
 
  

Tentamen i Avbildningskvalitet 
Fredag 10 januari 2020 kl 12-18 

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 

1. En tunn kontaktlins med styrkan {𝑆𝑓 + 0,50 𝐷, 𝐶𝑦𝑙 − 1,00 𝐷 𝐴𝑥 20°} sätts på ett normal-
synt öga med 4 mm pupill. Antag reducerad ögonmodell. 
(a) Vilka huvudsnittstyrkor får ögat tillsammans med kontaktlinsen? 
(b) Hur stor blir bilden på näthinnan av ett avlägset punktobjekt? 
 
2. I ett visst lästest används textkort av vitt, matt papper med 90% reflektans. Vilken belysning 
måste man ha på textkorten för att belysningen på patientens näthinna skall bli 1 lux när hen 
läser på korten? Pupillen är 4 mm. 
 
3. Ett normalt öga med pupilldiametern 3 mm har en 
bildkvalitet motsvarande MTF-kurvan i figuren till 
höger. 
(a) Vilket minsta avstånd kan man ha mellan två svarta 
streck på en syntavla på 5 m avstånd för att de skall 
precis upplösas i bilden på näthinnan? 
(b) Hur många gånger närmare kan strecken ligga på 
syntavlan om vi lyckas korrigera ögats alla aberrationer? 
 
 
 
4. En planokonvex, sfärisk lins med styrkan 5 D (𝑛 =
1,50) används för att avbilda en avlägsen, grön 
objektpunkt. Tre olika diametrar på linsen testas: (1) 100 mm, (2) 10 mm och (3) 1 mm. Testet 
ger tre olika diametrar på bildpunkten 200 mm efter linsen: (i) 0,027 mm, (ii) 0,27 mm och (iii) 
7,3 mm. Vilken linsdiameter ger vilken bildpunkt? Motivera! 
 
5. Ett virtuellt objekt 30 mm bakom kornea avbildas av ett öga som beskrivs av ögonmodellen på 
nästa sida. Beräkna hur långt in från kornea bilden i ögat hamnar. Rita en figur med 
ögonmodellen där avstånd till objekt och bild är utsatta. 
 

Säg till tentavakten om du vill skriva del B!  
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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    

 
 
 


