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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 +2,5 D i huvudsnitt 45° (HS45) och +7,5 D 
i huvudsnitt 135° (HS135) enligt figuren här brevid. Linsen avbildar en 
punktkälla som sitter 50 cm framför linsen. Hur långt efter linsen får man på en 
skärm (a) streck:          (b) streck:          ? 
 
 
2. a) Uttryck styrkan på linsen i uppgiften ovan som sfär, cylinder och axel.  
b) Var hamnar den bästa möjliga (minst suddiga) bilden av ett avlägset rutmönster om det 
avbildas genom linsen? 

 
3. En tunn lins används för att avbilda en avlägsen punktkälla på optiska axeln. Linsens styrka är 
+5 D och dess diameter är 4 cm. En aberration gör att randstrålarna bryts för mycket, och skär 
optiska axeln 18 cm efter linsen. (a) Vilken aberration är detta och vilket tecken har den? (b) Rita 
upp strålgången genom linsen och beräkna den transversella aberrationen. 

 
4. Ett av följande fem påståenden angående monokromatiska aberrationer är inte sant. a) Skriv 
ned det påstående som inte stämmer. b) Förklara varför det inte stämmer! 

 Suddigheten på grund av bildfältskrökning ökar ganska långsamt med linsens diameter. 
 Sned astigmatism och bildfältskrökning ger tillsammans upphov till två krökta bildplan 

som sammanfaller med den paraxiala bilden på optiska axeln. 
 Suddigheten på grund av sfärisk aberration är lika stor för en objektspunkt på optiska 

axeln som för en objektspunkt 15° utanför axeln (båda på samma avstånd från linsen). 
 Om en sfärisk tunn lins bländas ned till halva diameter så blir distorsionen hälften så stor. 
 Om en sfärisk tunn lins bländas ned till halva diameter så blir suddigheten p.g.a. koma 4 

ggr mindre. 
 

5. En tunn planokonkav lins används för att avbilda en grön punktkälla som ligger 20 cm före 
linsen och 1,0 cm under optiska axeln. Linsen är gjord av glas med brytningsindex 1,6, dess styrka 
är -5,0 D och dess diameter är 4,0 cm. Linsens plana yta är vänd mot objektet. (a) Hur stor blir 
suddigheten pga koma? (b) Rita hur suddigheten ser ut. 
 
 
 

HS45 HS135 



 

SVAR: 
1. (a) 18,2 cm (b) 2 m 
 
2. (a) sfär: + 7,5 D, cylinder: -5,0 D, axel: 135° (b) Minsta spridningscirkeln 20 cm bakom 
lins 
 
3. (a) Positiv sfärisk aberration. (b)Paraxial bild på 20 cm, randstrålar på 18 cm efter lins ger 
LA=2 cm och TA =(y/l’)*LA = 2 mm. 
    
4. (a) ”Om en sfärisk tunn lins bländas ned till halva diameter så blir distorsionen hälften så 
stor.” stämmer inte (b) eftersom distorsionen inte beror på linsens diameter (bara på h’) 
 
5. Beräkningar ger TAt = 0,4 mm (L’=-10 D, y= 2 cm, h’=-0,5 cm, F=-5 D, X=-1 och 
Y=-3). (Detta är dock negativ koma eftersom h’ är negativ och bilden har svansarna 
pekandes ut från optiska axeln. Den svårigheten var inte meningen = kommer inte göra 
några poängavdrag för svaret positiv koma.)  


