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Problemas de retinoscoṕıa. Curso 2000-2001

1. Un retinoscopio está constituido por un espello plano situado a 45o co eixo óptico, unha lente
converxente de 60 mm de distancia focal que pode variar a súa posición en ±20 mm respecto á súa
posición orixinal (60 mm do centro do espello) e un obxecto luminoso situado a 120 mm do espello.

(a) ¿Onde se atopa a imaxe do obxecto que se emprega para realizar a retinoscoṕıa cando situamos
a lente nas dúas posicións extremas?

(b) ¿En cal das dúas posicións extremas da lente dicimos que traballamos con ”espello cóncavo”e
en cal con ”espello plano”?

(Problema 8.1 de Ara95 1)

2. Estase realizando unha esquiascoṕıa de punto a un miope de –2 D de tal xeito que a imaxe do
filamento do esquiascopio se forma a 1 m por detrás do examinador. Se a distancia de traballo
é de 65 cm, ¿que tamaño terá a mancha que se forma na retina do suxeito?, ¿cal será no remoto
do suxeito o tamaño aparente da mancha que percibe? Considérese o ollo de +60 D, o diámetro
pupilar de 8 mm e o ı́ndice no interior do ollo de 1.33. (Problema 8.2 de Ara95. Nota: a solución
do libro contén un erro numérico)

3. Deséxase determinar o signo da ametroṕıa dun suxeito. Para facelo pract́ıcaselle unha esquiascoṕıa
con espello plano a unha distancia de traballo de 50 cm. Ó situar diante do ollo observado unha lente
de +2 D obsérvase un desprazamento inverso do reflexo pupilar. Xustif́ıquese o tipo de ametroṕıa
que presenta o suxeito observado.

4. Un optometrista está practicando unha esquiascoṕıa con espello plano a un suxeito para determinar
a súa ametroṕıa. A súa distancia de traballo é de 50 cm e cando sitúa unha lente de +3 D diante
do ollo observado obtén desprazamento directo do reflexo pupilar. Sen embargo, se emprega unha
lente de +4 D o desprazamento do reflexo é inverso.

(a) Xustif́ıquese se existe ou non ametroṕıa, e se a hai, de que tipo é.

(b) Segundo esto, ¿que corrección lle debeŕıa prescribir o optometrista?

5. Dispoñemos dun retinoscopio co que podemos simular espello plano e espello cóncavo. Empregámolo
para determinar a ametroṕıa de dous suxeitos A e B a unha distancia de traballo de 65 cm.
Anotamos a lente colocada diante do ollo do suxeito e a dirección do movemento en cada caso,
obtendo:

Suxeito A:

Cunha lente de +2 D ⇒ desprazamento directo

Cunha lente de +3 D ⇒ desprazamento inverso

Suxeito B:

Cunha lente de +3 D ⇒ desprazamento directo

Cunha lente de +2.5 D ⇒ desprazamento inverso

¿Son posibles ámbolos dous casos? Xustifica as respostas e, se é posible, indica que corrección lle
corresponde a cada caso.

6. Un alumno en prácticas realiza unha retinoscoṕıa sobre un ollo artificial cunha lente de traballo de
+2 D, determinando que a ametroṕıa é de –2.5 D. O monitor de prácticas que o acompaña indicalle
que o valor real da ametroṕıa simulada nese ollo é de –3 D e que a causa do erro é que a distancia
entre o alumno e o ollo non era a axeitada.

(a) ¿Cal era a distancia entre o alumno e o ollo artificial e polo tanto o seu erro de posicionamento?

(b) ¿Que erro teŕıa cometido na medida da ametroṕıa se a distancia de traballo fose 67 cm e
cometese o mesmo erro de posicionamento que no apartado anterior?
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7. Un alumno en prácticas realiza unha retinoscoṕıa sobre un ollo artificial no que se simula unha
ametroṕıa de +4 D. O monitor ind́ıcalle que utilice dúas distancias de traballo: 50 cm e 1 m.
Seguindo as indicacións o alumno realiza dúas medidas, pero en ámbolos dous casos, por erro, se
sitúa 10 cm máis achegado do debido.

(a) ¿Cal será o valor obtido da ametroṕıa en cada medida?

(b) ¿E se se tivese situado 10 cm máis lonxe do debido?

8. Un alumno en prácticas realiza unha retinoscoṕıa ó seu monitor supostamente a 67 cm, obtendo
unha medida da ametroṕıa de +3.5 D. Para comprobar a medida decide repetila pero esta vez cunha
distancia de traballo de 1 m. Observa satisfeito que o valor da ametroṕıa que obtén é o mesmo.
Sen embargo o monitor informao de que ese valor é incorrecto; que no primeiro caso se achegou
15 cm máis do debido, e que forzosamente na segunda medida tamén estimara mal a distancia de
traballo.

(a) ¿Cal é a ametroṕıa real do monitor?

(b) ¿Cantos cent́ımetros se desprazou o alumno na segunda medida respecto da distancia de tra-
ballo que créıa estar empregando?

9. Nun exame práctico entrégase a un alumno un ollo artificial cunha ametroṕıa que deberá determinar
cun retinoscopio. Un chivatazo dun compañeiro ind́ıcalle que a ametroṕıa simulada é de 1 D, pero
unha severa mirada do profesor interrumpe prematuramente esta v́ıa de información. Resignado,
o alumno procede a medir a ametroṕıa e decide utilizar unha distancia de traballo de 50 cm. Tras
varias medidas o alumno consigue por fin o valor de corrección que persegúıa: +1 D. Sen embargo
a ametroṕıa simulada era –1 D e suspende esa práctica. A causa máis probable do seu erro é que
realizase a medida a unha distancia de traballo distinta da que créıa estar utilizando.

(a) ¿Cal foi a distancia de traballo real?

(b) Se tivese medido –3 D, ¿cal teŕıa que ser a distancia de traballlo real?

(c) Segundo esto, ¿cando é maior o erro das medidas retinoscópicas, ó achegarse de máis ou o
alonxarse de máis? Razóese.


