga megktbzer€z6dik,
cm-recsitkk€n.Hatirozzukmega tiikiir giirbnle!sugaa k€pel
megfel€liien
mega k€l esetnek
rnr Szerkessznk
36C-18A 36-26 ,bra egysz€riifiiggitleg€speriszk6pot
mulal be, amelyctk6t 45"-os szitgbennll6 siktiikitralkot. (a) Az als6tnkiirt6lmilyen iivolsagbanlesza nvil
(ta.gy)k6pe,ha a nyilal az o ponba Allitjuk?(b) Val6'
di, vidualis,egycnesvagy forditottelltsn k6p keletke'
zik? (c) Felcsedl6dika jobb €s a bal oldal a periszk6pba n6zi' m€gfisyelitsztm6ra?(d) Esy megfigvelsa
hogvegv
lartvaara hasznelia.
periszk6pot
vizszintesefl
hisarok rnijgnl kinazzen.Hz liigg6leges,nvil alakn
targyatfigy€I,vajon€gyenesnlhsi k€peilet?A k6p€n
rnesa
ajobb €s a bal oldat?Masyar6zzuk
felcser€lijdik
(e) Mit tnt az a megfigyel6,aki a fiigg6leges
velaszokat!
irinnyal 45'-os szitgbentartott periszk6pondt n6z?

F:
o

-r
I

"1
l4>
36-26 6bra
A 36C-18feladathoz

36C-19 H6romdimenzi6s saroktiikiir a be6rkezii f€nysugarata beesesiirdnnyal pifhuzamosan a f6nyforres
teli ven vissza,ha a fenysugdrmindhdromtiikritnviszszaver6dik.Bionyitsuk be ezt az 6llitist! (Utmutatns:
rekintsiikngy. hogy a bees6sugara r - r,i t r,y t t.i
vektor 4ltal megadott iranyban halad. Milyen vrltozits
kitvelkezik be I alakjrban, amikor a suger az .ry sikban
l€v6 tiikitn visszaver6dik?)
36C-20 Kempinglunin k6t banit tiikilr segitseg€velvnlt
iizenetetegymtssal.Mindegyiktiikijr mindk€toldalen
tiikriiz6v6 tett siklap, kitz6pen kis lyukkal. Az €gyik
tiikr€t az arca el6 tartva igy c6loz, hogy a lyukon ethalad6 napf6ny foltja €ppenarc6raessen,6s ezt saj6t tiikr6b€nl6ssa.Ezutin a lyukonkeresztiila c€lpontot(tirsa
arcnt)n6zveigy ditnti a tiikrijt, hogy az arc6nl6vii folta lyukkal.
nak a k€pe kitzel legyenvagy egybeessek
MagyaftLzzrrkel a miivelet €lrn6le1et.(Ez az egyszerii
€szkdzhatisos m6dszert tesz lehet6v6elt6vedt turisLik
6s tengeri balesetektfl€l6i szemdra,mert ezzel adhalnakjelet a keres6repnl6g6pnek.)
36C41Egy 25 cm f6kusziivols6gi homoru tiikitr a
irrg],t61 200 cm-rc alkot k6p€t. Hatiirozzuk meg azt a
k6t tAtgyt'volsegot amely el€get lesz ilyen te.gy'k6p
viszonynak.
Milyenekezeka k€pek?
36C-22 Eg6szitsnkki az alabbi t6blizatot tikrajk eset6'
re. Mindegyik esetb€ntegyiik fel, hogy a fikitr rtn€rdje
kicsi a felnlet6nek giirbiileti sugarehozk6pest. Minden
szemen6kcm-b€nlan kifejezve.Adjuk mes a" 6s\zcr
megfelel6en.
€l6jeletaz el6jelkonvenci6nak

