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Fredag 10 maj 2019. 
1. (a) Enda anledningen till att en sfärisk lins blir astigmatisk är aberrationen radiell/sned 
astigmatism. (b) När linsen vinklas 10° ändras styrkan hos linsen enligt 

2(1 sin (10 ) / 3) 24,24 DSF F    och 2/ cos (10 ) 25,99 DT SF F  . Astigmatismen blir 

0,75 DT SF F  . 

 
2. Hur ljust ett objekt ser ut beror på belysningen i bilden på näthinnan som ges av 

2' ( '/ ) 'v vE n n L  . Eftersom luminansen hos himlen inte ändras är det bara rymdvinkeln inuti 

ögat som påverkar: 2 ' 2' ( / 2) /pupill ögad f   (reducerad ögonmodell, pupill vid brytande ytan). 

Himlen kommer alltså upplevas (7,0/1,9)2=14 ggr ljusare. 
 
3. Det som kan begränsa bildkvaliteten i detta fall är sfärisk aberration och diffraktion. Linsens 
bländartal blir f/# = 1000/25 = 40 vilket gör att vi kan bortse från sfärisk aberration. Radien på 

airydisken ges av 𝑦 =
1,22𝑙´

𝑛´𝑏
.  l’=1 m, b = 25 mm och  = 550 nm ger diametern 2y = 54 m. 

 
4. (a) Stående linjer avbildas av HS180 där ögat har brytningsfelet -0,25 D (defokus). Liggande 
linjer avbildas av HS90 där ögat har brytningsfelet -0,75 D (defokus). Den MTF-kurva med 
sämst bildkvalitet gäller alltså liggande linjer, dvs kurva (i). (b) Det svart-vita randmönstret i 
objektet antas ha cm = 1, dvs 100 % kontrast. Avläsning av MTF-kurva (ii) vid spatialfrekvens 5 
linjer/grad ger MTF=0,7. Kontrasten i bilden blir då c’m=MTF*cm=0,7, dvs 70% kontrast. 
 
5. Använd huvudplansberäkningar! Objektet är avlägset och upptar synvinkeln 
w=15/5000=0,003 rad. Bildstorlek vid avlägset objekt ges av ℎ′ = 𝑤𝑓𝐸 = 0,003 ∙ −0,01653 =
(−)50 μm. 
 
6. ”Göras” måste här betyda ändra formfaktor X på de sfäriska linserna och för den asfäriska 
linsen även asfäricitet. Alltid eller aldrig relaterar till alla tänkbara konjugatfaktorer Y. 
(a) Falskt. Exempel: om man gör 1:1 avbildning, dvs Y=0 så är bästa formfaktor X=0, men 
sfäriska aberrationen är inte noll (se ekv 7.24, sid 10 i anteckningarna) 
(b) Sant. Om man väljer formfaktorn 𝑋 = −(/𝜀)𝑌 (det går alltid) så blir det ingen koma (se sid 
11 i anteckningarna). 
(c) Sant. För en ensam tunn lins så påverkas inte den sneda astigmatismen av formfaktorn eller 
konjugatfaktorn. Astigmatismen som uppkommer beror bara på vinkeln på huvudstrålen (se sid 
14 och 15 i anteckningarna). Sned astigmatism finns alltså alltid så länge man avbildar snett 
genom linsen. 
(d) Sant. Sfärisk aberration betyder att randstrålarna bryts för mycket (eller för lite) i linsen 
jämfört med centrala strålar. Det beror på att ytans lutning är fel. I en asfärisk lins kan man fritt 
välja hur lutningen på ytan förändras från mitten till kanten av linsen, alltså går det alltid att ta 
bort den sfäriska aberrationen. 
 
7. En diffraktiv lins är multifokal, dvs den har flera styrkor samtidigt över hela dess yta. En 
diffraktiv intraokulärlins görs med en styrka som passar för avståndsseende (ordning m=0) och 
en (eller flera) styrka för närseende (ordning m=1). När ögat tittar på en avlägsen lysande punkt 



(bilstrålkastare) kommer avståndsstyrkan ge en skarp bild på näthinnan. Samtidigt får man en 
suddig fläck på näthinnan från närstyrkan, runt den skarpa bilden. Om pupillen är stor, som i 
mörker, blir den suddiga fläcken extra stor. 
 
8. Deviationsvinkeln för en stråle genom en lins ges av v yF , där y är hur långt från optiska 

axeln strålen träffar och F styrkan på linsen. Skillnaden i deviationsvinkel mellan blått (linje F) 
och rött (linje C) ges då av ( ) /F C F C d dv v y F F yF V    . Största vinkelskillnad får vi alltså 

om y och F är så stora som möjligt och abbetalet Vd är så litet som möjligt. Ex: y=2,5 cm, F=10 
D, Vd=30 ger 0,008 rad eller 29 bågminuter. 
 


