
1

GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA 

TREBALL FINAL DE GRAU 

MESURA D’AMETROPIES ESFÈRIQUES 

MITJANÇANT OPTÒMETRES SUBJECTIUS 

URGELL GARRETA ISERN 

DIRECTOR/A: JAUME ESCOFET SOTERAS 
DEPARTAMENT: ÒPTICA GEOMÈTRICA I INSTRUMENTAL 

25 de juny del 2015 



3

GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

MESURA D’AMETROPIES ESFÈRIQUES 

MITJANÇANT OPTÒMETRES SUBJECTIUS 

RESUM 

Avui en dia existeixen autorefractòmetres que permeten mesurar l’ametropia d’un ull de forma 

automàtica i objectiva, però la història d’aquests aparells ha estat llarga. El primer refractòmetre 

que va apareixer va ser l’optòmetre de Scheiner. Més endavant vindrien, entre molts altres, 

l’optòmetre simple i l’optòmetre de Badal. En aquest treball s’han muntat aquests optòmetres en 

un banc òptic i s’han fet mesures de refracció a dues poblacions diferents, la primera a una 

mostra amb edats compreses entre 20 i 30 anys i la segona a una altra mostra d’edats compreses 

entre 50 i 60 anys. Les mesures obtingudes s’han comparat amb les realitzades en un gabinet 

optomètric, les quals han servit de referència. La primera limitació d’aquests optòmetres ha estat 

la incapacitat de mesurar l’astigmatisme. La segona limitació, només en els optòmetres de 

Scheiner i simple, ha estat l’efecte de l’acomodació en les mesures realitzades a la població més 

jove. La tercera limitació apareix en l’escala de potències. Aquesta no és lineal en els optòmetres 

de Scheiner i simple mentre si que ho és en el cas del de Badal. Finalment l’anàlisi estadístic dels 

resultats mostra que no hi ha diferències estadísticament significatives en cap de les 

comparacions realitzades, si bé l’anàlisi de l’error relatiu confirma els resultats obtinguts. 
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Hoy en día existen autorefractómetros que permiten medir la ametropía de un ojo de 
forma automática y objetiva, pero la historia de estos instrumentos ha sido larga. El 
primer refractómetro que apareció fue el optómetro de Scheiner. Más adelante vendrían, 
entre muchos otros, el optómetro simple y el optómetro de Badal. En este trabajo se han 
montado estos optómetros en un banco óptico y se ha mesurado la refracción a dos 
poblaciones diferentes, la primera a una muestra con edades comprimidas entre 20 y 30 
años y la segunda a otra muestra de edades comprimidas entre 50 y 60 años. Las 
medidas obtenidas se han comparado con las realizadas en un gabinete optométrico, 
que han servido de referencia. La primera limitación de estos optómetros ha sido la 
incapacidad de mesurar el astigmatismo. La segunda limitación, solo en el caso de los 
optómetros de Scheiner y el simple, ha sido el efecto de la acomodación en las medidas 
realizadas a la población más joven. La tercera limitación aparece en la escala de 
potencias. Esta no es lineal en los optómetros de Scheiner y el simple mientras que sí 
que lo es en el caso de Badal. Finalmente el análisis estadístico de los resultados 
muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las 
comparaciones realizadas, si bien el análisis del error relativo confirma los resultados 
obtenidos. 
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Nowadays, autorefractometers exist to measure automatically and objectively refractive 
errors of the eye, but the history of these devices has been long. The first refractometer 
that appeared was Scheiner’s optometer. Over the years, simple optometer and Badal’s 
optometer came out, among others. In this project, these optometers have been set up on 
a optic bench and measures have been done to two different populations, first in a sample 
aged between 20 and 30 years and the second one in a sample aged between 50 and 60 
years. The measurements obtained were compared with those made in an optic cabin, 
which have been used as a reference for the values. The first limitation of these 
optometers was the inability to measure astigmatism. Secondly, only with Scheiner’s and 
simple optometer, the effect of the accommodation affected the measurements made in 
the younger population. The third limitation appears in the power scale. In this one the 
scale does not seem to be lineal in Scheiner’s and simple optometer, whereas it does in 
Badal’s case. Finally, statistical analysis of the results shows that there aren’t statistically 
significant differences in any of the comparisons, although the relative error analysis 
confirms the results. 



MEASURE OF SPHERICAL AMETHROPIES WITH THE 

USE OF SUBJECTIVE OPTOMETERS

 

Summary 

An optometer is a device used in the clinical setting to assess about patients vision. In 
a visual examination, the device is used to measure accurately the refraction of the eye 
in order to determine the appropriate presc
optometers have been developing, since the actual automatic autorefractometer, which 
helps in measuring the refractive error of a patient automatically and objectively.

A pinhole is a hole that measures about 1 and
optometric practice for quantifying visual acuity (VA) of a patient. It shows the 
maximum VA the patient can get, helping to know whether the graduation found in the 
patient is correct or not. 

Christoph Scheiner created the
measure spherical amethropies, so with this device, good results were not obtained in 
patients with high astigmatism.

Its structure was very simple. It consisted of two pinholes of 0.75mm of diameter and 
separated at a distance of 1.5
possible to the eye, and finally, a sharp object located in a far position.

When the patient, who has a spherical refractive error, doesn’t accommodate, is unable 
to see the image of the object that is placed in a far position focused. In particular, if the 
object is punctual, in our case being pointed or sharpening, on the retina will appear a 
double image. When the eye focuses the image on the retina, the image will merge into
a double point. From the measurement of position, when the object is focused, it is 
possible to derivate the refractive error of the eye. 

 

 

 

 

MEASURE OF SPHERICAL AMETHROPIES WITH THE 

OF SUBJECTIVE OPTOMETERS

An optometer is a device used in the clinical setting to assess about patients vision. In 
a visual examination, the device is used to measure accurately the refraction of the eye 
in order to determine the appropriate prescription of the lens. Among the years, the 
optometers have been developing, since the actual automatic autorefractometer, which 
helps in measuring the refractive error of a patient automatically and objectively.

A pinhole is a hole that measures about 1 and 2 mm of diameter and is used in 
optometric practice for quantifying visual acuity (VA) of a patient. It shows the 
maximum VA the patient can get, helping to know whether the graduation found in the 

Christoph Scheiner created the first optometer in 1619. This one was only able to 
measure spherical amethropies, so with this device, good results were not obtained in 
patients with high astigmatism. 

Its structure was very simple. It consisted of two pinholes of 0.75mm of diameter and 
separated at a distance of 1.5-3mm, a positive lens (5-10D) situated as near as 
possible to the eye, and finally, a sharp object located in a far position. 

When the patient, who has a spherical refractive error, doesn’t accommodate, is unable 
age of the object that is placed in a far position focused. In particular, if the 

object is punctual, in our case being pointed or sharpening, on the retina will appear a 
double image. When the eye focuses the image on the retina, the image will merge into
a double point. From the measurement of position, when the object is focused, it is 
possible to derivate the refractive error of the eye.  
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An optometer is a device used in the clinical setting to assess about patients vision. In 
a visual examination, the device is used to measure accurately the refraction of the eye 

ription of the lens. Among the years, the 
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2 mm of diameter and is used in 
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maximum VA the patient can get, helping to know whether the graduation found in the 

first optometer in 1619. This one was only able to 
measure spherical amethropies, so with this device, good results were not obtained in 

Its structure was very simple. It consisted of two pinholes of 0.75mm of diameter and 
10D) situated as near as 

 

When the patient, who has a spherical refractive error, doesn’t accommodate, is unable 
age of the object that is placed in a far position focused. In particular, if the 

object is punctual, in our case being pointed or sharpening, on the retina will appear a 
double image. When the eye focuses the image on the retina, the image will merge into 
a double point. From the measurement of position, when the object is focused, it is 

 



However, this instrument presents some disadvantages. Firstly, the scale
lineal, which causes a concentration of the all rang of lens power in a very short interval 
of distances in myopic patients and, therefore, a reduction of accuracy when myopia is 
very high. 

In addition, in young subjects the effect of accommodation
inconvenient. The Scheiner’s disk could not delete this effect, so the results obtained 
are affected by the accommodation of the patient.

Porterfield remodelled Scheiner’s optometer 100 years later. Thus, he designed the 
simple optometer that, like the previous one, only measured spherical amethropies.

As stated by its name, its structure was also very simple. It consisted of a positive lens 
of 5 to 10D, as close as possible to the eye and an object located in a far position from 
the lens. In this case, the object must not be sharp, as in Sheiner’s optometer, but it 
had to show an accurate target detail, 
and thus, place it the most accurate the position in the optical bench.

The procedure is really similar to Scheiner’s optometer. The main advantatge of this 
optometer remains in its simplicity, but the disadvantages are exactly the same as in 
the case of Scheiner’s optometer.

 

 

Thereafter, Thomas Young, with the use of the principle of S
and taking as basis Porterfield’s optometer, created his own optometer. Instead of two 
pinholes placed in front of the eye, he used two parallel slits and a positive lens. The 
object was a straight continuous axial line that the pat
intersect at a point. In this case, the crossing point determined where the images are 
combined in the retina. The distance between this and the positive lens focal gives the 
graduation of the patient. Like the two previous ones,
problem of accommodation, the non
measure spherical ametrhopias.

 

 

 

However, this instrument presents some disadvantages. Firstly, the scale
lineal, which causes a concentration of the all rang of lens power in a very short interval 
of distances in myopic patients and, therefore, a reduction of accuracy when myopia is 

In addition, in young subjects the effect of accommodation turned out to be an 
inconvenient. The Scheiner’s disk could not delete this effect, so the results obtained 
are affected by the accommodation of the patient. 

Porterfield remodelled Scheiner’s optometer 100 years later. Thus, he designed the 
er that, like the previous one, only measured spherical amethropies.

As stated by its name, its structure was also very simple. It consisted of a positive lens 
of 5 to 10D, as close as possible to the eye and an object located in a far position from 

ns. In this case, the object must not be sharp, as in Sheiner’s optometer, but it 
had to show an accurate target detail, in order to see when it is focused on the retina 
and thus, place it the most accurate the position in the optical bench. 

is really similar to Scheiner’s optometer. The main advantatge of this 
optometer remains in its simplicity, but the disadvantages are exactly the same as in 
the case of Scheiner’s optometer.  

