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19. SKIASKOPIA 
 
1. Wstęp 
W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie 
krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników za-
łamania ośrodków, przez które światło przechodzi są takie, że jeżeli oko nie ako-
moduje, to równoległa wiązka światła padająca na oko jest skupiana na jego siat-
kówce. W oku niemiarowym brak takiej korelacji. Skutkiem tego równoległa 
wiązka światła może być ogniskowana przez nieakomodujący układ optyczny ta-
kiego oka przed lub za siatkówką. Wyróżnia się następujące rodzaje niemiarowo-
ści oka: 

 dalekowzroczność, 
 krótkowzroczność, 
 astygmatyzm. 

Na ryc. 1. pokazano bieg promieni równoległych do osi optycznej oka w przy-
padku nieakomodującego oka miarowego, dalekowzrocznego i krótkowzrocznego. 

W celu określenia niemiaro-
wości oka musimy określić 
położenie ogniska jego układu 
optycznego, które zależy od 
zdolności skupiającej D oka . 
Zdolność skupiająca układu 
optycznego jest równa od-
wrotności jego ogniskowej ob-
razowej f. Jednostką miary 
zdolności skupiającej jest 
dioptria (dptr), gdy długość 
ogniskowej wyrażona jest w 
metrach. Na przykład: so-
czewka skupiająca o 
f = 20 cm na zdolność sku-
piającą +5 dptr, podczas gdy 
soczewka rozpraszająca o 
f = -50 cm ma zdolność sku-

piającą -2 dptr. 
 Jeżeli układ optyczny składa się z dwóch soczewek o zdolnościach skupiają-
cych D1 i D2 umieszczonych jedna za drugą na wspólnej osi optycznej w odległo-
ści d od siebie, to jego zdolność skupiająca wynosi: 
 2121 DDdDDD   (1) 

 

Ryc. 1. Ognisko obrazowe F nieakomodującego oka mia-
rowego znajduje się na siatkówce. Dla nieakomodującego 
oka dalekowzrocznego ognisko to położone jest za siat-
kówką, natomiast dla krótkowzrocznego przed siatkówką. 

oko miarowe 

oko dalekowzroczne 

oko krótkowzroczne 

F' 

F' 

F' 
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2. Refrakcja oka 
Miarą niemiarowości wzroku jest wielkość zwana refrakcją. Refrakcja R oka jest 
zdefiniowana jako odwrotność odległości sD punku dalekiego oka od oka: 

 
Ds

R 1
  (2) 

Punkt daleki oka to punkt leżący na osi optycznej oka, którego ostry obraz po-
wstaje na siatkówce bez wysiłku akomodacyjnego. Inaczej mówiąc, przedmiot 
umieszczony w punkcie dalekim oka widzimy ostro, jeśli oko nie akomoduje. Po-
łożenie punktu dalekiego oka miarowego i oka obarczonego wadami przedstawio-
no na ryc. 2. Na rysunku tym pokazano także, w jaki sposób układ optyczny nie-
akomodującego oka tworzy obraz tego punktu na siatkówce. 

Zatem punkt daleki oka znajduje się: 
a) dla oka miarowego w nieskończoności, a refrakcja takiego oka jest równa ze-

ru (R = 0), 
b) dla oka dalekowzrocznego w skończonej odległości za okiem, a refrakcja ta-

kiego oka jest dodatnia (R > 0), 

 
Ryc. 2. Położenie punktu dalekiego D oraz bieg promieni wychodzących z niego w przypadku 
nieakomodującego oka: miarowego - a), dalekowzrocznego – b) i krótkowzrocznego - c). F ozna-
cza położenie ogniska obrazowego oka nieakomodujacego natomiast D jest obrazem punktu dale-
kiego utworzonym przez układ optyczny tego oka. Odległość punktu dalekiego oka mierzy się od 
soczewki oka do tego punktu. Ponadto, jeśli tak mierzona odległość sD jest „zgodna” z biegiem 
promieni światła to jest dodatnia, jeśli jest przeciwna nadaje się jej wartość ujemną. Zgodnie z tą 
umową odległość punktu dalekiego oka krótkowzrocznego od oka jest ujemna. 

R = 0 oko miarowe 

sD =  

D'  
F'  

R > 0 oko dalekowzroczne 
D 

sD > 0 

D'  

F'  

R< 0 oko krótkowzroczne 
sD < 0 

D' 
F' 

D 

a) 

b) 

c) 
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c) dla oka krótkowzrocznego w skończonej odległości przed okiem, a refrakcja 
tego oka jest ujemna (R < 0). 

Warto zwrócić uwagę na położenie punktu dalekiego oka dalekowzrocznego, 
znajduje się on za siatkówką i jest przedmiotem pozornym dla tego oka. 
 Refrakcja oka jest w przybliżeniu równa zdolności skupiającej soczewki, któ-
ra łącznie z układem optycznym oka powoduje, że równoległa wiązka promieni 
zostaje skupiona bez wysiłku akomodacyjnego dokładnie na siatkówce. Innymi 
słowy, jest równa zdolności skupiającej soczewki korygującej tę wadę wzroku. 
Zatem gdy refrakcja R = 0 to oko nie wymaga żadnej korekcji, podczas gdy oko o 
refrakcji np. -2 dptr wymaga soczewki rozpraszającej o zdolności skupiającej 
-2 dptr. 
 
