
   Tentamen i Avbildningskvalitet (SK1302) 
 

Lördag 23 januari 2016 kl 9-15 
 

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 en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 

Lösningar anslås på kursens hemsida efter kl 16. 

                                                               Del A                                                           ` 

1. Två tunna linser sitter tätt intill varandra. Den ena är en sfärisk lins med krökningsradier 

𝑟1 = 60 mm och 𝑟2 = 120 mm samt brytningsindex 1,52. Den andra linsen har en plan 

första yta och en cylindrisk andra yta med axeln horisontell och krökningsradie -100 mm. 

Brytningsindex är 1.64. Linsen avbildar ett (reellt) objekt, ett rutmönster som sitter 50 cm 

framför linsen. På vilket avstånd avbildas a) horisontella och b) vertikala linjer skarpt? 

 

2. Ett parallellt strålknippe av monokromatiskt grönt ljus faller in mot en ekvikonvex tunn 

lins med fokallängd 200 mm och brytningsindex 1.7. En skärm placeras i det paraxiala 

fokalplanet till linsen. En viss stråle faller in mot linsen med höjden 10 mm i aperturen. 

Hur långt från den optiska axeln träffar denna stråle skärmen? (Strålknippet är parallellt 

med optiska axeln.) 

 

3. Du är på bio och tittar på filmduken, där en helt vit bild projiceras av en projektor. Från 

början sitter du i mitten på främsta raden. Redgör för hur belysningen på din näthinna 

(från duken) förändras i följande fall. Motivera dina svar! Du kan anta att filmduken är en 

Lambertspridare och bortse från diffraktion och aberrationer. Det räcker att tala om om 

belysningen ökar, minskar eller förblir densamma. 

a) Lampan i projektorn byts ut mot en med hälften så stort flöde (i övrigt är lampan 

identisk med den förra). 

b) Du byter rad, så att du hamnar dubbelt så långt från duken (men fortfarande i mitten). 

c) Din pupillstorlek ändras från 2 mm till 4 mm. 

d) Du betraktar filmduken genom en teaterkikare. (Om du vill kan du använda kikarens 

specifikationer, som är 3 x 25.) 

 

 

 

 

 



4. Betrakta graferna nedan. Där finns två olika MTF-kurvor A och B. Dessutom finns två 

olika PSF-kurvor I och II. Para ihop de kurvor som hör till samma system! Enbart svar 

utan motivering ger 0 p. (Kom ihåg att titta på skalorna i graferna!) 

 

 

5. En viss intraokulär lins är en hybridlins: delar av styrkan kommer från en ”normal” lins 

bestående av sfäriska ytor, och delar av styrkan från en diffraktiv lins. (Du kan tänka dig 

att de två linserna ligger tätt ihop och tillsammans utgör hela den intraokulära linsen.). 

Antag att den sfäriska linsen är anpassad för att ge skarp bild för objekt i oändlighet när 

den satts in i ögat, medan sfärisk och diffraktiv lins tillsammans ska ge skarp bild för 

objekt på 35 cm avstånd (för första ordningen). Den diffraktiva delan av linsen har en 

diameter på 3.5 mm. Hur tätt ligger linjerna, som tätast, i den diffraktiva linsen ? (Hjälp: 

den diffraktiva delen av linsen ger läsadditionen.) 

 

 

 

 

 



                                                               Del B                                                 , 

 

6. Ett optiskt system har bakre huvudplan placerat 50 mm efter främre huvudplan. Systemet 

används till att avbilda ett objekt som är 15 mm högt och ligger 45 mm före främre 

huvudplan. Bilden blir då oppochned-vänd, 5 mm hög och ligger 15 mm efter bakre 

huvudplan. Var ligger systemets främre och bakre fokalpunkt, samt främre och bakre 

nodpunkter? 

 

7. Du ska bygga ett system för avbildning 1:1. Du har två identiska akromater (med positiv 

brytkraft) samt en reglerbar apertur (iris) till ditt förfogande. Föreslå ett system som inte 

har någon distorsion! Rita figur och markera hur linserna är vända. 

 

8. Du är ute i skymningen och tittar på fåglar med en kikare märkt 8 x 20. Kommer 

belysningen på näthinnan att ändras då du sätter kikaren framför ögonen? Blir den i så 

fall högre eller lägre? Antag en enkel ögonmodell med pupilldiameter 6 mm och bortse 

från aberrationer och dif fraktion. Motivera ditt svar! 

 


