
Eltűnik  a dugó  alól  a szeg 
ha vízre teszed. Válassz ki egy széles, és lapos parafadugót,  amelybe 

alulról, pontosan a közepébe szúrj fel egy megfelelő nagyságú szeget. Vízre 
téve úszni fog. Próbálkozással addig 
szúrd egyre feljebb és feljebb, amíg a 
szeg már nem látható a vizén keresztül. 
Ekkor a következő módon járj el: végy 
egy üres vizespoharat és helyezd a 
dugót a pohár szájának megfelelő ma-
gasságba a pohár belsejebe és ott 
tartsd meg. A fejedet ugyanazon a he-
lyen tartva lassan tölts vizet a pohárba. 
Láthatod, amint a szeg képe eltűnik, 
amikor a víz ellepi. 

A jelenség a fénytöréssel magyarázható, ugyanis a vízből a szegfejről  a 
dugó széle mellett kilépni szándékozó fénysugár már nem tud megtörve kilépni, 
a vízfelszínről  teljesen visszaverődik. 

Gyűjtötte: Hamza Krisztina, IV. éves fizikus hallgató, Kolozsvár. 

Előbukkan  a tálból  a pénzérme 
ha a tálba vizet öntünk. Ugyanis, ha 

a pénzérmét az üres tálba tesszük, úgy, 
hogy a tál falától éppen csak hogy ne 
látszódjék, ugyanazon fejtartás mellett 
előbukkan, ha vizet töltünk a tálba. Ai 
magyarázat a fénytöréssel adható 
meg. 

Gyűjtötte: Német Angéla, li. éves kémia-fizika szakos 
hallgató, Kolozsvár. 

FOLYADÉKOK TÖRÉSMUTATÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
EGYSZERŰ ELJÁRÁSSAL 

Ha fény jut egyik közegből a másikba, a határfelületen a fény terjedési iránya 
általában megváltozik, a fénysugár mintegy "megtörik" a két közeget elválasztó 
felületen. Ezert kapta a jelenség a fénytörés elnevezést. Mennyiségi leírása 
sok fejtörést okozott a régieknek, a helyes megoldást nem is tudtak megtalálni. 
Ennek ellenére ez a jelenség a görög fizika azon néhány kérdése közé tartozik, 
amelyre vonatkozólag fejjegyzett kísérleti adatok találhatók. 

PALERMÓI EUGENIONAKa XIII. századból való, latin nyelvű fordításából 
szerezhetünk tudomást PTOLEMAIOSZNAK (i.e. 168-90) a fénytörés tanul-
mányozására vonatkozó kísérleteiről. Méréseit egyszerű eszközökkel végezte 
és a fénytöréssel kapcsolatos táblázatokat állított össze, amelyben megadja 
az összetartozó beesési és törési szög értékeket - tízfokonként változtatva a 
beesési szöget - egészen 80 -os értekig. A táblázatban feltüntetett mérési 
adatok nem csak levegő-víz, hanem víz-üveg közegpárra is vonatkoznak. Az 
ő laboratóriumi naplójat tekinthetjük az emberiség első ilyen témájú írásának. 

Az ALHAZEN néven ismert ALI IBN al HAYTHAM (965-1039) arab tudós, 
csillagász, kinek munkássága különösen az optika terén volt jelentős, szintén 
foglalkozott a fénytörés tanulmányozásával. Érdemes megjegyezni, hogy is-



merte a síkdomború lencse tulajdonságait, valamint a visszaverődés törvényét, 
amelyet különböző alakú tükrökre alkalmazott. 

Legfontosabb tudományos művében, mely - Kitab al Manazir - (optikai 
kézikönyv) címen maradt ránk, megállapította, hogy a beesési szög nem 
egyenlő a törési szöggel. 

KEPLER (1571-1630) "Ad Vitellionem paralipomena. quibus astronomiae 
pars optica traditur" címmel 1604-ben közölt optikai témájú munkájában a 
fénytöréssel foglalkozik. Nem sikerül megállapítania a fénytörés törvényét, de 
a rendelkezésére álló fénytörési  táblázatokat gondosan megvizsgálva felfedez-
te, hogy ha a beesési szögek értékei kicsik, akkor egy bizonyos arányosság áll 
fenn a beesési és a törési szög között. 

A fénytörés törvényének több "szülőatyja" is van. Az első egy holland 
matematikus, Willebrord Snellius (1591-1626) aki, Huygens állítása szerint, 
mérések alapján állapította meg a törvényt, de feljegyzései elvesztek. 

I. Voss (1618-1689) a fénytörés törvényét a kővetkezőképpen fogalmazta 
meg: "A fénysugár által két különböző közegben, ugyanazon idő alatt megtett 
utak úgy aránylanak egymáshoz, mint a beesési és törési szögek koszekansai, 
és ez az arány állandó." 

DESCARTES (1596-1650) "Dioptrica" című, 1634-ben közölt művében a 
fény részecske-modelljét felhasználva, levezeti a törési törvényt melynek az 
általa megadott matematikai alakja: 

sin α 
sin β 

ahol α és β az ábrán látható szögek, 
míg na 2-es közeg anyagának az 1 -es közeg-

re vonatkoztatott törésmutatója (relatív törésmu-
tató). 

Ha az 1-es közeg vákuum, a törésmutató a 2-es közeg anyagára jellemző 
állandó, melyet a 2-es közeg abszolút törésmutatójának nevezünk. Mivel a 
levegő törésmutatója jó megközelítéssel egyenlő eggyel (n = 1,0003), a külön-
böző anyagoknak a levegőre vonatkoztatott törésmutatója gyakorlatilag meg-
egyezik az abszolút törésmutatóval. 

