
Lösningar till tentamen i Avbildningskvalitet 
Måndag 20 augusti 2018. 

1. Minst aberrationer fås om punktkällan är placerad på optiska axeln. Om akromaten 
är designad för avlägset objektsavstånd kommer den inte att ge sfärisk eller kromatisk 
aberration, utan mellanbilden blir diffraktionsbegränsad. Bländartalet för den tunna 
linsen är 70 mm / 20 mm = 3,5 vilket innebär att aberrationer kommer att begränsa 
bildkvalitén: främst sfärisk och kromatisk aberration eftersom objekt är på optiska 
axeln. Formfaktorn påverkar inte kromatiska aberrationer men sfärisk aberration blir 
mindre om man väljer formfaktorn till:  
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För den tunna linsen är n= 1,5 och l=l2 är avståndet fram till mellanbilden (dvs 
akromatens bild i F1’) l2=50 mm -10 mm = 0,04 m och L2 = 1/(0,04 m) = 25 D. Med F2= 
1/(0,07 m)=14,286 D  blir L’2= L2 + F2= 39,286 D och alltså är konjugatfaktorn Y = -4,5 
för den tunna linsen. Med n= 1,5 och Y = -4,5 blir bästa formfaktor Xmin = 3,2 för att få så 
lite sfärisk aberration som möjligt. 
 
2. Vertikala linjer avbildas av HS 180, där har lins 1 styrkan F1=+6,00 D och Lins 2 
styrkan F2=-2,00 D. Använder avbildning med mellanbild: L1=1/-0,400 m= -2,50 D ger 
L’1= L1+ F1=3,50 D och l’1=1/ L’1=0,286 m efter lins 1. Eftersom lins 2 sitter 0,100 m efter 
lins 1 blir l2=0,186 m och L’2= L2+ F2=1/(0,186 m) – 2,00 D=3,385 D. Alltså hamnar bilden 
l’2=1/ L’2=0,30 m efter lins 2. 
 
3. Båda kurvorna är diffraktionsbegränsade, men gränsfrekvensen är olika. 
Gränsfrekvensen ges av max' 2 '/ 2sin( ') /s NA u   . Mätning i figuren ger u’=radie på 

sista lins / avstånd från sista lins till bildplan ≈ 3,5 mm·2 / (28 mm·2)= 0,125 radianer ≈ 
7°, vilket ger s’max≈ 440 linjer/mm (med λ runt 550 nm). Alltså är det MTF-kurva (b) 
som hör ihop med objektivet. 
 
4. Syntavlan kan betraktas som avlägsen i förhållande till ögat. Bildstorleken vid 
avlägset objekt ges av h’=-fE tan w. I båda fallen är w=5,0 bågminuter/60 =0,0833° och fE 
= -1/FE. I första fallet är FE =61 D och bildstorleken blir h’glas+öga= 0,024 mm. I andra 
fallet är FE =54 D och bildstorleken blir h’kontaktlins+öga= 0,027 mm. 
 
5. Se lika ljus ut innebär att väggen ska ge samma luminans i båda fallen (eftersom 
detta ger samma belysning i bilden på näthinnan): Lv=Ev·Rdiffus/π, där Ev är belysningen 
mot väggen från lamporna. Alltså måste 9 W LED-lamporna ge samma Ev som 70 W 
speciallampan (antar rakt infall), d.v.s. Ev = Iv /(4 m)2. Ljusstyrkan Iv =Φv/Ω, där Ω=2π(1 
- cosu)). För speciallampan är Φ70W = 3320 lm och Ω70W = 11,72 sr (u70W = 150°) vilket ger 
E70W = 17,7 lux. En 9 W LED-lampa har är Φ9W = 806 lm och Ω9W = 7,38 sr (u9W = 100°) 
vilket ger E9W = 6,8 lux. Alltså ger speciallampan E70W / E9W = 2,6 ggr  högre belysning 
än den vanliga 9 W LED-lampan, så det borde räcka med 3 stycken 9 W lampor. 
 
6. En akromat är designad med 3(4) ytor och består av två olika material som 
tillsammans ger mindre sfärisk aberration, koma och kromatisk aberration än en 



vanlig enkel lins gjord i ett material med två ytor. Mindre aberrationer innebär att 
linsen kan användas med större diameter (=lägre bländaretal) utan att bildkvalitén blir 
lidande. Dock har en akromat ingen kompensation för aberrationerna 
bildfältskrökning och radiell astigmatism som blir stora för stora infallsvinklar, därför 
fungerar den lika bra/dåligt som en vanlig enkel lins när synfältet blir stort. 
 
7. Tillverka ett akromatiskt prisma med vd =5∆=5cm/1m=0,05 radianer, då behövs två 
material med olika dispersion. På liknande sätt som i exemplet i 
föreläsningsanteckningarna:  
vd= v1d - v2d= (n1d-1)a1 - (n2d-1)a2 = 0,05 rad  
vF= vc vilket ger (n1F- n1c)a1 = (n2F-n2c)a2  
Första uttrycket kan skrivas som a1=((n2d-1)a2 + 0,05) / (n1d-1) 
och andra uttrycket kan skrivas som a2=(n1F- n1c)/(n2F-n2c) · a1 

Väljer att ha prisma 1 i BK7 och prisma 2 i F2 vilket ger att andra sambandet blir 
a2=0,473 a1 och detta insatt i första sambandet ger a1=0,224 rad≈13 ° och a2≈6°. 
 
8. Diametern ökar med faktor 2x => ljusflödet ökar med faktor 4x och bildstorleken 
minskar med faktor 4x (arean i Airy-disken). Alltså ökar belysningen med faktor 16x! 
 


