
  
 

Tentamen i Avbildningskvalitet 
Torsdag 26 augusti 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 tunn, planokonvex lins med styrkan 10 D (𝑛𝑛 = 1,5) och diametern 30 mm används för att 
göra en 1:1 avbildning (lateral förstoring 𝑚𝑚 = −1) av ett grönt punktobjekt. Det visar sig att 
bilden i det paraxiala bildplanet blir en suddig fläck med en diameter på hela 3 mm. En dyr 
konsult föreslår då att man byter ut linsen mot en ekvikonvex lins, med samma styrka, men med 
diametern 20 mm och ändrar fokus något för att få så liten suddig fläck som möjligt. Förklara hur 
konsulten tänkt. 
 
2. Med den nya linsen som konsulten föreslog i uppgift 1 får 
man en MTF-kurva för 1:1 avbildningen enligt figuren intill. 
(a) Är avbildningen diffraktionsbegränsad? 
(b) Två punkter i objektet ligger 0,01 mm från varandra. Kan 
man upplösa dessa i bilden? 
 
3. Linsen som konsulten föreslog i uppgift 1 används sedan för 
att göra en 1:1 avbildning av en liten kvadratisk ljuskälla med 
storleken 1 cm x 1 cm. Ljuskällan ger totalt ljusflödet 100 lm 
och sprider ljuset diffust. 
(a) Vilken luminans har ljuskällan? 
(b) Vilken belysning får man i bilden av ljuskällan? (I denna uppgift kan du bortse ifrån att 
bilden blir något suddig.) 
 
4. Två tunna, toriska linser med styrkorna (Sfär +5,50 D, Cylinder -1,50 D, Axel 30) och (Sfär -
1,00 D, Cylinder -0,50 D, Axel 120), båda med diametern 30 mm, placeras tätt ihop. 
Linskombinationen används för att avbilda en lysande punkt på 1,0 m avstånd. Var hamnar den 
bästa bilden och hur stor blir suddiga fläcken? 
 
5. Ett öga (reducerad ögonmodell) är emmetropt och har styrkan 60 D för rött ljus. 
(a) Hur långt är ögat? 
(b) Vilken krökningsradie har ögat? 
(b) Bestäm brytningsfelet för blått ljus. 
Brytningsindex för vatten finns i tabellen på nästa sida. 
 

Säg till Linda eller Peter om du vill få möjlighet att tenta 
för högre betyg än godkänt!  



  
 

Data för några vanliga optiska material. 

Material nd Vd nF ne nC Densitet [g/cm2] 
Mineralglas1       
N-BK7  1,51680 64,17 1,52238 1,51872 1,51432 2,51 
N-K5  1,52249 59,48 1,52860 1,52458 1,51982 2,59 
N-BAK4  1,56883 55,98 1,57591 1,57125 1,56575 3,05 
LF5  1,58144 40,85 1,59146 1,58482 1,57723 3,22 
F2  1,62004 36,37 1,63208 1,62408 1,61503 3,60 
N-SK16  1,62041 60,32 1,62756 1,62286 1,61727 3,58 
SF2  1,64769 33,85 1,66123 1,65222 1,64210 3,86 
N-LAK8  1,71300 53,83 1,72222 1,71616 1,70897 3,75 
N-LAF2  1,74397 44,85 1,75562 1,74791 1,73903 4,30 
SF4  1,75520 27,58 1,77468 1,76167 1,74730 4,79 
SF6  1,80518 25,43 1,82775 1,81265 1,79609 5,18 
SF57  1,84666 23,83 1,87204 1,85504 1,83650 5,51 
Plastglas2       
PMMA 1,49176 57,45 1,49776 1,49379 1,48920 1,19 
CR39 1,4981 59,54 1,5040 1,5001 1,4956 1,32 
Polykarbonat 1,58547 29,89 1,59945 1,59008 1,57986 1,20 
Polystyren 1,59078 30,90 1,60408 1,59501 1,58495 1,06 
MR-7 1,65999 31,56 1,6748 1,6648 1,6539 1,35 
       
Vatten 1,33304 55,77 1,33712 1,33446 1,33115 0,997 

 

 
1 Data tagna från datablad från tillverkaren SCHOTT 
2 Data tagna från tabell 14.1 i M. H. Freeman, C. C. Hull (2003), Optics, 11:e upplagan, Butterworth-Heinemann 
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