
Lösningar läggs ut på kursens hemsida efter kl 15 idag. 
  

Tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 23 augusti 2019 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 2019-04-24 behöver du inte göra uppgift 1 – markera den 
bara som ”bonus” på tentaomslaget* 
1. Den vanliga reducerade ögonmodellen med normal längd ändras så att den får en torisk 
hornhinna med krökningsradierna 5,29 mm i HS180 och 5,13 mm i HS90. På vilket avstånd från 
ögat ser ögat (a) horisontella linjer skarpt? (b) vertikala linjer skarpt? 
 
2. Ett mikroskopobjektiv (till en spaltlampa) består av två standardakromater med 
styrkorna F1=10 D och F2=5 D placerade enligt figuren intill. Båda linserna har 
diametern 20 mm. Objektet (patientens kornea) placeras i främre fokalpunkten till 
första linsen för bästa bildkvalitet. 
Vad blir minsta upplösta avstånd mellan två punkter i objektet när det avbildas med 
objektivet? (Linserna kan här betraktas som två tunna linser tätt ihop) 
 
3. En tunn, +8 D planokonvex lins används för att fokusera parallellt ljus. Linsen är tillverkad 
av vanligt lågbrytande mineralglas, se tabell på nästa sida. Hur stor blir den longitudinella 
kromatiska aberrationen, dvs hur långt blir det mellan fokus för rött och blått ljus? 
 
4. En belysningslåda med LED-lysrör för syntavlor ger belysningen 1000 lux på 
syntavlan (se figur intill). Syntavlan har en reflektans på 80 % och sprider ljuset 
diffust. 
(a) Vilken luminans får syntavlan i belysningslådan? 
(b) Hur stor blir belysningen på patientens näthinna när hen tittar på syntavlan 
vid ett visustest? (Pupillen är 3 mm) 
 
 
5.  För att mäta bildkvaliteten i en mobilkamera (fokallängd 5 mm) fotograferar man 
randmönstret i figuren intill från olika avstånd och mäter kontrasten i bilden. Resultatet finns i 
tabellen. Rita upp kamerans MTF-kurva med tydliga skalor på axlarna. 
 

Avstånd Kontrast 
2,5 m 70 % 
5 m 50 % 
10 m 10 % 

Vänd för del B  

5 
cm
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Del B 

6. Nedan finns data på en ögonmodell med tre ytor. Ett tunt glasöga med styrkan −10 D placeras 
15 mm framför kornea i ögonmodellen. Vilken ekvivalent styrka får hela systemet glasöga + öga? 
 
7. Ge ett förslag på hur man skulle kunna göra en dubblett-lins med följande styrkor: 
Fd=0,0 D, FF − FC=−1,0 D. 
 
8. En konkav, sfärisk spegel har krökningsradien 100 mm och diametern 160 mm. Uppskatta 
den longitudinella sfäriska aberrationen i spegeln för ett avlägset punktobjekt genom att grafiskt 
följa en randstråle i en skalenlig figur. 
 

 
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    

 
 

 


