
1 

 

AZ OPTIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 

Önellenőrző kérdések 
BME AFT, 2014.07.15., Nemes-Czopf Anna és Dr. Erdei Gábor 

Tartalom 

1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK ÖSSZEFOGLALÁSA ................................................. 1 

2. A PARAXIÁLIS KÖZELÍTÉS ELMÉLETÉNEK ÁTTEKINTÉSE .................................... 4 

3. PARAXIÁLIS KÖZELÍTÉS A GYAKORLATBAN ........................................................... 6 

4. AZ ABERRÁCIÓELMÉLET ALAPJAI ............................................................................... 8 

5. ABERRÁCIÓELMÉLET A GYAKORLATBAN .............................................................. 10 

6. GEOMETRIAI OPTIKA, RADIOMETRIA ....................................................................... 12 

7. A KÉPALKOTÁS DIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATA .......................................................... 14 

8. DIFFRAKCIÓS HATÁSOKAT JELLEMZŐ MÉRŐSZÁMOK ........................................ 16 

9. KITERJEDT TÁRGYAK LEKÉPEZÉSÉNEK VIZSGÁLATA ........................................ 18 

10. AZ OPTIKAI TERVEZÉS FOLYAMATA ...................................................................... 20 

 

 

1. BEVEZETÉS, ALAPFOGALMAK ÖSSZEFOGLALÁSA 

1. Mit nevezünk hullámfrontnak? 

(a) A sugárzási térben az azonos fázisú pontok által alkotott felületet. 

(b) Térben koherens fényforrástól azonos távolságra lévő pontok halmazát. 

(c) A fényforrás bekapcsolásakor annak felületét adott térszögben először elhagyó fotonokat 

az idő minden pillanatában összekötő, fénysebességgel terjedő felületet. 

2. Mi jellemző az időben koherens sugárzásra? 

(a) Időben koherens a sugárzás, ha a sugárzási tér különböző pontjai között a fázis korrelált. 

(b) Időben koherens sugárzásnak a monokromatikus, egy frekvenciát tartalmazó sugárzást 

nevezzük. 

(c) Időben koherens a sugárzás, ha a sugárzási tér egy adott pontjában, két különböző 

időpontban mért fázis különbsége véletlenszerű. 

3. Melyik helytelen fénysugár definíció? 

(a) A fénysugár olyan görbe, amelynek érintője minden pontban a Poynting vektor irányába 

mutat. 

(b) A fénysugarak a hullámfrontok ortogonális trajektóriái.  

(c) Fénysugárnak a minden határon túl elvékonyodott párhuzamos fénynyalábot nevezzük és 

irányított geometriai egyenesnek fogjuk fel. 
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4. Mi a térbeli inkoherencia? 

(a) Térben inkoherens módon világító tárgy felületének pontjai között fázistolás van. 

(b) Térbeli inkoherencia esetén csak lokálisan határozható meg hullámfront. 

(c) Térben inkoherens módon világító tárgy felületének pontjai egymáshoz képest véletlen, 

időben változó fázisban vannak. 

5. Fázistárgy leképezése esetén mi a fázisugrás jó láthatóságának feltétele? 

(a) A tárgy térbeli koherenciahossza legyen nagyobb, mint az Airy folt. 

(b) A tárgyat időben koherens fényforrással kell megvilágítani. 

(c) Legyen kicsi a tárgy felületének pontjai között az az átlagos távolság, melyen belül időben 

állandónak tekinthető a relatív fázis. 

6. Egy D oldalhosszúságú, négyzet alakú, λ hullámhosszon sugárzó, térben inkoherens 

fényforrástól L távolságban elhelyezett ernyőn a térbeli koherenciahossz csökkenhető, 

ha 

(a) csökkentjük az L távolságot 

(b) növeljük a fény hullámhosszát 

(c) csökkentjük az inkoherens fényforrás méretét (D) 

7. Mi az Airy-folt? 

(a) Térben inkoherens fényforrással megvilágított ernyőn kialakuló szemcseképen látható 

átlagos szemcseméret (speckle), 
D

L
RAiry


22   

(b) Egy ideálisan leképező optika diffrakciós foltja, 
NA

RAiry


61,0  

(c) Ideális leképező rendszer esetén a numerikus apertúrát meghatározó mennyiség, 

AiryRn
NA





61,0  

8. Köhler-féle megvilágítórendszert alkalmazó mikroszkóppal felvett amplitudó tárgy 

körül zavaró diffrakciós gyűrűk tapasztalhatók. Mi a megoldás? 

(a) Az apertúrarekesz átmérőjének növelésével csökkentjük a térbeli koherenciahossz 

mértékét. 

(b) Az apertúrarekesz átmérőjének csökkentésével a forrás kollimáltságát javítjuk. 

(c) A mezőrekesz átmérőjének csökkentésével csökkentjük a kivilágított terület nagyságát.  

9.  Mi a besugárzás? 

(a) Az egységnyi felületelemen merőlegesen áthaladó összteljesítmény. 

(b) A teljesítménysűrűséget leíró Poynting-vektor időátlaga. 

(c) Az egységnyi felületelemen áthaladó intenzitás. 

10. Milyen közegekre igaz: nincs irány- és polarizációfüggés? 

(a) lineáris közegek 

(b) homogén közegek 
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(c) izotróp közegek 

11. Mikor nem alkalmazható a geometriai optikai közelítés? 

(a) diffrakciós rács modellezésénél 

(b) a Köhler-féle megvilágító rendszer modellezésénél 

(c) inhomogén közegben való fényterjedés leírásánál 
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2. A PARAXIÁLIS KÖZELÍTÉS ELMÉLETÉNEK ÁTTEKINTÉSE 

1. Milyen előjelű görbületi sugarai vannak egy kétszer domború lencsének az előjel 

konvenciók szerint? 

(a) Mindkét felületének pozitív. 

(b) 1. felületének pozitív, a 2. felületének negatív. 

(c) 1. felületének negatív, a 2. felületének pozitív. 

2. Mi nem igaz az ideális leképezésre? 

(a) Pontot pontba képez (a leképezés sztigmatikus) és a tárgytér egyeneseit a képtér 

egyeneseibe képezi le. 

