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Lösningar till tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 6 maj 2016. 

 

1. Det är vertikalt huvudsnitt som avbildar horisontella linjer skarpt. Alltså behöver vi bara 

räkna systemet i ett huvudsnitt. Den första linsen har cylinder med axel 90 och därmed styrka 

i horisonellt huvudsnitt. Styrkan i HS90 blir 4D. Den andra linsen har cylinder med axel 180, 

så cylinderns styrka ligger i vertikalt huvudsnitt. Styrkan i HS90 blir -1.5 D – 1.0 D = -2.5 D. 

Avbildning i första linsen, med oändligt objektsavstånd, ger att mellanbilden hamnar 250 mm 

efter första linsen. Mellanbilden är objekt till andra linsen, så objektsavståndet blir l=+150 

mm vilket ger L=6.7 D. Avbildningsformeln i andra linsen ger ger L’=L+F=6.7D-2.5D=4.2D. 

Bilden av horisontella linjer är alltså skarp 1/4.2 m = 240 mm efter linsen. 

 

2. Om linsen är diffraktionsbegränsad, betyder det att aberationerna är mindre än 

diffraktionen, alltså att TA ska vara mindre än radien på diffraktionsfläcken. Våglängden ska 

vara någonstans i det gröna området, t.ex. 550 nm. Radien på diffraktionsfläcken ges av 

𝑦′ =
1.22𝜆𝑙′

𝑏
=

1.22 ∗ 550 ∗ 10−9 ∗ 0.100

0.020
m = 3.34𝜇m. 

Grönt ljus betyder att vi inte har någon kromatisk aberration. Objekt på optiska axeln betyder 

att bara sfärisk aberration kan komma ifråga. Transversella aberrationen ges då av 

𝑇𝐴 =
1

2
𝑦3𝑙′𝐹3(𝛼𝑋 + 𝛽𝑋𝑌 + 𝛾𝑌2 + 𝛿) 

där y=0.010 m, l´=0.10 m, F=10 D, formfaktorn X=1, konjugatfaktorn Y=-1 och alfa, beta, 

gamma och delta fås ur tabell för brytningsindex 1.6. Totalt blir transversella aberrationen 85 

𝜇m. Detta är mycket större än difraktionsfläcken, så det är alltså aberrationerna som 

bestämmer fläckens storlek. Linsen är inte diffraktionsbegränsad. 

 

Det finns en tumregel att enkla linser fungerar bra upp till ett bländartal klring 5, och denna 

lins har just bländartal 5. Denna tumregel säger dock inte om linsen är diffraktionsbegränsad 

eller ej, bara att bilden blir hyfsad. Dessutom ligger den här linsen precis på gränsen. Alltså är 

det svårt att svara på frågan utifrån denna regel. Ett bra resonemang kan dock ge delpoäng. 

 

3. Om bredden på ett linjepar i objektet är 0.0044 mm, får vi ortsfrekvensen 𝑠 = 1
0.0044⁄ =

227 linjepar/mm. För att få veta ortsfrekvensen i bilden behöver vi förstoringen. 

Vi har L=-8.33 D och F=10 D. Avbildningsformeln ger L’=L+F=1.67 D. Förstoringen blir 

m=8.33/1.67=5. Då ges ortsfrekvensen i bilden av s’=227/5=45 linjepar/mm. 

Läser man av MTF-kurvan vid en spatialfrekvens på 45 linjepar/mm, blir MTF-värdet ungefär 

0.15 (inte så noga exakt vad man läst av). Eftersom objektets kontrast var 1, är detta bildens 

modulation. Och den modulationen är låg, men mönstret syns fortfarande. Modulationen i 

förslag I är hög, så det kan inte vara den. Modulationen i förslag II är låg, vilket stämmer bra. 

I förslag III syns inte mönstret, så det är inte den. Alltså blir svaret förslag II. Tydlig tolkning 

av kontrasterna i I, II och III krävs för full poäng. 

 

4. Solens luminans ges av 

𝐿𝑣 =
Φ𝑣

Ω𝑆′
=

3.6 ∙ 1028

4𝜋 ∙ 𝜋(6.96 ∙ 108)2
cd/m2 = 1.9 ∙ 109cd/m2 . 

Rymdvinkeln är den som solen sprider sina strålar i, alltså en helsfär, medan arean är solens 

projicerade area, allstå en cirkel med solens radie. Belysningen mot näthinnan ges sedan av 

Linda
Comment on Text
Det är två linser som avbildar: den första har styrkan +4,0 D i HS90 och (+4,0-2,0=) +2,0 D i HS180 och den andra har styrkan (-1,5-1,0=) -2,5 D i HS90 och -1,5 D i HS180. Avbildningen av horisontella linjer styrs av styrkan i HS90, så genom första linsen blir L1'=L1+F1=0 D + 4,0 D= 4,0 D, dvs l1'=1/L1'=0,25 m. Så den sammanlagda styrkan blir +4,3 D + 0 D i HS180 och +4,3 D + 6,4 D i HS90. Sedan blir avbildningen genom lins 2 med mellanbild precis som första talet på geometrisk optik tentorna (rita gärna en figur!): mellanbilden är objekt för lins 2 och ligger l2=250 mm - 100 mm (avståndet mellan lins 1 och 2)=150 mm bakom lins 2.
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𝐸𝑣 = (
𝑛′

𝑛
)

2

Ω′𝐿𝑣 = 1.332 (
𝜋(0.001)2

0.0222
) ∙ 1.9 ∙ 109lux = 2 ∙ 107lux . 

