A szem optikája
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1

Bevezetés

A mérésben az emberi szem néhány fontos és érdekes paraméterét határozzuk meg
hagyományos távolságmérő eszközöket alkalmazva (vonalzó és mérőszalag).
1. Akkomodációs képesség. A legtávolabbi ill. a legközelebbi még éppen élesen látott
tárgy távolsága az ún. távolpont ill. közelpont. Ezeket kísérletileg megmérjük vagy
megbecsüljük, majd kiszámoljuk az akkomodációs képesség dioptriában kifejezett
értékét.
2. Látásélesség. Szemünk legfontosabb tulajdonsága az élesen látás, melyet sokféle
fizikai, biológiai tényező befolyásolhat. A sárgafolt az a hely a retinán, melynek
közepén a látásélesség a legnagyobb. A mérés során az ún. Landolt gyűrűk segítségével
ki-ki megmérheti saját szemének látásélességét szemüveggel, kontaktlencsével vagy
anélkül.
3. A vakfolt mérete és a sárgafolttól való távolsága. Mindenkinek van ún. vakfoltja a
retinán, ahonnan hiányoznak a receptorsejtek, így az odavetülő képet nem érzékeljük.
A mérés során megállapíthatjuk, hol helyezkedik el a vakfolt a sárgafolthoz viszonyítva,
és mekkora az átmérője.
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Az akkomodáció

Amikor a figyelem valamely tárgyra irányul vagy rögzül, akkor a szem normálisan úgy áll be,
hogy a tárgyról érkező fénysugarak a sárgafoltra (macula lutea), pontosabban annak központi
részére fovea centralis-ra essenek. Az itt keletkező kép azonban nem feltétlenül éles.
Amikor a sugártest ernyedt állapotban van (1. ábra), akkor az optikailag normális szem a
párhuzamosan beérkező fénysugarakat az ideghártyán (retina) gyűjti össze.
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1.

ábra: A szemlencse akkomodációja

Ilyenkor csak a nagyon messze lévő tárgyakról keletkezik éles kép a retinán. Mindaddig, amíg
az ernyedtség fennáll, a közeli tárgyakról érkező sugarak a retina mögött fókuszálódnak,
következésképpen elmosódottan látszanak. A szemlencse görbületének, azaz törőképességének
növelésével elérhető, hogy a közeli tárgyakról érkező sugarak is a retinán gyűljenek össze.
Mindkét esetben teljesül a leképezés törvénye:
𝑛

𝐷=𝑘+

𝑛′
𝑘

,

ahol D a szem összes törőképessége dioptriában (1/m), t ill. k a tárgy ill. a kép távolsága (m), n
a tárgy közegének törésmutatója (általában levegő, n = 1), és n’ az üvegtest törésmutatója.
Mivel k, n és n’ nem változik, különböző tárgytávolságok éles leképezése különböző dioptriájú
akkomodált szemet igényel.
A lencsegörbület növelésének folyamatát akkomodációnak nevezzük. Nyugalomban a
gyűrű alakú ciliáris izomzat elernyedt állapotban van, és a lencsefüggesztő (zonula) rostok
megfeszülve, ellapult alakban tartják a rugalmas szemlencsét (1. ábra). Amikor a tekintet közeli
tárgyra irányul, a ciliaris izomzat egy kisebb átmérőjű gyűrűt alkotva összehúzódik. A zonula
rostok elernyednek, és a lencse saját rugalmasságánál fogva domborúbbá válik. Az
akkomodáció aktív izommunkát követel, a ciliaris izomzat valójában a test egyik legjobban
igénybevett izma. A lencsegörbület növelhetőségének foka természetesen korlátozott. Azt a
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szemhez legközelebb eső pontot, amelyet akkomodációval még élesre tudunk állítani, a látás
közelpontjának (tp) nevezzük. Ekkor a legnagyobb a szem törőképessége:
𝑛

𝑛′

𝐷𝑝 = 𝑡 + 𝑘 .
𝑝

Azt a szemtől legtávolabbra eső pontot, amelyet a teljesen ellazult (akkomodálatlan) szem még
élesen lát, a látás távolpontjának (tr) nevezzük. Ekkor a legkisebb a szem töröképessége:
𝑛

𝑛′

𝐷𝑟 = 𝑡 + 𝑘 .
𝑟

Az akkomodációs képesség, vagy szélesség a legnagyobb és legkisebb törőképesség
különbsége:
1

1

𝑝

𝑡𝑟

𝐷 = 𝐷𝑝 − 𝐷𝑟 = 𝑡 −

.

