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1. Monokromatisk punktkälla på optiska axeln för planokonvex lins med f/# = 4 innebär att 
bildkvalitén begränsas av sfärisk aberration, vilket ges av 
 . (a) Hur linsens vänds påverkar formfaktorn 

X=( 2+ 1)/( 2− 1) så att den blir antingen +1 (plana yta först) eller -1 (krökta ytan först), vilken 
vändning som ger bäst bild beror på konjugatfaktorn Y=(l’+l)/(l’−l). I detta fall är l	= -0,10 m 
och F=20 D vilket ger L’=L+F =-10 D + 20 D = 10 D dvs l’=0,10 m och Y=0. Med Y=0 
kommer LA att bli lika stort oberoende av om X= +1 eller -1 (LA=7,16 mm, TA=0,45 mm). 
Bildkvalitén blir alltså densamma oberoende av hur linsen vänds. (b) En ekvikonvex lins har även 
X=0. Kvoten mellan TA(ekvikonvex)/TA(planokonvex) =( ′ 0 0 0

)/	 ′ 0 0 )=	 /	 )= 2,25/(2,33+2,25)=0,5. Alltså blir suddigheten 
(TA) med ekvikonvex lins (LA=3,52 mm, TA=0,22 mm)endast hälften så stor som med 
planokonvex lins. 
 
2. Skärmens ljusstyrka Iv förändras inte med avståndet. (a) Flödet in i ögat, ΔΦv, fås från Iv = 
ΔΦv/Ω alltså ΔΦv = Iv Ω där Ω är rymdvinkeln som pupillen upptar sett ifrån skärmen. Ω = 
pupillarea / r2 så när avståndet r halveras blir rymdvinkeln 22=4 gånger större. Alltså blir även 
flödet in i ögat, ΔΦv, 4 ggr större. (b) När objektsavståndet l halveras så blir förstoringen m=L/L’ 
dubbelt så stor och bildens area, A’, blir 22=4 gånger större. (c) Belysningen Ev= ΔΦv / A’ på 
näthinnan förblir densamma eftersom ökningen i flödet tas ut av ökningen i bildarea när skärmen 
hålls närmare ögat. 
 
3. (a) Aberrationen sned (off-axis) astigmatism. (b) Med F=60 D och i =15° blir styrkan i 

sagittalledd 1 = 61,34 D och i tangentialledd  = 65,74 D, dvs en 
astigmatism på knappt 4,5 D (65,74 D - 61,34 D). (c) Ögats brytkraft är starkast i det tangentiella 
planet, vilket i detta fall ligger horisontellt (det plan där vinkeln finns), så ögat är starkast i det 
horisontella huvudsnittet. 
 
4. Vid en pupilldiameter på 1 mm är ögat diffraktionsbegränsat. (a) Gränsfrekvensen för 
diffraktion är s’max=(n’d)/(λl’). Antag en reducerad ögonmodell med n’=4/3, d=1 mm, λ = 550 
nm och l’= f’E=22,22 mm, vilket ger s’max=109 linjepar/mm. MTF-kurvan kan nu ritas som en 
rak linje från MTF = 1 för s’=0 linjepar/mm som böjer av på slutet ned till MTF = 0 för s’max. (b) 
s’max=109 linjepar/mm i bilden motsvarar spatial frekvensen smax i objektet, m=h´/h =s/s’ =nl’/n’l 
=0,02222 m/(1,333*5 m) = 0,0033 och smax= m* s’max = 0,36 linjepar/mm, vilket motsvarar en 
linjeparsbredd på (1/0,36) mm och en synvinkel mot ögat på (1/0,36) mm/5 m = 0,00055 radianer 
= 0,032 grader = 1,9 bågminuter (samma svar fås om man räknar direkt med vinkeln från 
linjeparsbredden i bilden mot ögats nodpunkt: (1/109) mm/ 16,67 mm). 
  
5. Avbildningen sker i varje huvudsnitt för sig. Ett horisontellt streck avbildas i det vertikala 
huvudsnittet (HS90). Mätning i figuren ger att lHS90 =-0,05 m (från PHS90 till diod) och 
fokallängden f’HS90= 0,04 m (från P’HS90 till F’HS90). Avbildning: L’HS90 = LHS90 + FHS90= -20 D + 
25 D = 5,0 D. Horisontell bildlinje ligger alltså 20 cm efter P’HS90. 
 



6. Transversell kromatisk aberration innebär att huvudstrålen bryts olika för olika våglängder på 
ljuset. Ögat är ett optiskt system sammansatt av flera ytor där aperturstoppet (pupillen) inte ligger 
i huvudplanet, dessutom har ögat ett annat brytningsindex på bildsidan. Detta gör att en 
huvudstråle som passerar mitt genom pupillen bryts på olika sätt beroende på våglängd. Den 
transversella kromatiska aberrationen beror inte på pupillens storlek men ökar med ljusets vinkel 
in mot ögat (TA ~ h’) så att den blir större ju längre ut i periferin man går. 
 
7. En sfärisk diffraktiv lins fungerar som ett cirkulärt gitter med ökande täthet mot kanten på 
linsen. Men en cylindrisk lins med horisontell axel ska endast ha brytkraft i det vertikala 
huvudsnittet, alltså behövs gittret bara i en riktning med spalterna liggandes horisontellt. Styrkan 
för den diffraktiva linsen ges av Fm=m*λ/(y*(b+c)) så för ordningen m=+1, y=10 mm, λ = 550 
nm och F1=2 D blir gittrets täthet i kanten av linsen (b+c) = 27,5 μm. 
 
8. I fallet för en akromatisk lins gäller att bildkvalitén är bra för objekt nära optiska axeln på det 
objektsavstånd som linsen är designad för. För kameraobjektiv använder man större 
objektsvinklar och kräver därför små aberrationer över ett större synfält. Vid f/#=16 dominerar 
diffraktionen och punktspridningsfunktionen blir en Airy disk. 