(b) Az optikai rendszert tartalmazó (meridionális) síkok önmagukba képződnek le. 

(c) Az optikai tengelyhez képest ferde síkokon lévő alakzatokat hasonló alakzatokba képezi le 

(azaz torzításmentes). 

3. Mi a paraxiális közelítés definíciója? 

(a) Paraxiális közelítésről beszélhetünk, ha a fénysugár az optikai tengellyel kis szöget zár be, 

és az optikai tengely közelében halad. 

(b) Paraxiális közelítésről beszélhetünk, ha a rendszer illetve a fénynyaláb méretei a 

hullámhossznál jóval nagyobbak. 

(c) Paraxiális közelítésről beszélhetünk, ha létezik egy szimmetriatengely, melyre nézve a 

rendszer hengerszimmetrikus és a kép éles és torzításmentes. 

4. Mi egy felület esetén a törőerő definíciója? 

(a) A törőerő a méterben mért fókusztávolság reciproka. 

(b) A törőerő a törőfelület előtti és utáni közegek törésmutatójának hányadosa. 

(c) A törőerő az effektív fókusztávolság reciproka szorozva a felület utáni törésmutatóval. 

5. Mi az optikai iránykoszinusz? 

(a) A fénysugár adott koordináta tengellyel bezárt szögének koszinusza szorozva a 

törésmutatóval. 

(b) A fénysugár optikai tengellyel bezárt szögének koszinusza. 

(c) Az y tengellyel bezárt szög szinuszának reciproka szorozva a törésmutatóval. 

6. Egy fénysugár az optikai tengellyel párhuzamosan érkezve az a (+y)-z félsíkban egy 

pozitív görbületi sugarú törőfelületen megtörik. Milyen előjelű lesz az y-optikai 

iránykoszinusza ez után? 

(a) Negatív 

(b) Pozitív 

(c) Nem egyértelműen eldönthető. 

7. Mi nem igaz a tükrök leképező rendszerekben való alkalmazásáról? 

(a) Mivel a tükör leírásában n1 = −n0, nincs hullámhosszdiszperzió. 
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(b) Azonos görbületi sugarú és törőerejű lencséhez képest 1/3-akkora törésmutatójú anyagot 

kell használni. 

(c) A homorú tükör törőereje pozitív előjelű. 

8. Egy vékonylencsével megvalósított egyszeres nagyítású leképezés mátrixos 

formalizmusban való leírásakor mi lesz a leképezés ABCD mátrixa? 

(a) 








1p-

01
  (b) 









10

1 nd
  (c) 









2/1

02

fn
 

9. Mik az optikai rendszer fősíkjai? 

(a) A tárgy- és képtérben önmagával párhuzamosan haladó sugár optikai tengellyel vett 

metszéspontjában az optikai tengelyre merőleges síkokat nevezzük az optikai rendszer 

fősíkjainak. 

(b) A fősíkok az a tárgy-képsík pár, amelyet a rendszer +1-es nagyítással képez le egymásba. 

(c) Az optikai tengelyt tartalmazó síkokat a rendszer fősíkjainak nevezzük. 

10. Milyen rendszer terjedési mátrixát lehet a következő képpen kiszámolni: 
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(a) Egy n1 törésmutatójú vékonylencséből és mögé d1 távolságra elhelyezett n2 törésmutatójú, 

d2 vastagságú síkpárhuzamos lemezből álló rendszer. 

(b) Egy n2 törésmutatójú, d2 vastagságú síkpárhuzamos lemezből és egy mögé elhelyezett n1 

törésmutatójú lencséből álló rendszer. 

(c) Egy n1 törésmutatójú vékonylencséből egy attól d1 távolságra lévő, az első lencse 

képsíkjáról egyszeres nagyítású képet létrehozó n2 törésmutatójú vékonylencséből álló 

rendszer.  

11. Mikor esik egybe egy optikai rendszer főpontja a csomópontjával? 

(a) Paraxiális közelítésben. 

(b) Ha a tárgytérben és a képtérben a törésmutató megegyezik. 

(c) Szimmetrikus lencsealak esetén. 
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3. PARAXIÁLIS KÖZELÍTÉS A GYAKORLATBAN 

1. Hogyan definiáljuk egy optikai rendszer apertúra rekeszét? 

(a) Apertúra rekesznek a rendszer képméretét korlátozó rekeszt nevezzük. 

(b) Apertúra rekesznek az optikai tengelyen lévő tárgypontból a rendszeren áthaladó 

fénymennyiséget korlátozó rekeszt nevezzük. 

(c) Apertúra rekesznek a optikai rendszer első felületét nevezzük, mert ez határozza meg az 

optikai tengelyen elhelyezkedő tárgypontból kiinduló nyaláb kúpszögét. 

2. A szemben, mint optikai rendszerben milyen szerepet tölt be az írisz? 

(a) apertúra rekesz 

(b) belépő pupilla 

(c) kilépő pupilla 

3. Mi a ferde fősugár definíciója? 

(a) A tárgytér szélén lévő tárgypontból a belépő pupilla közepe felé haladó fénysugár. 

(b) Az optikai tengelyen lévő tárgypontból a belépő pupilla széle felé haladó fénysugár. 

(c) A tárgytér szélén lévő tárgypontból a belépő pupilla széle felé haladó fénysugár. 

4. Mi nem igaz az apertúra sugárra? 

(a) Az optikai tengelyen lévő tárgypontból indul és áthalad az apertúra rekesz szélén. 

(b) Az optikai tengelyen lévő tárgypontból halad a belépő pupilla széle felé. 

(c) Az optikai tengelyen lévő tárgypontból halad a kilépő pupilla közepe felé. 

5. Mi a numerikus apertúra Abbe-féle definíciója? 

(a) A képtérbeli törésmutató szorozva az apertúra sugár optikai tengellyel – a képtérben – 

bezárt szögének szinuszával. 

(b) A képtérbeli törésmutató szorozva a ferde fősugár optikai tengellyel – a képtérben – bezárt 

szögének koszinuszával. 

