
Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter kl 15 i dag. 
  

Tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 5 maj 2017 kl 9-15 

Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra personer är tillåtna. Svar utan motivering ger inga poäng. I den 
mån nödvändiga uppgifter saknas i problemformuleringen skall rimliga värden antas. Rita figurer! Varje tal kan ge maximalt 
1,0 poäng. För Godkänt krävs minst 3,0 poäng på del A. För Väl godkänt krävs minst 3,0 poäng på del A samt minst 1,5 poäng 

på del B. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng. 

Del A 

*Om du fick godkänt på kontrollskrivningen 2017-04-18 behöver du inte göra uppgift 1 – markera den 
bara som ”bonus” på tentaomslaget* 
1. En tunn, planokonvex lins med styrka 20 D, diameter 12,5 mm och n=1,5 ska användas för 
att avbilda en grön punktkälla på avståndet 100 mm framför linsen. 
(a) Spelar det någon roll för bildkvaliteten hur linsen vänds i detta fall? (Motivera!) 
(b) Hur mycket bättre blir bilden (mindre suddighet) om man i stället väljer en ekvikonvex lins 
med samma styrka och diameter? 
 
2. Ett öga med 4 mm pupill tittar på en ”vit” mobiltelefonskärm (mått: 6x10 cm) med 
luminansen 500 cd/m2 från 2 m avstånd. Avståndet minskas till 1 m. Hur förändras: 
(a) ljusflödet in i ögat från mobiltelefonskärmen 
(b) arean av bilden av mobiltelefonskärmen på näthinnan 
(c) belysningen i bilden av mobiltelefonskärmen på näthinnan 
(Du kan bortse från aberrationer och diffraktion.) 
 
3. Ett öga som är centralt emmetropt (för ljus rakt in i ögat) är alltid mer eller mindre 
astigmatiskt i det perifera synfältet (ljus snett in i ögat). 
(a) Vad kallas detta optiska fenomen? (b) Hur stor blir astigmatismen (i dioptrier) i ögat, 15° ut 
från gula fläcken i horisontell riktning, om vi som ögonmodell tänker oss en tunn, sfärisk lins i 
luft med styrkan 60 D? (c) I vilket huvudsnitt blir ögat starkast? 
 
4. När pupillen är 1 mm eller mindre blir aberrationerna i ögat mycket små. 
(a) Antag en reducerad ögonmodell och rita upp en rimlig MTF-kurva för ett emmetropt öga 
med pupilldiametern 1 mm. 
(b) Använd din MTF-kurva från (a) för att bestämma minsta synvinkel mellan två svarta streck 
som ögat kan upplösa på en syntavla på 5 m avstånd. 
 
5. Den skalenliga figuren visar en möjlig uppbyggnad av en streckkodsläsare: ljuset från en 
laserdiod (≈ punktkälla) avbildas i ett astigmatiskt optiskt system i luft, här med huvudplan och 
bakre fokalpunkt utsatta. På vilket 
avstånd från systemet bildas ett 
horisontellt liggande streck av 
laser ljuset, dvs. på vilket avstånd 
skannar man streckkoden bäst? 
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Del B 

6. En ensam tunn lins i luft har ingen transversell kromatisk aberration. Förklara varför det ändå 
finns transversell kromatisk aberration i ögat och förklara var på näthinnan denna aberration blir 
relativt stor. 
 
7. Beskriv hur en diffraktiv cylinderlins (horisontell axel) med styrkan +2 D (första ordningen) 
med diametern 20 mm (cirkulär öppning) ser ut. 
 
8. Man säger ibland att en akromatisk lins ger bäst bildkvalitet för bländartal (f/#) så låga som 
2,5. För avancerade kameraobjektiv (som ju är uppbyggt av bland annat akromatiska linser) fås 
dock ofta bästa bildkvalitet med bländartal runt 5,6-8. Förklara varför det är så. Hur skulle 
bildkvalitén för båda systemen bli vid bländartal 16? 
  


