
  
 

Tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 16 april 2021 kl 9.00 - 15.00 

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra personer är tillåtna. Svar utan motivering ger inga poäng. I den 
mån nödvändiga uppgifter saknas i problemformuleringen skall rimliga värden antas. Rita figurer!  

Varje tal kan ge maximalt 1,0 poäng. För Godkänt krävs minst 3,0 poäng på del A. För Väl godkänt krävs minst 3,0 poäng på 
del A samt minst 1,5 poäng på del B. Tänk på att även ansats på ett tal kan ge delpoäng. 

Del A 
1. En planokonvex lins med styrkan 12,5 D (𝑛𝑛 = 1,5) och bländartal 8 används för att fokusera 
parallellt, grönt ljus. Visa att minsta suddigheten på grund av aberrationer är ungefär lika stor 
som suddigheten på grund av diffraktion. 
 
2. Figuren nedan visar MTF-kurvan för ett mobilkameraobjektiv med fokallängden 𝑓𝑓𝐸𝐸′ = 5 mm 
och bländartalet 2,8. Från vilket längsta avstånd kan man fotografera randmönstret (se figuren 
bredvid MTF-kurvan) och få minst 20 % kontrast i bilden? 

  
3. På nästa sida finns en figur och tabell som beskriver en ögonmodell med tre ytor. Hur långt 
från ögat skall ett objekt ligga för att bilden skall hamna på näthinnan i ögonmodellen, dvs. var 
ligger fjärrpunkten?  
 
4. En tjock plexiglasstav har en diameter på 10 cm och brytningsindex 1,4. Uttryck stavens 
brytkraft som sfär, cylinder och axel om plexiglasstaven hålls horisontellt (liggande) framför ett 
öga. 
 
5. Du ska köpa en kamera som klara av att fotografera i mörka miljöer. Vilken av följande två 
kameror skulle du välja? 
Kamera A: Minsta luminans i objektet som kan fotograferas är 0,25 cd/m2 
Kamera B: Lägsta möjliga belysning direkt på kamerasensorn är 0,15 lux med ett kameraobjektiv 
med fokallängden 50 mm och bländartal 1,4. (Antag avlägset objekt.)   
 
 
 
 

Säg till lärare om du vill skriva del B!  



  
 

 
 

Ögonmodell 
Krökningsradier Ekvivalenta styrkor 
Kornea r1 7,80 mm Öga FE 60,49 D 
Lins främre yta r2 10,00 mm Lins FL 21,76 D 
Lins bakre yta r3 -6,00 mm Ekvivalenta fokallängder för ögat 
Tjocklekar Främre fE -16,53 mm 
Främre kammare d1 3,60 mm Bakre f'E 22,04 mm 
Lins d2 3,60 mm Avstånd från korneas vertex 
Glaskropp d3 14,70 mm Främre huvudplan A1P 1,55 mm 
Bryningsindex Bakre huvudplan A1P’ 1,85 mm 
Främre kammare n1 1,3333 Främre nodpunkt A1N 7,06 mm 
Lins n2 1,4160 Bakre nodpunkt A1N’ 7,36 mm 
Glaskropp n3 1,3333 Främre fokus A1F -14,98 mm 
Ytornas styrkor Bakre fokus A1F’ 23,89 mm 
Kornea F1 42,73 D    
Lins främre yta F2 8,27 D    
Lins bakre yta F3 13,78 D    
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