(c) Az apertúra sugár optikai tengellyel – a tárgytérben – bezárt szögének szinusza. 

6. Mi a relatív nyílás (f-szám, vagy f#) definíciója és mikor használjuk? 

(a) Az f-számot végtelen tárgytávolságú objektív felbontásának jellemzésére használják. 

Értéke az objektív effektív fókusztávolságának és az apertúra rekesz átmérőjének há-

nyadosával egyezik meg. 

(b) Az f-számot végtelen tárgytávolságú objektív fényerejének jellemzésére használják. 

Értéke az objektív effektív fókusztávolságának és a kilépő pupilla átmérőjének hányadosával 

egyezik meg. 

(c) Az f-számmal végtelen tárgytávolságú objektív esetén a besugárzás mértékét szokás 

jellemezni. Értéke az objektív első lencséjének fókusztávolságának és átmérőjének há-

nyadosával egyezik meg. 

7. Paraxiális közelítésben milyen alakú az optikai tengelyen lévő tárgypontot leképző 

lencserendszerből kilépő hullámfront? 

(a) A fókuszpont felé haladó ideális hullámfrontokat parabolával közelítjük. 
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(b) A fókuszpont felé haladó ideális hullámfrontokat gömb alakú felülettel közelítjük. 

(c) A fókuszpont felé haladó ideális hullámfrontokat sík felülettel közelítjük. 

8. Melyik feltétel sérti a mélységélesség (δ) alábbi képletét? 

  #

2

12 fN

N
y

T

T







 

(a) |δ'| >> k (ahol „k” a képtávolság, δ' a fókuszmélység). 

(b) |δ'| << k (ahol „k” a képtávolság, δ' a fókuszmélység). 

(c) |NT| << 1. 

9. Mi nem igaz a mélységélességre egy ideális lencse esetében NT transzverzális nagyítás 

mellett, paraxiális közelítésben? 

(a) Konstans apertúrarekesz méret mellett nagyobb fókusztávolsághoz nagyobb mély-

ségélesség tartozik. 

(b) Nagyobb relatív nyíláshoz kisebb mélységélesség tartozik. 

(c) Kisebb f#-hoz nagyobb mélységélesség tartozik. 

10.  Melyik esetben mondhatjuk, hogy a mélységélesség nagyítás független? 

(a) Fotózásban (|NT| << 1). 

(b) Mikroszkópiában, projektoroknál (|NT| >> 1). 

(c) Képátvetítő rendszerek esetén (|NT| ≈ 1). 

11. A faágon ülő macska mögött megjelenik a felkelő hold. Olyan fotót szeretnénk róla 

készíteni, hogy a macska a nagy hold előtt körvonalazódjon. Hogy lehetséges ez?  

(a) Maximálisan kinyitjuk a blendét, ezzel lecsökkentjük a relatív nyílást. Így kisebb 

mélységélességgel fényképezünk. 

(b) Nagyobb fókusztávolságú objektívet alkalmazunk és kihasználjuk, hogy a perspektíva 

beszűkülése miatt a holdat a macskához képest nagyobbnak érzékeljük. 

(c) Ilyen képet nem lehet csinálni. 
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4. AZ ABERRÁCIÓELMÉLET ALAPJAI 

1. Miért harmadrendű aberrációelméletről beszélünk?  

(a) Mert a leképezés hibájának kiszámolásához használt szögfüggvényeket sorbafejtett 

alakjuk első két tagjával vesszük figyelembe. 

(b) Mert a kilépő pupillában mérhető, aberrációk miatt torzult hullámfront alakja 

harmadrendű felülettel közelíthető. 

(c) Mert a gömbi törőfelületeket nem síkkal (mint az elsőrendű, paraxiális közelítésben), 

hanem parabolával közelítjük: 2

1

2

11 rr yz 
1

2

1

r2

y
z   

2. Az aberrációk oka: 

(a) A lencsék gyártási hibái miatt a valódi optikai rendszerek nem teljesítik az ideális 

leképezés feltételeit. 

(b) Elsősorban a diffrakció (fényelhajlás) miatt a tárgypontok életlenül képeződnek le. 

(c) Az optikai rendszerben alkalmazott gömbi felületekkel nem teljesíthetők az ideális 

leképezés feltételei. 

3. Mitől csökken leggyorsabban a nyíláshiba? 

(a) A lencse fókusztávolságának növelésétől. 

(b) A fénynyaláb átmérőjének csökkentésétől. 

(c) A lencse törésmutatójának növelésétől. 

4. Mi a transzverzális hibagörbe? 

(a) A transzverzális hibagörbe a valós fősugár képsíkkal vett döféspontjához képest mért 

transzverzális aberrációk (dy és dx) ábrázolása adott tárgypont esetén (h), a relatív tárgy-

magasság függvényében (fy, fx). 

(b) A transzverzális hibagörbe a valós fősugár képsíkkal vett döféspontjához képest mért 

transzverzális aberrációk (dy és dx) ábrázolása adott tárgypont esetén (h), a kilépő pupillán 

mért relatív sugármagasság függvényében (fy, fx). 

(c) A transzverzális hibagörbe az apertúra sugár képsíkkal vett döféspontjához képest mért 

transzverzális aberrációk (dy és dx) ábrázolása adott tárgypont esetén (h), a kilépő pupillán 

mért relatív sugármagasság függvényében (fy, fx). 

5. Melyik állítás igaz a szférikus aberrációra (nyíláshibára)? 

(a) Az optikai tengelyen lévő tárgypontra az értéke mindig nulla. 

(b) A kromatikus aberrációk csoportjába tartozik. 

(c) A monokromatikus aberrációk csoportjába tartozik. 

6. Speciális meridionális sík, amely az általában az y-tengely mentén felvett tárgypon-

tokat tartalmazza: 

(a) Tangenciális sík 

(b) Szagittális sík 

(c) Fősík 
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7. Melyik állítás hamis az y tengely mentén felvett tárgypontok esetén?  

(a) A szagittális peremsugarak az x-z síkban vannak. 

(b) A tangenciális peremsugarak az y-z síkban vannak. 