36Ca3 A 16C-22 feladat minden k6rd6s€h€zkeszitsiink 6br6t.
36C-24 Az al bbi hirom €selhez szerkessziik m€g a
sugrrmeneteket.(a) Hornoru tiikitr, amint val6di k6pet
alkot, (b) hononl tiikitr, amint virtu6lis kapet alkot, (c)
domboru tiik6r, amint virtu.ilis k6pet alkot. Mindegyik
esetben'szerkessziikmeg a nyil alakri 6rgy hegy6b6l
kiindul6 n6gy sugarat,amit a 36.6 pottban - 6s a 8.
lAbje$'zetben- emlitettiink.
36C-25Sz€miivegn6lkiil egy ember k6nnyen f6kuszilja szem€t 70 cm-n€l nem kitzelebbi talgyakra (a)
EgJ +75 ct f6kusziivols6gu borowdlkoz6tiikttr hasznelataese€n ez az ember 80 cm-rel a szemeel6lt l6tja
meger6ltetesn6lk az arc6t. Haiirozzuk meg, hogy
milyen tdvol kell lennie az arc.inak a tiikitrt6l? (b) Adjuk neg a nagyilist.

36-27 ibr^
A 36C-26feladathoz
36C-26A tavcsdvekesyik fajteja a Cassesrain-lile
t L76st1v66, ^mit a 36-27 ibrin mulatunk be. A nagy
homorutnkijrreLAvolitirgyr6l beesi,f6ny visszaver6dik
a kis tiikriin. A f6nysugarakezuiin ethaladnaka nagy
tiikitr feliileten l6v6 lyukon, 6s a nagy tiikitr mitgittt alkotnak k€pet. Az elrendez6snagy eltinye, hogy a k€p
vasymesoptikaik6pelemz6
€lj6rAs
fenykepk6szites6re,
szaml'rakitnnyen el6rh€1iihelyen alakul ki. A nagy tnkitr gitrbnl€ sugara14 m, a k6t tiikijr 5 m tivolsAgra
van egymrst6l.(a) Vajon a kis tiikitmek homoninak
vagydomborunak
kell lennieahhoz,hogy a nagyt0ktjr
mitgittt I m-r€ alakuljonki a k€p?(b) Adjuk meg a kis
tiikdr gitrbiileti sugarer
36C-27 A ,,lebegdpCnzerme"illirzi6ja kelthet6 a 36-28
abra sz€rint €hendezettk6t parabolatiikitnel. A tnkritk
€s egyrnassal
szembenvan7,5 cm f6kuszltvolsdgriak
nak elhelyezvefigy, hogy kijz6ppontjuk7,5 cm tivolsngral€gyenekegym6st6l(l6sd a 36-28 6br6t).Ha n6htny p6nz6rm6thelyeznnkaz als6 tiikitne, a felsit tiikitr
kitzep6nk6szitettkis nyilrsban€l6nll az Crm6kkCpe.
Murassukmeg,hogy a k6p val6banebbena nyilesban
alakul ki, 6s irjuk le a k6p tulajdonsdgaitl(Mesiegyezziik:igen meglep6hal6stvalt ki, ha a kepetzsebIarnptvalm€gvilegitjuk.M6g strl6d6 bees€skoris a
az 6rm6ktipet
visszaver6dik
bees6feny szemldtomast
/d/! 6dbet6,hogymi6rl?)

kis nyilrs

Fnzerm6k

3G28 6bra
A.36C-27 fel^d^thoz
36C-28 Honoru tiikttr el6lt 50 cm-r€ drgyat helyeziink
el, amiritl val6di k6p alakulki. Ha a iirgy 5 cm-.€l a
tnkilr fel6mozdul,a k6p l0 cm-tteszmes.Adjuk mega
6kiir f6kuszlivolsdg6t.

A vdlaszadott.
A valaszadott.
2000 A/s
A vrlasz adottA valaszadott.
j = 40,8sin(o, + 25,6")
239mH
a) l00pF b) 632radls c) 125W
d) 39,5V D lsorrF g)prrhuzamosan
34C-59 A valaszadott.