A felnőttkori normális látásélesség tartománya tp = 25 cm-től (a közelpont kb. 45 éves korban
rövidül ekkorára) végtelenig terjed. Az ennek megfelelő akkomodációs szélesség:
1

𝐷 = 0,25 −

1



= 4 − 0 = 4 𝑑𝑝𝑡.

Gyermekkorban azonban a közelpont normálisan akár 7 cm is lehet, ami 13 dpt akkormodációs
képességnek felel meg.
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A szem látószöghatára, felbontóképessége

A szem több törőfelülettel rendelkező bonyolult optikai rendszer. Az optikai képalkotás
szempontjából azonba jól helyettesíthető a sokkal egyszerűbb, ún. „redukált” szemmel.
A redukált szem egyetlen törőfelülettel rendelkező homogén test (2. ábra).
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2.ábra: A redukált szem képalkotása

A redukált szem törésmutatója n = 1,34, a törőfelület görbületi sugara r = 5,1 mm, görbületi
középpontja a K csomópont, ami 17 mm-re helyezkedik el a sárgafolttól.
A redukált szem segítségével a 2. ábrán látható módon a képalkotás nagyon leegyszerűsödik.
A különböző távolságokban lévő tárgyakról ugyanakkora képet kapunk, ha a látószögük
megegyezik. (lásd különböző méretű nyilak). Látószög alatt a tárgy széleiről a K csomópontban
kereszteződő sugarak által bezárt  szöget értjük.
Azt a legkisebb látószöget, amelynél két különálló A és B pontot éppen meg tudunk
különböztetni egymástól, látószöghatárnak (α) nevezzük (3. ábra).
A normális vagyis látáshibákban nem szenvedő szem esetén ennek értéke kb. 1 szögperc (1’).
A látószöghatár egyénenként változó érték.
A szem felbontóképessége, vagy látásélessége (visus) a tényleges látószöghatárnak (α) a
normális 1’-es látószöghatárhoz viszonyított százalékban kifejezett értéke:
1(′)

látásélesség (visus) = 𝛼 (′) × 100%
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Ha tehát valakinek valóban α = 1’ a látószöghatára, akkor látásélessége 100%. Ha a látószöghatára α = 2’, akkor
látásélessége 50%, míg ha az átlagosnál jobban, pl. α = 0,8’ látószöghatárral lát, akkor látásélessége 125%. A
látásélesség a fovea centralisban a legnagyobb (kb. 100%), tőle távolodva csökken, a vakfolton pedig 0.

A látásélesség például különböző méretű ún. Landolt-gyűrűkkel mérhető, ahol az „a” méretű
rés felbontása szükséges ahhoz, hogy lássuk, milyen irányba mutat a gyűrű nyílása (3. ábra). A
tényleges látószöghatár egyenlő a legkisebb, még észlelhető gyűrűnyílás látószögével (α).

3.ábra: A látásélesség mértéke Landolt-gyűrű segítségével és a redukált szem felhasználásával. ”x” az a
távolság, amelynél a rést még éppen észleljük (torzított méretek!).

A látószöghatár a képalkotás geometriájából számítható ki (3. ábra). Mivel az α jóval kisebb,
mint 5°, ezért szögpercben (’) kifejezett értéke:

𝛼(′) ≅

𝑎
360 (°)
′
(𝑟𝑎𝑑) ×
× 60 ( )
𝑥
2(𝑟𝑎𝑑)
°

A látásélesség az egyénileg megmért x távolságból és a rés ismert méretéből az előbbi képlettel
számítható ki.
A látásélességet az alábbi tényezők befolyásolják:
1. A szemlencse és a szemgolyó alakjának, törőképességének torzulásai, melyek
életlen képet adnak a retinán (szférikus aberráció, kromatikus aberráció, asztigmatizmus
stb.).
2. A fényelhajlás során fellépő életlenség. Az optikailag hibátlan szemeknek sincs
pontszerű képalkotása. A képpontok a fény hullám-természete miatt szóródási körökből,
6

ún. Airy korongokból állnak (4. ábra). Minél kisebb a pupilla aktuális átmérője, annál
nagyobbak az Airy korongok, és annál rosszabb lesz a retinára vetülő kép élessége is.
Ez látszólag ellentmond a tapasztalatnak, ti., hogy erős fényben élesebben látunk. Ilyenkor azonban a szűk
pupilla kizárja a szem törőfelületeinek esetleg tökéletlen külső részeit, valamint a mélységélesség és
kontraszt is nagyobb lesz.

