Név:

Optika és relativitáselmélet, gyakorló ZH feladatsor

√
√
1. A (−1/ 2, 1/ 2, 0) vektorral megadott irányba terjedő elektromágneses síkhullámban
√ a tér egy adott pontján, adott időpillanatban a térerősségvektor az
√
(1/ 2, 1/ 2, 0) irányba mutat. Milyen irányú ugyanitt, ugyanekkor a mágneses indukcióvektor?
A) (0, 1, 0)

B) (0, 0, −1)

C) (0, 0, 1)

D) (0, −1, 0)

E) (−1, 0, 0)

2. Egy 20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencse optikai tengelyén egy (az optikai tengelyre merőleges) síktükröt helyezünk el a lencsétől 30 cm távolságra. A lencsétől
milyen távolságra fókuszálódik a lencsére bocsátott, az optikai tengellyel párhuzamos
fénynyaláb a tükörről való visszaverődés után?
A) 40 cm

B) 10 cm

C) 30 cm

D) 20 cm

E) nem fókuszálódik

B)

C)

B) 36,9◦

C) 90◦

D)

E)

D) 41,8◦

E) 48,2◦

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

B) (3/2)I0

C) 9I0
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egyenletet kielégítő hullám csoportsebességét a hullámszám függvényében (α, β > 0)?
A) (α/β)k 2

B) αk 4 /(4β)

C) 1/(βk)

D) (3α/β)k 2

E) egyik sem

7. Éjjel, tiszta időben az országúton egy jármű közeledik felénk. Körülbelül milyen távolságra van a jármű, amikor el tudjuk dönteni, hogy motorkerékpárról vagy
személyautóról van-e szó? A személyautó fényszóróinak távolsága 1,5 m, pupillánk
átmérője 3 mm, a látható fény átlagos hullámhosszát vegyük 500 nm-nek.
A) 1 km

A) 20 µm
D) 320 µm

4. Egy hosszú, hengerszimmetrikus optikai szál törésmutatója a szál tengelyén
n1 = 1,5, a henger palástján n2 = 1,2, a kettő között pedig folytonosan változik a
tengelytől mért távolság függvényében (a szálon kívül levegő van). A szál szimmetriatengelyéről (a tengelyhez képest) legalább mekkora szögben kell indulnia annak a
fénysugárnak, amely ki tud szabadulni az optikai szálból?
A) 53,1◦

6. Az alábbiak közül melyik kifejezés adja meg az

B) 2 km

C) 5 km

D) 10 km

E) 20 km

8. Egy Young-féle kettősrés diﬀrakciós képének intenzitáseloszlása az ernyőn mért pozíció
függvényében az ábrán látható. A rések egyforma szélességűek, középpontjaik távolsága 80 µm.
Mekkora a rések szélessége?

3. Ond (O) egy szabályos háromszög alakú tó partjánál nyaral. Egyszer éppen a háromszög egyik oldalfelezőjénél, a parttól 10 méterre áll, amikor meglátja a túlparton,
vele szimmetrikusan napozó barátját, Kondot (K). Milyen útvonalon kell haladnia Ondnak, hogy mihamarabb
odaérhessen a társához, ha a sebessége a szárazföldön 10
km/h, a vízben pedig 2 km/h?
A)

Válaszok:

D) I0

E) I0 /3

B) 40 µm
E) 30 µm

C) 11,4 µm

9. Átlátszatlan lapon lévő lyukra (a lapra merőlegesen)
monokromatikus fénynyalábot ejtünk. A távoli ernyőn kialakuló diﬀrakciós képet mutatja az ábra. (Világosabb részek nagyobb intenzitású pontokat jelölnek.) Milyen alakú
a lyuk?

10. Egy furcsa optikai rács sok egyforma résből áll, melyek távolsága felváltva d
és 2d. A rácsot merőlegesen megvilágítjuk lézerrel. Melyik ábra mutatja a rács távoli
ernyőn látható elhajlási képét? (Nagyobb pöttyök nagyobb intenzitásokat jelölnek.)

Szabályok:
A ZH-n zsebszámológépen, író- és rajzeszközökön kívül semmilyen segédeszköz
nem használható!
Válaszok:
BAAEC EDABA
Pontozás:
helyes válasz: +2 pont
helytelen válasz: -1 pont
üresen hagyott kérdés: 0 pont
Értékelés:
0 – 7 pont: elégtelen (1)
8 – 10 pont: elégséges (2)
11 – 13 pont: közepes (3)
14 – 16 pont: jó (4)
17 – 20 pont: jeles (5)

