
igazgatójává és az egyetem mechanika professzorává  nevezték ki. Az ő vezetésével 
építették a kolozsvári, az egri, a budai és a nagyszombati csillagvizsgálókat. 

Híre egyre jobban terjedt, nevét már egész Európa ismerte. 1769-ben VII. Keres z-
tély, dán király azzal bízta meg, hogy tanársegédjével, Sajnovics Jánossal együtt, 
figyeljék  meg a Vénusz bolygónak a napkorong előtti átvonulását. A dániai Várdőbe 
utaztak tehát, hogy a megbízásnak eleget tegyenek. A megfigyelések  alapján Hell 
Miksa először határozta meg nagy pontossággal a Nap-Föld távolságot. Bár egyes 
kortársai élesen bírálták ezeket a méréseket, a későbbi mérések nagy pontossággal 
igazolták Hell eredményeit. Hell Miksát 1770-ben a Dán Királyi Akadémia tagjává 
választották. 

Sok irányú érdeklődését művei is tükrözik. 1745–1755 között több matematikai 
tankönyvet írt. Könyvet írt a mesterséges mágnesek készítéséről és gyakorlati alkal-
mazásáról. Számos csillagászati tanulmányt jelentetett meg részben az Ephemerides-
ben, s megírta Anonymus nyomán Magyarország régi földrajzát. 

Erdemei elismeréséül számos tudományos testület választotta tagjai közé, és 
megbízták a bécsi Tudományos Akadémia megszervezésével. 202 évvel ezelőtt bekö-
vetkezett halála nagy vezsteség volt a korabeli magyar tudományos életre nézve. 

Főbb munkái: Elementa algebrae (1745, Vindobona), Observatio transitus Vene-
ris (1770, Vindobona), Tabula geographica Ungariae veteris (Pestini, 1801). 

Minden elfogultság  nélkül állíthatjuk, hogy Hell Miksa korának legnagyobb és 
leghatásosabb csillagásza volt. 

Dippong Károly 

A féirysugár  kilépésének feltétele  a prizmából 
Kritikai eszrevétel a XI. osztályos fizika  tankönyvhöz 

A XI-es fizika  tankönyvben a prizmából kilépő fénysugár  feltételeit  tárgyaló rész 
zavaros, hiányos és hibás. A könyvben ez áll: „.. . megállapíthatjuk, hogy az n törés-
mutatójú, átlátszó közegből készült (tehát 1 = arcsin 1/n határszögű) prizma esetében 
a belépő sugár a beesési szögtől függetlenül  kilép a prizmából, ha az A szög eleget tesz 
azA < arcsin 1/n feltételnek." 

A jelenséget egyszerűen, érthetően és teljességében elő lehet adni líceumi szinten. 
A továbbiakban bemutatunk egy ilyen lehetőséget. 

A fénnyaláb  egyenleteit fojuk  felhasználni  a két törési lapon, az M  belépési és N 
kilépési pontokban (1. ábra): 

Tudod-e? 



Ahhoz, hogy egy fénysugár  kilépjen az AC oldalon, nem szabad teljes visszaverő-
dést szenvednie a másik törólapon (az N pontban). Ez a jelenség függ  a beesési szögtől 
(0, a hasáb szögétől (A), és törésmutatójától (n)  is. 

A következőkben a törésmutatót állandónak tekintve, feltételeket  fogunk  megál-
lapítani az A szög értékeire a beesési szögtől függően.  Az első ábra alapján látható, 
hogy az A szög adott értékénél a beesési szög és az r'  szög fordítottan  arányosak. 
Valóban, az (l)-es egyenletet elemezve megfigyelhetjük,  hogy „i" növekedése maga 
után vonja „r" növekedését, azonban a (3)-as egyenlet alapján ez (állandó A értéknél) 
r értékének csökkenésével jár. A maximális r'  szöget i = 0°-nál, a minimálist pedig i = 
90°-nál érjük el. 

Nevezzük el a fénysugár  i = 90°-os beesési esetét a „legkedvezőbb" esetnek, hiszen 
ekkor az r'  szög a legkisebb, tehát a legvalószínűtlenebb az 1 határszög elérése. 

Ugyanígy az / = 0°-os beesést nevezzük el a „legkedvezőtlenebb" esetnek, hiszen 
ekkor a legnagyobb azr'  szög, vagyis ekkor a legnagyobb a fénysugár  esélye arra, hogy 
ne jusson ki a hasábból az AC lapon. Feltételezzük, hogy az olvasó jól ismeri a teljes 
visszaverődés jelenségét és az 1 határszög fogalmát. 

Ezek után pereghet a logikai játék: 

I. Mekkora kell legyen az/l szög értéke, hogy a hasábra bármely beesési szög alatt 
érkező fénysugár  kilépjen az AC lapon? 

Feltétel: Még a legkedvezőtlenebb esetben is (i = 0°), a kilépési szög legyen legfel-
jebb derékszög, vagyis ha i = 0° akkor /' < 90°. 

de i = 0 => r = 0 az (l)-es alapján 
és i'  < 90° => r' < 1 a (2)-es alapján, következik, 
r'  =A a(3)-as alapján, tehát A < 1, amely már a végső feltétel. 

Szemléltetjük a 2. ábrán. 

II. Mekkora A szög értéknél nem lép ki egyetlenegy fénysugár  sem a prizmából, 
függetlenül  a beesési szögtől? 

Feltétel: Még a legkedvezőbb esetben is (i = 90°) a fénysugár  szenvedjen teljes 
fényvisszaverődést  azA C hasáblapon, vagyis: 

i =90°, tehát r = l és i' = 90°, tehát r'  = 1 az(l)-esésa(2)-esalapján. 
De r + r'  =A következikA = 21 (határeset). ' 

Ha A > 21, akkor biztosan nem kerülnek ki a fénysugarak  a hasábból, beesési 
szögüktől függetlenül. 



Szemléltetjük a 3. ábrán: 

Eddig világos számunkra a jelenség a prizma törőszögének két értéktartomány á-
ra:A e (0,1] és A e [21,180°). 

III. Mi történik, ha az A szög az (l  ,21) tartományban van? 
Az előbbiek értelmében a fénysugarak  egy része a beesési szögüktől függően  el-

hagyja a prizmát, másik része pedig teljes visszaverődést szenved a hasáb AC törőlap-
ján. 

Ki leket számítani azt az iQ beesési szöget, amely határkőként válaszja el a kilépő 
és a ki nem lépő sugarakat (lásd a 4. ábrát). Ehhez feltételezzük,  hogy i0 értékére r'  szög 
értéke pontosan a teljes visszaverődési határszög (1), vagyisr' = 1, tehát i'=90°.  Akkor 
sini0 = nsinr helyett r =A-r\r =A -I  segítségével sin i0 = n sin(A  -I),  ahonnan 
io = arcsin (n  sin(A  -I))  értéket kapunk. Ha a fénysugarak  beesési szöge kisebb mint 
io, a fénysugarak  teljesen visszaverődnek azA C törőlapon, ha pedig a beesési szögek 
nagyobbak i0 értékénél a fénysugarak  kilépnek a hasábból, mint ahogyan a 4. ábra is 
szemlélteti ezt. 

Máté Béla 
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