
Tentamen i Fysik för IMT SK 1110 och SK 1112 090108 
Alla hjälpmedel utom sådana som innebär kontakt med andra levande varelser är tillåtna. Uppgifterna är 
inte ordnade i svårighetsgrad. Tänk på att även en ansats på ett tal kan ge delpoäng.  
3,0p på A-delen erfordras för godkänt = betyg D. 
För högre betyg fordras dessutom poäng på B-delen  

Temat är företaget Tobii, som är ett företag skapat och drivet av civilingenjörer utexaminerade från KTH under senare 
år. Företaget gör eyetrackers dvs utrustning som kan följa en människas blick. Tillämpningarna varierar från 
oftamologi (=ögonläkeri) och handikapphjälpmedel till trafiksäkerhetsforskning  

A1 
Grunden till hela eyetrackern är en kamera som tar en bild av pupillens förflyttning (dvs samma sak som när man tittar 
på vad en annan människa ser på). Antag att man vill att denna ska avbilda med en förstoring på 2ggr till en 
ljusmottagande yta. Avståndet mellan bild och objekt ska vara 44 mm. Vilken fokallängd ska linsen som används ha? 
Linsen får betraktas som tunn 
A2 
Belysningen fås genom att lysa på ögat med IR-ljus med våglängder mellan 800 nm och 1000 nm.  För att göra detta 
behöver man göra en AR-behandling optimerad för 900 nm på glasytorna. Förklara varför dessa ser blå ut när man 
tittar på dem. 
A3 
Ofta behöver man mäta avstånd till ögat från utrustningen för att kalibrera rörelsen. Detta kan göras med ultraljud. 
Vilken förskjutningsamplitud i luft, får man i en ultraljudspuls med energin per yta =15 µJ/m², som varar i 2,0 µs och 
har frekvensen 40 MHz? 
A4 
Kameran kan som bildmottagande yta ha antingen en CCD eller en CMOS-sensor. CCD’n liknar i många avseenden 
en kondensatorarray, dvs en kondensator per pixel. Dessa laddas med en energi proportionell mot ljusets intensitet. 
Med hur många procent förändras spänningen över kondensatorn om intensiteten fördubblas? 
A5 
Utrustningen integreras ofta i en bildskärm av TFT-typ. I denna är magnetfälten försumbara vilket inte kan sägas vara 
fallet i den gamla (tjocka) typen av bildskärm (CRT) där man styrde elektronerna med hjälp av magnetfältm. 
Antag att farten är konstant: Hur starkt B-fält fordras för att böja av en elektron 30°, om den rör sig med hastigheten 
3000km/s och B-fältets tjocklek (i strålen ursprungliga riktning) är 100 mm? 
B1 
Det man egentligen vill avbilda skarpt i tal A1 är pupillen så som den ser ut utifrån. Pupillen ligger 3mm in i 
ögat. Antag att man vill avbilda med en kameralins som har fokallängd 8,0 mm som placeras 10 mm från 
ögat yttersta yta, hornhinnan. Hornhinnan kan antas ha samma brytningsindex som den vätska 
(kammarvätska) som finns innanför, dvs 1,3306. Hornhinnan har krökningsradien 7,8 mm (välj tecken 
själv). 
Hur långt efter kameralinsen får man en skarp bild av pupillen? 
B2 
Vid avståndsmätningen i A3 kan man mäta tiden mellan utsändning och mottagande av pulsen med en noggrannhet 
av +-0,8 µs. Avståndet är ca 10mm. Ljudhastigheten är 335,1  +-0,6 m/s. Hur noggrannt kan man mäta avståndet? 
B3 
Antag att CCD-pixlarna är kopplade som i 
figuren. Det svarta är kvadratiska 
kondensatorplattor. Det röda är elektroder. 
Beräkna tidskonstanten för en rad med 1000 st 
sådana kondensatorer (fyra är utritade) om 
resistansen kan sättas till 0,8 Ω . 
Isolatorn har överslagsfältet 8 MV/m och 
dielektricitetskonstanten 3,7. 

 


