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1. Kontaktlinsens huvudsnittstyrkor är 𝐹20 = 0,50 D och 𝐹110 = −0,50 D. Om vi antar en 
emmetrop, reducerad ögonmodell med styrkan 60 D blir ögats styrkor tillsammans med 
kontaktlinsen 𝐹Ö20 = 60,5 D och 𝐹Ö110 = 59,5 D. Vi får alltså minstaspridningscirkeln på 
näthinnan objektet är avlägset (𝐿 = 0). Diametern på näthinnan ges av  
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2. Fotometri i avbildande system. Belysningen på näthinnan ges av 𝐸𝑣
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0,022222 = 0,0254 sr är rymdvinkeln i ögat och 𝐿𝑣 är luminansen hos det 

belysta textkortet. 𝐸𝑣
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3. (a) Avläsning ger att 𝑠𝑚𝑎𝑥

′ = 150 linjepar/mm. Minsta upplösta avstånd på näthinnan ges 
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= −0,0033. Minsta upplösta avstånd på syntavlan blir då ℎ𝑚𝑖𝑛 = ℎ𝑚𝑖𝑛

′ 𝑚⁄ = (−)2 mm. 

(b) Utan aberrationer blir ögat diffraktionsbegränsat och 𝑠𝑚𝑎𝑥
′ =
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327 linjepar/mm. Motsvarande beräkningar som i (a) ger då ℎ𝑚𝑖𝑛 = 0,9 mm. 
 
4. De enda avbildningsfelen som påverkar en grön objektpunkt på axeln (rimligt antagande) är 
sfärisk aberration och diffraktion. Bländartalet för de tre linsdiametrarna är: (1) 𝑓 #⁄ = 2, (2) 
𝑓 #⁄ = 20 och (3) 𝑓 #⁄ = 200. 
Fall (1) har ett lågt bländartal och sfärisk aberration är mycket stor, betydligt större än 
diffraktionen, det ger den sämsta bildkvaliteten (iii).  
Fall (2) har bländartal strax över gränsen för diffraktionsbegränsat, diffraktionen något större än 
sfärisk aberration, det ger den bästa bildkvaliteten (i). 
Fall (3) har ett mycket högt bländartal och diffraktionen dominerar, betydligt större än sfärisk 
aberration, det ger den näst bästa bildkvaliteten (ii). 
Linsens diameter ändras 10x mellan de olika fallen. Mellan (i) och (ii) ändras bildpunktens 
diameter 10x, det stämmer med att det är diffraktion i båda fallen. Mellan (ii) och (iii) ändras 
bildpunktens diameter mycket mer än 10x, vilket tyder på att sfärisk aberration ger (iii). 
I stället för att resonera kan man också räkna ut bildpunktens diameter från sfärisk aberration 
respektive diffraktion för de tre linsdiametrarna. 
 
5. 𝑙 mäts från främre huvudplanet: 𝑙 = 0,030 − 0,00155 = 0,02845 m. 𝑛 = 1, 𝑛′ = 1,3333 , 
𝐹𝐸 = 60,49 D och 𝐿′ = 𝐿 + 𝐹𝐸  ger 𝐿′ = 95,64 D. 𝑙′ = 𝑛′ 𝐿′⁄ = 0,01394 𝑚. Eftersom 
bildavståndet mäts från bakre huvudplanet blir avståndet från kornea till bilden 𝑙′ + 0,00185 =
0,01579 m = 15,8 mm. 


