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Tenta 130603 – Svar 
 

1.  

a.  𝐼 = 𝐼 ,    𝐼 = 𝐼 ,   𝐼 = 0 

b. Se bild: 

c. 5.3 kW/m2 
2.  

a. Lika nära, eftersom en spegel saknar dispersion. f = -R/2 oberoende av 
brytningsindex 

b. Den ändras inte, brännvidden är oberoende av omgivningens brytningsindex. 
3.  

a. Bild: 

 
b. 2,7 cm till höger om väggens högra yta. Bilden är reell. 

4. Svar: ~16 cm (vid λ=550 nm) 
5. Svar: 191 dB 
6. Svar: ~3,1 s 
7. Svar: 5,6 km/h 
8.  

a. 109 nm 
b. 0,174% med AR-skikt, och 7,58% utan AR-skikt 
c. 3,94% 
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