
Otázky k zápo�tové písemce (podzim 2007) 
 

1. Co je to podélný mód laseru? 
2. K �emu slouží u laseru optický rezonátor? 
3. Jaký je rozdíl mezi spontánní a stimulovanou emisí fotonu? 
4. Pro� má laserový svazek tak malou divergenci? 
5. �ím se od sebe liší svazek sv�tla laserového a oby�ejného? 
6. �ím se liší fluorescence  od rozptylu sv�tla? 
7. Co se d�je, když se elektron pohybuje zrychlen�? 
8. Jaký význam má výstupní práce elektronu?  
9. Nakreslete schéma zapojení polovodi�ové diody pro m��ení fotoproudu. 
10. Nakreslete optické schéma sm�rového detektoru sv�tla. 
11. Jak souvisí signál fotodiody s parametry elektromagnetické vlny? 
12. Nakreslete graf spektrální propustnosti �erveného filtru.  
13. Napište zobrazovací rovnici, v níž vystupují sou�adnice.  
14. Znázorn�te, jak se ší�í paprsky mezi hlavními rovinami. 
15. Jak je definováno obrazové ohnisko, ohnisková rovina a jak tenká �o�ka? 
16. Nakreslete chod skute�ných paprsk� lupou p�i pozorování p�edm�tu okem. 
17. Jak ovliv�uje velikost vstupní pupily výsledný obraz? 
18. Jaký je rozdíl mezi kolimátorem a kondenzorem? 
19. Která z uvedených �o�ek (f = 30 cm nebo f = 10 cm) je vhodn�jší pro kolimátor? 
20. Jakou vlnovou délku má �ervené sv�tlo ve skle (n = 1.5)? 
21. Napište Snelli�v zákon lomu a doprovo�te vhodným obrázkem. 
22. Na rozhraní vzduch-sklo dopadá paprsek pod úhlem 45°.Pomocí vlnových vektor� 

zkonstruujte sm�r paprsku ve skle. 
23. Kolik procent slune�ního sv�tla p�ibližn� projde okenní sklen�nou tabulí? 
24. S jakým jevem souvisí imaginární �ást indexu lomu?  
25. Jak by se dalo pozorovat absorp�ní spektrum kapaliny?  Nakreslete optické schéma. 
26. Mezní úhel p�i dopadu sv�tla na rozhraní kapalina-vzduch je 60°.Vyzna�te na obrázku 

obor úhl� dopadu paprsk�, které se totáln� odrážejí. 
27. P�i pr�chodu sv�tla p�es absorbující prost�edí se sv�tlo zeslabí na 90%. Na kolik se 

zeslabí, když tuto vrstvu projde dvakrát? 
28. Uve�te  aspo� jeden p�íklad rozd�lení sv�telného svazku na dva d�lením vlnoplochy a 

d�lením amplitudy. 
29. Jaký je rozdíl mezi geometrickou a optickou dráhou paprsku? 
30. Dopl�te chyb�jící veli�iny v rovnici rovinné vlny a uve�te jejich význam: 

u=…sin(…t- k…)=Esin(…νt –… x/c)=Ecos(…t- k... ... ). 
31. Napište výraz pro interferen�ní intenzitu dvou monochromatických paprsk�. 
32. Jaká je maximální a minimální interferen�ní intenzita, když jeden paprsek má 

intenzitu 9 a druhý 1? Jaká je viditelnost tohoto interferen�ního jevu p�i stupni 
koherence 1 a 0.1? 

33. Které veli�iny charakterizující sv�tlo ovliv�ují stupe� �asové koherence? 
34. Jak je definována koheren�ní délka a koheren�ní ší�ka? 
35. Koheren�ní ší�ka se vzdáleností od zdroje roste nebo klesá? 
36. Jak spolu souvisí rozdíl geometrických a optických trajektorií, a jak souvisí tyto 

veli�iny s fázovým rozdílem interferujících paprsk�? 
37. �emu se �íká fázový mikroskopický preparát? 
38. Nakreslete schéma koherentního osv�tlení preparátu. 
39. Kam se p�i zobrazování diapositiv� vkládá matnice a pro�? 
40. Kde se nachází u dvoustup�ového projektoru rovina meziobrazu? 



