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1. Detta är en planokonvex lins, d.v.s. hela linsens styrka beror på krökningsradien på den andra 
ytan (FE= F2 =(n’-n)/ r2  eftersom F1=0). Denna yta har nu olika krökningsradie i olika 
huvudsnitt = olika styrkor i två huvudsnitt = astigmatism. Avbildningen L’= L + F sker i varje 
huvudsnitt för sig (HS90 och HS180), men objektsavståndet är detsamma för båda huvudsnitten: 
l =-0,4 m ger L = LHS90 = LHS180 =-2,5 D. Styrkan i HS180 är given till FHS180=+30 D=(n’-n)/ 
rHS180. För att få FHS90 behövs krökningsradierna: rHS180 = (n’-n)/ FHS180=(1-1,40)/30 D=-0,0133 m 
och utifrån att  rHS90 är 5% kortare än rHS180 fås  rHS90=0,95*rHS180= -0,01267 m och FHS90=(1-1,40)/ 
rHS90 =+31,58 D (alternativ lösning är att 5% kortare r ger 5% starkare F).  
(a) Horisontella linjer avbildas i det vertikala huvudsnittet (HS90): L’HS90 = LHS90 + FHS90 =        
-2,5 D + 31,58 D=29,08 D ger l’HS90 =0,034 m.  
(b) Vertikala linjer avbildas i det horisontella huvudsnittet (HS180): L’HS180 = LHS180 + FHS180 =   
-2,5 D + 30 D=27,5 D ger l’HS180 =0,036 m.  
 
2. a) Avlägset grönt punktobjekt på optiska axeln för en tunn sfärisk lins innebär att det enda 
som kan påverka bildkvalitén är sfärisk aberration eller diffraktion. Kolla bländartalet f/# (= 
fokallängd/diameter) för att avgöra vilken som är bäst! Inställningen +20D har f/# = 0,05 m / 
0,01m = 5 och +30 D har f/# = 0,0333 m / 0,01m = 3,33. Enkla linser fungerar bra för f/# ≥5 
så +20 D ger bäst bildkvalitet.  
b) +20D med f/# = 5 ger bäst bildkvalitet men för att den ska bli diffraktionsbegränsad hade ett 
ännu högre bländartal krävts, alltså är det sfärisk aberration som bestämmer suddighetens storlek. 
Vill beräkna den transversella suddigheten för sfärisk aberration TA=(y/l’)*LA med 𝐿𝐴 =
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𝐹3(𝛼𝑋2 + 𝛽𝑋𝑌 + 𝛾𝑌2 + 𝛿). Använd F=+20 D, y=10 mm / 2=0,005 m, l’=0,05 m 

(L=0 D ger L’=F), X=-1 (planokonvex lins med plan ytan först, R1=0), Y=-1 (avlägset objekt, 
L=0 D) och α, β, γ, δ enligt tabellen för n=1,40. Detta ger LA= 0,00025*(12,24)=0,00306 m 
=3,06 mm och radien på den suddiga fläcken blir TA = 0,3 
mm. (Diffraktion ger en suddig fläck med radien 0,003 mm.) 
c) Linsen är vänd med den plana ytan mot det avlägsna 
objektet = felvänd. Om man vänder linsen rätt så att X=1 
istället, blir suddigheten mindre (TA=0,092 mm). 
Ytterligare förbättring av bildkvalitén fås om linsens apertur 
minskas (men då blir inte bilden lika ljus). 
 
3. Patientens näthinna är objekt och agerar sekundär ljuskälla, d.v.s. den reflekterar en del av 
den infallande belysningen. Vi söker bildens luminans, L’v, när ljuset från näthinnan har 
avbildats ut genom ögats optik och genom 
linsen. Eftersom reflektionen är diffus kan man 
anta att näthinnan är en Lambert strålare med 
Lv= Ev·R/π = 22,28 cd/m2 (infallande belysning 
Ev =1000 lx och 7% reflektans ger R =0,07), 
detta är alltså objektets luminans. Luminans i 
bild hänger ihop med objektets luminans enligt: 
L’v = (n’/n)2Lv. Med n=1,333 (objektet är inne i 
ögat) och n’=1 (ljuset som ger bilden är ute i 
luften) blir L’v = 12,5 cd/m2.   



4. Nodpunkter och fokalpunkter är för det totala systemet = teleskopets linser + ögats 
hornhinna och lins. Genom att mäta i figuren fås att fE = avståndet från F’ och N’ = -4,5 cm. 
Objektet finns 10 m före teleskopet i luft (n=1) och bilden inne i ögat (n’=1,333). Flera olika sätt 
kan sedan användas för att lösa uppgiften: 
Alt 1: Eftersom objektet är så långt bort kommer alla strålar komma in med ungefär samma 
vinkel (från 10 cm höjd på 10 m avstånd) och bilden kommer att hamna mycket nära bakre 
fokalpunkten F’. Vi kan därför använda en obruten stråle genom N och N’ för att beräkna 
bildstorleken: h’=-fE·w. Med  fE = -4,5 cm och w = vinkeln i radianer = 0,1 m / 10 m=0,01 
radianer fås bildstorleken h’ till 0,45 mm (upp-å-nervänd).  I figuren nedan är vinkeln överdriven 
för att visa geometrin.  