A tapasztalat szerint a különböző színű (hullámhosszú) fénysugarak külön-
bözőképpen törnek meg. Általában a hosszabb hullámhosszú (pl. vörös) 
fénysugár kevésbé törik meg mint a rövidebb (pl. ibolya), és ezért a törésmu-
tatoméréseket többnyire meghatározott hullámhosszú fénnyel végzik, (rend-
szerint a nátrium ú.n. D vonalának sárga színű fényére adják meg a mérési 
adatokat). ,Azokat a műszereket, amelyekkel pontos és gyors törésmutatómé-
réseket végezhetünk refraktométereknek  nevezzük. 

A megfigyelések szerint a törésmutató értékét befolyásolják az anyag más 
fizikai jellemzői. Például a sűrűség növekedése törésmutató növekedést ered-
ményez, míg a hőmérséklet növekedése a törésmutató kis mértékű csökkené-
sét vonja maga után. Oldatok esetében a törésmutató értéke nő a 
koncentrációval. Igy lehetőségünk van törésmutató méréssel gyors koncentrá-
ció meghatározásra. 

A szerves kémiában fontos szerepe van a refraktomietriának.  A törésmutató 
ugyanazon anyag esetében más és más értékeket vesz fel különböző halmaz-
állapotban, eltérő nyomáson vagy hőmérsékleten. 1878-ban H. A. Lorentz 
(1853-1928) holland fizikus (fizikai Nobel-díj 1902-ben) és L. V. Lorenz (1829-
1891), az elektromágneses fényelmélet alapján bevezetnek egy új fogalmat a 
mólrefrakciót,  amely csak a fény frekvenciájától  függ és gyakorlatilag állandó 
marad a halmazállapotváltozások során. Az RM = mólrefrakciót  megadó ösz-
szefüggés: 



ahol n a törésmutató, M az anyag móltömege (gramokban kifejezve) és d a 
sűrűség (g/cm -ben). . 

Kimutatható, hogy a mólrefrakció  (melynek dimenziója cm ) azt a térfogatot 
adja meg, amelyet az anyag egy móljának molekulái ténylegesen elfoglalnak. 
A mólrefrakció  ismeretében kiszámítható az illető anyag molekuláinak a mére-
te. így már az is érthető, hogy miért független, ez az optikai paraméter, a 
hőmérséklettől és az anyag halmazállapotától; - u.i. egy molekula saját térfo-
gata gyakorlatilag független a hőmérséklettől és nem függ a környező moleku-
lákkal való kötési kapcsolatoktól, tehát a halmazállapottól Ideális oldatok és 
elegyek mólrefrakciója  additive tevődik össze a komponensek mólrefrakciójá-
ból a móltörtek arányában. A szerves kémiai szerkezetkutatásban is nagy-
segítséget jelent a molrefrakcióra  érvényes additivitási törvény, mely szerint a 
gyökökre bontható molekulák mólrefrakciója  kiszámítható a gyökök mólrefrak-
ciójából. 

Törésmutató  mérése 
Kísérleteink során egy nagyon egyszerű eszközt használtunk (láőd 2. ábrát) 

különböző folyadékok törésmutatójának a meghatározására. 
Az r = 2,5 cm sugarú vékonyfalú gömbalakú lombikot különböző folyadékkal 

töltöttünk meg. Minden anyag esetében megmérjük az f távolságot, amely az 
illető folyadékból kialakított gömbtörőfelület gyújtótávolsága. Felhasználva a 
gyújtótávolság (f); a törésmutató és a határoló gömbfelület (r) sugara közötti: 

n 
f = . r 

n - 1 
összefüggést, kiszámíthatjuk r és f meghatározása után a törésmutató 

értékét. 
A következő táblázat tartalmazza a mérések eredményeit: 

Anyag f (cm) n (mérés) n (tálázatból) 
víz 10,5 1,31 1,33 
aceton 10,0 1,33 1,35 
etilalkohol 9,5 1,35 1,36 
ecetsav 9,5 1,33 1,37 
kloroform 8,5 1,41 1,44 
toluol 8,0 1,45 1,49 
szén-tetraklorid 8,0 1,45 1,46 
benzol 7,5 1,50 1,50 
anilin 7,0 1,55 1.58 

Megfigyelhetjük, hogy a mért törésmutató értékek elég jól egyeznek az 
irodalomban közölt adatokkal. 

Az említett elmélet ellenőrzése képpen, a mérési eredmények alapján 
számítsuk ki a vízmolekula sugarát. Az (1) összefüggésből kiszamítva a víz 
mólrefrakciója  RM = 3,47 cm -nek adódik. Az elmélet szerint ez megfelel az 
egy mólnyi anyagban levő molekulák össz-térfogatának. Ha ezt a térfogatot 
eiosztjuk az Avogadro számmal megkapjuk egy vízmolekula térfogatát.  Ha ezt 
a molekulát közelítőleg gömb alakúnak tekintjük, akkor a gömb sugarára ro = 
1,1.10-8 cm érték adódik, tehát ezen modell szerint számítva ennyi lenne a 
vízmolekula sugara. Az irodalomban közölt érték: 1,35.10-8 cm látható, hogy 
az eltérés nem nagyobb 20%-nál. 

(szerkesztői  megjegzyés:  Kedves olvasóink! - Tudtok-e más, egyszerű 
eljárást javasolni folyadékok törésmutatójának a mérésére? Pl. optikai-korong 
és -kád segítségével, hogyan lehetne folyadékok törésmutatóját mérni.) 

Barabás Márta - Barabás György (Nagyvárad) 