41. Kam se umis�uje polní �o�ka? 
42. Jakou vlastnost musí mít polní �o�ka? 
43. Kam se vkládá u mikroskopu nitkový k�íž  a �ím se zaost�í? 
44. Kam se vkládá okulárové m��ítko u mikroskopu? 
45. Které veli�iny ur�ují mezní rozlišovací schopnost �o�ky? 
46. Který optický jev odpovídá za mezní rozlišovací schopnost �o�ek? 
47. �emu se �íká transfokátor? 
48. Co to je PIXEL u digitální fotografie? 
49. �ím je realizován jeden PIXEL ve fotoaparátu? 
50. Jak pracuje digitální zoom? 
51. Jak lze u fotoaparátu m�nit jas obrazu? 
52. V�tší hloubka ostrosti obrazu bude p�i clonovém �ísle 4 nebo 11? (Clonové �íslo je 

podíl ohniskové vzdálenosti a velikosti vstupní pupily.)  
53. Jaký je rozdíl mezi stereomikroskopem a binokulárním mikroskopem? 
54. Jaká vlastnost preparátu je nezbytná pro zobrazení metodou temného pole? 
55. Jaké osv�tlení preparátu se používá p�i metod� temného pole a pro�? 
56. Když p�i metod� temného pole vložím do ohniskové roviny nepropustnou polorovinu, 

bude ješt� obraz vid�t? 
57. Jak se nám p�i metod� temného pole jeví zrcadlov� lesklý povrch preparátu? 
58. Jak se zobrazí bod p�edm�tu, když film neleží v obrazové rovin�? 
59. Jak charakterizujeme (v rámci geometrické optiky) obraz zaost�ený? Kdy považujeme 

obraz za rozost�ený? 
60. Co charakterizuje polarizátor? 
61. Nakreslete vektor E pro paprsek, který se na skle odrazil pod Brewsterovým úhlem. 
62. Intensita nepolarizovaného svazku sv�tla je 10 jednotek. Jaká bude jeho intenzita po 

pr�chodu polarizátorem? 
63. Nepolarizované sv�tlo o intenzit� I0 prochází postupn� t�emi polarizátory, p�i�emž 

sm�ry propustnosti sousedních dvou polarizátor� vždy svírají úhel +45°. Jakou má 
sv�tlo intenzitu po pr�chodu jednotlivými filtry? 

64. Nakreslete optické schéma polariza�ního mikroskopu. 
65. �ím je charakterizována dvojlomná látka? 
66. Co víme o polarizaci paprsku �ádného a mimo�ádného? 
67. Kdy dojde k rozšt�pení paprsku e a o po pr�chodu planparalelní deskou? 
68. Kdy je stupe� polariza�ní koherence roven jedné? 
69. Co vytvá�í kontrast v polariza�ním mikroskopu? 
70. Pro� se v polariza�ním mikroskopu p�i osv�tlení monochromatickým sv�tlem má 

r�zn� tlustý preparát r�zný konterast? 
71. Jakého jevu využívá fotoelasticimetrie? 
72. Jak se zobrazí dvojlomná klínová desti�ka v polariza�ní projektoru? 
73. Jaké preparáty jsou vhodné pro zobrazení interferen�ním mikroskopem na pr�chod? 
74. Jaké preparáty jsou vhodné pro vyvolání kontrastu metodou temného pole? 
75. Jaké preparáty jsou vhodné pro zobrazení Nomarského kontrastem? 
76. Nomarského kontrast se podobá kontrastu v polariza�ním mikroskopu nebo 

v interferen�ním mikroskopu? 
77. Nakreslete schéma skenovacího optického mikroskopu na pr�chod. 
78. Jakou vlastností se vyzna�uje Kerrova cela? 
79. Jak lze skenovacím optickým mikroskopem realizovat metodu temného pole? 
80. K �emu se používá konfokální mikroskop? 


