
OPTIKA tárgy 2. pót-zárthelyi feladatsor 

Mechatronika szak, nappali tagozat, 2009/10 tanév 

 

1. feladat: Egy 3 W fényteljesítménnyel sugárzó, 400 nm hullámhosszúságú fotonokat kibocsátó 

gömbsugárzóból hány foton lép ki percenként? Mekkora teljesítményű fény esik a lámpától 50 

cm elhelyezkedő, 3 mm
2
 szenzorfelületű fotodiódára? (c=3∙10

8
 m/s) 

3 pont 

2. feladat: A koronaüveg levegőre vonatkoztatott relatív törésmutatója piros fény esetén 1,505, 

kék fény esetén 1,525. Egy szimmetrikus 90 cm sugarú bikonvex lencse elé 60 cm távolságba 

elhelyezett pontszerű fehér fényforrás esetén mekkora lesz a leképezés kromatikus aberrációja? 

3 pont 

3. feladat: 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? 

3 pont 

Bónusz feladat: Egy 30 cm fókusztávolságú lencsétől 35 cm távolságban levő pontból elindítunk 

két fénysugarat, az egyiket a 
05,0

1,0y
 vektor, a másikat a 

1,0

1,0
vektor írja le. Add meg a 

két fénysugár vektorát a lencsén való áthaladás után! A lencsétől mekkora távolságban 

találkozik újra a két sugár? 
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