Thereafter, Thomas Young, with the use of the principle of Scheiner’s double images 
and taking as basis Porterfield’s optometer, created his own optometer. Instead of two 
pinholes placed in front of the eye, he used two parallel slits and a positive lens. The 
object was a straight continuous axial line that the patient saw as two lines that 
intersect at a point. In this case, the crossing point determined where the images are 
combined in the retina. The distance between this and the positive lens focal gives the 
graduation of the patient. Like the two previous ones, we found ourselves with the 
problem of accommodation, the non-linearity of the scale power and the inability to 
measure spherical ametrhopias. 
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However, this instrument presents some disadvantages. Firstly, the scale power is not 
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ns. In this case, the object must not be sharp, as in Sheiner’s optometer, but it 
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optometer remains in its simplicity, but the disadvantages are exactly the same as in 

 

cheiner’s double images 
and taking as basis Porterfield’s optometer, created his own optometer. Instead of two 
pinholes placed in front of the eye, he used two parallel slits and a positive lens. The 

ient saw as two lines that 
intersect at a point. In this case, the crossing point determined where the images are 
combined in the retina. The distance between this and the positive lens focal gives the 

we found ourselves with the 
and the inability to 



 

Seeing the previous problems with the others optometers, Jules Badal
which could solve those problems. Badal’s optometer has the same components of the 
simple optometer, with the only variation of the position of the positive lens. In this 
case, the positive lens was placed in a separation of the eye correspo
length of the positive lens. This optometer is not perfect and also presents 
disadvantages. In myopic patients case, the maximum value of amethropy that can be 
measured is limited by the lens power; in other words, if the lens power is +
highest value of myopia that can be measures is 
disadvantage of the limitation that can only measure spherical amethropies.

 

 

In the practical part of this project three of the optometers explained above, Schei
simple and Badal’s optometer were built in an optical bench, in order to compare 
between each other. All patients were measured with every optomerter and afterwards 
they also were graduated in an optic cabinet to get a more accurate graduation, and 
use it as a reference when comparing. If when graduating astigmatism was found, 

 

 

 

 

Seeing the previous problems with the others optometers, Jules Badal
which could solve those problems. Badal’s optometer has the same components of the 
simple optometer, with the only variation of the position of the positive lens. In this 
case, the positive lens was placed in a separation of the eye corresponding to the focal 
length of the positive lens. This optometer is not perfect and also presents 
disadvantages. In myopic patients case, the maximum value of amethropy that can be 
measured is limited by the lens power; in other words, if the lens power is +
highest value of myopia that can be measures is -10D. Furthermore, it still has the 
disadvantage of the limitation that can only measure spherical amethropies.

In the practical part of this project three of the optometers explained above, Schei
simple and Badal’s optometer were built in an optical bench, in order to compare 
between each other. All patients were measured with every optomerter and afterwards 

were graduated in an optic cabinet to get a more accurate graduation, and 
use it as a reference when comparing. If when graduating astigmatism was found, 
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Seeing the previous problems with the others optometers, Jules Badal designed one, 
which could solve those problems. Badal’s optometer has the same components of the 
simple optometer, with the only variation of the position of the positive lens. In this 

nding to the focal 
length of the positive lens. This optometer is not perfect and also presents 
disadvantages. In myopic patients case, the maximum value of amethropy that can be 
measured is limited by the lens power; in other words, if the lens power is +10D the 

10D. Furthermore, it still has the 
disadvantage of the limitation that can only measure spherical amethropies. 

 

In the practical part of this project three of the optometers explained above, Scheiner’s, 
simple and Badal’s optometer were built in an optical bench, in order to compare 
between each other. All patients were measured with every optomerter and afterwards 

were graduated in an optic cabinet to get a more accurate graduation, and 
use it as a reference when comparing. If when graduating astigmatism was found, 



 

 

 

9

spherical equivalent was applied to compare it with the measures done with the 
optometers.  Graduations with astigmatism did not interest, because the optometers 
analyzed only calculated spherical amethropies. 

Young-Porterfield’s optometer was not used in this experimental part, because in the 
priorer tests, before starting the practical part and when building it, we found the issue 
that it was too complicate to indicate subjectively where exactly the central crossing 
point was, because the cross was very long and therefore the two blades were too 
close before and after crossing itselves. 

The sample of the project were 32 patients of two different group ages; one of them 
aged between 20-30 years old and who are young patients with a good 
accommodative capacity, and the second one between 50-60 years old who have lost 
accommodative capacity due to the ageing. Age was not the only factor when choosing 
the sample, but also their prescriptions. Finding patients with completely spherical 
corneas is very difficult, for that reason astigmatic patients with lower values than 1D 
were considered in this study. 

The aim of choosing two different age ranges was to corroborate that in Scheiner’s and 
simple optometers, in which the accommodation played an important role, young 
subjects induced a higher percentage of error than adults, because adults do not have 
accommodation. 

In addition, each subject was measured twice with each optometer. The measures 
were done with two different positive lenses, one of +10D and another of +5D. The aim 
was to know if the fact that the +5D lens had a larger focal, and therefore more rang in 
myops case, made the results more accurate, which leaded to a minor error. 

Once all the measures were done, the results were analyzed and a statistical analysis 
was made of all of them. 

In none of the comparisons made was found statistically significant differences. We 
believe that this is due to the few number of patients measured and to the difference of 
number between the sample of young and older patients. 

As we mentioned before, Badal’s optometer is the newest optometer, thus, logically, 
should have to be the optometer that induced less error. Although, no statistically 
differences were found between the results of each optometer and the spherical 
equivalent, we can affirm that, from the data obtained that the Badal’s optometer was 
the one, which less error leads. This was mainly due to the control of accommodation, 
to the maintenance of the constant retinal image and the linearity of the scale power. 

The +5D lens, which has the longest focal length (f = 200mm), is the one that gives the 
longest rang in the scale power in myopes case, so it should provide more accurate 
results. However, after measuring the graduations of each patient with both different 
lenses and analysing the results, we could see that there are no statistically significant 
differences and that the error induced by the two lenses is very similar. For this reason, 
we conclude that there is not much difference when using a lens of +5D or a +10D 
lens. 
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The last comparison that we did was between the two age groups. As we know, the big 
difference between these two groups is the accommodative ability. In Badal’s 
optometer accommodation does not affect, while in Scheiner’s and simple optometers 
it does. Once the results had been analysed we saw that, although there are no 
statistically significant differences, the young population induce more error than the 
adults do in Scheiner’s and simple optometers. Moreover, in Badal’s optometer there 
are no significant differences between the two age groups.  

 

Finally, we want to make reference of the use of an appropriate user to graduate with 
these optometers. As we have mentioned in the study, the most important thing is that 
patients have the most spherical amethropias as possible, or with low astigmatism, with 
a maximum of 1D. Regarding to the type of refractive error, we refer to hyperopes 
patients as the appropriate ones, because they are the only ones that in any optometer 
there is no problem with the limitation of the rang of powers. On the other hand, the 
lower the value of myopia, better will be the results, as there will be less problems and 
the results will be more accurate.  
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1. Introducció 
Un optòmetre és un dispositiu que s'utilitza en l’entorn clínic per avaluar la visió d'un 
pacient. En un examen visual, el dispositiu s'utilitza per mesurar amb precisió la 
refracció de l'ull per tal de determinar la prescripció de la lent apropiada.  

El primer optòmetre va ser inventat per Christoph Scheiner l’any 1619 i constava de 
dos pinholes sobre un fons opac i una lent positiva. Un objecte afilat en posició 
allunyada del pacient formava una imatge doble en seva retina. En anar acostant 
l’objecte hi ha un punt on el pacient comença a veure la imatge enfocada en la seva 
retina. La posició d’aquest punt determina la graduació necessària del pacient.  

Lóptòmetre anterior va ser millorat l’any 1738 per William Porterfield i el va anomenar 
optòmetre simple. Com bé diu el nom, era més simple que l’anterior i només constava 
d’una lent positiva davant de l’ull i un objecte allunyat que s’anava apropant fins a 
trobar el punt de nitidesa que, igual que abans determinava la graduació del pacient. 

Més endavant, en Thomas Young, utilitzant el principi de les imatges dobles de 
Scheiner i prenent de base l’optòmetre de Porterfield, va crear el seu propi optòmetre. 
En comptes de dos pinholes davant de l’ull hi va posar dues escletxes paral·leles i una 
lent positiva. L’objecte era una línia continua axial que el pacient veia com a dues 
línies que es creuen en un punt. El punt de creuament determinava en aquest cas la 
graduació del pacient. 

El gran enemic d’aquests tres optòmetres era l’acomodació del pacient que 
emmascarava les dades de la mesura. Per solucionar aquest problema Badal va crear 
un nou optòmetre que no estava afectat per l’acomodació. Aquest constava dels 
mateixos components que l’optòmetre simple però el que variava era la posició de la 
lent positiva. D’aquesta manera i al contrari que en els tres optòmetres anteriors 
s’obtenia una relació lineal entre la potència de la lent neutralitzadora i la posició de 
l’objecte. 

Actualment, l’evolució en el disseny d’aquests aparells ens ha portat fins a 
l’autorefractòmetre automàtic, que és un aparell capaç de mesurar l’ametropia d’un ull 
automàticament i de forma objectiva. 

En aquest treball s’han ensamblat tres optòmetres al laboratori: el de Scheiner, el 
simple i el de Badal i s’han fet mesures de refracció a una població de 32 pacients 
distribuits en dues franges d’edat molt diferents. En la primera franja les edats estan 
compreses entre 20 i 30 anys a fi de valorar els efectes de l’acomodació en la mesura 
de la refracció. En la segona franja, amb edats compreses entre 50 i 60 anys, s’ha 
escollit una població amb nula capacitat d’acomodació per la visió d’objectes propers a 
fi i efecte de no considerar l’acomodació de l’ull del pacient.  

Els valors de refracció obtinguts amb aquests tres refractòmetres s’han comparat amb 
els obtinguts mitjançant  un exàmen optomètric realitzat amb el retinoscopi i el foròpter. 
Els resultats obtinguts s’han analitzat de forma estadística a fi i efecte d’establir els 
límits d’aquests aparells i decidir, a la vista dels resultats obtinguts, quin és el millor a 
l’hora de fer la refracció.  
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2. Objectius de l’estudi 

2.1. Objectiu general 
L’objectiu general d’aquest treball és comparar el valor de l’equivalent esfèric de la 
refracció ocular obtinguda amb un retinoscopi i un foròpter amb les refraccions 
esfèriques obtingudes a partir de tres optòmetres diferents. El disc de Scheiner, 
l’optòmetre simple i l’optòmetre de Badal. 

