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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 med huvudsnittsstyrkor enligt figuren här bredvid används för att avbilda 
en avlägsen punktkälla.  
(a) Uttryck linsens styrka som ett recept med sfär, cylinder och axel! 
På vilket avstånd från linsen får man:  
(b) ett horisontellt linjefokus (= liggande bildlinjer          )? 
(c) ett vertikalt linjefokus (= stående bildlinjer    )? 
 
 
 
2. En tunn torisk lins har styrkorna +2,0 D i 45° huvudsnitt (HS45) och +4,0 D i 135° 
(HS135). Linsen har en diameter på 12 mm och avbildar en punktkälla som sitter 1,0 meter 
framför linsen. Hur stor blir minsta-spridningscirkeln? 
 
3. En tunn lins används för att avbilda en avlägsen punktkälla. Linsen är bikonvex med 
krökningsradierna 60 mm och 40 mm. Brytningsindex är 1,6. Aperturens radie är 10 mm. 
(a) Beräkna den longitudinella aberrationen p.g.a. sfärisk aberration. 
(b) Rita en skalenlig figur som visar hur strålar nära den optiska axeln och randstrålar avbildas 
genom linsen. 
 
4. Följande två påståenden innehåller ett fel vardera. Förklara vad som är fel i varje påstående 
och skriv hur det borde ha stått! 

 För en objektspunkt 5° utanför optiska axeln ger en lins med diametern 10 mm en 
kometformad suddighet p.g.a. koma, som skulle bli dubbelt så stor om objektet flyttades 
till 10° utanför optiska axeln eller om linsdiametern ökades till 20 mm. 

 Distorsionen som uppkommer i en sfärisk tunn lins tillsammans med en apertur beror på 
linsens optiska egenskaper och ändras inte ifall aperturens storlek eller position relativt 
linsen ändras. 

 
5. En tunn lins med styrkan +4 D används för att ge en reell bild av en avlägsen punktkälla som 
ligger 30° ovanför linsens optiska axel. På grund av sned/radiell astigmatism blir bilden ingen 
punkt, utan man får ett horisontellt och ett vertikalt streck.  På vilket avstånd från linsen får man:  
(a) ett horisontellt streck? 
(b) ett vertikalt streck? 
Motivera kort och rita figur! 
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SVAR: 
1. (a) +1,50 D / - 2,00 D x 180 (b) l´HS90= -2,0 m (b) l´HS180= +0,67 m 
 
2. L´HS45= +1,0 D och L´HS135= +3,0 D.  Minsta spridningscirkelns diameter d=6 mm. 
 
3. (a) Beräkningar ger LA = 4,3 mm (y= 0,010 m, r1=0,060 m, r2=-0,040 m, F=+25 D 
=L´, l´=+0,040 m, X=-0,2 och Y=-1) (b) Rita positiv sfärisk aberration med paraxial bild 
l´=40 mm bakom linsen och randstrålar som korsas l´m=35,7 mm efter lins. 
    
4. (1) Om linsdiametern fördubblas (ökar från 10 mm till 20 mm) så ökar suddigheten p.g.a. 
koma 4 ggr (det står felaktigt att suddigheten bara blir dubbelt så stor). (2) Distorsionen 
ändras visst med aperturens position, det är avståndet mellan AS och objektet/bilden som 
påverkar distorsionen. 
 
5. Sagittalplanet är horisontellt med styrkan , FS= 4,33 D och tangentialplanet är vertikalt 
med styrkan FT= 5,78 D. (a) Horisontellt streck ges av tangential planet alltså 
l’T=1/5,78=0,173 m. (a) Vertikalt streck ges av sagettial planet: l’S=1/4,33=0,231 m. 