34C-43
34C45
34C47
34C49
34C-51
34C-53
34C-55
34C-31

XXXV. Fejezet
35A-1 30,0cm
35B-3
358-7 har < R: (2rclR')dvldt x lO4;

hz r > R: (Cb\dYldtx 10 1
35A-9 A valaszadott.
358-lI 3110
35A-13 a) r,6? x lo'3 T b) 3,32x lo'' wm'
358-r5 a) (2x lo{ )sir(,b - 10'"4i
b) 1,88x lr? m c)l,59x10roJ/rnr
3sB-17 a) 1,20m b)x=2,36x l0rttnr
c)4=2,31x10"V/m

358-19 A vrlasz adott.
354-2t 8 , 9 7 x 1 0 r N
35A-23 5,60x loj N/m?
358-25 a ) 1 9 0 0 V / m b ) 5 , 0 0 x l 0 " J

c) 1,6?x l0 L kg n/s
35C-27 a) 1,88x l0 10cos377t
b) 1,00x l0r cos[(3,77x l0--)r]

3sc-29
35C-31A v6laszadott.
35C-33 21,9Vtm
35C-35 L) 292 nm
35C-37 A v6laszadoft.
35C-39 A vAlaszadott.
3sc-41 a) 22,6h b) 30,5s

XXXVI. Fejezet
A vdlaszadott.
A vilasz adott.
(30, -40), (-30, 40), (-30, -a0), (cm-ben)
a) 1,09cm, a s6mbiinbel b)ak6p
egyenesfllesi, virtu6lisJv = 0,273
36A-9 a) 7,50cm b)€
368-11 9,23cm
368-13 8,00cm
36C-15 A v6laszadott.
36C-17 40,0crn
36C-19 A v6laszadott.
36C-21 ha t = 228 clJ.t,^ k6p forditott 6ll6s[, valffi €s
N = -.0,123
36A-l
368-3
36B-s
36A-7

ha r = 2 I ,9 cm, a k6p egyenesiilhsri, virtudlis
6sN = 8,12
36C-23 A velaszadott.
36C-25 a) 30,0cm b) I,67
36C-27 valodi, egyenesell6sri,a nagyit{s egys6gnyi

XXXVII. Fejezet
37A-l n= 1,52
l7B-3 A valaszadott.
378-5 0,624cm
37R-7 a)2o,6" b) 0,400szteradidn c) 35,4'
378-9 r,5l
37B-ll 2,14szteradinn
37R-r3 11,00/0
37A-15 R
318-17 2,00
37A-19 3,57mm kifel€
314-21 26,7 cm
37B-23 2f
37A-25 a) 0,436mm b)0,0125
31R-21a\tt,2cm b)51,7cln c) 5l,7cm
d) 17,24cm
378-29 a) 42,0crn b) 14,0cm
37A-3r a) 24,0 b) 48,1"
378-33 a) +3,50dioFna b)28,6cm
378-35 18,2cn-t6l 66,7cm-ig
37C-37 A vilasz adolt.
37C-39 A valaszadott.
37C-41 A valaszadott.
3?C-43 a) 20,8km b) 113milli6 c) 2,63ps
37C-45 a g6mbfelilett6l szSmitva:a) 2,671R b) 1,80x
c) 0,960n
31C47 A vilasz adott.

37C49
37C-51A v6laszadott.
37C-53
37C-55a) 20 cm-re a lencsemijgittt, virtualis, forditott
6ll5snk6p /g = -2

b) a lencsetirgyoldal6n

37C-51 val6di, forditott ellesi k6p, O,174m-re a
gyujtolencs6ntd, il= -0,42
37C-59 A vilasz adott.

XXXWII. Fejezet
38A-l 5,00rnm
3EA-3 1,33mm
388-5 A valaszadott.
38B-7 a) 1034,4827b) 52,1'
3EB-9 6
388-ll sittet
3tB-r3 a)2,73E,,30" b) 2E.,60"
c) 0, defini6latlan
38A-ls a) 105nrn b) 1,30
38A-l? 199nln