 

2.2. Objectius específics 
- Comparar la refracció obtinguda amb cada optòmetre a partir de dues lents 
positives diferents, la de +10D i la de +5D. Per a reafirmar el major rang de recorregut 
de la lent de +5D i la seva precisió. 
 
- Comparar la refracció obtinguda entre pacients de dues franges d’edat molt 
diferents, 20-30 anys i 50-60 anys, per a esbrinar si l’acomodació juga un paper 
important en  l’obtenció dels resultats. 
 
- Comparar les refraccions obtingudes amb els tres optòmetres diferents per a 
analitzar la fiabilitat amb cada un. 
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3.Estat d’art 

3.1. El forat estenopeic o pinhole en l’optometria.  
El forat estenopeic o pinhole, en anglès, és un forat molt petit d’entre d’1 i 2 mm que 
està situat al centre d’una superfície opaca.  

El seu ús està indicat per a pacients amb agudesa visual (AV) espontània, sense 
correcció, menor de 0.6, tot i que existeixen diferents criteris segons els diferents 
autors(Martín, n.d.). El pinhole millorarà l’AV en el cas de tenir ametropies regulars, 
paràlisis d’acomodació, queratocon, astigmatismes irregulars i opacitats al cristal·lí. En 
canvi no presentaran canvis en l’AV en el cas de lesions orgàniques en la retina o al 
nervi òptic. 

El forat estenopeic ens ajuda a millorar l’AV però a canvi tenim una disminució 
considerable del contrast i del camp visual. 

La mida del diàmetre del pinhole que pot causar alguns inconvenients. Si el pinhole és 
més petit de 1mm de diàmetre ens apareix el fenomen de la difracció i també 
obtindríem una baixa il·luminació retinal, que ens provocaria un imatge tènue i fora de 
focus. En canvi, si el pinhole tingués una obertura de més de 2mm, aquest ja 
s’acostaria massa a la mida d’algunes pupil·les humanes i per tant la funció de reduir 
significativament el cercle borrós no actuaria.  

Per tant, com bé hem dit abans, s’ha d’agafar un valor entre 1 i 2mm. Lebensohn al 
1950 va definir que la mida òptima per al pinhole eren 1.32mm ja que era el punt on el 
cercle de desenfocament i la difracció aconseguien un equilibri (Furlan & Garcia & 
Muñoz, 2000). Si al col·locar el forat estenopeic davant d’un ull amb l’AV reduïda, 
aquesta millora, ens indica que el seu sistema visual és capaç d’arribar com a mínim a 
aquella AV o una mica més. En el cas que amb la correcció obtinguda amb l’examen 
optomètric no arribi  a aquesta AV mínima, el forat estenopeic ens actua com a 
indicador que la graduació no és la correcta.  

Una explicació visual de la millora de l’AV d’un pacient tan sols posant un foradet molt 
petit davant de l’ull és la mateixa per a la qual els miops i hipermetrop aconsegueixen 
veure millor quan entretanquen els ulls. Això es deu a que la llum que arriba a l’ull 
cobreix menys superfície, utilitzant menys espai en la còrnia, cristal·lí, etc, i això 
provoca que aconsegueixi que la taca de desenfocament que es produeix en la retina 
sigui més petita i per tant que la imatge es vegi més enfocada. (Figures 3.1.1 i 3.1.2) 

Si una AV sense correcció és menor a 0.1 i s’aconsegueix una millora amb el forat 
estenopeic podem intuir que la seva refracció serà menor de 7D, en canvi, en el cas 
que no assoleixi una millora amb el forat estenopeic podríem intuir un defecte refractiu 
major de 5D i sospitar d’una patologia associada. 

A mode de resum podem dir que els efectes òptics i fisiològics que produeix el forat 
estenopeic sobre la imatge són: la reducció de la mida de la taca de desenfocament, la 
reducció de les aberracions, sobretot quan la pupil·la de l’ull està especialment 
dilatada  i que fa que aquestes siguin més importants que els efectes de la difracció, la 
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reducció de la il·luminació retiniana amb la conseqüent reducció del contrast i la 
reducció de l’acomodació en visió propera fins al mínim per a aconseguir veure la 
imatge nítida. Per altra banda quan major és la distancia entre l’iris i el forat més es 
redueix el camp de visió i produeix un efecte psicològic de contracció dels objectes al 
estar rodejats d’un fons fosc (Furlan & Garcia & Muñoz, 2000).  

 

 

Figura 3.1.1. Reducció de la miopia amb un pinhole o una pupil·la petita. (a) Ull miop. 
(b) Ull miop amb pinhole o una pupil·la petita. 

 

 

Figura 3.1.2. Reducció de la hipermetropia amb un pinhole o una pupil·la petita. (a) Ull 
hipermetrop. (b) Ull hipermetrop amb pinhole o una pupil·la petita. 
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3.2. El pinhole i la profunditat de focus. 
La profunditat de focus de l’ull és la distància axial en la retina per la qual una imatge 
òptica pot desplaçar-se sense variar la seva nitidesa en cap punt. També és la 
capacitat de poder veure nítids dos objectes situats a diferents posicions axials al 
mateix temps, sense variar l’acomodació ni l’obertura pupil·lar en cap moment. 

Una pupil·la petita conté menys errors de refracció ja que augmenta la profunditat de 
focus. Els feixos de llum que li entren són més estrets i produeixen uns cercles de 
confusió més petits, fent que només arribin a una petita part dels cons de la fòvea i la 
imatge en la retina millori. Per això és més aconsellable llegir amb bona il·luminació ja 
que la pupil·la amb llum és fa més petita, es millora la AV i no es necessita acomodar 
tant. (Figures 3.1.1 i 3.1.2) 

La profunditat de focus està totalment relacionada amb el forat estenopeic ja que 
aquest no deixa de ser un foradet molt petit davant de l’ull que actua igual que una 
pupil·la quan es fa petita, disminuint la profunditat de focus. 

 

3.3. El pinhole com a una ajuda òptica. 
El forat estenopeic, a part de fer-se servir com a indicador per a saber si una graduació 
és correcta, també pot ajudar a descartar o a detectar alguna lesió orgànica en la 
retina o el nervi òptic. Tot i així, aquestes no són les seves úniques funcions ja que 
també pot ser molt funcional per a millorar la qualitat de vida i de visió de persones 
amb certes malalties com per exemple la retinopatia, pacients amb despreniments de 
retina o nistagmus de fixació. 

El terme retinopatia s’utilitza per a les malalties no inflamatòries de la retina. Les 
retinopaties més comuns són la retinopatia diabètica, la retinopatia hipertensiva i la 
retinosis pigmentària. Un dels símptomes principals de totes elles és la pèrdua de la 
visió, progressivament o sobtada. Veure doble, presentar algun estrabisme, 
miodesopsies o ser molt sensible a la llum poden també ser alguns altres símptomes 
per els quals és també útil el pinhole. 

Una de les qualitats del pinhole és la de reduir la il·luminació retiniana. En el cas d’una 
persona molt sensible a la llum el pinhole evitarà l’enlluernament. A part, i si el pinhole 
es situa molt proper a l’ull, com per exemple col·locant-lo en una lent de contacte, es 
pot evitar la reducció del camp visual i el pacient no notarà tanta molèstia. També 
ajuda a focalitzar molt la visió en el cas de la visió borrosa o d’aïllar les miodesopsies 
(Furlan & Garcia & Muñoz, 2000).  

En el cas del despreniment de retina o del nistagmes de fixació, al posar el pinhole 
davant de l’ull hi haurà una reducció notòria del camp visual del pacient que farà que 
aquest no pugui mirar per enlloc més que per la zona central. Això ens assegura que 
el pacient no mourà els ulls per a mirar cap a diferents direccions sinó que es veurà 
obligat a moure el cap. 
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Figura 3.1.3. Imatge d’un pinhole. 
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4. Instrumentació 

4.1. Disc de Scheiner 

4.1.1. Breu història 
Christoph Scheiner (1575-1650) era un astrònom i matemàtic que va ser pioner en 
l’òptica instrumental i va ser el creador del disc de Scheiner en 1619. 

Un optòmetre és un instrument que s’utilitza per a mesurar l’error refractiu de l’ull, per 
a mesurar la seva potència i el seu rang de visió. 

El disc de Scheiner va ser el primer optòmetre subjectiu que es va inventar. Aquest 
està compost d’un disc opac amb dos pinholes de 0.75 mm de diàmetre aproximat i 
separats per una distància d’entre 1.5-3 mm.  

Amb el disc de Scheiner es poden a mesurar les ametropies esfèriques de l’ull i també 
es pot demostrar l’existència d’acomodació, en el cas que n’hi hagi. 

Considerem un ull al que se li acobla un disc de Scheiner en posició vertical. 
Considerem un objecte puntual a 6m de l’ull. La imatge que es formarà a  la retina serà 
diferent segons l’ametropia del pacient. 

Els resultats esperats poden ser tres: 

1.- Pacient emmetrop. El pacient veu una imatge puntual. Això vol dir que les dues 
imatges formades pels dos pinholes es conjuguen a la retina. També podem estar 
parlant d’un hipermetrop que estigués acomodant. (Figura 4.1.1) 

 

Figura 4.1.1. Diagrama de rajos d’un ull emmetrop col·locant-hi un disc de Scheiner al 
davant. 

2.- Pacient ametrop. 

2a.- Pacient miop. El pacient veu dues imatges puntuals, una sobre de l’altra, i quan li 
tapem el forat de dalt del disc de Scheiner desapareix la imatge inferior de la retina.  

Un miop és un pacient en el qual els rajos de la llum que entren a l’ull convergeixen en 
un punt focal davant de la retina, en lloc de convergir en la mateixa retina. Per tant, un 
cop convergits es creuen i la imatge del raig de llum que entra pel forat superior del 
disc de Scheiner es forma a la part inferior de la retina. Com que les imatges formades 



 

 

 

19

en la part inferior de la retina es projecten a dalt i viceversa, el pacient la percep com la 
imatge de dalt. És per això que al tapar el forat de dalt també desapareix la percepció 
de la imatge superior, que és la formada a la part inferior de la retina (Figura 4.1.2).  

