
Tentamen i Avbildningskvalitet 
Måndag 20 augusti 2018 kl 9-15 

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 
*Om du fick godkänt på kontrollskrivningen 2018-04-17 behöver du inte göra uppgift 1 – 
markera den bara som ”bonus” på tentaomslaget* 
1. En akromat med fokallängden 50 mm används för att 
avbilda en avlägsen punktkälla. 10 mm efter akromaten 
placeras en enkel, positiv tunn lins med fokallängden 
70 mm och brytningsindex 1,5. Båda linserna har 
diametern 20 mm. Vilken formfaktor skall den tunna 
linsen ha för att den ska ge så lite aberrationer som möjligt? Rita en figur som visar hur linsen 
ser ut. 
 
2. Två toriska linser (lins 1 och 2) sitter 100 mm ifrån varandra. Lins 1 har sfär +6,00 D, 
cylinder -2,00 D och axel 180. Lins 2 har sfär -1,00 D, cylinder -1,00 D och axel 90. Vertikala 
linjer på avståndet 400 mm framför lins 1 ska avbildas genom båda linserna (först genom lins 
1 och sedan vidare genom lins 2). Hur långt från lins 2 hamnar den skarpa bilden? 
 
3. I figuren intill är strålgången i ett 
kameraobjektiv ritad i skala 1:2 (man kan 
alltså mäta i figuren). Vilken av de två 
MTF-kurvorna därunder hör ihop med 
objektivet? 
 
 
 
4. Ett närsynt öga korrigerat med ett glasöga har 
effektiva styrkan 61 D (glas + öga). Samma öga 
korrigerat med en kontaktlins har effektiva 
styrkan 54 D (kontaktlins + öga). 
Hur stor blir bilden på näthinnan av en bokstav 
på syntavlan som upptar synvinkeln 5,0 bågminuter i de två fallen? (1 bågminut = 1/60 grader) 
 
5. En vän håller på att sätta upp en egen fotostudio hemma och frågar dig om råd angående 
belysning: Hur många vanliga 9 W LED-lampor behövs för att ersätta en 70 W speciallampa? 
(De tekniska specifikationerna för lamporna finns på sista sidan.) Lamporna (som kan 
betraktas som små) ska monteras så att de sitter 4 meter framför en vägg som fungerar som en 
lambertstrålare med 20 % reflektans. Målet är att väggen ska se minst lika ljus ut med 9 W 
LED-lamporna som den skulle ha gjort med 70 W speciallampan. 
  

(a) (b) 

Vänd för del B! 

Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter kl 15 idag. 
  



Del B 
6. Hur bra bildkvalitet en lins ger beror på dess bländartal och på objektsvinkeln. Följande 
tumregler finns för design av optiska system: 
“Vanlig” enkel lins:   
Apertur: fungerar ok för bländartal ≥ 5  Synfält: fungerar ok för w ≤ ±2,5° 
Akromat:  
Apertur: fungerar bra för bländartal ≥ 2,5  Synfält: fungerar bra för w ≤ ±2,5° 
Förklara varför akromaten fungerar för lägre bländartal än den enkla linsen, men inte för 
större synfält! 
 
7. För ett syntest behövs ett prisma med med styrkan 5 Δ (prismadioptrier) som inte har 
någon kromatisk aberration. Konstruera ett sådant och redovisa genom att rita en bild på 
prismat där du anger material (se tabell 14.2 på sista sidan) och övriga viktiga parametrar. 
 
8.  Ett kameraobjektiv används för att avbilda en avlägsen punktkälla. Hur förändras 
belysningen i bildpunkten om bländartalet ändras från 8 till 4? 
Avbildningen är diffraktionsbegränsad i båda fallen. 
  

Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter kl 15 idag. 
  



Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter kl 15 idag. 
  

Speciallampa 70W       LED-lampa 9W 
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