3. A retina különálló, véges méretű fényérzékelő egységekből, csapokból és
pálcikákból áll, amelyek anatómiai sűrűsége meghatározza az elérhető látásélességet
(5. ábra).

4.ábra: A szem felbontóképessége hullámoptikai szempontból (torzított méretek!)
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5.ábra: A sárgafolt mikroszkópi képe. Az eltérő színű foltok a különböző hullámhossz-érzékenységű
csapokat mutatják.

A retina fovea centralis-beli metszetét mikroszkóp alatt elég erősen felnagyítva a csapreceptorok méhsejtekhez hasonló elrendezésben, szorosan helyezkednek el (5. ábra).
A 6. ábrán az első ábrasor a három különböző távolságból leképezett Landolt-gyűrű geometriai
optikai képét mutatja a fovea centralis receptormezőjén. Ilyen képek optimális körülmények
között sem keletkezhetnek, a fényelhajlás ismert homályosító hatása miatt.
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6.ábra: A Landolt-gyűrű ingerületi képe a fovea centralis csapjain. A geometriai kép csupán absztrakció. Az
ábra hullámoptikai képe 3,5 mm-es pupillaátmérőt modellez.

A retinára vetült valóságos, hullámoptikailag korrekt és kissé elkent gyűrűképeket a második
ábrasor mutatja.
A retina ingerületi képe (harmadik ábrasor) azt mutatja, hogy a Landolt-gyűrű akkor okoz
csaponként éppen elkülöníthető aktivációt, amikor a rés képének mérete azonos a csap
átmérőjével (középső ábraoszlop).
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A pupilla átmérője a fényviszonyoktól függően 2 mm-től 8 mm-ig változhat. A retinán
keletkező kép hullámoptikai elmosódása a pupilla átmérőjétől függ. Minél kisebb a pupilla
mérete, annál nagyobb mértékű a fényhullámok elhajlása és a kép elhomályosodása is. A szem
evolúciója során a csapok sűrűsége a fovea centralisban úgy alakult ki, hogy a fényelhajlás a
legkisebb pupillaátmérőnél se okozzon jelentős elhomályosodást. Itt a csapok átmérője ill. a
szoros illeszkedés miatt egymástól való távolságuk átlagosan 2 m. Kiszámítható, hogy a
fényelhajlás erős fényben (közel minimális pupillaátmérőnél) alig okoz a csapok méreténél
nagyobb életlenséget.
A retinán kétféle fényérzékelő sejt található (7. ábra). A nappali (fotópiás) látásért a csapok, az
éjszakai (szkotópiás) látásért a pálcikák felelnek. A csapok a foveában koncentrálódnak, itt
pálcikák nem találhatók. Ennek megfelelően a látásélesség a fovea centralisban a legnagyobb.
A retina perifériás részén a pálcikák nagy sűrűségben helyezkednek el, azonban a pálcikák idegi
összekapcsolódása (konvergencia) miatt a látásélesség mégis alacsony értékű.

7.ábra: A receptorok és a látásélesség eloszlása az ideghártyán

10

4

A vakfolt és sárgafolt

Az információt az agyba továbbító idegrostok a vakfolton haladnak keresztül a retinán. A
vakfolt elhelyezkedése a sárgafolthoz képest a 8. ábrán látható.

8.ábra: A sárgafolt és a vakfolt elhelyezkedése a normális retinán

A vakfolt jelenlétét a normális látás esetén nem érzékeljük, ugyanis a vakfoltra eső hiányzó
képrészletet az agy annak környezetével pótolja ki. Azonban egy egyszerű ábra segítségével
mégis könnyedén kimutatható a jelenléte (M2. ábra, a két jel távolsága d = 60 mm).
Bal szemmel a keresztre nézve található egy olyan x távolság, amelynél a piros pont eltűnik.
Ekkor a pont képe éppen a vakfoltra esik (9. ábra).

