
Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter kl 14 idag. 
  

Tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 10 maj 2019 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 

*Om du fick godkänt på kontrollskrivningen 2019-04-24 behöver du inte göra uppgift 1 – markera den 
bara som ”bonus” på tentaomslaget* 
1. En tunn intraokulärlins med sfäriska styrkan 24 D opereras in i ett öga. Efter operationen 
visar det sig att linsen av misstag vinklats och att ögat på grund av detta nu blivit astigmatiskt.  
(a) Vilken aberration beror detta på?  
(b) Hur stor blir den uppkomna astigmatismen i dioptrier i ögat om linsen vinklats 10°? 
(Du kan bortse från att linsen omges av vatten i ögat.) 
 
 
2. När pupillen vidgas med ögondroppar inför en ögonundersökning kan patienten uppleva 
överkänslighet mot ljus så länge effekten sitter i. Hur många gånger ljusare ser exempelvis himlen 
ut om pupillen vidgas från 1,9 mm till 7,0 mm med en blandning av fenylefrin och tropikamid? 
 
 
3. En 1,0 D planokonvex lins med diametern 25 mm (provglas, n=1,5) används för att fokusera 
ljuset från en avlägsen, grön punktkälla. Vilken diameter får bildpunkten? 
 
 
 
4. Ett okorrigerat astigmatiskt öga med 
brytningsfelet Sf -0,25 D Cyl -0,50 D Ax 180 
får olika bildkvalitet för ränder i olika 
riktningar.  
(a) Vilken MTF-kurva här intill hör ihop med 
avlägsna stående respektive avlägsna liggande 
ränder?  
(b) Vilken kontrast fås på näthinnan när ögat 
tittar på avlägsna stående svart-vita linjer med 
spatialfrekvensen 5 linjepar/grad?  
 
 
 
5. På nästa sida finns data på en ögonmodell med tre ytor. Använd ögonmodellen för att bestämma 
hur stor bilden på näthinnan blir av en 15 mm hög bokstav på 5,0 m avstånd (motsvarar visus 0,5)? 

 
 
 
Vänd för del B  

i) ii) 
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Del B 

6. Vilka av följande påståenden är sanna och vilka är falska? Motivering krävs för poäng. 
(a) En tunn sfärisk lins kan alltid göras fri från sfärisk aberration. 
(b) En tunn sfärisk lins kan alltid göras fri från koma. 
(c) En tunn sfärisk lins kan aldrig göras fri från sned astigmatism. 
(d) En tunn asfärisk lins kan alltid göras fri från sfärisk aberration. 
 
7. En person som har fått en diffraktiv intraokulärlins inopererad klagar på att hen ser stora 
runda ljusfläckar runt starka ljuskällor i mörker, exempelvis strålkastarna på mötande bilar. 
Förklara vad det beror på! 
 
8.  Transversell kromatisk aberration kan vara ett stort problem i glasögon. Hur stor skulle 
vinkeln i bågminuter mellan blå och röd stråle kunna bli när vitt ljus bryts genom ett glasöga? 
Välj själv rimliga värden som gör den transversella kromatiska aberrationen så stor som möjligt. 
Se tabell med glassorter nedan. 
 

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    

 

 