(c) A fősugarak az y-z síkban vannak. 

8. Mely aberráció léphet fel az optikai tengelyen elhelyezkedő tárgypont (h=0) 

leképezésénél (tengelyszimmetrikus rendszerben)?  

(a) Asztigmatizmus 

(b) Kóma 

(c) Szférikus aberráció 

9.  Mi a szóródási folt?  

(a) Adott tárgypontból az optikai rendszeren áthaladó fénysugarak képsíkkal vett döféspont-

jainak halmaza. 

(b) Az optikai elemek és a határoló közegek anyagában fellépő szóródás miatt egy tárgypont 

képe nem egy pont, hanem az ún. szóródási folt. 

(c) Adott transzverzális aberráció ábrázolása egy tárgypont esetén a paraxiális képsíkban. 

10. Mik a transzverzális aberrációk mérőszámai?  

(a) A sorfejtési együtthatók a transzverzális sugáraberrációk abszolút értékének (sugárkoor-

dinátáknak) hengerkoordináta rendszerben való Taylor-sorfejtésében. 

(b) Az adott tárgypontból indított peremsugarak és a fősugár paraxiális képsíkkal vett 

döféspontjai közötti normalizált távolságok. 

(c) A különböző aberrációk szóródási foltjainak jellegzetes méretei. 

11. Melyik állítás nem igaz a harmadrendű aberrációelméletben? 

(a) Kóma esetén az aberráció mértéke lineárisan függ a tárgymagasságtól. 

(b) Defókuszáltság esetén a transzverzális hibagörbe lineárisan függ a pupilla-koordinátától. 

(c) Szférikus aberráció esetén a transzverzális hibagörbe négyzetesen függ a pupilla-

koordinátától. 
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5. ABERRÁCIÓELMÉLET A GYAKORLATBAN 

1. Mi az elsőrendű transzverzális színhiba mérőszáma? 

(a) PLC, a szélső tárgypontról legnagyobb és legkisebb hullámhosszon alkotott paraxiális 

képpontok közötti, képsíkkal párhuzamosan mért távolság, normálva 1/2NA-val. 

(b) PAC, a rendszerben felvett legnagyobb és legkisebb hullámhosszúságú sugarak paraxiális 

fókuszpontjai közötti távolság normálva 1/2NA-val. 

(c) SLC, a rendszerben felvett legalacsonyabb hullámhosszúságú és a tervezési hullám-

hosszúságú sugarak paraxiális képsíkon nézett szóródási foltjainak súlypontjai közti távolság 

normálva 1/2NA-val. 

2. Az aberrációs mérőszámok paraxiális képsíkon mért, harmadrendű közelítésben 

meghatározott értékeit mért normáljuk a numerikus apertúra reciprokával? 

(a) Mivel a diffrakciós folt sugara NARAiry ~ , az 2NA-val való osztással az aberrációk 

mérőszámát a diffrakciós folt sugarához viszonyítjuk így a különböző felületeken számított 

azonos fajta normált aberrációs együtthatók jól összehasonlíthatók lesznek. 

(b) Mivel a diffrakciós folt sugara NARAiry /1~ , az 1/2NA-val való osztással az aberrációk 

mérőszámát a diffrakciós folt sugarához viszonyítjuk így a különböző felületeken számított 

azonos fajta normált aberrációs együtthatók jól összehasonlíthatók lesznek. 

(c) Mivel a diffrakciós folt sugara NARAiry /1~ , az 2NA-val való osztással az aberrációk 

mérőszámát a diffrakciós folt sugarához viszonyítjuk így a különböző felületeken számított 

azonos fajta normált aberrációs együtthatók jól összehasonlíthatók lesznek. 

3. Mit jelent aberrációk esetén a kisjelű közelítés és mi a következménye? 

(a) Mivel egy adott felület bármelyik aberrációja csak kismértékben növeli a képsíkon a 

foltméretet, linearizációval az optikai rendszer eredő aberrációját a felületeknél számított 

aberrációs együtthatók összegeként kapjuk meg. 

(b) Mivel egy adott aberráció csak kismértékben növeli a foltméretet, linearizációval a felület 

eredő aberrációját a különböző aberrációk összegeként kapjuk meg. 

(c) Mivel egy felület adott aberrációja csak kismértékben növeli a képsíkon a foltméretet, 

linearizációval a rendszer eredő foltméretét az egyes felületeken az aberrációk által okozott 

foltméretek összegzésével kapjuk meg. 

4. Mi nem tartozik a Seidel-féle aberrációs együtthatók alkalmazásának korlátai közé? 

(a) Az optikai rendszerekben gyakran nem alkalmazható a kisjelű közelítés, mert egyes 

felületek aberrációja nagymértékben növelheti a képsíkon a foltméretet. 

(b) A fénysugarak pályájának kiszámítása csak harmadrendű közelítésben történt, ami pontat-

lanságot okoz. 

(c) Csak Seidel-együtthatókra történő tervezéskor nem lehetséges a különböző aberrációkkal 

egymás hatását kompenzálni. 

5. Mit nevezünk a lencse hajlításának?  

(a) A lencsének megkeressük azt az alakját, amelyben a nyíláshiba 0. 

(b) A lencsének megkeressük azt az alakját, amelyben mindkét felülete aplanatikus. 
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(c) A lencsének megkeressük azt az alakját, amelyben konstans törőerő mellett az aberrációk 

minimálisak. 

6. Van egy két egyforma síkdomború lencséből álló kondenzorrendszerünk, a leképezés 

1:1-es. Mindkét lencse domború felülete a tárgy felé néz. Melyik esetben fog növekedni 

nyíláshiba okozta aberráció? 

(a) Ha a lencséket úgy pozícionáljuk, hogy a két domború lencsefelület egymás felé nézzen. 

(b) Ha az egyik lencsét rövidebb fókusztávolságú lencsére cseréljük. 

(c) Ha csökkentjük a rendszer apertúra rekeszének átmérőjét. 

7. Mit nevezünk aplanatikus felületnek? 

(a) Az aplanatikus felületek az általuk leképezett tárgyról nyíláshiba és kóma mentes képet 

alkotnak. 

