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Föreläsning	7	

Kromatisk	aberration	
Eftersom brytningsindex n ändras med våglängden (färgen) kommer olika färger hos ljuset att 
brytas olika genom prismor och linser. 

Dispersion: n ändras med våglängden λ. För att ange vid vilken våglängd ett visst värde på 
brytningsindex gäller brukar man skriva nF, nd, nC, ne etc., där (F, d, C och e) anger våglängden som 
en viss spektrallinje. (Se tabell 14.1 och 14.2 i Optics). 

Kromatisk	aberration	i	tunt	prisma		
Avböjningsvinkeln i ett tunt prisma ges av 

1 	

 
Dispersionen ger upphov till transversell kromatisk aberration när man använder prismat för 
avbildning (ex tittar genom det.) Men, detta går att kompensera med en extra komponent gjord av 
ett annat glas. 

Akromatiskt	prisma	
v = v1-v2 = (n1-1)a1-(n2-1)a2 

vF= v1F-v2F= (n1F-1)a1-(n2F-1)a2 

vd= v1d-v2d= (n1d-1)a1-(n2d-1)a2 

vc= v1c-v2c= (n1c-1)a1-(n2c-1)a2 
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Ingen kromatisk aberration om vF= vc, dvs samma vinkel för blått och rött ljus 

(n1F- n1c)a1=(n2F-n2c)a2 

 Vi behöver olika material med olika dispersion! 

 
Tabell 14.2 i Optics. 

Exempel:  Välj prisma 1: BK7 a1=25° (hårt kronglas) 

  Välj prisma 2: F2 a2=? (tungt flintglas) 

 (n1F- n1c) = 1,52238-1,51432=0,00806 (mindre dispersion) 

 n1d=1,51680 

 (n2F- n2C)=1,63208-1,61503=0,01705 (mer dispersion) 

 n2d=1,62004 

  
	

	
11,8° 

 Testa!  vF= vc=5,5895 Ingen skillnad mellan blått och rött 

  vd= 5,5923   Liten skillnad till grönt (0,05%), men mycket mindre än förut (1,5%) 

 	

1.51982 
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Kromatisk	aberration	i	linser	
Styrkan hos en lins beror på brytningsindex och kommer alltså att variera med våglängden! 

Styrkan för tunn lins i luft ges av: 

1  

Alltså bryts blått ljus mer (högre styrka) än rött.  

Skillnaden i styrka mellan blått och rött ges av: 

1 1  

1
1  

,	

där  (Abbetal) 

 
Detta ger upphov till två typer av kromatisk aberration: longitudinell kromatisk aberration och 
transversell kromatisk aberration. 

Longitudinell	kromatisk	aberration	(TA~y)	

Longitudinell kromatisk aberration  olika bildavstånd för olika färger. 
Det ger suddig bild för ett vitt objekt. 
Suddigheten proportionell mot aperturens storlek (TA~y). 
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Transversell	kromatisk	aberration	(TA~h’)	

 

Transversell kromatisk aberration  olika förstoring för olika färger. 
Det ger färgade kanter på ett vitt objekt. 
Bildstorlekskskillnaden proportionell mot bildstorleken (TA~h’) 
Tunn lins med aperturen intill linsen har ingen transversell kromatisk aberration. 

	

Akromatisk	dublettlins	(Akromat)	
Idé: två tunna linser av olika material tätt intill varandra där dispersionen i den ena tar ut den andra 
(som för akromatiska prismat ovan). 

1. Se till att de tillsammans får rätt fokallängd: 

 

2. Skillnaden i styrka mellan blått och rött för de två linserna tillsammans skall bli noll: 

∆ 0	 

För att detta skall fungera måste de två materialen ha olika Abbetal, helst så olika som möjligt. 

Lös ekvationssystemet! Ekvation 2 ger , och insatt i 1 ger det 1 . Gör på 

samma sätt för F1, så blir lösningen: 

		
    (14.2) 
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Ex)  Vill ha akromatisk lins med F=+3 D. 

Lins 1: BK7 nd1=1,51680 Vd1= 64,17  (kronglas) 

Lins 2: F2 nd2=1,62004  Vd1= 36,37 (flintglas) 

Vi söker F1 och F2. 

 
,

, ,
∙ 3	D 6,92	D 

36,37
36,37 64,17

∙ 3	D 3,92	D 

 

En akromat tillverkas oftast så att sfärisk aberration och koma minimeras. Det sker 
genom att välja krökningsradierna rätt. Då har man ”bara” sned astigmatism, 
bildfältskrökning och distortion kvar. 
(Man måste dock vända akromaten åt rätt håll för att detta ska gälla. De flesta akromater 
är gjorda så att den mest buktiga ytan skall vändas mot avlägset objekt eller bild.) 

Ofta cementerar man linserna, dvs. limmar ihop dem. Då har man bara 3 ytor att välja 
körkningsradier på. 


