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1. Olika linjemönster syns skarpt på olika avstånd = astigmatism, avbildningen sker i varje 
huvudsnitt för sig (HS90 och HS180). Ögats längd är dock samma i båda huvudsnitten: l’öga 
=0,023 m och n’=4/3 ger L’öga = L’HS180 = L’HS90 = 57,97 D ≈ 58 D. (a) Ögats brytkraft: 
Horisontella linjer avbildas i det vertikala huvudsnittet (HS90): lHS90 =-2 m ger LHS90 =-0,5 D 
och  L’HS90 = LHS90 + FHS90 ger FHS90 =58,5 D. På samma sätt för HS180: lHS180 =-0,5 m ger LHS180 
=-2 D och FHS180 =60 D. (b) Vertikala linjer syns redan skarpt 50 cm framför ögat, d.v.s. ingen 
glasögonstyrka behövs i HS180. För HS90 vill vi att L’öga = 1/(-0,5 m) + FHS90 öga + glasöga så den 
sammanlagda styrkan på öga och glasöga i HS90 ska vara FHS90 öga + glasöga=60 D. Eftersom ögats 
styrka bara var 58,5 D i HS90 måste glasögats styrka vara +1,5 D. En glasögonstyrka på 0 D i 
HS180 och +1,5 D i HS90 ger receptet: +1,5 D / -1,5 D x 90. 
 
2. Upplösningsgränsen för ett optiskt system bestäms av spatialfrekvensen, s’max, där MTF blir 
noll första gången (om MTF inte är noll för högre frekvenser än s’max kallas detta falsk upplösning, 
vilket inträffar om systemet är felfokuserat som i detta fall). Minsta upplösta avstånd i bildplanet 

ges av ′
,

0,057	mm. Lateral förstoring ges av 0,100/-

20=(-)0,005. Minsta upplösta avstånd i objektet blir då 11	mm.  
 
3. Deviationsvinkeln genom prismat ges av ( 1)v a n  , där a är toppvinkeln. Skillnaden i 
deviationsvinkel mellan blått (linje F) och rött (linje C) ges då av ( )F Cv a n n   . Ju högre 
dispersion materialet har desto mindre kan toppvinkeln vara. Välj materialet med lägst Abbetal: 

SFL57. Med brytningsindex från tabellen får vi 
∆

, ,

279	bågminuter 4,65°. Prismats styrka i prismadioptrier ges av 100 ∙ tan 100 ∙

tan 1 6,9	∆. 
 
4. Om man antar att glödlampan strålar isotropt i en helsfär, dvs rymdvinkeln 4π sr, så blir 
lampans Iv = Φv/Ω = 600 lm/ 4π sr = 47,7 cd. Antag att fotodioden riktas rakt mot lampan 
(i=0°), då ges belysningen på fotodioden av Ev = Ivcos(i)/r2 =47,7 cd/1 m2=47,7 lx. Eftersom 
Ev=ΔΦv/S kan man få fram hur stort flöde som träffar fotodioden (ΔΦv) genom att använda 
diodens area S=π*(0,001/2 m)2= 7,8 * 10-7 m2:  ΔΦv= EvS =4,7 * 10-4 lm ≈0,0005 lm. 
 
5. Likheter: 
Aberrationen Astigmatism (AA) och Vanlig Astigmatism (VA) ger olika brytkraft i två huvudsnitt 
vinkelräta mot varandra. 
AA och VA ger avbildning i varje huvudsnitt för sig med bildlinje vinkelrät mot respektive 
huvudsnitt. 
Skillnader: 
AA kan uppstå i en sfärisk lins, VA finns bara i en torisk lins eller i en cylinerlins. 
AA finns inte på optiska axeln (sned astigmatism), VA finns på optiska axeln (axiell astigmatism). 
AA ökar snabbt med objektets vinkel från optiska axeln, VA är lika stor för alla delar av objektet. 
AA ger bildlinjer i tangentiell och sagittal riktning som beror på objektpunkt, 
VA ger bildlinjer längs linsens två huvudsnitt oberoende av objektpunkt. 
 



6. I kikaren har objektivet relativt lågt bländartal, objektvinklarna är relativt små och objektivet 
är AS. Det gör att sfärisk aberration, koma och longitudinell kromatisk aberration är viktiga i 
detta fall. Just dessa tre aberrationer är korrigerade i en akromat. Om den vänds fel påverkas 
sfärisk aberration och koma (som blir mycket större), men inte den kromatiska aberrationen som 
bygger på att linsen har två komponenter med olika dispersion. 
 
7. I dagsljus gör vinkelförstoringen i kikaren att trädet ser större ut. 
En stjärna är dock ett punktobjekt och bildstorleken av ett punktobjekt ges av aberrationerna i det 
optiska systemet (PSF!). I detta fall är det ögats aberrationer (oförändrade med och utan kikare) 
som ger bildstorleken eftersom pupillen i mörker är stor och kikaren kan antas vara av god optisk 
kvalitet. 
 
I dagsljus ges belysningen på näthinnan av trädets (objektets) luminans och rymdvinkeln inuti 
ögat. Eftersom ögats pupill i detta fall är mindre än kikarens utträdespupill förändras inte 
rymdvinkeln med och utan kikare och trädet ser lika ljust ut.  
För en stjärna (punktobjekt) ges belysningen i bildplanet av ljusflödet som träffar bilden/bildens 
area. Eftersom kikarens stora objektiv (inträdespupillen) samlar mycket mer ljus (72 ggr) från 
stjärnan än ögat själv kan göra och bildens area är oförändrad (samma PSF), så ser stjärnan 
mycket ljusare ut 
 
8. Bilden kommer att deformeras av distorsion eftersom aperturstoppet (AS) ligger skiljt ifrån 
linsen, övriga aberrationer blir små eftersom AS är mycket litet. Strålkonstruktion enligt figurerna 
nedan, här representerar de gröna streckade strålarna paraxial avbildning, medan de röda är den 
verkliga huvudstrålen som går igenom mitten av AS, bryts genom kanten på linsen och påverkas 
av linsens sfäriska aberration (d.v.s. bryts kraftigare än den paraxiala strålen). För att underlätta 
strålkonstruktionen har även de paraxiala UP resp. IP satts ut (gröna punkter) och den röda 
punkten representerar hur sfärisk aberration påverkar läget på UP/IP beroende på strålens höjd i 
linsen. Även strålar från mitten av objektet är utritade för att man ska kunna se hur distorsionen 
ökar med bildhöjden. I den övre figuren har vi fått tunnformad distortion och i den undre 
kuddformad.  
 



 