(b) Az aplanatikus felületek az általuk leképezett tárgyról transzverzális színhiba és torzítás 

mentes képet alkotnak. 

(c) Az aplanatikus felületek az általuk leképezett tárgyról képmezőhajlás és transzverzális 

színhiba mentes képet alkotnak. 

8. Mivel korrigálható a képmezőhajlás? 

(a) A képsík közelébe helyezett plánparallel lemezzel. 

(b) Akromát alkalmazásával. 

(c) A képsík közelébe helyezett, a képsík felé hajló meniszkusszal  

9. Mi az Abbe-szám definíciója?  

(a) Egy anyag diszperziójának mértéke: 

1

CF

d

d
nn

1n
ν















  

(b) A törőerő relatív megváltozása a hullámhossz függvényében: 
d

FC

p

p
dν  

(c) A relatív törőerő változás reciproka 

1

dν













d

FC

p

p
 

10. Mi nem igaz szimmetrikus rendszer esetén? 

(a) képmezőhajlás – 0  

(b) kóma – 0  

(c) transzverzális színhiba – 0  

11. Hány üveganyag használata szükséges, hogy öt hullámhosszon azonos eredő effektív 

fókusztávolságot érjünk el?  

(a) 3 

(b) 4 

(c) 5 
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6. GEOMETRIAI OPTIKA, RADIOMETRIA 

1. A fénysugárat leíró alábbi egyenletben, mik a szereplő mennyiségek? ((ri+1 + k∙di)− 

ri)×si = 0  

(a) ri+1 az i+1. felület lokális koordináta rendszerében a fénysugár döféspontjába mutató 

helyvektor, di az i. felület vastagsága, k a hullámszám, ri az i. felület lokális koordináta 

rendszerében a fénysugár döféspontjába mutató helyvektor, és si a sugár irányába mutató 

egységvektor az i. felület után. 

(b) ri+1 az i+1. felület görbülete, k a z-tengely irányába mutató egységvektor, di az i. felület 

vastagsága, ri az i. felület görbülete, és si a sugár irányába mutató egységvektor az i. felület 

után. 

(c) ri+1 az i+1. felület lokális koordináta rendszerében a fénysugár döféspontjába mutató 

helyvektor, k a z-tengely irányába mutató egységvektor, di az i. felület vastagsága, ri az i. 

felület lokális koordináta rendszerében a fénysugár döféspontjába mutató helyvektor, és si a 

sugár irányába mutató egységvektor az i. felület után. 

2. Mi nem igaz a vinyettálás képminőségre gyakorolt hatására?  

(a) A vinyettálás képminőségre gyakorolt hatása pozitív, mert csökkenti a diffrakciós folt 

méretét. 

(b) A vinyettálás csökkenti a rendszeren átjutó fény mennyiségét, a képtér széle felé csökkenő 

besugárzást eredményezve. 

(c) A vinyettálás bizonyos esetekben javítja a képminőséget az optikai tengelytől távolabb 

haladó, nagyobb aberrációjú sugarak kirekeszelésével. 

3. Mivel jellemezzük a fénysugár koordinátákat a szóródási foltban?  

(a) Egy adott fénysugár döféspontjának és a szóródási folt súlypontjának koordinátái közötti 

távolságokat x ill. y irányban. 

(b) Egy adott fénysugár döféspontjának és fősugár döféspontjának x és y koordinátái közötti 

távolságokkal. 

(c) Egy adott fénysugár döféspontjának az optikai tengelytől mért x ill. y távolságával. 

4. Mikor tekintünk egy rendszert diffrakciókorlátosnak?  

(a) Ha a szóródási folt sugara sokkal kisebb, mint az Airy-rádiusz. 

(b) Ha a szóródási folt és az Airy-sugarú kör hasonló méretű. 

(c) Ha a szóródási folt az apertúra rekeszen áthaladó összenergia kb. 84%-át tartalmazza. 

5. A dA felületelemet véges (nem nulla) térszögben diffúz sugárzás éri. A felületelemen 

merőleges irányban áthaladó összteljesítmény...  

(a) a sugárerősség 

(b) a sugársűrűség 

(c) a besugárzás 

6. Milyen radiometriai mennyiséget mérhetünk egy fényforrás távolterében foto-

detektorral? 

(a) A sugársűrűséget (N), ami az egységnyi térszögbe eső Poynting-vektor mennyisége. 
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(b) A besugárzást (H), ami a dA felületelemre merőleges irányban áthaladó fény 

összteljesítménye. 

(c) A sugárerősséget (J), ami a teljes felületen, dΩ térszögben a felületre merőlegesen 

áthaladó összteljesítmény. 

7. Milyen esetben igaz, hogy a transzverzális nagyítás és a szögnagyítás szorzata 

állandó? 

(a) paraxiális közelítésben 

(b) valós sugárvezetés modelljében 

(c) harmadrendű közelítésben 

8. Melyik radiometriai mennyiségről szól a tétel, mely kimondja, hogy annak értéke a 

rendszer minden közbülső képsíkjában állandó?  

(a) A besugárzásról (H), ami a dA felületelemre merőleges irányban áthaladó fény 

összteljesítménye. 

(b) A sugársűrűségről (N), ami az egységnyi térszögbe eső Poynting-vektor mennyisége. 

(c) A sugárerősségről (J), ami a teljes felületen, dΩ térszögben a felületre merőlegesen 

áthaladó összteljesítmény . 

9. Melyik fényforrás nem Lambert-sugárzó?  

(a) izzólámpa 

(b) fluoreszcens festék 

(c) LED-chip 

10. Mi a különbség fotometria és radiometria között?  

(a) A fotometria a radiometria egy részterülete, mely csak szűkebb hullámhossz tartományon 

belüli sugárzásokkal foglalkozik. 

(b) A fotometria térben koherens sugárzások mérésére, modellezésére kidolgozott 

tudományterület, míg a radiometria térben inkoherens sugárzásokkal foglalkozik. 

