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A kép

• látszólagos (virtuális): a kép nem fogható fel egy ernyőn, 
mert

a tárgy egy pontjából kiinduló fénysugarak 
visszaverődés után széttartóak, csak 
meghosszabbításaik metszik egymást egy tükör 
mögötti pontban

• egyenes állású
• a tárggyal megegyező nagyságú
• tárgytávolság = képtávolság; t = k
• felcseréli a jobb és balt

Pets vs mirror 1:40
Kutya a tükör háta mögött keresi a 
„másik” kutyát
https://www.youtube.com/watch?v=qSsr
qjVWqwc

https://www.youtube.com/watch?v=qSsrqjVWqwc




Régi 
tükrök



Üvegtükör

A ma is használt üvegtükör a 13. 
században a Velencéhez tartozó 
Murano szigetén született. 

Az üveglapra hártyavékony 
ólomlemezt illesztettek, arra 
pedig higanyt öntöttek. Az így 
keletkező jól tapadó anyag a 
foncsor, amely tehát csak egy 
minimális fémbevonat az üveglap 
hátoldalán, a régi tökéletlenebb 
fémtükrökhöz képest mégis 
kiváló képet eredményez. 

A muranói tükör hamar világhírű 
lett, bár az ára a középkor végén 
az aranyéval vetekedett. 

Később az eljárást úgy 
fejlesztették tovább, hogy higany 
helyett ezüstfoncsort használtak. 



Versailles – Tükörterem
XIV Lajos

1678
73 m, 357 tükör



Kémtükrök – félig 
áteresztő tükrök

• A részben átlátszó tükrök -
bevonat nélküli üveglapok

• egy széles hullámhossz-
tartományban részben 
visszaverők. 

• lényegesen vékonyabb bevonatot 
kapnak, mint a normál tükrök - a 
fény egy részét áteresztik, másik 
részét visszaverik. 

• A csak az egyik irányból 
fényáteresztő tükröket 
kémtükrökként használják, 

• A fénysugarak kettéosztására is 
alkalmasak. 

• A bevonat fajtájától függően 
változtatni lehet a fény 
megoszlásán. 

• Például a vékony aranyréteg 
inkább az infravörös fényt tükrözi 
vissza, látható fényben kéken 
átlátszók.



• Ha felmerül benned a gyanú, 
hogy megfigyelnek, vagy egy 
tükör válik gyanússá, végezd 
el a következő, egyszerű 
tesztet: mutatóujjaddal 
érintsd meg a tükröt. 

• Ha az ujjad és a tükörkép 
között van egy kis rés, akkor 
ártalmatlan tükörrel állsz 
szembe, ha azonban összeér 
az ujj és a képe, akkor 
kémüveggel!

• (Kivéve a fémtükör)



A tükör története
A név eredete: 
• A tükör ótörök eredetű szó lehet, a mai csuvas nyelvben a 

tükröt a töker szó jelöli. 
• Ez valószínűleg a tárgy többnyire kerek alakjával 

kapcsolatos, és a török nyelvekben általános „kerek”, 
„kerék” jelentésű tekir/teker szócsoportba tartozik 
(csagatáj tekir, oszmántörök és azeri teker), akárcsak a 
magyar teker és tér („visszatér”, „megtér”) szavak.

• A tükör neve latinul speculum. Ebből származik a 
„spekulálás” kifejezés, amely a régi magyar nyelvben a 
tudományos gondolkodást, vizsgálódást jelentette. 

• A szó eredete valószínűleg az, hogy az egyik 
legmegbecsültebb tudomány, a csillagászat művelői az 
éjjeli égbolt kémlelésére különféle tükröket használtak, 
vagyis „spekuláltak”.



Régebbi korok
• különleges luxuscikk
• az emberek misztikus, rejtélyes tárgynak 

tartották
• a sima, rezzenéstelen vízfelület adta vissza 

úgy-ahogy az ember arcmását.
• Az ókori Keleten - ezüstből, rézből, majd bronzból készült, fényesre 

csiszolt lemezek voltak. 
– Ezek a tükrök csak újkorukban, viszonylag rövid ideig mutattak tiszta 

képet. A levegővel érintkezve ugyanis igen hamar oxidálódtak és 
fokozatosan elhomályosodtak. Nagy értékük miatt azonban még így is 
mindaddig használták őket, ameddig teljesen tönkre nem mentek. 

– Ezért írja Szent Pál híres Szeretethimnusza végén, hogy „tükör által 
homályosan látunk.” (1Kor, 13:12) 

• A tükör e nagy hibáját csak a középkorban sikerült kijavítani az 
üvegkészítés fejlődésének köszönhetően. 
– A fémfelületre sima üveglapot szorítottak, megakadályozva a tükörnek a 

levegővel való érintkezését, így az nem homályosult el többé. 



Mai tükrök

• A mai tükrök is ezzel a technikával készülnek.
• Alumíniumbevonatot is alkalmaznak. 
• A fémréteget hátulról lakkbevonat védi. 
• Az optikai tükrökön a tükröző fémréteget nem rejtik üveg mögé, 

hanem nyíltan viszik fel a hordozóanyagra. Ezáltal az átlátszóság 
már nem követelmény a hordozóanyag számára, ezért más 
szempontok érvényesíthetők, például a törhetetlenség, a 
hővezetés, vagy mechanikai tulajdonságok. Emiatt ezek a tükrök 
készülhetnek egészükben fémből. A tükröződő réteg védtelensége 
miatt óvni kell a szennyeződésektől, és a tisztításkor is 
elővigyázatosnak kell lenni. 

• Üvegprizmákat is használnak optikai tükörként, amik a teljes 
visszaverődést kihasználva veszteség nélkül fordítják el a fény útját. 
A szennyeződések, vagy a nedvesség azonban itt is rontja az optikai 
tulajdonságokat.