 

Figura 4.1.2. Diagrama de rajos d’un ull miop col·locant-hi un disc de Scheiner davant. 

2b.- Pacient hipermetrop sense acomodar. El pacient veu dues imatges puntuals, una 
sobre de l’altra, i quan tapem el forat de dalt del disc de Scheiner desapareix la imatge 
puntual de dalt de la retina. 

Un hipermetrop és un pacient en el qual els rajos de llum que entren a l’ull 
convergeixen fora de l’ull, darrera la retina, en lloc de convergir en la mateixa retina. 
Per tant, en aquest cas passa el contrari que en el punt 2a, la imatge que forma el raig 
que entra pel forat superior del disc de Scheiner es forma a la part superior de la retina 
i per tant és projecta i la percebem com a la llum de sota. Es per això que quan tapem 
el forat de dalt se’ns desapareix la imatge de sota. (Figura 4.1.3) 

 

Figura 4.1.3. Diagrama de rajos d’un ull hipermetrop col·locant-hi un disc de Scheiner 
davant. 

 

El disc de Scheiner es muntar en un optòmetre amb una estructura també força 
simple. Aquest optòmetre consta d’un banc òptic amb un objecte molt afilat situat en 
una posició distant de la lent, una lent positiva d’entre 5 i 10D i un disc de Scheiner el 
més proper a l’ull possible. (Figura 4.1.4) 



Al costat del banc òptic s’hi col·lo
la lent com al punt zero. El procediment és anar acostant l’objecte 
posició allunyada, el qual el pacient veurà doble
imatge simple per a primera vegada, que serà el punt on les imatges es conjuguen a la 
retina. Segons els mil·límetres de distància q
vist nítid i el punt zero, podrem saber les diòptries de cada pacient. Per a saber si el 
pacient és emmetrop, hipermetrop o mi

1.- Si el pacient veu nítid en el punt zero, estarem parlant d’un emmetrop o un 
hipermetrop acomodant. 

2.- Si el pacient veu nítid en un punt entre el punt zero i l’ull, estarem parlant d’un 
pacient miop. 

3.- Si el pacient veu nítid en un punt entre el punt zero i l’infinit, estarem parlant d’un 
pacient hipermetrop.  

 

Figura 4.1.4.  Esquema de l’optòmetre a

 

4.1.2. El disc de Scheiner en l’astronomia
Hartmann Mask, Scheiner Disk:
Scheiner. Consisteix en una coberta opaca amb dos forats iguals i equidistants
situa damunt de l’objectiu d’un telescopi
funcionament és el mateix que el de la doble imatge de Scheiner
formades si estan fora de focus es veuran dobles, en canvi quan es vegin conjugade
voldrà dir que el telescopi està enfocat.

Els rajos es convergeixen en el punt on està situat es el pla focal
telescopi.  Aquest mecanisme serveix per enfocar estrelles llunyanes

 

 

 

hi col·loca una escala mil·limetrada on s’hi mar
El procediment és anar acostant l’objecte (target) 

, el qual el pacient veurà doble una imatge, fins al punt on vegi una 
imatge simple per a primera vegada, que serà el punt on les imatges es conjuguen a la 
retina. Segons els mil·límetres de distància que hi hagi des del punt on el pacient ha 

nítid i el punt zero, podrem saber les diòptries de cada pacient. Per a saber si el 
ent és emmetrop, hipermetrop o miop ens fixarem en l’escala.  

Si el pacient veu nítid en el punt zero, estarem parlant d’un emmetrop o un 

Si el pacient veu nítid en un punt entre el punt zero i l’ull, estarem parlant d’un 

Si el pacient veu nítid en un punt entre el punt zero i l’infinit, estarem parlant d’un 

.  Esquema de l’optòmetre amb el disc de Scheiner 

4.1.2. El disc de Scheiner en l’astronomia 
Hartmann Mask, Scheiner Disk: Aquest mètode està basat en el principi del disc de 
Scheiner. Consisteix en una coberta opaca amb dos forats iguals i equidistants
situa damunt de l’objectiu d’un telescopi. Com ja hem dit prèviament 

és el mateix que el de la doble imatge de Scheiner. Les dues imatges 
formades si estan fora de focus es veuran dobles, en canvi quan es vegin conjugade
voldrà dir que el telescopi està enfocat.  

Els rajos es convergeixen en el punt on està situat es el pla focal 
Aquest mecanisme serveix per enfocar estrelles llunyanes.  

20

hi marca la focal de 
(target) des de la 

, fins al punt on vegi una 
imatge simple per a primera vegada, que serà el punt on les imatges es conjuguen a la 

des del punt on el pacient ha 
nítid i el punt zero, podrem saber les diòptries de cada pacient. Per a saber si el 

Si el pacient veu nítid en el punt zero, estarem parlant d’un emmetrop o un 

Si el pacient veu nítid en un punt entre el punt zero i l’ull, estarem parlant d’un 

Si el pacient veu nítid en un punt entre el punt zero i l’infinit, estarem parlant d’un 

 

Aquest mètode està basat en el principi del disc de 
Scheiner. Consisteix en una coberta opaca amb dos forats iguals i equidistants que es 

prèviament el principi de 
es dues imatges 

formades si estan fora de focus es veuran dobles, en canvi quan es vegin conjugades 

 de l’objectiu del 
 



El següent diagrama mostra el cas senzill d'un telesco
Hartmann mask al davant
(Figura 4.1.5(a)), emmetrop

 

Figura 4.1.5. Diagrama de rajos en una Hartmann Mask. (a) Le
Hartmann Mask, imatge desenfocada, (b) Lent al pla focal, imatge enfocada, (c) Lent 
massa lluny de la Hartmann Mask, imatge desenfocada.

Ron Wodaski va suggerir de canviar els dos cercles per a dos triangles per a poder 
millorar l’exactitud alhora d’escollir subjectivament el punt on les dues imatges es 
superposaven completament. Ell raonava que cada tri
això ens podia indicar millor 
les imatges estaven completament superposats. 

 

 

 

El següent diagrama mostra el cas senzill d'un telescopi amb un objectiu simple i
davant. L’esquema que es mostra és el mateix per un ull 

emmetrop (Figura 4.1.5(b)) o un hipermetrop (Figura 4.1.5(c))

. Diagrama de rajos en una Hartmann Mask. (a) Lent massa a prop de la 
Hartmann Mask, imatge desenfocada, (b) Lent al pla focal, imatge enfocada, (c) Lent 
massa lluny de la Hartmann Mask, imatge desenfocada. 

Ron Wodaski va suggerir de canviar els dos cercles per a dos triangles per a poder 
ctitud alhora d’escollir subjectivament el punt on les dues imatges es 

superposaven completament. Ell raonava que cada triangle creava 6 pics de difracció
millor el centre de l’estrella i, per tant, era més fàcil saber quan

estaven completament superposats.  
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un objectiu simple i una 
L’esquema que es mostra és el mateix per un ull miop 

(Figura 4.1.5(c)).  

 

nt massa a prop de la 
Hartmann Mask, imatge desenfocada, (b) Lent al pla focal, imatge enfocada, (c) Lent 

Ron Wodaski va suggerir de canviar els dos cercles per a dos triangles per a poder 
ctitud alhora d’escollir subjectivament el punt on les dues imatges es 

angle creava 6 pics de difracció i 
era més fàcil saber quan 
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Figura 4.1.6.  Fotografia d’una Hartman mask. 
(http://www.zodiaclight.com/equipment/HartmannMask.htm) 

 

4.1.3. El disc de Scheiner i la seva relació amb l’aberròmetre de Hartmann-
Shack 
Scheiner, com bé hem explicat en l’apartat 4.1.1, va ser el primer en trobar la forma de 
mesurar l’error refractiu d’un ull. Tot i que només servia per a mesurar l’error esfèric, 
també el va aplicar a la mesura de l’astigmatisme.  

Una extensió de la màscara de Hartmann és l’aberròmetre de Hartmann-Shack que 
mesura l’aberració del front d’ona del sistema òptic de l’ull.  

L’aberròmetre de Hartmann-Shack està compost d’una placa amb unes microlents, 
com si fos un ull d’un insecte, que actua com a objectiu.  Aquesta fa que el punt de 
llum que s’hi enfoca es divideixi en molts feixos de llum que forment múltiples imatges 
en la de la retina. Si els punts es situen als vèrtex dels quadrats equidistants d’un 
quadricula, això vol dir que cada imatge cau sobre l’eix òptic corresponent a cada 
lentilla, i per tant parlarem d’un ull emmetrop. 

 

1. Visió frontal del front d’ona 

2. Sensor vídeo 

3. Conjunt de microlents 

4. Front d’ona perfect

Figura 4.1.7. Secció transversal d’un front d’ona en quant a un ull emmetrop 
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En canvi, en el cas d’un ull ametrop, els punts no es trobem als vèrtex dels quadrats, 
sinó que estan distorsionats i per tant estan repartits aleatòriament depenent  de la 
pendent que tingui el front d’ona en cada lentilla.  

 

1. Visió frontal del front d’ona 

2. Sensor vídeo 

3. Conjunt de microlents 

4. Front d’ona amb aberracions

Figura 4.1.8. Secció transversal d’un front d’ona en quant a un ull emmetrop 

El que fa llavors, l’aberròmetre de Hartmann-Shack, per mesurar l’ametropia de l’ull és 
mesurar el desplaçament del l’eix òptic de la lentilla respecte als vèrtex de la 
quadricula, que és on estarien situats els punts en el cas d’un ull emmetrop, i 
d’aquesta manera obté el front d’ona amb les aberracions corresponents. La forma del 
front d’ona és la descripció fonamental de la qualitat òptica de l’ull anomenada “funció 
de l’aberració del front d’ona” (Thibos, 2000). 

L’aberròmetre de Hartmann-Shack permet avaluar la qualitat de la imatge retiniana.  

 

4.1.4. Mesura d’ametropies. 
Per a facilitar l’explicació i fer-la més visual, utilitzarem l’esquema de funcionament de 
l’optòmetre simple. 

La figura 4.1.9 mostra el funcionament de l’optòmetre pel cas d’un ull emmetrop 
(Figura 4.1.9(a)), un ull miop (Figura 4.1.9(b)) i un ull hipermetrop (Figura 4.1.9(c)).  

