
Lencserendszerek 

1, Egy 30 cm fókusztávolságú gyűjtőlencsét és egy 40 cm fókusztávolságú szórólencsét 

közvetlenül egy más mellé helyezünk. Hol és mekkora nagyítású képet alkot a két lencse a 

gyűjtőlencse előtt (a szórólencsével ellentétes oldalon) 80 cm távolságban lehelyezett 

elhelyezett  pontszerű tárgyról? 

2, Egy mikroszkópban egy 105 dioptriás objektív 1 cm távolságban van egy tárgytól. A tőle 

24 cm távolságban elhelyezett 20 dioptriás okulár mekkora nagyítású képet alkot? Mekkora 

lesz a lencserendszer eredő dioptriája? 

 

Leképezési hibák 

1. Szférikus aberráció lencsére: Egy 5 cm átmérőjű, 0,5 cm vastag bikonvex szimmetrikus 

lencse anyagának törésmutatója 1,5, görbületi sugara 50 cm. A lencsére teljes szélességében 

az optikai tengelyével párhuzamos sugárnyaláb esik. Mekkora szférikus aberráció (a 

fókuszpontbeli eltérés) a lencse tengelyétől 0,5 cm-re és 4,5 cm-re haladó fénysugarak között? 

 

2, A koronaüveg levegőre vonatkoztatott relatív törésmutatója piros fény esetén 

1,505, kék fény esetén 1,525. A flintüveg törésmutatója a piros színű fényre 

1,603, míg kék fény esetén 1,645. Az ábrán látható módon R1 = 80 cm-es és R2 

görbületi sugarakkal rendelkező koronaüveg bikonvex lencséből és R2 görbületi 

sugarú flintüveg sík-konkáv lencséből piros és kék fényre akromát lencsét 

szeretnénk készíteni, aminek erre a két fényre azonos a fókusztávolsága. Mekkora 

R2 esetén teljesül ez?  

 

Mátrixoptika 

1, Határozd meg mátrixoptikával egy az optikai tengellyel = 4 fokos szöget bezáró, egy R= 

50 cm sugarú homorú tükröt y=2 cm magasságban elérő fénysugár koordinátáit a tükörről 

való visszaverődés után! A tükörtől mekkora távolságban metszi a sugár az optikai tengelyt? 

2, Határozd meg mátrixoptikával egy az optikai tengellyel = 3 fokos szöget bezáró, egy n= 

1,5 relatív törésmutatójú, 80 cm görbületi sugarú, bikonvex szimmetrikus gyűjtőlencsét y=3 

cm magasságban elérő fénysugár koordinátáit a lencsén való áthaladás után! A lencsétől 

mekkora távolságban metszi a sugár az optikai tengelyt? 

 

Vastag lencse 

1, Milyen messze van egymástól egy szimmetrikus, bikonvex, 30 cm görbületi sugarú, 2 cm 

vastag lencse két fősíkja (n=1,6)? 

2, Hol lesznek a fősíkjai egy 1,5-ös relatív törésmutatójú üvegből készült konkáv - konvex 

lencsének, amelynek a konkáv oldala 40 cm sugarú, a konvex oldal 30 cm sugarú, és a két 

gömb középpontjának a távolsága 15 cm? 

3, Egy bikonvex, egyik oldalról 30 cm, a másik oldalról 25 cm sugarú bikonvex lencse 

vastagsága d = 8 cm, anyagának a levegőre vonatkoztatott törésmutatója 1,5. Mekkora lesz a 

lencse nagyítása egy, a lencsétől 35 cm távolságban elhelyezett testről? Mekkora lenne a 

nagyítás vékonylencse közelítésben (ha elhanyagolnánk a lencse vastagságát)? 

4, Szerkesszük meg és számoljuk ki a kép alkotását egy 3 cm vastag 35 és 40 centiméteres 

görbületi sugarakkal rendelkező bikonkáv lencsének egy, a lencsétől 30 centiméter távolságra 

elhelyezett pontszerű tárgyról (n=1,6)! 
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