
Fizika 2i, 2018 tavaszi félév

7. gyakorlat

Szükséges előismeretek: polarizáció, Huygens–Fresnel-elv, diffrakció Young-féle kettősrésen, rácson, résen, optikai

eszközök felbontóképessége (Rayleigh-kritérium), gömbtükrök és vékony lencsék leképezése, leképezési törvény;

1. Egy polárszűrőre merőlegesen I0 intenzitású
fény esik. Mekkora az átjutó fény intenzitása, ha a be-
eső fény a) polarizálatlan; b) cirkulárisan polarizált?

2. Merőleges állású polárszűrőkön nem jut át a
fény. Ha a két polárszűrő közé egy harmadik, az első-
vel 30◦-os szöget bezáró orientációjú polarizátort he-
lyezünk be, akkor valamennyi fény átjut a rendszeren.
Határozzuk meg az átjutó fény intenzitását, ha az első
polárszűrőn átjutó fény intenzitása I0.

3. Egy átlátszatlan lapon három egyforma vékony
rés található, a szomszédos rések távolsága azonos.
A réseket a lap síkjára merőlegesen monokromati-
kus fénynyalábbal világítjuk meg. Ha két rést letaka-
runk, a távoli ernyőn a legfényesebb pont intenzitása
I0. Mekkora lesz a legfényesebb pont intenzitása, ha
mindhárom rést szabaddá tesszük?

4. Egy átlátszatlan lapon három egyforma vé-
kony rés található, a szomszédos rések távolsága azo-
nos, d. A réseket a lap síkjára merőlegesen λ hullám-
hosszú lézernyalábbal világítjuk meg, a diffrakciós ké-
pet az L távolságra lévő ernyőn észleljük. A nullad-
rendű (α = 0◦-os) elhajlási maximumtól milyen tá-
volságra van az ernyőn az első nulla intenzitású (az-
az teljes kioltásnak megfelelő) pont? Tegyük fel, hogy
λ ≪ d ≪ L! (Segítség: Használjunk fázisvektorokat!)

5. Egy hagyományos optikai rácsra merőlegesen
olyan bíbor színű fényt bocsátunk, amely 600 nm hul-
lámhosszú vörös és 450 nm hullámhosszú kék fény ke-
veréke. A 2 m távolságra lévő ernyőn megfigyelhető
bíbor színű fényfoltok távolsága 6 cm. Mekkora a rács-
állandó?

6. Éjjel, tiszta időben az országúton egy jármű kö-
zeledik felénk. Körülbelül milyen távolságra van a jár-
mű, amikor el tudjuk dönteni, hogy motorkerékpárról
vagy személyautóról van-e szó? A személyautó fény-
szóróinak távolsága 1,5 m, pupillánk átmérője 3 mm,
a látható fény átlagos hullámhosszát vegyük 500 nm-
nek!

7. Egy vékony szórólencsére bal oldalról az ábrán

látható módon egy fénysugarat ejtünk. Melyik egye-
nes mutatja helyesen a fénysugár útját a lencsén való
áthaladás után? (Az F és F ′ pontok a lencse fókusz-
pontjait jelölik.)

8. Egy 20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencse opti-
kai tengelyén egy pontszerű fényforrás helyezkedik el
a lencsétől 30 cm távolságra. A lencse túloldalán, a
lencsétől 20 cm-re lévő ernyőn egy 2 cm sugarú, kör
alakú fényfoltot észlelünk.

Mekkora a lencse átmérője? (Segítség: Próbálkoz-
zunk szerkesztéssel!)



Otthoni munkára javasolt feladatok:

HF1. Merőleges állású polárszűrőkön nem jut át
a fény. Ha a polárszűrők közé két másik, az elsőhöz
képest (azonos körüljárási irányban) 30◦-kal és 60◦-
kal elforgatott orientációjú polarizátort helyezünk be,
akkor valamennyi fény átjut a rendszeren. Határozzuk
meg az átjutó fény intenzitását, ha az első polárszűrőn
átjutó fény intenzitása I0.