  

Figura 4.1.9. Esquema de funcionament de l’optòmetre simple per (a) Ull emmetrop, (b) Ull 
miop i (c) Ull hipermetrop. 
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Considerem per simplicitat i sense pèrdua de generalitat l’ull miop situat a una sitancia 
de la lent L.  

 

Figura 4.1.10. Detall de funcionament de l’optòmetre simple en el cas d’un ull miop. (a) 
Esquema general, (b) Imatge formada per la lent L i (c) Imatge final formada per l’ull U. 

La figura 4.1.10(a) mostra l’esquema general de formació de la imatge retiniana en un 
ull miop. La lent L forma una imatge virtual O’L de l’objecte OL, situat entre el focus FL 
de la lent i la lent L. Aquesta imatge per poder ser observada per l’ull sense 
acomodació ha d’estar situada en el seu punt remot (PR). 

La figura 4.1.10(b) mostra la formació de la imatge O’L de l’objecte OL per la lent L i la 
figura 4.1.10(c) mostra la formació de la imatge de l’objecte OU  en la retina O’U. 

La refracció R de l’observador serà: 

 R =  
1

r
 (4.1.1) 

Aplicat l’equació de Newton a la figura 4.1.10(b): 

  zz ' =  − f 'L( )2  (4.1.2) 
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Aïllant z’ a l’expressió anterior:  

 z ' =  −
f 'L

2

z
 (4.1.3) 

La distància a’ entre la lent i O’L valdrà: 

a ' = z ' + f 'L = −
f 'L

2

z
 + f 'L  = − f 'L

f 'L
z

− 1






=
1

P 'L
1−

1

P 'L z







 (4.1.4) 

La distància entre l’ull i el PR serà: 

r = a ' − d  = 
1

P 'L
1−

1

P 'L z







 − d  = 

1

P 'L
−

1

P '2L z
− d  = 

P 'L z − 1 − P '2L zd

P '2L z
 (4.1.5) 

Així doncs, la refracció R de l’observador serà: 

 R = 
1

r
= −

1

P 'L z − 1 − P '2L zd

P '2L z

 = 
P 'L

2 z

P 'L z − P '2L zd  − 1 
 (4.1.6) 

L’expressió que relaciona de forma no lineal el desplaçament z respecte de la refracció 
R és: 

 R = 
P 'L

2 z

P 'L z − P '2L zd  − 1 
 (4.1.7) 

 

Com bé hem explicat en la introducció, per a cada optòmetre hem fet les mesures amb 
dues lents diferents, una de +5D i una de +10D.  

Per a poder fer-ho una mica més visual, hem fet uns gràfics de la variabilitat de la 
refracció R respecte al desplaçament, z, amb les dues lents. Els resultats es mostren 
en les taules 4.1.1 i 4.1.2 i en els gràfics (Figura 4.1.11 i 4.1.12) 

f' (mm)  z (mm) a(mm) a'(mm)  d(mm)  r(mm)  R(D) 

100 5 -95 -1900 -10 -1910 -0,52 

100 15 -85 -566 -10 -576 -1,73 

100 25 -75 -300 -10 -310 -3,23 

100 35 -65 -185 -10 -195 -5,11 

100 -5 -105 2100 -10 2090 0,48 

100 -15 -115 766 -10 756 1,32 

100 -25 -125 500 -10 490 2,04 

100 -35 -135 385 -10 375 2,66 
Taula 4.1.1. Uns quants exemples dels càlculs per a la lent de +10D, f’=100mm  
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f' (mm) z (mm) a(mm) a'(mm) d(mm) r(mm)  R(D) 

200 5 -195 -7800 -10 -7810 -0,13 

200 15 -185 -2466 -10 -2476 -0,40 

200 25 -175 -1400 -10 -1410 -0,71 

200 35 -165 -942 -10 -952 -1,05 

200 -15 -215 2866 -10 2856 0,35 

200 -25 -225 1800 -10 1790 0,56 

200 -35 -235 1342 -10 1332 0,75 

200 -45 -245 1088 -10 1078 0,93 
Taula 4.1.2. Uns quants exemples dels càlculs per a la lent de +5D, f’=200mm 

 

 

Figura 4.1.11. Refracció R en funció del 
desplaçament z pel cas d’una lent L de 
potència P’L = +10 D.  

 

Figura 4.1.12. Refracció R en funció del 
desplaçament z pel cas d’una lent L de 
potència P’L = +5 D.  

 

Comparant una mica les dues gràfiques veiem que aparentment d’aspecte no són molt 
diferents. Tot i així, si ens fixem bé amb els valors numèrics de les gràfiques veiem 
que si que ho són. En la gràfica de la figura 4.1.11, referent a la lent de +10D, veiem 
que en el cas dels miops en un recorregut de 40 mm tenim valors de refracció entre 0 i 
-6D, això significa que en un espai molt curt tenim moltes potències. Per tant, la 
precisió d’aquest lent serà força baixa en quant als miops. 

En canvi, fixant-nos en la lent de potència a P’=5D (figura 4.1.12) ens adonem que 
tenim una mica més de marge d’error, ja que en aproximadament uns 70mm estan 
compreses -3D, això és gairebé el doble d’espai que en l’altra lent, per tant la 
graduació del pacient serà més acurada en el segon cas que en el primer. 
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El marge d’error ∆R que és comet quan la incertesa de la posició és ∆z, val:

 ∆R  = 
∂R

∂z
∆z =

P 'L
2 1− P 'L z( )+ P 'L z 

1− P 'L z( )2 ∆z  (4.1.8) 

La figura 4.1.13. mostra que un mateix valor de la incertesa o marge d’error en la 
mesura de z, ∆z, produeix diferents incerteses en el valor de ∆R. La incertesa (∆R’) 
serà més gran per l’observador miop que per l’observador hipermetrop (∆R). En el cas 
de l’observador miop els salts de potències per mil·límetre de desplaçament són més 
grans que en el cas de l’observador hipermetrop que són més planers. 

  

 

Figura 4.1.13. Representació gràfica de les incerteses ∆R en el valor de la refracció R. 
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4.2. L’optòmetre simple 

4.2.1. Breu història 
L’optòmetre simple, descobert per William Porterfield en 1738, es considera el primer 
optòmetre de la història. A part d’aquest descobriment, William Porterfield va ser un 
membre actiu de la societat d’Edinburg per a la millora del coneixement mèdic on hi va 
contribuir amb diferents articles sobre l’ull, sobre els moviments oculars i sobre 
l’acomodació. 

Per a construir l’optòmetre, Porterfield, es va basar en el principi del disc de Scheiner. 
Aquest consistia, com hem explicat en l’apartat 4.1, en col·locar dos pinholes davant 
de l’ull preseguits d’una lent positiva d’entre 5 i 10 diòptries i un objecte allunyat. 
Aquest s’havia d’anar acostant a l’ull fins a veure’l nítid per a primera vegada. 

En el disc de Scheiner, la imatge de l’objecte que es creava a partir dels dos pinholes 
era doble, excepte en el punt on la imatge era conjugada a la retina, que es veia 
simple. En canvi l’optòmetre de Porterfield no busca la simplicitat de la imatge sinó que 
el que busca es que es vegi nítida, és per això que l’optòmetre de Porterfield no conté 
pinholes. 

L’optòmetre simple consta d’una lent d’entre +5 i +10D col·locada el més a prop de l’ull 
possible. Un objecte col·locat allunyat es va acostant fins al punt on l’observador veu la 
imatge nítida per primera vegada. És tracta d’un mètode totalment subjectiu. Segons la 
diferencia de posició de l’objecte respecte la focal de la lent, punt en el que un pacient 
emmetrop veuria la imatge nítida, podem determinar el valor de l’ametropia esfèrica 
del pacient. Aquest optòmetre d’entrada presenta tres desavantatges, 

1. L’escala de potències no és lineal. 

2. L’existència d’acomodació proximal.  

3. La variació de l’angle visual de la imatge de l’objecte. 

L’escala de potències d’aquest optòmetre no és lineal, això fa que el grau d’incertesa 
sigui diferent segons el valor de la refracció.  

El problema principal en aquest optòmetre és l’acomodació proximal, ja que el pacient 
creu que la imatge que veu està més a prop d’ell. Aquesta acomodació provoca una 
hipocorrecció en el cas dels hipermetrops i una hipercorrecció en el cas dels miops, el 
que afegeix encara més incertesa en el resultat final. 

L’angle visual de la imatge de l’objecte augmenta contínuament a mesura que l’objecte 
s’apropa al pacient. Això fa que sigui més difícil pel pacient decidir exactament el punt 
on veu la imatge nítida per primera vegada. Això és degut a la profunditat de focus de 
l’ull i al canvi continu de mida de les imatges (Keating, MP, 2002) 



Figura 4.2.1. Esquema optòmetre simple

 

4.2.2. Principi bàsic de funcionament
Per a explicar el principi bàsic de funcionament en l’optòmetre simple hem agafat el 
model d’un ull miop. Fixant
de la lent, la imatge final es forma en un pla situat davant de la retina. Per tant a la 
retina no es forma una imatge nítida, sinó que el que es crea és un conjunt de taques 
imatge corresponents a cada punt de l’objec
desenfocada. 

L’optòmetre simple, com bé hem explicat abans, és un instrument subjectiu on hem 
d’aproximar un objecte des de l’infinit fins al punt on el pacient veu la imatge nítida, a 
través d’una lent. 

Per aconseguir una imatge nítida 
de la posició dependrà de la magnitud de la miopia. 

El mètode de mesura de les ametropies d’aquest instrument és el mateix que l’empra’t 
per al disc de Scheiner, ja que ambdós te

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema optòmetre simple 

4.2.2. Principi bàsic de funcionament 
Per a explicar el principi bàsic de funcionament en l’optòmetre simple hem agafat el 

Fixant-nos en la figura 4.1.10, si l’objecte està situat en el focus 
es forma en un pla situat davant de la retina. Per tant a la 

retina no es forma una imatge nítida, sinó que el que es crea és un conjunt de taques 
imatge corresponents a cada punt de l’objecte. Per tant la imatge retiniana estarà 

L’optòmetre simple, com bé hem explicat abans, és un instrument subjectiu on hem 
d’aproximar un objecte des de l’infinit fins al punt on el pacient veu la imatge nítida, a 

imatge nítida en retina haurem d’apropar l’objecte a ull. La variació 
de la posició dependrà de la magnitud de la miopia.  

