
Instrumentos optométricos e axudas á baixa visión

Queratómetros

1. Cando se observa unha torre dende unha distancia de 500 m a través dun biprisma coa sua linea de
unión horizontal, as dúas imaxes da torre aparecen xusto tocándose borde con borde. A potencia
de cada prisma é de 4 ∆. Calcúlese a altura da torre e debúxese un diagrama do camiño dos raios
que proporcionan ámbalas dúas imaxes. (Ex. 20.1 de Bennett & Rabbetts)

2. O test dun certo queratómetro consiste nunha circunferencia cun diámetro, este último orientado
na dirección de desdobramento. Amosar mediante un debuxo a escala o aspecto da imaxe vista
a través deste instrumento cando se mide unha córnea astigmática de radios principais 7.5 mm ó
longo de 150◦ e 8.25 ó longo de 60◦, sendo a dirección de desdobramento:

(a) horizontal,

(b) ó longo de 60◦,

(c) ó longo de 150◦.

¿Cal seŕıa o astigmatismo lido polo instrumento se o indice de calibración fose 1.3375? (Adaptado
de Ex. 20.2 de Bennett & Rabbetts)

3. O arco dun queratómetro tipo Javal-Schiötz ten un radio de curvatura de 480 mm. Un punto Q
sobre unha das miras está a 200 mm dende o vértice do arco, medido ó longo deste. Atopar:

(a) a altura dende o eixo á cal un raio procedente de Q incide na córnea e, despois da reflexión,
pasa a través do vértice do arco;

(b) o ángulo que forma o raio reflectido co eixo óptico

Supóñase que o arco que contén ás miras é concéntrico coa córnea, tendo esta última un radio de
8 mm. (Ex. 20.3 de Bennett & Rabbetts)

4. Un queratómetro baseado nos Zeiss Opthamometers G/H ten obxectivos de focal f ′
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. Usando a relación de Newton para imaxes paraxiais, amosar que o aumento
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e que é independente da distancia obxecto

x1. Amosar tamén que se se introduce unha desviación prismática ∆ no plano focal común dos
obxectivos, o desprazamento da imaxe é f ′
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20.3 de Bennett & Rabbetts)