(c) A radiometriával ellentétben a fotometria fiziológiai tudományterület, mely a mért 

fénymennyiségeket a szem átlagos spektrális érzékenységi görbéjével korrigálja. 

11. Homogén közegek esetén hogyan írjuk le a fény terjedését a valós sugárvezetés 

modelljében?  

(a) Vektoros sugáregyenletekkel. 

(b) Vektordiffrakcióval. 

(c) Az eikonál-egyenlet megoldásával. 
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7. A KÉPALKOTÁS DIFFRAKCIÓS VIZSGÁLATA 

1. Mi a hullámfront-aberrációt jellemző RMS OPD jelentése?  

(a) A diffrakciós folt radiális méretének átlagos rádiusza. 

(b) A kilépő pupillán mért optikai úthosszkülönbség négyzetes középértéke. 

(c) A szóródási folt radiális méretének négyzetes középértéke. 

2. Mi a Rayleigh-kritérium?  

(a) Diffrakciókorlátosnak akkor tekintünk egy leképező rendszert, ha minden képpontra 

teljesül: RMS OPD < 0,07 λ0. 

(b) A Rayleigh-Sommerfeld skalár diffrakciós integrál alkalmazhatóságának feltétele, hogy 

NA<0,6. 

(c) A Fraunhofer-közelítés érvényességi köre gömbhullám diffrakciója esetén: 

λ
R7,0 Airy

l
y   

3. Mivel célszerű jellemezni a leképezés minőségét diffrakciókorlát közeli rendszerek 

esetén?  

(a) RMS foltmérettel 

(b) Hullámfront aberrációval 

(c) Az Airy-folt sugarával 

4. Melyik közelítés nem igaz a diffrakciós modellekre?  

(a) A diffraktáló felületet megvilágító fény csak gömbhullám formában érkezhet. 

(b) Monokromatikus a megvilágító nyaláb. 

(c) Olyan eseteket vizsgálunk, amikor a közegek optikai jellemzőinek változása 

hullámhossznyi tartományon elhanyagolható. 

5. Mi következik abból, hogy a hullámfront-aberráció differenciális kapcsolatban van a 

transzverzális sugáraberrációkkal?  

(a) Ha egy rendszer diffrakció korlátos, akkor a sugáraberrációk sokkal érzékenyebben 

mutatják a rendszer jóságát, mint az OPD. 

(b) Ha egy rendszer nem diffrakció korlátos, akkor a sugáraberrációk sokkal érzékenyebben 

mutatják a rendszer jóságát, mint az OPD. 

(c) Ha egy rendszer nem diffrakció korlátos, akkor a sugáraberrációknál sokkal 

érzékenyebben mutatja a rendszer jóságát az OPD. 

6. Mi a Fresnel-közelítés feltétele?  

(a) A numerikus apertúra < 0,6 

(b) Az ernyő „végtelen” távolságban legyen a diffraktáló felülettől, pontosabban

  zyx  22

λ

π
 

(c) Az ernyő ne legyen túl közel a diffraktáló felülethez:      3
222

λ4

π
zyyxx    
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7. Melyik diffrakciós közelítés tartalmazza a diffrakciós teret modellező virtuális 

gömbhullámok sugárzási iránykarakterisztikájának szögfüggését?  

(a) A Fresnel-közelítés 

(b) A Fresnel-Kirchhoff diffrakciós intergál 

(c) A Huygens-Fresnel elv 

8. Mi a hullámfront-aberráció definíciója?  

(a) A képsík egy P pontjában az ideális hullámfront és az aberrált hullámfront közötti optikai 

úthossz különbség. 

(b) A kilépő pupilla síkjában lévő P pontban az ideális síkhullám és az aberrált hullámfront 

közötti optikai úthossz különbség. 

(c) A kilépő pupilla síkjában lévő P pontban az ideális gömbhullám és az aberrált hullámfront 

közötti optikai úthossz különbség. 

9. Ha a diffrakciós folt egy pontjában vagyunk kíváncsiak az elektromágneses tér 

értékére, milyen módszerrel érdemes azt meghatározni?  

(a) Huyghens-Fresnel-integrálással 

(b) Fourier-transzformációval 

(c) Vektordiffrakcióval 

10. Diffrakciókorlát-közeli leképezés esetén az RMS OPD a diffrakciós folt mely tulaj-

donságával áll szoros kapcsolatban?  

(a) RMS OPD ≈  𝑅𝐴𝑖𝑟𝑦 

(b) (RMS OPD)2 ~ (1 − Strehl-arány) 

(c) Az RMS foltmérettel 

11. Általában melyiket hanyagoljuk el a kilépő pupilla amplitúdó-eloszlását megha-

tározó tényezők közül?  

(a) A felületeken fellépő Fresnel-reflexiók hatását 

(b) A leképező rendszerek abszorpcióját 

(c) A pupilla aberrációkat. 
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8. DIFFRAKCIÓS HATÁSOKAT JELLEMZŐ MÉRŐSZÁMOK 

1. Mi a Maréchal-kritérium?  

(a) A diffrakció korlátos leképezés feltételét megadó Rayleigh-kritérium a Strehl-aránnyal 

kifejezve: I' / I0 > 0,8. 

(b) A diffrakció korlátos leképezés feltételét megadó Rayleigh-kritérium a Strehl-aránnyal 

kifejezve : I' / I0 ≈ 0,8. 

(c) A diffrakció korlátos leképezés feltételét megadó Rayleigh-kritérium a Strehl-aránnyal 

kifejezve : I' / I0 < 0,8 . 

2. Melyik állítás nem igaz a diffrakciókorlát közeli rendszerekre?  

(a) A diffrakciókorlát közeli rendszerek intenzitáseloszlásának RAiry-nél lévő minimumhelye 

nem zérus. 

(b) A hullámfront-aberráció növekedése a diffrakciós folt intenzitásarányait befolyásolja 

elsősorban és nem a laterális kiterjedést. 

(c) Diffrakciókorlát közeli rendszerek szóródási foltjának RMS mérete sokkal kisebb, mint az 

Airy-rádiusz. 

