
Instrumentos optométricos e axudas á baixa visión

Práctica de laboratorio: Frontofocómetro de pantalla

Obxectivo

Deseño dun frontofocómetro de pantalla sobre dun banco óptico e medida da potencia dunha serie de
lentes esféricas descoñecidas co frontofocómetro construido.

Material

• Un banco óptico e sopotes diversos

• Unha fonte de luz

• Un ret́ıculo

• Dúas lentes positivas: unha de focal corta e outra de focal longa

• Lentes esféricas diversas

• Unha pantalla

Introducción

O frontofocómetro é un instrumento que permite determinar a potencia frontal posterior dunha lente. En
concreto o frontofocómetro de pantalla consta básicamente dunha lente obxectivo, unha pantalla situada
no seu plano focal imaxe, unha lente de gran potencia —que se utilizará como sistema colimador— e un
test móbil situado diante de todo o sistema. Na posición de repouso o test está no foco obxecto da lente
colimadora e a imaxe final enfocada na pantalla.

A lente problema introdúcese no sistema de tal xeito que o seu vértice posterior coincida sobre o foco
imaxe do sistema colimador. Para recuperar unha imaxe ńıtida sobre da pantalla haberá que desprazar o
test fóra da súa posición inicial. O sentido do desprazamento está relacionado co signo da lente a medir
e a distancia que se debe desprazar o test depende da potencia da lente.

Procedemento

• Coas dúas lentes positivas, a pantalla e o ret́ıculo constrúase un fontofocómetro según a descripción
da introducción. Utiĺıcese a lente de maior potencia como sistema colimador e a outra como
obxectivo.

• Dedúzase a expresión teórica que relaciona o desprazamento do test coa potencia da lente que se
desexa medir.

• Utiĺıcese o frontofocómetro construido para determinar a potencia de polo menos catro lentes: dúas
positivas e dúas negativas. Para cada unha das lentes realizaránse polo menos tres medidas.

• Mı́danse as lentes cun frontofocómetro comercial, e compárense os resultados.

No informe de prácticas deberán incluirse marchas de raios completas explicando as deduccións
teóricas realizadas. Os resultados experimentais deberán ir acompañados das análises de incertezas
correspondentes.


