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A 3. feladat megoldása: 
A golyónak a mozgásegyenlete a lejtőt érintő

A pontra, amely körül a súly tangenciális kompo-
nense forgatja: 

JAε = ΜΑ,
ahol JA a golyónak az A pontra vonatkozó tehe-
tetlenségi nyomatéka, ε a golyónak az A pont 
körüli körforgási szöggyorsulása, MA pedig a súly 
tangenciális komponensének (m·g·sinα) forgató 
nyomatéka.  MA = m·g·R·sinα.

Steiner képletével kiszámíthatjuk JA-t: JA = J0 + mR2, ahol J0 = (2/5) ·mR2 a tömör 
homogén gömb tehetetlenségi nyomatéka a középpontjára vonatkoztatva. Kiszámítva 
JA = (7/5) ·mR2.

A golyó szöggyorsulása: 
ε = ΜΑ/JA = 5g·sinα/7R 

A gördülési feltételből: 
a = ε·R = (5/7)g·sinα.

A gördülés időtartama: 
t = (2x/a)1/2 

A végsebesség: 
v = a·t = (2a·x)1/2 = [(10/7)g·x·sinα]1/2 

Kovács Zoltán 
 

A fényvisszaverődés  
és a fénytörés törvénye vektorosan 

V. rész 
 

4. Kísérletezzünk! 
Az előző két, a saroktükör és a ferdén megvilágított üvegrúd feladatának megoldása, 

valamint e megoldások helyességének kísérleti ellenőrzése további kísérletek elvégzésére 
ösztökélhet. 

 
a)  Nézzük meg magunkat a saroktükörben! 
Három elég nagy tükörből állítsunk össze egy saroktükröt és nézzünk bele! 
Meglepődhetünk, mert magunkat fejjel lefelé, a baloldalt a jobbal felcserélve fogjuk 

látni (7. ábra). 

Magyarázat: 
A tükrök előtti tárgyként képzeljünk el egy tetszőleges vektort! A síktükör ismert 

képalkotása szerint a tükörképvektort megkapjuk ha a tárgyvektor tükörre merőleges 
összetevőjének előjelét megcseréljük. A három egymásra kölcsönösen merőleges tükör 
egymásutáni tükrözése – sorra – mindhárom komponens előjelváltását előidézi, ezért a 
tükörképvektor a tárgyvektor megfordítottja lesz. 
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b) Világítsuk meg ferdén a fényrácsot! 
Vegyünk egy átlátszó anyagon (üveg-, plexilap) kialakított fényrácsot és tartsuk egy 

ernyő (fehér papírlap) elé úgy, hogy vonalainak (karcolásainak) az iránya merőleges 
legyen a vetítőernyő síkjára. Ez után világítsuk meg a fényrácsot ferdén egy lézersugárral 
– sajátos módon – olyképpen, hogy a fénysugár legyen benne az ernyő és a fényrács 
normálisai által meghatározott síkban. 

A vetítőernyőn egy világos és sötét pontokból összeálló kör fog megjelenni (8. ábra). 
 

Magyarázat: 
A fényrács karcolásai (sáncai) közötti ép, vonalszerű részeket, nagyjából úgy tekint-

hetjük mint az ernyőre merőleges, nagyon sűrűn elhelyezett üvegrudakat. Ezek a „na-
gyon vékony üvegrudak” a rájuk eső fény egy részét visszaverik, a többit áteresztik. Az 
előző feladat – a ferdén megvilágított üvegrúd – megoldása alapján kijelenthetjük, hogy 
a sugarak mindenképpen ugyanazon a körön érik el az ernyőt. 

A „fénykör” minden pontjába mindegyik elképzelt „üvegrúdról” érkezik fény, de 
csak ott kapunk fényes pontot ahol a fénysugarak – útkülönbségükből adódóan – 
erősítőleg tevődnek össze (interferálnak). Amennyiben az egyszínű lézersugár helyett 
egy összetett, erős, nagyon keskeny fénynyalábot használunk az ernyőn az illető fény 
0,±1,±2,…,±n rendű visszaverődéses valamint áteresztéses színképei fognak megjelen-
ni. Mindegyikük ugyanazon a körön helyezkedik el! 

 

7. ábra 8. ábra 

 

5. Alkalmazás (vektorosan előnyösebb) 
Számítógépes optikai rendszertervezés  
Az optikai készülékeknél a fény – útja során – többször is irányt változtat. Lencsé-

ken, prizmán átmenve megtörik, a tükörről visszaverődik (9. ábra). Ha a berendezés 
optikai rendszerének vizsgálatánál vagy megtervezésénél az áthaladó fénysugár útjára 
vagyunk kíváncsiak, a vektoros leírásmód használata kimondottan előnyös. Kiszámítjuk 
sorban a beeső fénysugár egységvektorának megváltozását miközben áthalad az optikai 
rendszeren. Ebben áll a sugárátvezetés módszere! 

 



26 2004-2005/1 

tárgy

kép

9. ábra 
 

A számítógépek megjelenése lehetővé tette a képalkotó optikai rendszerek valós su-
gárátvezetési eljárással való tanulmányozását. Ez annak köszönhető, hogy nagymennyi-
ségű matematikai számítást és sok adat kezelését igen gyorsan képesek elvégezni. Meg-
valósítható tehát a tárgy tetszőleges pontjából kiinduló sugárnyaláb nagyszámú sugará-
nak az optikai rendszeren – egyenként törénő – átvezetése és követése. Ezen sugarak 
találkozásánál létrejön a képpont, vagyis pontosabban egy kis fényfolt, az ú.n. szóródási 
folt. Ez pontosan kiszámítható és a képernyőn grafikusan megjeleníthető, így a képalko-
tás problémája megoldható. 

Ha bizonyos szempontok szerint változtatunk egyes kezdeti adatokon, és figyelem-
mel kísérjük a képet, elvégezhetjük az optikai rendszer vizsgálatát, tervezését vagy akár 
optimizálását is. Mindezt tehetjük egy számítógépes program segítségével anélkül, hogy a 
lencserendszerekre ismert bonyolult és ugyanakkor megközelítő összefüggéseket hasz-
náltuk volna! 
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VIII. osztály – IV. forduló 
 
1. Gondolkozz és válaszolj!  (6 pont) 
a). Miért halljuk fütyülni a puskagolyót, ha kilövik a fegyverből és elsüvít a fülünk 

mellett? 


