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1. Brytkraften hos den sfäriska tunna linsen ges av 

𝐹 = (
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) (𝑛 − 1) = (

1

0.06
−

1

0.12
) (1.52 − 1) = 4.3 D. 

Brytkraften hos den cylindriska tunna linsen ges av  

𝐹 = (
1

𝑟1
−

1

𝑟2
) (𝑛 − 1) = (0 −

1

−0.1
) (1.64 − 1) = 6.4 D. 

Eftersom axeln ligger horisontellt ligger brytkraften vertikalt. I det horisontella planet har vi 

avbildningen 

𝐿′ = 𝐿 + 𝐹 =
1

−0.5
+ 4.3 = 2.3 D och 𝑙′ = 43 cm, 

så a) vertikala linjer avbildas skarpt 43 cm från linsen (eftersom horisontell brytkraft ger skarp 

avbildning av vertikala linjer). 

I det vertikala planet har vi avbildningen 

𝐿′ = 𝐿 + 𝐹 =
1

−0.5
+ (4.3 + 6.4) = 8.7 D och 𝑙′ = 11 cm, 

så b) horisontella linjer avbildas skarpt 11 cm från linsen. 

 

2. På den optiska axeln, och för monokromatiskt ljus, är sfärisk aberration den enda 

aberrationen. Avståndet från den optiska axeln till stället där strålen träffar skärmen är 

detsamma som TA för en aperturradie på 𝑦 = 10 mm. (Rita figur så syns det!). Linsens 

brytkraft är 𝐹 = 5 D, och dess formfaktor är 𝑋 = 0 (ekvikonvex lins). Objekt i oändligheten 

och därmed bild i fokalplanet (𝑙′ = 200 mm) ger konjugatfaktorn 𝑌 = −1. Sedan behöver vi 

också 𝛾 och 𝛿, och med brytningsindex 1.6 får vi ur tabell att 𝛾 = 1.06 och 𝛿 = 1.78. 

Eftersom vi vet att fromfaktorn är noll, kan vi direkt skriva  

𝑇𝐴 =
1

2
𝑦2𝑙′2𝐹3(𝛾𝑌2 + 𝛿) = 0.71 mm. 

 

3. Hela denna uppgift bygger egentligen på att tolka sambandet 

𝐸′𝑣 = (
𝑛′

𝑛
) Ω′𝐿𝑣, 

dvs att belysningen på näthinnan ges bestäms av brytningsindex, rymdvinkeln inne i ögat, och 

filmdukens luminans. Eftersom brytningsindex (luft på objektsidan, vatten på bildsidan) inte 

ändras, måste alla förändringar bero på förändringar i rymdvinkel eller luminans. 

a) När flödet hos lampan minskar, minskar också belysningen mot filmduken. När 

belysningen mot filmduken minskar, minskar dess luminans. Och när filmdukens luminans 

minskar, minskar även belysningen på näthinnan. 

b) Avståndet till skärmen påverkar varken skärmens luminans eller rymdvinkeln inne i ögat, 

så belysningen på näthinnan är oförändrad. (Visst stämmer det med intuitionen? Om du sitter 

långt bak ser filmduken mindre ut, men den ser inte mörkare ut.) 

c) När pupillen blir större, blir även rymdvinkeln inne i ögat större, och då ökar belysningen 

på näthinnan. 

d) Varken objektets luminans eller rymdvinkeln i ögat påverkas av kikaren, så belysningen på 

näthinnan påverkas inte av kikaren. (Prova att använda en kikare i bra belysning – bilden blir 

förvisso större, men ser lika ljus ut.) Detta räcker för full poäng! Men har du varit extra noga 

har du också försäkrat dig om att ögats pupill verkligen är aperturstopp för det kombinerade 

Linda
Comment on Text
Beräkningarna ska naturligtvis vara för n=1,7 och då är γ=1.04 och δ=1.48 och TA blir 0,63 mm. 

Linda
Comment on Text
Det är två linser som avbildar: en sfärisk lins med styrkan +4,3 D både i det horisontella och vertikala huvudsnittet (HS180 och HS90) och en cylindrisk lins med styrkan 0 D i HS180 och +6,4 D i HS90 (dvs endast styrka i vertikala huvudsnittet). Så den sammanlagda styrkan blir +4,3 D + 0 D i HS180 och +4,3 D + 6,4 D i HS90.
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systemet kikare + öga. Kikarens utträdespupill är 25/3=8.3 mm, och därmed större än ögats 

pupill även vid dåliga ljusförhållanden. Alltså är ögats pupill fortfarande aperturstopp, och 

rymdvinkeln i ögat förblir densamma. 