Här ges rymdvinkeln i ögat av pupillens area delat med ögats längd i kvadrat (definitionen av 

rymdvinkel). Man kan också räkna ut den via halva konvinkeln. Här antogs pupillen vara 2 

mm, en hyfsat normal storlek. Man kan dock använda andra pupillstorlekar. T.ex. kan man 

säga att tittar någon mot solen borde pupillen vara väldigt liten, och använda 1 mm diameter. 

Eller så kan man säga att man vill testa ”värsta fallet” för att vara på den säkra sidan, och 

välja en stor diameter istället. 

Solens belysning ligger alltså mycket långt över gränsvärdena. (Hade solen varit en artificiell 

ljuskälla, hade Arbetsmiljöverket och Strålskyddsmyndigheten starkt begränsat dess 

användning...) Men stirra inte in i solen! (Dessa gränsvärden är för en längre stunds 

exponering. Vid korta glimtar klarar ögat lite mer.) 

 

5. Enligt figuren till höger ska avböjningsvinkeln 

för gittret vara lika stor som den för prismat. För 

prismat ges den av 

𝑣𝑑 = 𝑎(𝑛𝑑 − 1) = 7° ∙ 0.553 = 3.87°. 
För gittret ges den av  

sin 𝜃 = 𝑚
𝜆

𝑛′(𝑏 + 𝑐)
 

där ordningen är m=1, våglängden 587.6 nm, n’=1 

(luft) och b+c är det sökta värdet. Det ger  

𝑏 + 𝑐 =
𝜆

sin 3.87°
= 8.7μm , 

vilket är bredden på linjemönstret (två injer ska ligga så långt ifrån varandra). Om man vill 

kan man räkna om det till linjetätheten 115 linjer/mm (båda sätten att svara är OK). 

 

6. Totala cinkelskillnaden ges av  

𝑣𝐹 − 𝑣𝑐 = 𝑣𝐹1 + 𝑣𝐹2 − (𝑣𝐶1 + 𝑣𝐶2) = (𝑣𝐹1 − 𝑣𝐶1) + (𝑣𝐹2 − 𝑣𝐶2) =
𝑣𝑑1

𝑉𝑑1
+

𝑣𝑑2

𝑉𝑑2
 

där 1 är för gittret och 2 för prismat. Vinkeln 𝑣𝑑1 är 3.87o för gittret och 𝑣𝑑2 =-3.87o för 

prismat. Abbetalet är -3.5 för gittret och 56.7 för prismat. Vinkelskillnaden blir då -1.11o för 

gittret och -0.07o för prismat, där minustecknen betyder att rött hela tiden hamnar under blått. 

Sammanlagt ger det en vinkelskillnad på -1.17o. (Har du minustecknen på andra ställen gör 

det inte så mycket, om du bara har en figur som visar hur strålarna bryts.) 

 

7. a) Bilden blir en rund ring (alltså inte en fylld cirkel). b) Radien på fläcken blir 

TAs=TAt/3=0.3 mm. c) Fläcken hamnar inte i den paraxiala bildpunkteh. Avståndet mellan 

fläckens mitt och den paraxiala bildpunkten ges av TAt minus fläckens radie, dvs TAt –TAs = 

0.6 mm. 

 

8. Först måste vi ta reda på var objektet ska ligga för att bilden ska bli skarp. Bildavståndet är 

avståndet mellan bakre huvudplan och näthinnan. Ögats längd är 3.21 mm + 4.09 mm + 16.79 

mm=24.09 mm, dvs näthinnan ligger 24.09 mm från hornhinnans vertex. Bakre huvudplan 

ligger 2.23 mm från honrhinnans vertex, så bildavståndet är l’=24.09-2.23 mm =21.86 mm 

vilket ger L’=1.336/0.02186 D = 61.11 D. Ögats brytktaft är 71.12 D, så L=61.11-71.12=-

10.0 D. Objektsavståndet är l=-100 mm (alltså räknat från främre huvudplan, som ligger 

1.871 mm bakom hornhinnans vertex). Bildens storlek kan räknas ut via nodpunkterna. 

Avståndet från objekt till främre nodpunkt är 100-1.871+6.60=104.69 mm. Avstånd från 

bakre nodpunkt till bild är 24.09-6.95=17.14 mm. Likformiga tiranglar ger att bildstorleken 
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blir ℎ’ = 17.14 104.69 ∙ 2.0 mm = 0.65 mm⁄  . (Förstoringen kan också fås via t.ex. L/L’.) 

 

 

 


