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6.1.2. A fény törése 

Néhány törésmutató átlagos, körülbelüli értéke: 
 

/HYHJ���QRUPiO�Q\RPiV~�  1,00029 
Víz     1,33 
Alkohol    1,36 
.��MHO]pV&�NRURQD�YHJ  1,52 
F3 jeO]pV&�IOLQW�YHJ  1,62 
Szénkéneg    1,62 
Gyémánt    2,4 
 

1. kísérlet  
 

Tanulói kísérlet formájában a törésmutató meghatározásának és a 
W|UpVW|UYpQ\�YL]VJiODWiQDN�HJ\LN�PyGMD�D�JRPERVW& kísérlet. Üvegtégla 
PHOOp�V]~UW�JRPERVW&NNHO�MHO|OM�N�D�EHHV��pV�D�PHJWört sugarat. Akár a 
OHYHJ��� DNiU� D]� �YHJ� ROGDOiUyO� Qp]�QN� NHUHV]W�O� D� EHUHQGH]pVHQ�� YDOD-
PHQQ\L� JRPERVW&W� HJ\� HJ\HQHVEHQ� NHOO� OiWQXQN�� $� V]|JHNHW� OHPpUYH�
PHJiOODStWMXN� D� VLQXVRN� KiQ\DGRViW�� .�O|QE|]�� V]|JEHQ� pUNH]�� VXJD-
rakkal a törésmutató állandóságát is megvizsgálhatjuk. A megtört sugár 
JRPERVW&MpW�SRQWRVDQ�D]��YHJWpJOD�PHOOp�NHOO�V]~UQL��hYHJWpJOD�KHO\HWW�
vastag plexiüvegdarabot vagy párhuzamos falú edénybe töltött folyadé-
kot is használhatunk. 

 

2. kísérlet  
 

A másik módszer a fénykapus eljárás. Ekkor két fénykapuval egy 
YDOyViJRV�IpQ\VXJDUDW�KDVtWXQN�NL�DSUy�J\HUW\D�YDJ\�L]]y�IpQ\pE�O�pV�D]�
üvegtégla mellé állított harmadik fénykapuval megkeressük a megtört 
sugár helyét. 

 

3. kísérlet  
 

6]pS� NtVpUOHW� D� YLOiJtWy� V]|N�N~W� EHPXWDWiVD�� (GpQ\E�O� YL]HW�
csurgatunk ki, pV� IpQ\VXJDUDW� YHWtW�QN� EHOH� D� NL|POpVVHO� HOOHQNH]��
ROGDOUyO�� $� IpQ\HQHUJLD� W~OQ\RPy� UpV]H� D� WHOMHV� YLVV]DYHU�GpV�
következtében nem lép ki a vízsugárból. 
Ahol a vízsugár vége a tálban szétcsurog, ott 
V]DEDGXO�NL�EHO�OH�D�IpQ\�LV��eUGHPHV�D�YL]HW 
fluoreszceinnel kissé megfesteni. 
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$� OHQFVH� NpSHLQHN� PHJV]HUNHV]WpVpKH]� HOHJHQG�� NpW� IpQ\VXJiU. 
LHJFpOV]HU&EE� D� WHQJHOO\HO� SiUKX]DPRV� pV� D� OHQFVH� N|]HSpQ� iWPHQ��
sugarat felhasználni. A képalkotás eseteit vagy a gyújtóponton belül 
elhelyezett tárggyal, vaJ\� D� YpJWHOHQE�O� N|]HOHEEUH� KR]RWW� WiUJJ\DO�
kezdjük. A képszerkesztés eljárása és a távolságtörvény a fénytörés 
W|UYpQ\pQHN� ORJLNXV�N|YHWNH]PpQ\H��H]pUW�D]�D� WHUPpV]HWHV��KD�HO�V]|U�
ezeket ismerjük meg, és azután vesszük sorra a képalkotás eseteit.  

 

4. kísérlet  
 

Mindegyik esetet rögtön be is mutatjuk gyertyával vagy izzólámpá-
val, mint fényforrással. Feltétlenül mutassuk meg, hogy a reális képet 
QHPFVDN� HUQ\�Q� OHKHW� IHOIRJQL�� KDQHP� V]HPPHO� LV� OiWKDWy�� (EE�O� D��
FpOEyO�D�UHiOLV�NpSW�O����FP-re kell elhelyezni a szemünket, pontosan a 
sugárnyalábba. 

Ugyanúgy mint a homorú gömbtükröknél, a J\&MW�� lencséknél is jó 
összefoglaló szabály, hogy akkor reális a kép, ha a tárgy a fókuszon 
kívül van, és akkor nagyított, ha a tárgy a lencse és a kétszeres fókusz-
távolság között van. 

 

5. kísérlet  
 

A tanulói kísérletezés feladata lehet a távolságtörvény vizsgálata. 
Tárgyként kis izzólámpa szerepelhet (autóizzó), esetleg zseblámpaizzó 
vagy közönséges izzólámpa. Az észlelések alapján ki kell számítani a 
lencse gyújtótávolságát. Ábrázoljuk a képtávolságot a tárgytávolság 
I�JJYpQ\HNpQW��HJ\HQO��ROGDO~�KLSHUEROiW�NDSXQN�DPHO\QHN�DV]LPSWyWiL�
mindkét irányban f-fel eltolódnak a koordinátatengelyekhez képest. 

 

6. kísérlet  
 

A fénytani korongon is bemutathatjuk a lencse sugármenetét. 
 
 