 

4. Titta först på MTF-kurvorna: kurva A har högre gränsfrekvens än kurva B, dvs kurva A 

hör till ett system med högre upplösning (man kan se mindre detaljer). 

Betrakta sedan PSF-kurvorna. Kurvan i I har sitt första min vid ca 5 micrometer, medan kurva 

2 har sitt första min vid ca 7 micrometer. Alltså är punktspridningsfynktionen smalare för 

kurva I. En smal PSF betyder att bilden av en punkt blir mindre, och då kan man skilja två 

punkte åt även om de ligger närmare varandra. Alltså hör graf I till systemet med högre 

upplösning. 

Alltså hör graf A ihop med graf I, och graf B med graf II. 

 

5. Styrkan hos den diffraktiva linsen ska vara 𝐹 = 1 0.35⁄  D = 2.9 D. Styrkan hos en 

diffraktiv lins ges av  

𝐹 = 𝑚 ∙
𝜆

𝑦(𝑏 + 𝑐)
 

där b+c är avståndet mellan två linjer i det tätaste området, dvs vid linsens kant (på höjd y). Vi 

vvet att m=1 och vi antar en våglängd i mitten av synliga spektrat, 550 nm. (Har du valt 

annorlunda måste du motivera det.) Då blir avståndet mellan två linjer (från mittpunkt till 

mittpunkt) 

𝑏 + 𝑐 =
𝑚𝜆

𝑦𝐹
=

1 ∙ 550 ∙ 10−9

3.5 ∙ 10−3 ∙ 2.9
= 55 μm. 

Om man vill kan man också svara med spatialfrekvensen, dvs det måste finnas 1/0.055=18 

linjer per millimeter. 

 

6. Om du ritar upp systemet enligt figur, kan du ur likformiga trianglar få fram att 
45 + 𝑓𝐸

15
=

−𝑓𝐸

5
 

5 ∙ 45 + 5𝑓𝐸 = −15𝑓𝐸 
20𝑓𝐸 = −5 ∙ 45 
𝑓𝐸 = −11.25 mm, 

dvs främre fokallängden är -11.25 mm och främre fokalplanet ska ligga 11 mm framför 
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främre huvudplan. Stämmer bra med figur! Ur andra likformiga trianglar får du 
15 − 𝑓′𝐸

5
=

𝑓′𝐸

15
 

15 ∙ 15 − 15𝑓′𝐸 = 5𝑓′𝐸 
20𝑓′𝐸 = 15 ∙ 15 
𝑓′𝐸 = 11.25 mm, 

dvs bakre fokallängden är 11.25 mm och bakre fokalplanet ska ligga 11 mm efter bakre 
huvudplan. Stämmer också med figur! Men nu vet vi att 𝑓′𝐸 = −𝑓𝐸, och det gäller bara 
om brytningsindex är lika på båda sidor i systemet. Då ligger nodpunkterna i 
huvudplanen, dvs N på samma ställe som P och N’ på samma ställe som P’. 
 
Löser du uppgiften genom att mäta i figuren, måste du rita och mäta väldigt noga! 
Att anta att 𝑓′𝐸 = −𝑓𝐸 utan bevis är ingen fullständig lösning. 
 
 

7. Systemet bör vara symmetriskt! Sätt aperturen i mitten och välj dess storlek så att den är 

aperturstopp. Sätt sedan akromaterna på var sida om aperturen och vänd dem åt olika håll. 

 Att vända linserna som i figuren är bäst (för då minimerar man andra aberrationer också) men 

du får inget avdrag om du gjort tvärtom – bara de sitter åt olika håll så systemet blir 

symmetriskt kring aperturstoppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Liksom uppgift 4 bygger denna uppgift på att tolka sambandet 

𝐸′𝑣 = (
𝑛′

𝑛
) Ω′𝐿𝑣, 

men i ett lite krångligare fall. Här är nämligen kikarens utträdespupill betydligt mindre än 

ögats pupill, och då kommer belysningen inte att bli densamma! 

Kikarens utträdespupill är 20/8=2.5 mm, dvs utträdespupillen är mycket mindre än ögats 

pupill. Då kommer kikarens utträdespupill att begränsa rymdvinkeln in i ögat, rymdvinkeln 

blir mindre, och då minskar belysningen på näthinnan. 