3. Skiaskopia statyczna 
Skiaskopia statyczna1 jest obiektywną metodą pomiaru refrakcji oka. Najprostszy 
skiaskop stanowi lusterko z otworem w środku. Światło lampy kierujemy przy 
pomocy lusterka skiaskopu na źrenicę oka osoby badanej (ryc. 3a). Układ 
optyczny oka tworzy na siatkówce obraz źródła światła w postaci plamki S. Jed-
nocześnie lusterko skiaskopu oświetla też część twarzy pacjenta. Obrót lusterka 

                                                   
1 Oprócz skiaskopii statycznej, w której oko nie akomoduje znana jest również skiaskopia dyna-
miczna, gdzie oceny niemiarowości dokonujemy dla oka akomodującego, obserwującego przed-
miot umieszczony w niewielkiej odległości przed okiem. 

 Ryc. 3. Lusterko skiaskopu kieruje światło na twarz pacjenta. Na siatkówce powstaje obraz źró-
dła światła – plamka S – a). Kierunki ruchu lusterka i plamki S na siatkówce jest taki sam niezależ-
nie od wady wzroku – b). 

S S 

promienie tworzące 
plamę światła na twarzy 

pacjenta 

lusterko 

źródło 
światła 

promienie tworzące 
plamę światła na siat-

kówce pacjenta 
a) b) 

źródło 
światła 
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powoduje ruch plamki S na siatkówce (ryc. 3b). Kierunek ruchu tej plamki, bez 
względu na to czy oko jest miarowe czy też nie, jest taki sam jak kierunek ruchu 
lusterka i kierunek ruchu światła oświetlającego twarz pacjenta. Światło po odbi-
ciu od dna oka powtórnie przechodzi przez układ optyczny oka, który tworzy jego 
obraz S'. Obraz ten jest obserwowany przez badającego poprzez otwór w luster-
ku. Gdy używamy światła białego to obserwowany obraz S' ma barwę czerwono-
żółtą. 
 Kiedy badane oko nie akomoduje, a plamka S, dzięki ruchom lusterka, poru-
sza się prostopadle do osi optycznej oka, badający może zaobserwować jeden z 
trzech opisanych niżej przypadków: 
 I. W przypadku oka dalekowzrocznego ogniskowa układu optycznego nieako-
modującego oka jest dłuższa niż odległość soczewka – siatkówka a ognisko obra-
zowe F' położone jest za siatkówką (ryc. 4). Ponieważ plamka S (przedmiot) 
znajduje się pomiędzy układem optycznym oka a jego ogniskiem, to jej obraz S' 
jest obrazem prostym i pozornym plamki S, utworzonym przez ten układ. Ruch 
plamki S', jest zatem identyczny z kierunkiem ruchu plamki S, czyli również iden-
tyczny z kierunkiem ruchu skiaskopu. 

 II. Dla oka krótkowzrocznego ogniskowa nieakomodującego układu optycznego 

 

Ryc. 5. Krótkowzroczność – obraz S plamki S porusza się w kierunku przeciwnym niż plamka S. 

S 

S’ 
F 

oko badającego 

f  

 

Ryc. 4. Dalekowzroczność - obraz S' plamki S porusza się w tym samym kierunku co plamka S. 

S 
S 

F 

f 

oko badającego 
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oka jest krótsza niż odległość soczewka – siatkówka (ryc. 5). W takiej sytuacji 
obraz przedmiotu znajdującego się na siatkówce jest rzeczywisty i odwrócony. 
Zatem kierunek ruchu obrazu S' jest przeciwny do kierunku ruchu plamki S. 
 III. Dla oka miarowego, ognisko nieakomodującego układu optycznego oka 
znajduje się na siatkówce (ryc. 6) i plamka S znajduje się w ognisku tego układu. 
Zatem jej obraz S' „powstaje w nieskończoności”. Do oka badającego dociera 
równoległa wiązka światła. Badający siedząc w pewnej odległości przed pa-

cjentem będzie mógł zobaczyć obraz plamki S, jeśli umieści tuż przed badanym 
okiem odpowiednio dobraną soczewkę kompensującą, która skupi wiązkę światła 
na jego źrenicy (ryc. 7). Wtedy, w trakcie ruchów skiaskopu, badający zauważy 
charakterystyczne „wypełnienie źrenicy” badanego oka światłem. 

 Odległość L, z jakiej badający wykonuje obserwacje jest w przybliżeniu rów-
na długości jego ramienia i wynosi od 0,5 do 0,7 m. Światło odbite od siatkówki 
pacjenta skupi się na oku badającego, gdy tuż przed badanym okiem umieszczona 
zostanie wspominania soczewka kompensująca. Zdolność skupiająca soczewki 
kompensującej Dkom jest równa odwrotności odległości L: 

 

Ryc. 6. Oko miarowe - obraz plamki S oglądany przez układ optyczny badanego oka „powstaje” w 
nieskończonej odległości od oka. 

oko badającego 

S 
F 

f 

 

Ryc. 7. Soczewka kompensująca o ogniskowej L skupia wiązkę światła na źrenicy oka badające-
go.  