9. ábra: A vakfolt sárgafolttól való távolságának meghatározása

A fenti adatokból és a redukált szem képtávolságából, mm-ben számolva:
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𝑑 𝑑′
=
𝑥 17
A piros pont eltűnésekor és előbukkanásakor mért x1 és x2 távolságokból a vakfolt bal és jobb
szélének d’1 és d’2 távolsága a sárgafolttól kiszámítható:
60

d’1 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)
1

ill.
60

d’2 = 17 𝑥 (𝑚𝑚).
2
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Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk akkomodációnak és akkomodációs képességnek?
2. Definiálja a szem törőképességét (dioptriáját), nevezze meg a mértékegységét!
3. Mit nevezünk közel- és távolpontnak?
4. Mi a szem látószöghatára?
5. Mi a szem feloldóképessége?
6. Mit nevezünk vakfoltnak?
7. Mit nevezünk sárgafoltnak?
8. A retina mely fényérzékelő sejtjei felelősek a nappali (= színlátás) és a szürkületi
látásért? Hogyan oszlanak el az ideghártyán?
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A mérés menete

1. Az akkomodációs képesség egyéni meghatározása:
Feladat: Hosszméréssel határozza meg a saját szeme közel- (tp), ill. távolpontját (tr)!
Számítással határozza meg az akkomodációs képességét (D)!

𝐷 = 𝐷𝑝 − 𝐷𝑟 =

1
1
−
𝑡𝑝 𝑡𝑟

A mérés a közelpont esetén 30 cm-es műanyag vonalzóval, ill. mérőszalaggal történhet. A
távolpont meghatározása mérőszalaggal, vagy nagyobb távolság esetén becslés alapján történik.
Aki szemüveget visel, puszta szemmel (bal és jobb) is megmérheti közel-, ill. távolpontját.
2. A látásélesség egyéni meghatározása:
Feladat: Határozza meg saját látószöghatárát (α, szögpercben) Landolt-ábra segítségével!
További számítással határozza meg látásélességét (%)!

M1. ábra: A Landolt-gyűrűket ábrázoló tábla képe (100%-os méret)

A méréshez az M1. ábrán látható különböző méretű és irányítottságú Landolt-gyűrűket ábrázoló
függőlegesen elhelyezett, jól megvilágított táblát használjuk. Célszerű a pirossal kiemelt a =
0,4 mm-es nyílású gyűrűk sorozatát megfigyelni. A személy először álljon közel az ábrához,
hogy jól lássa még a legkisebb méretű sort is, aztán lassan távolodjon mindaddig, amíg a 0,4
14

mm-es gyűrűk rései éppen eltűnnek, ill. ellenpróbában, éppen előjönnek. Ekkor mérjük meg a
szem és az ábra távolságát (x) mérőszalaggal. Aki szemüveget visel, puszta szemmel (bal és
jobb) is megmérheti az x távolságot.
360 (°)

𝑎

𝛼(′) ≅ 𝑥 (𝑟𝑎𝑑) ×

2(𝑟𝑎𝑑)

látásélesség (visus) =

1(′)
𝛼 (′)

′

× 60 (°),

× 100%.

2. A vakfolt méretének és a sárgafolttól való távolságának egyéni meghatározása.
Feladat: Határozza meg saját szeme vakfoltjának méretét és távolságát a sárgafolttól!

M2 ábra: A bal szem vakfoltjának kimutatására szolgáló ábra. A két jel távolsága
d = 60 mm.

Letakart jobb szemnél figyeljük bal szemmel a piros keresztet (M2. ábra) és fejünket a lapra
merőleges irányban addig közelítsük, amíg az ábra piros pontja el nem tűnik, majd tovább, amíg
újra elő nem bukkan. A szem és a lap távolságát mérjük meg a 30 cm-es vonalzóval mindkét
esetben (x1 és x2 mm-ben). A kapott d’1 és d’2 távolságokból a vakfolt horizontális átmérője d’,
ill. a vakfolt középpontjának a fovea centralistól való távolsága kiszámítható.
60

d’1 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)
1

60

d’2 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)
2

15

𝑑′ = 𝑑′2 − 𝑑′1.
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Mintajegyzőkönyv
A szem optikája

Név:
Csoport:
Dátum:

Feladatok:
1. Az akkomodációs képesség egyéni meghatározása
2. A látásélesség egyéni meghatározása
3. A vakfolt méretének és a sárgafolttól való távolságának meghatározása
1. feladat: Mérje meg vonalzó segítségével azt a legrövidebb távolságot, ahonnan még élesen
látja egy nyomtatott szöveg betűit! Ebből és a becsült távolpontból határozza meg az
akkomodációs képességet!

