
Lösningar till tentamen i Avbildningskvalitet 
Lördag 21 januari 2017. 

1. Behandla varje huvudsnitt för sig. Vertikala ränder motsvarar horisontellt HS och 
vice versa: F180 = L180’ – L= 1,25 – (‐2) = 3,25 D.  F90 = L90’ – L= 2,33 – (‐2) = 4,33 D. 
(a) Sned astigmatism! Eftersom linsen är starkast i vertikalt HS måste detta motsvara 
tangentialplanet, dvs linsen är vinklad i över/underkant. 
(b) Recept: Sfär +4,25 D, Cyl ‐1,00 D Ax 90 
 

2. Belysningen i bilden på näthinnan ges av  2' ( '/ ) 'v vE n n L  , där n'=4/3 är 

brytningsindex på bildsidan, n=1 är brytningsindex vid objektet. Rymdvinkeln inuti 

ögat ges av (reducerad ögonmodell, pupill vid brytande ytan):  2 ' 2' ( / 2) /pupill ögad f  . 

Det ger Ev= 0,0014 lux och Ev= 1,1 lux i de två fallen. 
 
3. Deviationsvinkeln genom linsen ges av  v yF , där y=0.010 m och F=‐10 D. 

Skillnaden i deviationsvinkel mellan blått (linje F) och rött (linje C) ges då av 

( ) / 3,3 mrad = 11,5 bågminuterF C d dv y F F yF V     . 

 
4. (a) Eftersom ögat är korrigerat för avstånd skall F’ ligga på näthinnan, dvs ögats 
längd är 23,99 mm. (b) Bildstorleken ges av  ' Eh w f   (w = synvinkel i radianer = 

0,00145 rad).  17,60 1,64 19,24 mmEf      , h’=28,0 m. 

 
5. Varje linjepar upptar 0,005 m/6 m=0,83 mrad=0,048˚. Spatialfrekvensen är alltså 
1/0,048=21 linjepar/grad. MTF‐värden enligt kurvan är då ca 0,3, dvs 0,3*10%= 3 % 
kontrast i bilden. 
 
6. Linsen själv har lågt bländartal (f/#=2) och borde ge mycket sfärisk aberration. 
Men, eftersom ögats pupill (AS) begränsar strålknippet kommer ett objekt på axeln 
endast använda linsens diameter motsvarande bländartal omkring 20. Vid så höga 
bländartal är sfärisk aberration och koma obetydliga. Eftersom AS sitter långt ifrån 
linsen (FS) kommer dock den kraftiga sfäriska aberrationen i kanten på linsen ge 
betydande distorsion för objekt i kanten på synfältet. 
 
7. Belysningen i bildplanet ges i detta fall (punktobjekt) av ljusflödet som träffar 
bilden/bildens area. Ljusflödet ges av  , 0,16 lmv v hornhinnaE pupillarea    . Eftersom 

ögat antas diffraktionsbergränsat ges bildarean av (reducerad ögonmodell)
2 2 11 2' (1, 22 '/ ' ) 9 10 mAiry pupillA y f n d       . Det ger  9' / ' 1,7 10  lux!v vE A      

 
8. En diffraktiv lins fungerar som ett cirkulärt gitter med ökande täthet mot kanten på 
linsen. Avböjningen av ljuset ges av gitterekvationen  sin / ( )m b c    . För en positiv 

diffraktiv lins bryts ljuset mot optiska axeln, vilket skulle kunna antas motsvara 
ordningen m=+1. Men ett gitter ger också ordningen m=‐1, vilket då skulle innebära 
brytning från optiska axeln, d.v.s. en negativ lins. En diffraktiv lins har alltså alltid både 
en negativ och en positiv styrka samtidigt. (Om man inte aktivt gör något för att bli av 
med den ena styrkan). Svar JA, och de skiljer sig inte alls från en positiv motsvarighet. 

Linda
Comment on Text
För 7 mm pupill är Lv=0,01 cd/m2 och rymdvinkeln=pupill area / avstånd till näthinna2 =S/r2 (eftersom det är rakt infall så är i=0 och cos(i) =1) alltså blir rymdvinkeln=pi*(0,0035 m)2/(0,02222 m)2 = ca 0,07795 steradianer. För 2 mm pupill är Lv=100 cd/m2 och rymdvinkeln=pupill area / avstånd till näthinna2 =S/r2 (eftersom det är rakt infall så är i=0 och cos(i) =1) alltså blir rymdvinkeln=pi*(0,001 m)2/(0,02222 m)2 = ca 0,006363 steradianer. 

Linda
Comment on Text
Titta på "polycarbonate" där är Vd=29,89. Skillnad i vinkel blir 0,010m*10D/29,89=0,0033456 radianer, vilket hade varit ett helt ok svar. Men om man vill kan man få milliradianer genom att ta *1000 d.v.s. 0,0033456*1000 = 3,3 mrad. Eller så får man grader genom att ta *180/pi och sedan *60 för att få bågminuter d.v.s. 0,0033456*180/pi*60=11,5 bågminuter.

Linda
Comment on Text
Avbildningen (d.v.s. bildens läge l' och storlek h') bestäms alltid av systemets effektiva styrka (jämför med huvudplanen från geometrisk optik). fE är den främre effektiva fokallängden som är sträckan mellan P och F, enligt tabellen ligger F 17,60 mm framför hornhinnan medan P ligger 1,64 mm bakom hornhinnan så avståndet dom emellan blir 19,24 mm (fE=-19,24 mm eftersom F ligger till vänster om P). Avlägset objekt med synvinkeln 5 bågminuter är detsamma som 5/60 grader vilket är detsamma som 5/60*pi/180 radianer = 0,00145 radianer. Bilden hamnar på näthinnan (F') och storleken blir h'=0,00145 rad*0,01924m=0,000028 m=0,028 mm=28 mikrometer.

Linda
Comment on Text
Synvinkeln mot ett linjepar (=en cykel) är 0,005 m/6 m=0,00083 radianer (= 0,83 milliradianer) om man vill ha det i grader så tar man *180/pi d.v.s. =0,00083*180/pi= 0,048 grader. Spatial frekvensen är antal cykler/grad, d.v.s 1/0,048=21 cykler/grad. I grafen ser man att MTF är ca 0,3 vid 21 cykler/grad och alltså kommer 30% av den ursprungliga kontrasten att finnas kvar i bilden.