3. A fókuszmélység melyik definíciója helytelen diffrakciókorlátos esetben?  

(a) Az a távolság, amennyivel ha egy ideális gömbhullám középpontjától a képsíkot eltoljuk, a 

hullámfront aberráció nulláról RMS OPD=0,07 λ0-ra nő meg. 

(b) Az a távolság, amennyivel ha egy ideális gömbhullám középpontjától a képsíkot eltoljuk, 

a Strehl-arány egyről I' / I0 = 0,8-ra csökken le. 

(c) Az a távolság, amennyivel ha egy ideális gömbhullám középpontjától a képsíkot eltoljuk, a 

a diffrakciós folt csúcsintenzitása az eredeti érték 10%-ra esik. 

4. A numerikus apertúra csökkentése előnyös lehet, mert azzal...  

(a) a fókuszmélység nő, az Airy-folt csökken. 

(b) a fókuszmélység és az Airy-folt is nő, de a fókuszmélység gyorsabban. 

(c) a fókuszmélység és az Airy-folt is csökken, de az Airy-folt gyorsabban. 

5. Melyik esetben szükséges mindenképp a diffrakciós integrálást elvégezni?  

(a) Diffrakciókorlát közeli rendszer esetén, ha RMS OPD < 0,14 λ0 

(b) Ha a rendszer már nincs a diffrakciós korlát közelében de még nem túl nagyok az 

aberrációk: λ0 > RMS OPD > 0,14 λ0 

(c) Nagy geometriai aberrációk esetén. 

6. Mire ad feltételt az alábbi képlet? AiryR
1,2210

N



y   

(a) A diffrakciós integrál numerikus kiértékelése esetén adott tárgymérethez tartozó 

mintavételezési pontok legkisebb számára. 

(b) A fókuszfolt diffrakciós intenzitáseloszlásának kiszámítására adott transzverzális 

sugáraberráció esetén ekkor használható a Fraunhofer közelítés.  

(c) A diffrakciós integrál numerikus kiértékelése esetén adott sugáraberrációhoz tartozó 

mintavételezési pontok legkisebb számára. 
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7. Milyen tartományba esik az RMS OPD diffrakciókorlátos rendszerek esetén?  

(a) 0...0,07 λ 

(b) 0,07...0,14 λ 

(c) 0,14...1,0 λ 

8. Melyik minősítési jellemző kiszámítása történik geometriai optikai leírásban?  

(a) Strehl-arány 

(b) RMS OPD 

(c) Airy-rádiusz. 

9. Mi a feltétele annak, hogy diffrakciós integrál numerikus kiértékelésekor a 

diszkretizálásból adódó hiba elhanyagolható legyen?  

(a) A két mintavételi pont között átlépve a kilépő pupilla pontjának (P) és a képsík pontjának 

(P’) távolsága λ-nál jóval kevesebbel változzon. 

(b) Két mintavételi pont (P és P’) között a távolság kisebb legyen, mint λ. 

(c) A két mintavételi pont között átlépve a kilépő pupilla pontjának (P) és a képsík pontjának 

(P’) távolsága λ nagyságrendjébe essen: P-P’≈ λ. 

10. Tökéletesen aberrációmentes optikai rendszernél a Gauss-referencia gömb 

középpontjában az intenzitás I0 értéke hogyan függ a hullámhossztól?  

(a) I0~λ 

(b) Nem függ tőle. 

(c) I0~1/λ2 

11. Melyik minősítési jellemzőt nem lehet geometriai optikailag meghatározni?  

(a) Strehl-arány 

(b) RMS foltsugár 

(c) RMS OPD 
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9. KITERJEDT TÁRGYAK LEKÉPEZÉSÉNEK VIZSGÁLATA 

1. Mi nem feltétele az optikai rendszerek linearitásának?  

(a) A permittivitás legyen konstansnak tekinthető az elektromos térerősség függvényében. 

(b) Az optikai rendszer felépítéséhez használt anyagok ne legyenek mágnesezhetőek vagy a 

mágneses permeabilitás legyen konstans a mágneses térerősség függvényében. 

(c) Az optikai rendszer felépítéséhez használt anyagok ne legyenek anizotrópok. 

2. Melyik mennyiségre alkalmazható térben inkoherens esetben a szuperpozíció?  

(a) A komplex amplitúdóra. 

(b) A besugárzásra. 

(c) Az intenzitásra. 

3. Mi a pontszórás függvény?  

(a) Egy tárgypont képsíkon létrejött besugárzás-eloszlása, azaz az optikai rendszer 

impulzusválasza. 

(b) Egy lineáris transzformáció, melynek segítségével a bemenet ismeretében a kimenet 

meghatározható. 

(c) Pontszórás függvénynek nevezzük egy tetszőleges lineáris rendszer magfüggvényét. 

4. Mi lesz a valódi kép, ha az ideális kép egyetlen szinuszos rács f térfrekvenciával?  

(a) Egy f-be eltolt Dirac-delta.  

(b) Egy f-be eltolt Dirac-delta az OTF(f)-el megszorozva.  

(c) f térfrekvenciájú szinuszos rács. 

5. Melyik alábbi esetben lehet a modulációs függvény értéke MTF(f) = 1?  

(a) 0 térfrekvencia esetén. 

(b) az fcutoff frekvenciánál nagyobb frekvenciákra 

(c) tökéletes leképezés esetén 

6. A moduláció-átviteli függvény mérésekor mire ad feltételt a Shannon-mintavételezési 

törvény?  

(a) A kép mintavételi pixelperiódusának legalább kétszer nagyobbnak kell lennie, mint a 

levágási frekvenciához tartozó Λ rácsperiódusnak.  

(b) Az Airy-folt átmérőjének legalább kétszer akkorának kell lennie, mint a mintavételi 

periódus ahhoz, hogy a cutoff frekvenciáig ki lehessen mérni a moduláció átviteli függvényt.  

(c) A mintavételi frekvenciának (1 / mintavételi periódus) a jel legnagyobb frekvenciájánál 

(~levágási frekvencia) legalább kétszer nagyobbnak kell lennie. 

7. Milyen függvénykapcsolat van a diffrakciós folt Ũi komplex amplitúdó-eloszlása és az 

Õ(x, y) pupillafüggvény között?  

