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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 +8,0 D i vertikalt huvudsnitt (HS90) och +5,0 D 
horisontellt (HS180). Linsen avbildar en punktkälla som sitter 40 cm framför linsen. Hur långt 
efter linsen får man på en skärm ett (a) horisontellt streck, (b) vertikalt streck? 
 
2. Ett av följande fem påståenden angående monokromatiska aberrationer är inte sant. Ange 
vilket och förklara varför det inte stämmer! 

a. En sfärisk lins har ingen koma, bildfältskrökning eller sned astigmatism för 
objektspunkter liggandes på optiska axeln. 

b. Suddigheten på grund av bildfältskrökning är större för ett avlägset objekt som ligger 
25° utanför optiska axeln än för ett objekt 15° utanför axeln. 

c. Suddigheten på grund av sned astigmatism ökar ganska långsamt med linsens 
diameter. 

d. Suddigheten på grund av koma är större för ett avlägset objekt som ligger 25° utanför 
optiska axeln än för ett objekt 15° utanför axeln. 

e. Suddigheten på grund av koma blir dubbelt så stor om linsens diameter fördubblas. 
 

3. En tunn planokonvex lins med styrkan +10 D används för att avbilda en avlägsen grön 
punktkälla på optiska axeln. Linsen har diametern 40 mm, och är gjord av glas med 
brytningsindex 1,5.  
a) Hur ska linsen vändas för att få så lite suddighet i bilden som möjligt?  
b) På vilket avstånd från linsen fås då den minst suddiga fläcken?  
c) Hur stor blir den kvarvarande transversella aberrationen i denna bästa möjliga bild? 
 
4. En tunn glasögonlins med cirkulär öppning har receptet sfär -2,5 D, cylinder -0,5 D och axel 
120. a) Vilka huvudsnittsstyrkor har linsen?  
b) Var hamnar den bästa möjliga (minst suddiga) bilden av ett rutmönster som ligger 1 m framför 
linsen? 

 
5. Ett regelbundet kvadratiskt rutmönster avbildas genom ett 
optiskt system. Här brevid ser vi hur bilden av mönstret ser ut i 
naturlig skala. 
a) Vilken typ av aberration är detta (ange även tecken)? 
b) Hur stor är den transversella aberrationen (TA) mätt i övre 
högra hörnet av bilden? 
c) Hur kan man skapa denna aberration med en tunn positiv lins 
och en apertur? 

 



 
 

SVAR: 
1. (a) 18,2 cm (b) 40 cm 
 
2. e) är fel: Om y fördubblas blir TA 4 ggr större 
 
3. (a) Med krökta ytan mot det avlägsna objektet. (b) (LA=4,67 mm) och minst suddig bild 
fås på 3,5 mm närmare linsen än paraxiala bilden. (c) 0,23 mm 
    
4. (a) HS120 har styrkan -2,5 D och HS30 -3,0 D. (b) Minsta spridningscirkeln hamnar 26,7 
cm efter linsen (l’c=-0,267 m). 
 
5. a) Postiv distorsion (kuddformad) (b) Rita ut hur paraxiala bilden skulle se ut (mät 
rutorna i mitten av figuren och rita samma rutmönster även i kanterna) jämför  h’ med h’d för 
hörnen av mönstret, blir ca 5 mm. (c) Med aperturen placerad en bit bakom linsen. 