Bal szem

Közelpont (tp,)

0,15 m

Dipotria (Dp = 1/tp)

6,67 1/m

Távolpont (tr,)

0,94 m

Dipotria (Dr = 1/tr)

1,06 1/m

Akkomodációs képesség

5,61 1/m

(D= Dp - Dp)

Jobb szem

Közelpont (tp,)

0,16 m

Dipotria (Dp = 1/tp)

6,25 1/m

Távolpont (tr,)

0,92 m

Dipotria (Dr = 1/tr)

1,09 1/m

Akkomodációs képesség

5,16 1/m

(D= Dp - Dp)

16

2. feladat: A Landolt-gyűrűk segítségével határozza meg szemei látószöghatárait és
látásélesség értékeit (M1. ábra)!
A rés mérete a Landolt-gyűrűn: a = 0,4 mm
látószöghatár
mért távolság

𝒂

𝟑𝟔𝟎 (°)

𝒙

𝟐(𝒓𝒂𝒅)

(𝜶(′) ≅ (𝒓𝒂𝒅) ×

′

× 𝟔𝟎 ( )
°

látásélesség (visus) =

Bal szem

1300 mm

1,06’

94 %

Jobb szem

1600 mm

0,86’

116%

𝟏(′)
𝜶 (′)

× 𝟏𝟎𝟎%

3. feladat: Az M2. ábra segítségével határozza meg a vakfolt sárgafolttól való távolságát és
átmérőjét! A vizsgálatot jobb szemének letakarásával végezze!
mért távolság eltűnéskor (x1,)
60

220 mm

d’1 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)

4,64 mm

mért távolság

180 mm

1

eltőbukkanáskor (x2,)
60

d’2 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)

5,67 mm

A vakfolt átmérője

1,03 mm

2

𝒅′ = 𝒅′𝟐 − 𝒅′𝟏
A vakfolt és sárgafolt

5,155 mm

középpontjainak távolsága
(d’1+ d’2)/2

17
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Hallgatói jegyzőkönyv
A szem optikája

Név:
Csoport:
Dátum:

Feladatok:
1. Az akkomodációs képesség egyéni meghatározása
2. A látásélesség egyéni meghatározása
3. A vakfolt méretének és a sárgafolttól való távolságának meghatározása
1. feladat: Mérje meg vonalzó segítségével azt a legrövidebb távolságot, ahonnan még élesen
látja egy nyomtatott szöveg betűit! Ebből és a becsült távolpontból határozza meg az
akkomodációs képességet!
Közelpont (tp,)
Dipotria (Dp = 1/tp)
Távolpont (tr,)
Bal szem

Dipotria (Dr = 1/tr)
Akkomodációs képesség
(D= Dp – Dr)
Közelpont (tp,)
Dipotria (Dp = 1/tp)
Távolpont (tr,)

Jobb szem

Dipotria (Dr = 1/tr)
Akkomodációs képesség
(D= Dp – Dr)
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2. feladat: A Landolt-gyűrűk segítségével határozza meg szemei látószöghatárait és
látásélesség értékeit (M1. ábra)!
A rés mérete a Landolt-gyűrűn: a = 0,4 mm
látószöghatár
mért távolság

Bal szem

1300 mm

Jobb szem

1600 mm

𝒂

𝟑𝟔𝟎 (°)

𝒙

𝟐(𝒓𝒂𝒅)

(𝜶(′) ≅ (𝒓𝒂𝒅) ×

′

× 𝟔𝟎 ( )
°

látásélesség (visus) =

𝟏(′)
𝜶 (′)

× 𝟏𝟎𝟎%

3. feladat: Az M2. ábra segítségével határozza meg a vakfolt sárgafolttól való távolságát és
átmérőjét! A vizsgálatot jobb szemének letakarásával végezze!
mért távolság eltűnéskor (x1,)
60

d’1 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)
1

mért távolság
eltőbukkanáskor (x2,)
60

d’2 = 17 𝑥 (𝑚𝑚)
2

A vakfolt átmérője
𝒅′ = 𝒅′𝟐 − 𝒅′𝟏
A vakfolt és sárgafolt
középpontjainak távolsága
(d’1+ d’2)/2

4. feladat: Foglalja össze a kapott eredményeket, és néhány mondatban fogalmazza meg
konklúzióját!
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