 

Alt 2: Använd L’=L+FE, där L ges från främre huvudplan P. Eftersom fE = -4,5 cm är avståndet 
från P till F så kommer P ligga 4,5 cm bakom F (s=1,5 cm). Alltså är objektet långt bort även från 
P och vi kan räkna med l=-10 m. Med L=-0,1 D och FE=-n/ fE= 22,22 D blir L’=22,12 D och 
förstoringen m= L/ L’=h’/h med h=0,1 m ger bildstorleken h’=-0,45 mm. 

Alt 3: Använd Newtons relation för förstoringen: m=-fE /x=h’/h. Här anges x från F och är 
därmed objektsavståndet 10 m. Med x=-10m, fE = -0,045 m och h=0,1 m fås bildstorleken h’=-
0,45 mm. 

 
5. Objektens spatialfrekvensen s och kontrast cm är givna. MTF-kurvan anger c’m/cm  på y-axeln 
och s’ på x-axeln. I uppgiften står att bildens kontrast är 1% för alla objekt d.v.s. c’m =0,01 så 
genom c’m/cm  kan MTF-värdet för varje objekt räknas fram. Spatialfrekvensen i bilden s’ fås 

genom avbildning av objekten in i ögat:  s’ = s / m. Lateral förstoring ges av 𝑚 =
𝐿

𝐿′. Med 

L=n/l=1/(-5 m)=-0,2 D och L’= L + F =-0,2 D+60 D=59,8 D blir m=-0,003344 ggr =-
1/299 och s’ = s ·299 (upp-å-nervänd bild spelar ingen roll). Uträkningar enligt tabell (det är ok 
att använda s’ i linjer/m också): 

 
cm= 0,015 0,03 0,065 0,1  

c'm= 0,01 0,01 0,01 0,01  

MTF=(c'm/cm) 0,666667 0,333333 0,153846 0,1  

s= 100 200 300 400 linjer/m 

s'=s/m 29900 59800 89700 119600 linjer/m 

s'/1000 29,9 59,8 89,7 119,6 linjer/mm 

 



 
 

6. a) Mikroskopobjektiv är designade för att ge försumbara aberrationer och då begränsas 
bildkvalitet och upplösning av diffraktion i objektivets aperturstopp. Minsta upplösta detalj ges av  

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
ℎ′

𝑚𝑖𝑛

𝑚
=

1,22𝜆𝑙

𝑛𝑏
=

0,61𝜆

𝑛 sin 𝑢
=

0,61𝜆

𝑁𝐴
 enligt Rayleigh-kriteriet. 

b) Med objekt i luft är n=1 och i olja n=1,5, alltså ökar den nummeriska aperturen med en faktor 
1,5 när man använder olja och upplösningen blir då 1,5 gånger bättre, d.v.s. man kan se objekt 
som är 1,5 gånger mindre (hmin olja=hmin luft/1,5). 
 
7. Man ser hur den longitudinella kromatiska aberrationen från ögats hornhinna (bild längst till 
vänster, blått ljus bryts kraftigare än rött) minskas med hjälp av en intraokulärlins med omvänd 
kromatisk aberration (bild i mitten, rött ljus bryts kraftigare än blått) så att ögats totala 
longitudinella kromatiska aberration tillsammans med intraokulärlinsen blir mindre (bild längst 
till höger, nu bryts blått ljus bara lite kraftigare än rött). För att få en intraokulärlins med omvänd 
kromatisk aberration har en diffraktiv lins lagts ovan på ytan på en vanligt (refraktiv) lins. Om 
den vanliga linsen har mycket låg dispersion kommer den negativa dispersionen från den 
diffraktiva linsen ta över och göra att intraokulärlinsen får omvänd kromatisk aberration. 
 
8. Intraokulärlinser med diffraktiv optik är mulitfokala, d.v.s. ljuset delas upp på olika 
fokallängder (i olika ordningar) av den diffraktiva optiken. Detta är till fördel för användaren 
(som ju inte kan ackommodera längre) så att hen kan se på flera olika objektsavstånd utan att 
behöva använda olika glasögon (behöver alltså inte läsglasögon). Nackdelen är att bilden på 
näthinnan inte blir lika skarpt – eftersom ljuset delas upp får man en kontrastsänkning i bilden 
för alla objektsavstånd (upplevs ofta i mörkret som halos kring lampor).  
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