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Tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 4 maj 2018 kl 8-14 

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 

Information för uppgift 1 och 2: 
Elektroniskt justerbara linser är linser vars fokallängd kan styras av en dator. En sådan lins består 
av en transparent vätska (nd=1,40 och Vd=100) mellan en plan glasyta och ett böjbart membran 
som ändrar krökningsradie beroende på elektrisk spänning. Linsen har en apertur på 10 mm i 
diameter och dess styrka går att variera mellan +20 D (vänster bild nedan) och +30 D (höger 
bild nedan). I bilderna kommer ljuset in underifrån och träffar först den plana glasytan.

 
 
 
*Om du fick godkänt på kontrollskrivningen 2018-04-17 behöver du inte göra uppgift 1 – markera den 
bara som ”bonus” på tentaomslaget* 
1. Den elektroniskt justerbara linsen som är beskriven ovan har nackdelen att membranets 
krökning påverkas av gravitationen när linsen ställs upp vertikalt. Antag att linsen är inställd på 
+30 D och att krökningsradien i det vertikala huvudsnittet blir 5% kortare än i det horisontella 
p.g.a. gravitation. Linsen avbildar ett rutmönster som ligger 0,4 m före linsen. Hur långt efter 
linsen hamnar bilden av a) horisontella streck och b) vertikala streck? 
 
2. Den elektroniskt justerbara linsen används som i figuren ovan för att avbilda ett avlägset grönt 
punktobjekt på optiska axeln. Antag tunn lins och sfäriskt krökt membran. 
a) Vilken inställning på linsens styrka ger bäst bildkvalitet, +20 D eller +30 D? Motivera!  
b) Beräkna och rita suddighetens storlek i det paraxiala bildplanet för denna inställning. 
c) Ge ett förslag på hur man skulle kunna förbättra bildkvalitén ytterligare. 
 
 
3. När en optiker tittar på näthinnan med ett indirekt oftalmoskop belyses patientens näthinna 
(objekt) med 1000 lux. Vid undersökningen hålls en positiv lins framför patientens öga för att 
tillsammans med ögats optik ge en reell förstorad bild av näthinnan när ljuset reflekteras ut ur 
ögat. Vilken luminans får denna bild av näthinnan om vi antar att näthinnan diffust reflekterar 
7% av ljuset? 
 
 
  Vänd! 
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4.  Den skalenliga (1:1) figuren 
intill visar nodpunkternas och 
fokalpunkternas läge för ett öga 
tillsammans med ett teleskop. Bestäm bildstorleken för ett 10 cm stort objekt som befinner sig på 
10 m avstånd. Du får mäta i figuren.  
 
5. Ett öga med styrkan 60 D tittar på sinusformade randmönster med olika spatialfrekvens, s, på 
en datorskärm på 5 m avstånd. Kontrasten, cm, på randmönstren på datorskärmen ställs in så att 
ögat precis kan se dem, vilket motsvarar att kontrasten i bilden på näthinnan blir 1% (samma för 
alla randmönster). Med spatialfrekvenserna s=100, 200, 300 och 400 linjer/m blir motsvarande 
kontraster cm=1,5%, 3,0%, 6,5% och 10%. Rita upp ögats MTF-kurva. 
 

Del B 

6. Ett mikroskopobjektiv kan bestå av över åtta specialgjorda linser för att ge stor förstoring med 
försumbara aberrationer. I ett olje-immersions-mikroskop är utrymmet mellan objektet och 
objektivet fyllt med olja med högt brytningsindex för att öka upplösningen ytterligare.  
a) Vad är det som begränsar upplösningen i mikroskopobjektivet?  
b) Hur många gånger bättre blir upplösningen om högbrytande olja (n=1,5) används mellan 
objekt och mikroskopobjektivet istället för luft?  
 
7. En tillverkare av intraokulärlinser (linser som ersätter ögats lins vid gråstarr) använder 
följande bildserie för att informera om en av fördelarna med deras lins med ”Achromatic 
Technology”. Förklara vad man ser på de olika bilderna och hur linsen är konstruerad! 

 
 
8. Intraokulärlinsen i uppgiften ovan har även en annan optisk fördel för användaren – vilken? 
Förklara hur denna effekt fungerar och vad som är dess fördel respektive nackdel.  
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Emsleys ögonmodell 
Krökningsradier Ekvivalenta styrkor 
Kornea r1 7,80 mm Öga FE 60,49 D 
Lins främre yta r2 10,00 mm Lins FL 21,76 D 
Lins bakre yta r3 -6,00 mm Ekvivalenta fokallängder för ögat 
Tjocklekar Främre fE -16,53 mm 
Främre kammare d1 3,60 mm Bakre f'E 22,04 mm 
Lins d2 3,60 mm Avstånd från korneas vertex 
Glaskropp d3 16,70 mm Främre huvudplan A1P 1,55 mm 
Bryningsindex Bakre huvudplan A1P’ 1,85 mm 
Främre kammare n1 1,3333 Främre nodpunkt A1N 7,06 mm 
Lins n2 1,4160 Bakre nodpunkt A1N’ 7,36 mm 
Glaskropp n3 1,3333 Främre fokus A1F -14,98 mm 
Ytornas styrkor Bakre fokus A1F’ 23,89 mm 
Kornea F1 42,73 D    
Lins främre yta F2 8,27 D    
Lins bakre yta F3 13,78 D    

 
 
 

Spatialfrekvens (s) 100 linjer/m 200 linjer/m 300 linjer/m 400 linjer/m 
Kontrast (cm) 1,5% 3,0%  6,5%  10% 

 


