
   Tentamen i Avbildningskvalitet (SK1302) 
 

Fredag 6 maj 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 linser sitter 100 mm ifrån varandra. Den första har sfär 4,0 D, cylinder -2,0 D och 

axel 90. Den andra har sfär -1,5 D, cylinder -1,0 D och axel 180. Var får man en skarp 

bild av avlägsna horisontella linjer? 

 

2. En rättvänd planokonvex lins med diamter 20 mm och fokallängd 100 mm används för 

att avbilda en avlägsen punkt på optiska axeln i grönt ljus. Linsens brytningsindex är 1,6. 

Är linsen diffraktionsbegränsad? Motivera ditt svar. 

 

3. En lins med fokallängd 100 mm används till att avbilda objektet i figur A nedan. Objektet 

har modulation 1 och bredden på ett linjepar är 0,0044 mm. Objektet ligger 120 mm 

framför linsen. MTF-kurvan i bildplanet ges av figur B. Vilket av förslagen I, II och III 

visar bäst hur bilden av objektet kommer att se ut? Observera att varken objekt eller bild 

är återgivna i naturlig skala. Motivera ditt svar. 

 

 



4. Solen ger ett flöde på 3,6×1028 lm, har en radie på 696 000 km, och ligger på ca 2,7×1020 

m avstånd från jorden. Är det farligt för synen att titta på solen? Antag en enkel 

ögonmodell. Motivera ditt svar. Gränsvärdet för långtidsskador på näthinnan motsvarar 

ca 2500 lux mot näthinnan.  

 

5. Ett gitter och ett prisma sitter efter varandra . En stråle parallell med optiska axeln och 

med våglängd 𝜆𝑑=587.6 nm skickas mot gittret och första ordningen böjs av uppåt. I 

prismat böjs den av på nytt, så att strålen återigen är parallell med optiska axeln. Hur tätt 

ska linjemönstret i gittret vara? Prismat är gjort av glas med 𝑛𝑑=1,553 och 𝑉𝑑=56,7 och 

har toppvinkel 7,0o. Rita figur. 

 

 

  



 

                                                               Del B                                                 , 

 

6. Det gröna ljuset i uppgift 5 byts mot vitt ljus. Hur stor blir totala vinkelskillnaden mellan 

blått och rött ljus i första ordningen? Rita figur. (Hjälp: Totala vinkelskillnaden är skillnaden efter 

att ljuset gått genom både gitter och prisma.) 

 

7. En lins har inga aberrationer förutom koma. Linsen förses med 

en ringformad apertur med diameter 10 mm enligt figuren till 

höger, och används sedan för att avbilda en avlägsen punkt på 

bildhöjd 10 mm. a) Skissa hur bilden av punkten ser ut. b) Hur 

stor blir fläcken, givet att TAt för denna diameter och bildhöjd var 

0,9 mm? c) Hamnar fläcken i den paraxiala bildpunkten? Om inte, hur 

långt ifrån? Motivera dina svar. 

 

8. I tabellen på nästa sida visas data för Bennett-Rabbetts ackommoderade ögonmodell. 

Antag att ögat tittar på en pärla som är 4,0 mm i diameter och syns skarpt. Hur stor blir 

bilden av pärlan på näthinnan? 

 

  



 

Bennett-Rabbetts ögonmodell (3 brytande ytor, hornhinna + lins) för 

ackommoderat öga 

Krökningsradier  [mm]  Brytkraft hos yta  [D] 

hornhinna +7.80 hornhinna +43.08 

linsens första yta +5.20 linsens första yta +16.54 

linsens andra yta -4.750 linsens andra yta +18.10 

Avstånd  [mm] Effektiv brytkraft FE  [D] 

Hornhinnans vertex till linsens 
första yta 

3.21 lins +33.78 

linsens tjocklek 4.09 öga +71.12 

Linsens andra yta till näthinna 16.79 Effektiv fokallängd hos 
ögat 

 [mm] 

Brytningsindex  fE -14.06 

aqueous humor 1.336 fE’ +18.79 

lins 1.422  

Vitreous humor 1.336 

 

Avstånd från hornhinnans vertex (A) till kardinalpunkterna [mm] 

AP (främre huvudplan) +1.871 

AP´ (bakre huvudplan) +2.23 

AN (främre nodpunkt) +6.60 

AN´ (bakre nodpunkt) +6.95 

AF (främre fokalplan) -12.19 

AF´(bakre fokalplan) +21.01 

 

 


