
SZÓRÓLENCSE 
FÓKUSZTÁVOLSÁGÁNAK MÉRÉSE 

EGYSZERŰ ELJÁRÁSSAL 

(képalkotás nélkül) 

1. ábra 

Szórólencsék fókusztávolságát meghatározhatjuk a lencsét mgvilágító, a 
főtengellyel párhuzamos sugárnyaláb szóródása alapján. 

A lencsére eső a főtengellyel párhuzamos fénynyaláb (1. ábra), a szórólen-
csén áthaladva egy olyan széttartó nyalábot ké-
pez, amelyet úgy foghatunk fel, mintha a lencse 
F fókuszpontjából indulna ki. 

A gyakorlatban használt mérési elrendezést 
a 2. ábrán  láthatjuk. Az S fényforrás  egy 100 
W-os teljesítményű izzólámpa, ezt egy bura ve-
szi körül, amelyen egy 20-30 mm-es környílás 
van. - Erre a célra egy asztali lámpát is használ-
hatunk, amelynek a buráját egy fémlemezzel 
letakarjuk, és a lemezen kivágjuk a megfelelő 
környílást. 

Az R1 és R 2 kör alakú fényreteszt (diafrag-
ma) a fényforrás  elé helyezzük. A fényreteszek megfelelő elhelyezésével 
elérhető, hogy a lencsére jutó fény, a főtengellyel párhuzamos hengeres 
fénynyaláb legyen. Ha rendelkezésünkre áll egy diavetítő, akkor célszerű 
annak segítségével előállítani a párhuzamos fénynyalábot. 

Ha az L szórólencsét közvetle-
nül az R2 fényretesz mellé helyez-
zük, akkor a lencséből kilépő fény-
nyaláb alakja egy körkúp lesz, 
amelynek csúcspontja éppen a 
szórólencse baloldali fókuszpontjá-
ban helyezkedik el. 

Helyezzük a fénykúp útjába az 
R2 diafragmától  d  távolságra, a 
BB1 ernyőt (fényfelfogó  ernyőként 

célszerű valamilyen matt üveget 
vagy áttetsző papírt pl. pauszpapírt 
alkalmazni). Az ernyőn a fénysuga-
rak egy D átmérőjű kör alakban 
fényfoltot  világítanak meg. 

A 2. ábrán  kivehető a fénysuga-
rak menete, ezek alapján megszerkeszthetők az FAA1  és az FBB1  hasonló 
háromszögek. E két háromszög hasonlósága alapján felírható a következő 
arány: f/l  = (f+d)/D,  ahol f  jelenti a lencse fókusztávolságát és / az R2 diafrag-
ma átmérőjét. A felírt  arányból kiszámítható a lencse fókusztávolsága: 

2.ábra 



Több mérést végezhetünk, különböző d1 ; d2.. távolságokra helyezve el az 
ernyőt, és mérve minden esetben a fényfolt  D1 D2,... átmérőjét. A mérési 
adatokból minden esetben számítsuk ki a fókusztávolság értékét. A kapott f1, 

f2,...  értékek számtani középértékét vehetjük a lencse fókusztávolságának. 
Ennek a mérési módszernek az előnye abban rejlik, hogy nem a képalko-

tás eljárását alkalmazza, amely egyrészt feltételezi egy gyűjtőlencse alkalma-
zását, másrészt az éles kép helyzetének a meghatározását, ami egy lényeges 
hibaforrás,  s így a mérés pontosságát nagymértékben befolyásolja. 

Az itt ismertetett mérési módszer általánosítható és gyűjtőlencsék eseté-
ben is alkalmazható. Ugyanakkor a lencsék színi és gömbi eltérése is tanul-
mányozható ezzel az eljárással. 

írjátok le, hogyan alkalmazható ez a módzser gyűjtőlencsék fókusztávolsá-
gának a meghatározására valamint a gömbi és színi eltérés tanul-
mányozására. A beküldött legjobb dolgozatot egy következő számunkban 
leközöljük. 

dr. Puskás Ferenc 

Készítsünk  reakciós 
gőzturbinamodellt! 

Nyomjunk cipőkrémdoboz aljának és tetejének pontosan a közepébe tom-
pahegyű árral vagy pontozóval egy mélyedést, amelyekbe tartócsúcsok fog-
nak beleilleszkedni úgy, hogy a doboz 
függőleges tengely körül foroghasson. 
A csúcsokat állványra fogjuk fel, a fel-
ső része meghegyzett csavarból ké-
szüljön, hogy a dobozt ki-be lehessen 
helyezni. A henger alakú doboz felső 
részének palástjába ferde irányú lyu-
kakat fúrjunk árral, azért, hogy a do-
bozban levő víz elgőzöltetésével a 
kiáramló gőzök egy irányba forgassák 
a dobozt. A doboz alá gyertyalángot 
vagy szeszlángot helyezve lassan fo-
rogni fog. Kevés vizet használj! 

Az ismertetett gőzgéptípust már az 
ókorban ismerték, az alexandriai Hé-
ron i. e. I. században írt róla (Héron 
gömbje). 


