
Instrumentos optométricos e axudas á baixa visión

Práctica de laboratorio: Queratómetro de miras fixas

Obxectivo

Montaxe dun queratómetro de miras fixas simplificado. Medida da curvatura dunha córnea esférica
simulada.

Material

• Un banco óptico e sopotes diversos

• Unha fonte de luz

• Un bloque compacto formado por un difusor cun disco opaco, un espello con orificio e unhas miras
fixas

• Esferas metálicas que simularán a primeira superficie do ollo

• Unha lente positiva

• Un biprisma

• Un ocular

Consellos de montaxe e orientacións espećıficas

• Coméncese por alinear o bloque difusor-espello-miras coa córnea simulada: deben estar á mesma
altura e a liña imaxinaria que pasa polo centro das miras e o centro do ollo debe ser paralela ó
banco óptico.

• Colóquese a fonte perpendicular ó banco óptico iluminando o mellor posible o difusor. Nesta
montaxe non toda a luz que provén do difusor e se reflicte no espello chega a iluminar a cornea.
Unha parte importante sofre unha segunda reflexion na superficie posterior das miras dando lugar
a un fondo de luz intensa que imposibilita totalmente a observación da córnea. Para eliminar este
fondo colócase sobre o difusor un disco opaco. A posición da imaxe virtual do disco despois das
dúas reflexións mencionadas debe de coincidir aproximadamente coa posición da córnea para obter
o fondo máis oscuro posible. Escóllase a distancia córnea-miras seguindo este criterio.

• A imaxe das miras que proporciona a córnea é virtual. Colóquese no banco a lente positiva (aprox.
15 cm. de focal) para que forme unha imaxe real desta imaxe virtual. Locaĺıcese a nova imaxe co
ocular. Este proceso é dificultoso dada a escasa cantidade de luz que provén das miras. É máis
doado atopar unha posición aproximada da imaxe real iluminando a córnea simulada directamente
coa fonte de luz. Unha vez localizada esta imaxe vólvese a fonte ó seu, e no ocular debe aparecer a
imaxe (posiblemente desenfocada) das miras. Axústese o enfoque.

• Introdúzase o biprisma no banco. Cando estea correctamente alineado duplicaráse a imaxe das
miras. Desprácese o biprisma ó longo do banco ata superpoñer as cruces das dúas imaxes.

• Atópese a relación teórica entre o radio de curvatura da córnea e os parámetros do instrumento:
posición dos elementos, focal da lente, ángulo de desviación do biprisma, etc.

• Mı́danse os parámetros que se consideren oportunos e calcúlese a partir deles o radio de curvatura
da córnea simulada. Para medir os ángulos de desviación do biprisma pódese usar un goniómetro.

• Mı́dase directamente o diámetro da esfera (por exemplo cun calibre) e compárense os resultados.

A memoria de prácticas debe incluir trazas de raios completas para apoiar o cálculo teórico. Os
resultados experimentais deben ir acompañados dos cálculos de incertezas correspondentes.
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Figura 1: Esquema da disposición dos elementos do queratómetro simplificado. Isto non é unha traza de
raios!