(a) Fourier-transzformáció 

(b) Konvolúció 

(c) Arányosság 
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8. Melyik feltétel kevés ahhoz, hogy az autokorrelációs függvényt egyszerű 

területszámítással lehessen kiértékelni?  

(a) Az optikai rendszer legyen diffrakciókorlátos. 

(b) Az Õ pupillafüggvény legyen skalár. 

(c) A hullámfront aberráció legyen kisebb, mint 0,07 λ. 

9. Hogy nevezzük a fénysugarakkal kiszámolt szóródási folt Fourier-transzformáltját?  

(a) Geometriai PSF-nek nevezzük. 

(b) Geometriai MTF-nek nevezzük. 

(c) Geometriai OTF-nek nevezzük.  

10. Milyen esetben nem lehet az OTF képzetes?  

(a) Teljesen hengerszimmetrikus optikai rendszerben. 

(b) Ha a PSF forgásszimmetrikus. 

(c) Ha a rendszerben nincs torzítás. 

11. Melyik állítás hamis a levágási frekvenciáról?  

(a) Térben inkoherens megvilágításnál a levágási frekvencia feleakkora, mint térben koherens 

megvilágításnál. 

(b) A levágási frekvencia egyenesen arányos a kilépő pupilla átmérőjével és fordítottan 

arányos a hullámhosszal. 

(c) Nem ideális leképezés esetén a levágási frekvencia kisebb lehet, mint ideális leképezés 

esetén. 
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10. AZ OPTIKAI TERVEZÉS FOLYAMATA 

1. Miért érdemes a kereskedelmi forgalomban kapható lencséket előnyben részesíteni 

tervezéskor az egyedileg gyártottakhoz képest?  

(a) Ezzel a specifikáció leegyszerűsödik. 

(b) Olcsóbban kivitelezhető optikai rendszert kapunk. 

(c) Kisebb optikai tervezői tapasztalattal is megoldható segítségükkel a feladat. 

2. Mire nem jók az optikai tervezőprogramok?  

(a) Kereskedelmi forgalomban kapható rendszerek minősítése. 

(b) Egyedi tervek készítésére. 

(c) Optikai rendszer alapvető koncepciójának kidolgozására. 

3. Mi a relatív sugárkoordináta definíciója a belépő pupillán?  

(a) A vizsgált pont adott tengely mentén mért koordinátája, normálva a nyaláb félátmérőjével 

a pupillán. 

(b) A vizsgált pont adott tengely mentén mért koordinátája, normálva a belépő pupilla 

átmérőjével. 

(c) A vizsgált pont adott tengely mentén mért koordinátája, normálva a tárgy félátmérőjével.  

4. Mi célt szolgál az optikai tervezésben a tűrésanalízis?  

(a) A leképezés minőségét funkcionális szempontból jellemzi. 

(b) A gyártási hibák leképezésre gyakorolt hatását vizsgálja, hibafajtánként külön-külön. 

(c) Egy végső ellenőrzési lépés, mely során a már összeállított optikai rendszert a beállítási 

pontatlanságokkal együtt újramodellezzük és megvizsgáljuk a leképezés minőségét. 

5. Az optimalizáció fogalomkörében mit nevezünk változónak?  

(a) Azon optikai jellemzők összességét, amelyet az optimalizáció során kívánt értékre 

szeretnénk beállítani. 

(b) Azon konstrukciós paraméterek összességét, amelyeket az optimalizáció során 

automatikusan kívánunk változtatni. 

(c) Az optikai rendszer paramétereiből képezett mennyiségeket, melyeknek minimalizálására 

törekszünk az optimalizáció során. 

6. Mi a hibafüggvény?  

(a) Az operandusokból súlyozott négyzetes összegzéssel előállított skalár értékű függvény, 

amely nullához tart, ha a rendszer közelít az előírt tulajdonságokhoz.  

(b) Az optimalizációs változók súlyozott átlagából előállított skalár értékű függvény, amely 

nullához tart, ha a rendszer közelít az előírt tulajdonságokhoz. 

(c) Egyes – változtatni kívánt – szerkezeti paraméterek négyzetes közepeként előállított skalár 

értékű függvény, amely nullához tart, ha a rendszer közelít az előírt tulajdonságokhoz. 

7. Melyik optimalizációhoz kapcsolódó fogalom van szoros kapcsolatban a 

specifikációval?  

(a) Optimalizációs változók 



21 

 

(b) Optimalizációs operandusok 

(c) A hibafüggvény képzéséhez használt súlyozó tényezők 

8. Mivel jellemzi a program az optimalizáció jóságát?  

(a) Különböző szempontok szerint, a megfelelő operandusok célértékétől való eltérésével. 

(b) A leképezés minőségével (pl. szóródási folt mérete).  

(c) Összességében a hibafüggvény gyökének értékével. 

9. Melyik sugárcélzási fajta nem létezik (jelenleg)?  

(a) Rendes sugarak: adott tárgypontból megcélozzuk a belépő pupilla egy pontját. 

(b) Fordított sugarak: adott képpontból megcélozzunk a kilépő pupilla egy pontját. 

(c) Iteratív sugarak: egy adott tárgypontból indított sugarat iteratívan annyiszor vezetünk át a 

rendszeren, amíg el nem találja a referencia felület adott pontját. 

10. Mi a legkisebb négyzetek módszerében az alábbi lépések helyes sorrendje? 

a) AT
kAk ∙Δxk = −AT

k∙fk lineáris egyenletrendszer megoldása Δxk-ra; b) xk+1 =  xk + Δxk; c) 

k = k+1; d) Ai,j =
j

i

x

f
derivált mátrix meghatározása.  

(a) d), a), b), c) 

(b) a), b), c), d) 

(c) a), b), d), c) 

11. Egy anyagmegmunkáló lézer fókuszálására használt optikánál általában melyik 

specifikációs paramétert hagyhatja figyelmen kívül?  

(a) spektrális transzmisszió 

(b) longitudinális kromatikus aberráció 

(c) roncsolási teljesítményküszöb 

 

 

 