El mètode de mesura de les ametropies d’aquest instrument és el mateix que l’empra’t 
per al disc de Scheiner, ja que ambdós tenen la mateixa escala de potències.
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Per a explicar el principi bàsic de funcionament en l’optòmetre simple hem agafat el 
si l’objecte està situat en el focus 

es forma en un pla situat davant de la retina. Per tant a la 
retina no es forma una imatge nítida, sinó que el que es crea és un conjunt de taques 

te. Per tant la imatge retiniana estarà 

L’optòmetre simple, com bé hem explicat abans, és un instrument subjectiu on hem 
d’aproximar un objecte des de l’infinit fins al punt on el pacient veu la imatge nítida, a 

r l’objecte a ull. La variació 

El mètode de mesura de les ametropies d’aquest instrument és el mateix que l’empra’t 
la mateixa escala de potències. 



 

4.3. L’optòmetre de Young

4.3.1. Breu història 
Thomas Young (1773-1829) va ser un gran investigador de l’ull i del seu funcionament, 
i això el va dur a dissenyar el seu propi optòmetre amb el qual va
refracció i acomodació i, a més a més, 
l’astigmatisme. 

Young va dissenyar el seu optòmetre a partir de l’optòmetre simple de Porterfield
qual pot ser força útil per a mesurar l’astigmatisme de l’ull gràcies a la seva facilitat de 
rotació del dispositiu envers l’eix òptic de la lent de l’optòmetre. 

L’optòmetre de Young original està compost d’una regleta opaca que conté una línia 
blanca al mig, que constitueix un objecte continu axial
10 diòptries, col·locada a una distància de vèrtex contreta de l’ull, i una placa opaca 
amb dues fenedures, col·locada el més a prop de l’ull possible
fenedures havien d’estar separades per una distància menor que el diàmetre pupil·lar, 
és per això que Young va utilitzar fenedures mòbils ja que així podrien variar les seves 
dimensions tan d’amplada com de la separació entre elles per a cada pacient i
pupil·la. Fenedures d’amplades d’entre 0.6 i 2.5 mm  i separades per espais no gaire 
més amples, eren els valors Young utilitzava per a les del seu optòmetre.

Degut a les dues fenedures es creen dues imatges que fan que 
axial com dues línies que es creuen en un punt i el punt de creuament 
posició de l’objecte es conjuga a la retina i
imatge. un objecte mòbil permet

Aquest optòmetre presenta 
l’instrument segons la pupil·la del pacient.
complicat tenir una bona mesura.

 

Figura 4.3.1. Esquema optòmetre de Young

 

 

 

4.3. L’optòmetre de Young -Porterfield 

1829) va ser un gran investigador de l’ull i del seu funcionament, 
i això el va dur a dissenyar el seu propi optòmetre amb el qual va mesurar la seva 

, a més a més, el va portar a interessar-se en la mesura de 

Young va dissenyar el seu optòmetre a partir de l’optòmetre simple de Porterfield
qual pot ser força útil per a mesurar l’astigmatisme de l’ull gràcies a la seva facilitat de 
rotació del dispositiu envers l’eix òptic de la lent de l’optòmetre.  

L’optòmetre de Young original està compost d’una regleta opaca que conté una línia 
que constitueix un objecte continu axial, amb una lent positiva

10 diòptries, col·locada a una distància de vèrtex contreta de l’ull, i una placa opaca 
amb dues fenedures, col·locada el més a prop de l’ull possible (Figura 4.3.1)
fenedures havien d’estar separades per una distància menor que el diàmetre pupil·lar, 
és per això que Young va utilitzar fenedures mòbils ja que així podrien variar les seves 
dimensions tan d’amplada com de la separació entre elles per a cada pacient i
pupil·la. Fenedures d’amplades d’entre 0.6 i 2.5 mm  i separades per espais no gaire 
més amples, eren els valors Young utilitzava per a les del seu optòmetre.

Degut a les dues fenedures es creen dues imatges que fan que l’objecte continu o 
om dues línies que es creuen en un punt i el punt de creuament 

posició de l’objecte es conjuga a la retina i, per tant, el punt on l’ull veu enfoca
permet marcar subjectivament el punt contret 

presenta l’inconvenient afegit de la dependència de 
l’instrument segons la pupil·la del pacient. En el cas de les pupil·les petites resulta molt 
complicat tenir una bona mesura. 

Esquema optòmetre de Young-Porterfield. 
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1829) va ser un gran investigador de l’ull i del seu funcionament, 
mesurar la seva 

se en la mesura de 

Young va dissenyar el seu optòmetre a partir de l’optòmetre simple de Porterfield, el 
qual pot ser força útil per a mesurar l’astigmatisme de l’ull gràcies a la seva facilitat de 

L’optòmetre de Young original està compost d’una regleta opaca que conté una línia 
, amb una lent positiva entre 5 i 

10 diòptries, col·locada a una distància de vèrtex contreta de l’ull, i una placa opaca 
(Figura 4.3.1). Les dues 

fenedures havien d’estar separades per una distància menor que el diàmetre pupil·lar, 
és per això que Young va utilitzar fenedures mòbils ja que així podrien variar les seves 
dimensions tan d’amplada com de la separació entre elles per a cada pacient i la seva 
pupil·la. Fenedures d’amplades d’entre 0.6 i 2.5 mm  i separades per espais no gaire 
més amples, eren els valors Young utilitzava per a les del seu optòmetre. 

l’objecte continu o 
om dues línies que es creuen en un punt i el punt de creuament és el punt on la 

el punt on l’ull veu enfocada la 
marcar subjectivament el punt contret creuament. 

l’inconvenient afegit de la dependència de la precisió de 
En el cas de les pupil·les petites resulta molt 
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4.3.2. Principi bàsic de funcionament  
La diferència entre el principi de funcionament del disc de Scheiner i l’optòmetre de 
Young-Porterfield és molt petita, el que varia és el tipus d’objecte. En el disc de 
Scheiner l’objecte és puntual i en el cas de Young-Porterfield l’objecte és una línia 
blanca continua al llarg del banc òptic. 

La figura 4.3.2 mostra l’esquema de l’optòmetres de Young-Porterfield pel cas d’un ull 
emmetrop. 

 

 

Figura 4.3.2. Diagrama de rajos de Young-Porterfield per un ull emmetrop. 

 

En el cas de l’ull emmetrop el punt de creuament o punt 0 es troba situat en el pla focal 
objecte F de la lent L (Figura 4.3.3). 

 

.  

Figura 4.3.3. Percepció de la línia blanca en un pacient emmetrop. 

 

En el cas de l’ull hipermetrop (Figura 4.3.4 i 4.3.5) el punt de creuament es troba situat 
en una posició més allunyada que el pla F de la lent. 
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Figura 4.3.4. Diagrama de rajos de Young-Porterfield en un ull hipermetrop. 

 

 

Figura 4.3.5. Percepció de la línia blanca en un pacient hipermetrop. 

 

Les figures 4.3.6 i 4.3.7 mostren la posició del punt de creuament d0un ull miop. La 
posició del punt de creuament està entre el punt F i la lent. 

 

 

Figura 4.3.6. Diagrama de rajos de Young-Porterfield en un ull miop. 
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Figura 4.3.7. Percepció de la línia blanca en un pacient miop. 

 

El mètode de mesura de les ametropies d’aquest instrument és el mateix que l’empra’t 
per al disc de Scheiner, ja que ambdós tenen la mateixa escala no lineal de potències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4. L’optòmetre de Badal

4.4.1. Breu història 
Jules Badal (1840-1929), oftalmòleg, va presentar el seu optòmetre en 1876
optòmetre es una millora del

L’optòmetre va significar un gran avanç en aquells moment
dificultats que es trobaven en els anteriors
la no linealitat de l’escala de l’aparell i el control de l’acomodació.

L’estructura de l’instrument és la matei
amb un objecte allunyat i una lent de +10 o +5D (L
aquest dels altres optòmetres
col·locada més allunyada de l’ull, més concretament és col·loca de tal manera que la 
focal imatge (F’o) de Lo es trobi a la posició on e
a dir, la ullera. (Figura 4.4.1)

El banc òptic de l’instrument conté 
d’optòmetres anteriors, és lineal. 

Es necessita que el sistema sigui telecèntric per 
imatge retinal. Això passarà només si la
coincideixi amb la pupil·la d’

A la pràctica això no passa
hipermetrops que pels miops.

 

Figura 4.4.1. Esquema de l’optòmetre de Badal

 

 

 

 

4.4. L’optòmetre de Badal  

oftalmòleg, va presentar el seu optòmetre en 1876
del de Young-Porterfield. 

L’optòmetre va significar un gran avanç en aquells moments ja que resolia les 
dificultats que es trobaven en els anteriors, com la variabilitat de la mida de la imatge, 

de l’escala de l’aparell i el control de l’acomodació. 

L’estructura de l’instrument és la mateixa que la de l’optòmetre simple. U
i una lent de +10 o +5D (Lo) davant de l’ull. E

aquest dels altres optòmetres és la posició de la Lo. En aquest optòmetr
col·locada més allunyada de l’ull, més concretament és col·loca de tal manera que la 

es trobi a la posició on es col·locaria la lent neutralitzadora, 
(Figura 4.4.1) 

El banc òptic de l’instrument conté una escala, que a diferencia de
d’optòmetres anteriors, és lineal.  

Es necessita que el sistema sigui telecèntric per mantenir constant 
Això passarà només si la focal imatge de la lent de l’optòmetre 

amb la pupil·la d’entrada de l’ull.  

A la pràctica això no passa i s’obtindrà un angle visual lleugerament més gran pels 
hipermetrops que pels miops. 

. Esquema de l’optòmetre de Badal 
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4.4.2. Principi de funcionament 
El procediment per aconseguir la refracció és el mateix que en l’optòmetre simple, 
consisteix en moure l’objecte des de la seva posició allunyada fins al punt on el pacient 
veu la imatge nítida per primera vegada. 

La variació entre un optòmetre i l’altre, com bé hem explicat en l’apartat anterior, és la 
posició de la lent. En aquest la lent està situada més allunyada de l’ull, amb una 
separació equivalent a la distància focal d’aquesta lent.  