HF2. Egy átlátszatlan lapon lévő a szélességű rést
merőleges lézernyalábbal világítunk meg, a keletke-
ző elhajlási képet pedig egy távoli ernyőn észleljük.
Hányszorosára változik a nulladrendű diffrakciós csúcs
intenzitása, ha a rés szélességét 2a-ra növeljük? (A lé-
zernyaláb szélessége nagyobb 2a-nál.)

HF3. Egy átlátszatlan lapon három vékony rés
található, a szomszédos rések távolsága d. A középső
rés szélessége

√
2-ször nagyobb, mint a szélső két rés

szélessége. A réseket a lap síkjára merőlegesen λ hul-
lámhosszú lézernyalábbal világítjuk meg, a diffrakciós
képet az L távolságra lévő ernyőn észleljük. A nul-
ladrendű (α = 0◦-os) elhajlási maximumtól milyen
távolságra van az ernyőn az első nulla intenzitású (az-
az teljes kioltásnak megfelelő) pont? Tegyük fel, hogy
λ ≪ d ≪ L! (Segítség: Próbálkozzunk fázisvektorok-
kal, és használjuk fel, hogy a hullám amplitúdója ará-
nyos a rés szélességével!)

HF4. Egy átlátszatlan lapon négy egyforma, vé-
kony rés található, a szomszédos rések távolsága d. A
réseket a lap síkjára merőlegesen λ hullámhosszú lé-
zernyalábbal világítjuk meg, a diffrakciós képet az L

távolságra lévő ernyőn észleljük. A nulladrendű (α =
0◦-os) elhajlási maximumtól milyen távolságra van az
ernyőn az első nulla intenzitású (azaz teljes kioltás-
nak megfelelő) pont? Tegyük fel, hogy λ ≪ d ≪ L!
(Segítség: Próbálkozzunk fázisvektorokkal!)

HF5. Becsüljük meg, hogy mekkora lehet a Hold
felszínén lévő két objektum minimális távolsága, ha
azokat még éppen fel tudjuk bontani egy földi, 5 mé-
ter átmérőjű tükrös teleszkóppal. A látható fény át-
lagos hullámhosszát vegyük 550 nm-nek, a Föld és a
Hold távolsága 384 000 km.

HF6. Az Orion-ködben található kettőscsillag égi-
testjeinek szögtávolsága radiánban mérve 1,0 · 10−5.
Legalább mekkora átmérőjű teleszkópra van szükség
ahhoz, hogy a két csillagot meg tudjuk különböztetni?
A látható fény átlagos hullámhosszát vegyük 500 nm-
nek!

HF7. Egy hagyományos (egyforma résekből álló)
optikai rácsra 535 nm hullámhosszúságú lézerfényt ej-
tünk. Mekkora a rácsállandó, ha 35◦-os szögben lát-
ható egy elhajlási maximum, és a megfigyelhető leg-
magasabb elhajlási rend az ötödik?

HF8. A mellékelt (méretarányos) ábra felső fe-
lén egy vékony, hagyományos gyűjtőlencsén áthaladó
fénysugár menete látható. Hogyan fog továbbhaladni
ugyanezen a lencsén az ábra alsó felén látható fény-
sugár? (Segítség: Első lépésben keressük meg a lencse
fókuszpontját!)

HF9. Egy optikai padon az ernyő és egy kis izzó-
szál távolsága 120 cm. A lencsét közöttük mozgatva
két helyzetben kapunk éles képet, és a két kép mére-
tének aránya 1 : 9. Mekkora a lencse fókusztávolsága?

HF10. Egy vékony, f = 25 cm fókusztávolsá-
gú gyűjtőlencse a tőle L = 5 m távolságra lévő er-
nyőn éles képet hoz létre egy gyertyáról. Az ernyőt
∆L = 18 cm-rel elmozdítjuk a lencse irányába. Mek-
kora távolsággal kell elmozdítani a gyertyát, hogy újra
éles kép keletkezzen róla az ernyőn?


