
 

SVAR: 
1.(a) 50 cm (b) 20 cm 
 
2.0,11 mm 
 
3.Ringarna blir suddiga. Den innersta har TA=0,5 mm som knappt syns i bild. Nästa har 
TA=2 mm som tydligt syns i bild, och yttersta är mycket suddig med TA=8 mm. 
    
4.1,0 mm 
 
5.a) Sfär 2,5 D Cylinder -0,5 D axel 50  
      b) 44 cm 
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Tillåtna hjälpmedel är miniräknare, kursboken Optics, samt utdelade föreläsningsanteckningar. Svar utan motivering ger inga 
poäng. I den mån nödvändiga uppgifter saknas i problemformuleringen skall rimliga värden antas.  

Rita figurer! Varje tal kan ge max 1,0 poäng. För Godkänt krävs minst 3,0 poäng.  

 

1. En tunn torisk lins har styrkorna +10,0 D i horisontellt huvudsnitt (HS180) och  
+7,0 D vertikalt (HS90). Linsen avbildar en punktkälla som sitter 20 cm före linsen. Hur långt 
efter linsen får man på en skärm ett (a) horisontellt streck, (b) vertikalt streck? 
 
2. En tunn ekvikonvex lins används för att avbilda en grön punktkälla på optiska axeln. Linsen 
har diametern 40 mm, och är gjord av glas med brytningsindex 1,5. Objektet ligger 80 cm före 
linsen, och bilden 80 cm efter linsen. Hur stor är den transversella aberrationen? 
 
3. Ett objekt avbildas med hjälp av en tunn lins. Om inga 
aberrationer fanns skulle bilden se ut som till höger (återgiven i 
naturlig skala). Mittpunkten ligger på den optiska axeln. Linsen har 
dock en enda aberration, nämligen sned astigmatism, och bilden 
observeras i det sagittala bildplanet. Vid en bildhöjd på 0,5 cm är den 
transversella aberrationen 0,5 mm. Hur ser bilden ut? Rita figur och 
motivera ditt svar. 
    
4. En tunn lins med diameter 20 mm används för att avbilda ett 
punktobjekt 10 mm från optiska axeln. Pga koma blir punktobjektet en 0.25 mm lång fläck. Hur 
lång blir den suddiga fläcken pga koma, om diametern ökas till 40 mm? 
 
5. En tunn torisk lins har styrka +2,0 D i huvudsnitt 140o och +2,5 D i huvudsnitt 50o. a) 
Uttryck detta som sfär, cylinder och axel. b) Hur långt efter linsen får man en rund ljus fläck, om 
objektet är en avlägsen punktkälla? 


