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Gömbfelület fénytörése, vékony lencse fókusztávolsága 

1. (1995-ös felvételi feladat): Az emberi szemet modellezi az ábrán látható, két 

gömbfelület által határolt, homogén, n törésmutatójú test. A gömbök sugarai: 

r1=6 mm, r2=11 mm, a gömbök távolsága: O1O2=7 mm. Mekkora a 

törésmutató, ha a tengellyel párhuzamos, attól 1 mm távolságban haladó 

fénysugarak éppen az A pontban találkoznak? 

Az R külső sugarú, n törésmutatójú üvegből készült d vastagságú 

gömbhéj belsejében levegő van. A gömbhéj szimmetriatengelyétől 

mekkora x távolságban érkeznek azok a fénysugarak, amelyek a 

gömbhéj belső falán teljes visszaverődést szenvednek? (R=6 cm, 

d=3 cm, n=1,5) 

2. Egy 1,5-ös törésmutatójú, 30 cm görbületi sugarú sík-domború lencsét sík lapjával egy 

tükörre helyezünk. Mekkora lesz az így nyert eszköz fókusztávolsága? 

3. 6 cm görbületi sugarú szimmetrikus bikonvex üveglencse vízben van. Mekkora a lencse 

fókusztávolsága? (Az üveg törésmutatója 1,5, a vízé 4/3.) 

 

Vékony lencsék 

2. 20 cm fókusztávolságú gyűjtőlencsétől 30 cm távolságban elhelyezünk egy tárgyat. Hol 

keletkezik a tárgy képe és mekkora lesz a nagyítása? 

3. Mekkora annak a nagyítónak a fókusztávolsága, amely 5-szörös nagyítást eredményez? (a 

tisztánlátás távolsága 25 cm) 

4. Egy lámpának az ernyőtől való távolsága L = 50 cm. A közöttük elhelyezett lencse két 

helyzetben adja az ernyőn a lámpa tiszta képét. A két helyzet közötti távolság l = 10 cm. 

Mekkora a lencse f fókusztávolsága? 

5. Olyan helyen kell vetítést rendezni, ahol a vetítőlencse és a vászon távolsága 9 m. A 36 

mm-es diakockák képe 3 m-es kell hogy legyen. Mekkora legyen a vetítőlencse 

fókusztávolsága? Milyen messze legyen a lencse a filmtől? {f = 10,7 cm, lencse és film 

távolsága: 108 mm.} 

6. Fényképezőgépünk objektívje 35mm fókusztávolságú. Ezt legfeljebb 40 mm-re tudjuk 

eltávolítani a filmtől az élességszabályzóval. Legalább milyen távol kell lenni a tárgynak a 

lencsétől, hogy éles legyen a kép? Ha egy tárgyat a lehető legközelebbről fényképezünk, 

mekkora része fér rá a 24 mm-es filmkockára? {Minimális távolság: 280 mm, ekkor a 

maximális tárgyméret: 168 mm.} 

7. Egy számítógép projektor 1024 oszlopos formátumot tud kivetíteni. Mekkora legyen a 

kivetített kép vízszintes mérete, hogy a 10 m-es terem végében is épp külön lehessen látni a 

képpontokat? Ha a vetítőlencse fókusztávolsága 60 mm, a vetítőben előállított kép mérete 55 

mm, akkor milyen messze legyen a lencse a vászontól? (Az átlagos emberi szem 

felbontóképessége 1/60 fok.) {Képméret: 2,98 m, lencse és vászon távolsága: 3,3m} 
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8. Egy 20 cm fókusztávolságú lencse elé 30 cm távolságra pontszerű fényforrást helyezünk. A 

lencse mögött 100 cm távolságra egy második, 30 cm fókusztávolságú lencsét helyezünk el. 

Hol keletkezik a második lencse által alkotott kép, és hányszoros lesz a két lencse együttes 

nagyítása? 

9. Egy 30 cm fókusztávolságú lencse elé 40 cm távolságra pontszerű fényforrást helyezünk. A 

lencse mögött 100 cm távolságra egy második, 30 cm fókusztávolságú lencsét helyezünk el. 

Hol keletkezik a második lencse által alkotott kép, és hányszoros lesz a két lencse együttes 

nagyítása? 

10. Egy 30 cm fókusztávolságú lencse elé 40 cm távolságban pontszerű fényforrást állítunk. 

Mekkora távolságban helyezzünk el az első lencse mögött egy -20 cm fókusztávolságú 

szórólencsét, hogy a keletkező kép 2 méterre legyen az első lencse mögött? 