S 
F 

f 

oko badającego 

L 

soczewka 
kompensująca 
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L

D 1
kom   (3) 

Dla wspomnianych wcześniej odległości L, badający powinien użyć soczewki 
kompensującej o zdolności skupiającej równej odpowiednio +2,0 i około 
+1,5 dptr. Jeśli miarowe (R = 0 dptr), nieakomodujące oko jest badane z odle-
głości 0,5 m to, po umieszczeniu przed okiem soczewki +2,0 dptr, badający zo-
baczy charakterystyczne wypełnienie światłem źrenicy tego oka. Gdy badane jest 
nieakomodujące oko niemiarowe to efekt wypełnienia zostanie uzyskany po 
umieszczeniu tuż przed nim soczewki o odpowiedniej, innej zdolności skupiającej 
D. Umieszczenie tej soczewki powoduje, że układ złożony z badanego oka 
i wspomnianej soczewki zachowuje się jak oko miarowe. Badający oceni, że re-
frakcja tego oka jest równa R = D - 2 dptr, gdyż musi uwzględnić fakt wykony-
wania obserwacji z odległości 0,5 m. 
 W ogólności, refrakcja badanego oka jest równa różnicy pomiędzy zdolno-
ścią skupiającą D soczewki umieszczonej przed badanym okiem, przy której ob-
serwowano ”wypełnienie” i zdolności skupiającej soczewki kompensującej Dkom 
właściwej dla odległości, z której wykonywano badanie: 
 komDDR   (4) 

 W trakcie badania metodą skiaskopii soczewki powinny być umieszczone  
w takiej odległości od oka, w jakiej znajdować się będą szkła korekcyjne w okula-
rach. Trzeba pamiętać, aby w trakcie badania odległość badającego od oka bada-
nej osoby była stała. Należy również zadbać o to, by badane oko nie ako-
modowało – badany winien w czasie pomiarów obserwować przedmiot umiesz-
czony w odległości co najmniej 6 – 7 m od niego. Zachowanie wymienionych wa-
runków pozwala na eliminację najważniejszych źródeł błędów tej metody pomiaru 
refrakcji oka. 
 
4. Przebieg ćwiczenia 
1. Wyznaczyć położenie ogniska soczewki skupiającej (użyć np. soczewki  

o D = +10 dptr). Ustawić przedmiot (np. koniec długopisu) w odległości od 
soczewki większej niż ogniskowa a następnie w odległości mniejszej niż 
ogniskowa. Poruszając przedmiotem prostopadle do osi optycznej soczewki, 
porównać kierunki ruchu przedmiotu i jego obrazu obserwowanego przez so-
czewkę w obu przypadkach. Opisać i wyjaśnić wyniki obserwacji. 

2. Ustawić model oka w odległości równej długości ramienia od siebie. Następ-
nie ustawić model oka tak, aby symulował oko krótkowzroczne o refrakcji 
np. - 3 dptr. Przy pomocy skiaskopu skierować na model wiązkę światła. Po-
ruszać skiaskopem tak aby plamka oświetlająca model oka poruszała się w 
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kierunku pionowym (góra - dół) lub poziomym (lewo – prawo). Obserwować 
przez otwór skiaskopu ruch obrazu plamki utworzonej na siatkówce modelu 
oka. Porównać kierunek ruchu obrazu plamki z kierunkiem ruchu skiaskopu. 
Opisać wyniki obserwacji. 

3. Ustawić model oka tak, aby symulował oko dalekowzroczne o refrakcji np. 
+ 3 dptr. Powtórzyć czynności z punktu 2. 

4. Ustawić model oka tak aby symulował oko miarowe. Powtórzyć czynności z 
punktu 2. Wstawić przed model oka soczewkę o zdolności skupiającej +1,5 
dptr lub +2 dptr, w zależności od długości ramienia. Ponownie powtórzyć 
czynności z punktu 2 i zanotować wynik obserwacji. 

5. Ustawić model oka tak, aby symulował oko dalekowzroczne o wybranej 
przez badającego wartości refrakcji. Metodą skiaskopii wyznaczyć wartość 
refrakcji modelu. Porównać otrzymany wynik z ustawioną wcześniej warto-
ścią R. 

6. Ustawić model oka tak, aby symulował oko miarowe. Ustawić przed nim so-
czewkę o nieznanej zdolności skupiającej. Wyznaczyć refrakcję układu. 

7. Wyznaczyć metodą skiaskopii refrakcję oka partnera. Obliczyć położenie 
punku dalekiego i zdolność skupiającą soczewki korekcyjnej. 

8. Powtórz czynności z punktu 7 dla oka akomodującego. Badany winien obser-
wować punkt umieszczony w odległości około 0,5 m, np. twarz badającego. 