 

4.4.3. Mesura d’ametropies 
Observador emètrop .  
En situar l’objecte en Fo la imatge formada per Lo es formarà a l’infinit, que coincideix 
amb el punt remot, PR, de l’observador. D’aquesta manera l’observador veurà la 
imatge nítida. (Figura 4.4.2) 
 

 
Figura 4.4.2. Optòmetre de Badal i observador emmetrop. 
 
 
Observador miop . 
En situar l’objecte entre Fo i Lo es formarà una imatge virtual O’. Quan O’ coincideixi 
amb el PR de l’observador aquest veurà la imatge nítida en la retina. (Figura 4.4.3(a)) 
Una ullera negativa Lc situada en el pla focal imatge, F’o, de Lo, on f’c=z’o, compensarà 
la miopia d’aquest observador. (Figura 4.4.3(b)) 
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Figura 4.4.3. Optòmetre de Badal i observador miop. 

 
Observador hipermetrop . 
El procediment serà semblant al del miop encara que en aquest cas O’ es formarà al 
darrera de la retina de l’observador. 

Fixant-nos en la figura 4.4.3(a) i 4.4.3(b) veiem que z’o=f’o.  

Aplicant la fórmula de Newton a la lent L0 tenim: 

 z0z '0 = − f '20   (4.4.1) 

Substituint z’ tenim: 

 z0 f 'C = − f '20  (4.4.2) 

Expressant f’c en funció de la seva potència P’c: 

 z0

1

P 'C
= −

1

P '0
2

 (4.4.3) 

Aillant P’c: 

 P 'C = −P '0
2 z0   (4.4.4) 

 

En aquest cas la relació entre P’C i z0 és lineal i ve representada per l’equació on per 
ulls miops z0 > 0 i Per ulls hipermetrops z0 < 0. 
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La figura 4.4.4. representa la potència de la lent compensadora P’c en funció de zo. 
S’han destacat les regions corresponents als ulls hipermetrops i miops. 

 

 

Figura 4.4.4. Representació gràfica. 
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5. Metodologia 
En aquest treball s’ha mesurat la refracció amb tres dels optòmetres descrits, disc de 
Scheiner, optòmetre simple i optòmetre de Badal. 

En la selecció de pacients per a la nostra part pràctica ens hem volgut centrar en dues 
franges d’edat molt diferents, entre 20 i 30 anys i entre 50 i 60 anys. Hem estudiat 20 
pacient joves i 12 pacients adults, indistintament del sexe. Aquestes dues poblacions 
es diferencien per la variació de la capacitat acomodativa una de l’altra, ja que amb 
l’edat el músculs van deteriorant-se i per tant també passa el mateix amb el múscul 
ciliar, que és l’encarregat de moure el cristal·lí per acomodar. Ens interessa també 
comparar com afecta l’acomodació en els resultats del nostre treball i veure si en el 
cas de la franja d’edat més jove, que encara tenen capacitat d’acomodar, els resultats 
fluctuen més.   

En quant a criteris d’inclusió i exclusió de l’estudi, a part de l’edat, també ens hem fixat 
amb la graduació dels pacients. En quant a ametropies esfèriques no trobem cap 
inconvenient en hipermetrops però en el cas dels miops no ens interessen pacients 
amb miopies majors de -5D. En canvi en ametropies tòriques no ens interessen 
pacient amb astigmatismes majors de 1D. 

La limitació dels pacients a graduacions fins a -5D es degut a la no linealitat de 
l’instrument, en el cas del disc de Scheiner i l’optòmetre simple, i en quant a 
l’optòmetre de Badal, en el que la seva escala si que és lineal, el problema és la 
limitació de recorregut amb la lent de +5D, ja que es impossible mesurar miop majors 
d’aquestes graduacions.  

Aquests optòmetres tenen un problema afegit, estan dissenyats de manera que només 
podem mesurar potències per un meridià. Això ens implica que no podem mesurar 
astigmatismes. Com que trobar pacients amb còrnies totalment esfèriques no és fàcil, 
hem decidit acceptar pacients amb astigmatismes menors a 1D i calcular l’equivalent 
esfèric de cada un d’ells. L’equivalent esfèric consisteix en la eliminació o parcialització 
de l’astigmatisme, adherint la meitat del valor de l’astigmatisme eliminat, amb el seu 
signe pertinent, a l’esfera. El fet d’acceptar astigmatismes menors de 1D farà que el 
valor de l’esfera en cada cas, variï molt poc, entre 0.25 i 0.5D. 

En quant a la salut ocular i general, ens centrarem amb pacients que no presentin cap 
alteració, ja sigui ocularment en el cas del fons d’ull o sistèmicament en el cas de 
qualsevol malaltia greu que pugui afectar a la visió. 

En la part pràctica utilitzarem quatre mètodes per a mesurar la refracció del pacient i 
després farem una comparació dels resultats obtinguts amb l’un i l’altre.  

El primer mètode es realitzarà en un gabinet d’optometria de la Facultat on es 
graduarà a tots els pacients amb el retinoscopi i el foròpter per aconseguir una 
refracció el més exacta possible. (Figura 5.1) 
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Figura 5.1. Graduació al gabinet. 

Els altres tres mètodes de mesura s’han realitzat amb els tres optòmetres descrits, les 
mesures s’han realitzat seqüencialment amb cada un dels optòmetres que es van 
muntar en un banc òptic al laboratori de l’assignatura d’Òptica Geomètrica i 
Instrumental. 

La figura 5.2(a) mostra un vista general de l’optòmetre amb el disc de Scheiner. És 
important que l’objecte sigui prim i punxegut ja que així és més fàcil de distingir la 
posició en que les dues imatges es fusionen. En el nostre cas s’ha utilitzat una agulla. 
(Figura 5.2(b)). La figura 5.2(c) mostra un detall del disc de Scheiner utilitzat i la figura 
5.2(d) mostra el procediment de mesura on el pacient es troba en una posició fixa per 
l’ajut d’una mentonera i aguanta el disc a prop de l’ull i l’optometrista mou l’objecte fins 
que el pacient el veu enfocat. 

 

(a)  (b)  
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(c)  

(d)  

Figura 5.2. (a) Vista general de l’optòmetre de Scheiner, (b) Detall de l’objecte que es 
desplaça, (c) Disc de Scheiner ,(d) Mesura de la refracció amb el disc de Scheiner. 

Les figures 5.3 mostra l’optòmetre simple. En aquest cas no es necessari un objecte 
punxegut, ja que el pacient només ha d’indicar quan el veu nítid. És per això que 
utilitzem un objecte d’unes fletxes negres, aproximadament d’un centímetre, sobre un 
full mil·limetrat.  

 

Figura 5.3. Vista de l’optòmetre simple 
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La figura 5.4 mostra el procediment de mesura, és semblant a l’anterior. El pacient en 
posició fixa mira a través de la lent l un objecte que l’optometrista va desplaçant. El 
pacient indica la posició on el veu enfocat i l’optometrista anota el valor de la posició 

 

Figura 5.4. Mesura de la refracció amb l’optòmetre simple. 

 

Les figures 5.6 mostra una vista general de l’optòmetre de Badal. En aquest utilitzem 
el mateix objecte que en l’optòmetre simple 

 

Figura 5.5. Vista de l’optòmetre de Badal 

 

 

 



 

 

 

42

La figura 5.6 mostra el procediment de mesura que es semblant als alnterirors. 

 

Figura 5.6. Mesura de la refracció amb l’optòmetre de Badal. 

 

Anàlisis estadístic 

El càlcul i l’anàlisis estadístic, així com les representacions gràfiques, han estat 
realitzades mitjançant el programa estadístic SPSS (versió 22.00) per Windows (SPSS 
Inc.. Chicago. IL). Els càlculs realitzats i els anàlisis estadístics aplicats s’han realitzat 
per a totes les dades obtingudes. 

Primer es va calcular el valor mig i la desviació estàndard per cada una de les 
variables mesurades. Per valorar el comportament que segueixen les dades, és a dir si 
segueixen una distribució normal, s’ha aplicat el test de Kolmogorov-Smirnov, per un 
nivell de significació del 5% considerant la normalitat quan el p-valor associat a 
l’estadístic és superior a 0.05. Després de l’anàlisi vam veure que  les dades 
analitzades no seguien una distribució normal, amb lo que es van aplicar dades no 
paramètriques.  

Per valorar si existien diferències significatives entre les dos mostres, es va aplicar la 
prova de Mann-Whitney, la qual es una prova no paramètrica equivalent al t-test per la 
comparació de mesures de dos distribucions. Aquesta prova compara la mitjana de 
dos mostres independents i determina si hi ha o no diferencies entre elles. En aquest 
estudi es va aplicar per a determinar si existien diferencies entre ambdós ulls en tots 
els paràmetres avaluats (potència, error, etc.) així com entre ambdós grups d’edat. 

No es van trobar diferències estadísticament significatives entre els dos ulls en 
l’equivalent esfèric.  

Per determinar si existien diferències significatives entre les mesures donades pels 
diferents optòmetres, es va aplicar la prova de Kruskal-Wallis. Aquesta prova també és 
un mètode no paramètric similar al ANOVA (és una extensió de la prova de la U de 
Mann-Whitney per 3 o més grups). 



6. Resultats i discussió
Es van avaluar 32 subjectes, amb edats compreses 

(±DE) de 34.22±15.66 anys. Els subjectes es van dividir en dos grups en funció de l’edat, de 20 

a 30 anys i de 50 a 60 anys. 

No s’han trobat diferències estadísticament significatives entre ambdós ulls en cap dels 

paràmetres avaluats, per lo que en l’anàlisi estadístic 

escollit aleatòriament. 

 

Els gràfics 6.1, 6.2, 6.3 i 6.

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb el disc de Scheiner

dret. 

Gràfic 6.1. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +10D.

Gràfic 6.2. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +5D.
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6. Resultats i discussió  
Es van avaluar 32 subjectes, amb edats compreses entre els 20 i 58 anys amb una mitjana

15.66 anys. Els subjectes es van dividir en dos grups en funció de l’edat, de 20 

No s’han trobat diferències estadísticament significatives entre ambdós ulls en cap dels 

uats, per lo que en l’anàlisi estadístic només s’ha inclòs un ull de cada subjecte 

6.4 mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb el disc de Scheiner

1. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

fèric. Amb joves, ull dret i la lent de +10D. 

2. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +5D. 
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i 58 anys amb una mitjana 

15.66 anys. Els subjectes es van dividir en dos grups en funció de l’edat, de 20 

No s’han trobat diferències estadísticament significatives entre ambdós ulls en cap dels 

s’ha inclòs un ull de cada subjecte 

4 mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb el disc de Scheiner amb l’ull 

 

1. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

 

2. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

JOVES EE 10 UD

JOVES DS 10 UD

JOVES EE 5 UD

JOVES DS 5 UD



Gràfic 6.3. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +10D.

Gràfic 6.4. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +5D.

 

Els gràfics 6.5, 6.6, 6.7 i 6.

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre simple

dret. 

Gràfic 6.5. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +10D.
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3. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +10D. 

4. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +5D. 

6.8 mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre simple

5. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

mb joves, ull dret i la lent de +10D. 
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de Scheiner i l’equivalent 

 

4. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i l’equivalent 

ren els resultats obtinguts en comparar les mesures 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre simple amb l’ull 

 

5. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

ADULTS EE 10 UD

ADULTS DS 10 UD

ADULTS EE 5 UD

ADULTS DS 5 UD

JOVES EE 10 UD

JOVES OPS 10 UD



 

Gràfic 6.6. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +5D.

Gràfic 6.7. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +10D.

Gràfic 6.8. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +5D.

-7

-5

-3

-1

1

3
1

A

2
A

3
A

4
A

5
A

6
A

7
A

-7

-5

-3

-1

1

3

1B 2B 3B 4B 5B

-7

-5

-3

-1

1

3

1B 2B 3B 4B

 

 

 

. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +5D. 

7. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +10D. 

8. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +5D. 
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. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

 

simple i l’equivalent 

 

8. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i l’equivalent 

JOVES EE 5 UD

JOVES OPS 5 UD

ADULTS EE 10 UD

ADULTS OPS 10 UD

ADULTS EE 5 UD

ADULTS OPS 5 UD



Els gràfics 6.9, 6.10, 6.11 i 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre de Badal amb 

l’ull dret. 

Gràfic 6.9. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i l’equivalent

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +10D.

Gràfic 6.10. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

l’equivalent esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +5D.

Gràfic 6.11. Comparació entre les graduacions trobades amb l’

l’equivalent esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +10D.
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11 i 6.12 mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre de Badal amb 

9. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i l’equivalent

esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +10D. 

10. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

l’equivalent esfèric. Amb joves, ull dret i la lent de +5D. 

11. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

l’equivalent esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +10D. 
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12 mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures 

d‘equivalent esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre de Badal amb 

 

9. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i l’equivalent 

 

10. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

 

optòmetre de Badal i 

JOVES EE 10 UD

JOVES OPB 10 UD

JOVES EE 5 UD

JOVES OPB 5 UD

ADULTS EE 10 UD

ADULTS OPB 10 UD



Gràfic 6.12. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

l’equivalent esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +5D.

 

En les taules següents es mostra

A més a més, de totes les dades obtingudes 

estàndard, de tots subjectes i de les dues franges d’edat per separat. 

Una simple inspecció visual ens indica que els resultats obtinguts amb l’optòmetre de Badal 

són els que més s’assemblen als obtinguts al gabinet amb el foròpter.

 

A continuació es presenten les d

Disc de Scheiner 

Edat 

EE dret (D) 

EE esquerre (D) 

DS_P_UD_10 (D) 

DS_P_UE_10 

DS_P_UD_5 

DS_P_UE_5 

DS_Error_R_UD_10

DS_Error_R_UE_10

DS_Error_R_UD_5

DS_Error_R_UE_5

Taula 6.1. Valors de la mitjana

disc de Scheiner. 
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12. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

l’equivalent esfèric. Amb adults, ull dret i la lent de +5D. 

stra la relació de tots els paràmetres avaluats en 

e totes les dades obtingudes s’ha mesurat la mitjana, la median

estàndard, de tots subjectes i de les dues franges d’edat per separat.  

visual ens indica que els resultats obtinguts amb l’optòmetre de Badal 

són els que més s’assemblen als obtinguts al gabinet amb el foròpter. 

A continuació es presenten les dades estadístiques de tots els subjectes: 

Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard

34.22 23.00 15.66

-1.24 -1.00 1.93

-1.43 -1.13 2.23

 -1.33 -1.10 2.53

-0.87 -0.63 2.24

-1.55 -1.07 2.46

-1.60 -1.01 2.72

DS_Error_R_UD_10 -0.62 0.09 4.94

DS_Error_R_UE_10 0.05 -0.18 1.44

DS_Error_R_UD_5 -0.48 0.21 4.02

DS_Error_R_UE_5 -0.06 0.05 1.22
de la mitjana de totes les mesures realitzades per a tots els subjectes amb el 

5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B

ADULTS EE 5 UD

ADULTS OPB 5 UD
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12. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

la relació de tots els paràmetres avaluats en aquest treball.  

ediana i la desviació 

visual ens indica que els resultats obtinguts amb l’optòmetre de Badal 

Desviació 

estàndard 

15.66 

1.93 

2.23 

2.53 

2.24 

2.46 

2.72 

4.94 

1.44 

4.02 

1.22 
de totes les mesures realitzades per a tots els subjectes amb el 

ADULTS EE 5 UD

ADULTS OPB 5 UD
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Optòmetre simple Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

OS_P_UD_10 -0.93 -0.86 2.12 

OS_P_UE_10 -1.05 -0.80 2.27 

OS_P_UD_5 -1.04 -0.67 2.36 

OS_P_UE_5 -1.12 -0.87 2.59 

OS_Error_R_UD_10 0.00 0.01 1.60 

OS_Error_R_UE_10 -0.32 -0.24 1.41 

OS_Error_R_UD_5 -0.10 0.03 1.40 

OS_Error_R_UE_5 -0.15 -0.04 1.06 

Taula 6.2. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades per a tots els subjectes amb 

l’optòmetre simple 

 

Optòmetre de Badal Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

OB_P_UD_10 -1.20 -1.05 1.90 

OB_P_UE_10 -1.05 -1.10 2.26 

OB_P_UD_5 -0.85 -0.71 1.63 

OB_P_UE_5 -0.76 -0.95 1.71 

OB_Error_R_UD_10 -0.26 -0.02 1.66 

OB_Error_R_UE_10 0.05 0.00 0.70 

OB_Error_R_UD_5 0.08 0.09 0.65 

OB_Error_R_UE_5 -0.23 -0.07 0.78 
Taula 6.3. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades per a tots els subjectes amb 

el’optòmetere de Badal 

 

Dades estadístiques dels subjectes de 50 a 60 anys: 

Disc de Scheiner Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

Edat 53.92 54.50 3.53 

EE dret (D) -1.25 -1.13 2.27 

EE esquerre (D) -1.63 -1.38 2.94 

S_P_UD_10 0.45 .9100 1.90 

S_P_UE_10 0.34 0.83 2.22 

S_P_UD_5 0.09 0.80 2.41 

S_P_UE_5 -0.82 0.46 3.47 

S_Erro_R_UD_10 -0.41 -0.61 1.90 
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S_Error_R_UE_10 -0.34 -0.47 1.35 

S_Error_R_UD_5 -0.57 -0.41 1.72 

S_Error_R_UE_5 -0.39 -.143 0.88 
Taula 6.4. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades pels subjectes d’edats 

compreses entre els 50-60 anys amb el disc de Scheiner. 

 

Optòmetre Simple Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

OS_P_UD_10 -0.01 0.37 2.21 

OS_P_UE_10 -0.09 0.43 2.40 

OS_P_UD_5 -0.50 -0.18 2.43 

OS_P_UE_5 -0.69 -0.68 2.92 

OS_Error_R_UD_10 -0.27 -0.42 1.87 

OS_Error_R_UE_10 -0.27 -0.33 1.35 

OS_Error_R_UD_5 -0.23 0.17 2.11 

OS_Error_R_UE_5 -0.02 -0.06 1.03 
Taula 6.5. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades pels subjectes d’edats 

compreses entre els 50-60 anys amb l’optòmetre simple. 

 

Optòmetre de Badal Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

OB_P_UD_10 -1.00 -1.30 2.30 

OB_P_UE_10 -0.93 -1.35 2.95 

OB_P_UD_5 -0.41 -0.45 1.52 

OB_P_UE_5 -0.01 -0.09 1.57 

OB_Error_R_UD_10 -0.07 .033 1.02 

OB_Error_R_UE_10 0.14 -0.05 1.03 

OB_Error_R_UD_5 0.16 0.23 0.61 

OB_Error_R_UE_5 -0.32 -0.27 0.83 

Taula 6.6. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades pels subjectes d’edats 

compreses entre els 50-60 anys amb l’optòmetre de Badal. 

 

Dades estadístiques dels subjectes de 20 a 30 anys: 

Disc de Scheiner Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

S_P_UD_10 -2.40 -2.29 2.28 

S_P_UE_10 -1.59 -1.60 1.96 
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S_P_UD_5 -2.53 -2.44 1.95 

S_P_UE_5 -2.07 -1.63 2.12 

S_Erro_R_UD_10 -0.75 0.19 6.13 

S_Error_R_UE_10 0.28 0.13 1.48 

S_Error_R_UD_5 -0.42 0.43 4.96 

S_Error_R_UE_5 0.15 0.36 1.37 

Taula 6.7. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades per als subjectes d’edats 

compreses entre els 20-30 anys amb el disc de Scheiner. 

Optòmetre Simple Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

OS_P_UD_10 -1.49 -0.97 1.91 

OS_P_UE_10 -1.63 -1.10 2.04 

OS_P_UD_5 -1.36 -0.68 2.32 

OS_P_UE_5 -1.38 -1.05 2.42 

OS_Error_R_UD_10 0.16 0.06 1.45 

OS_Error_R_UE_10 -0.35 -0.11 1.48 

OS_Error_R_UD_5 -0.02 0.02 0.76 

OS_Error_R_UE_5 -0.22 -0.04 1.09 

Taula 6.8. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades per als subjectes d’edats 

compreses entre els 20-30 anys amb l’optòmetre simple. 

Optòmetre de Badal Mitjana 

n=32 

Mediana Desviació 

estàndard 

OB_P_UD_10 -1.33 -0.95 1.67 

OB_P_UE_10 -1.13 -1.00 1.81 

OB_P_UD_5 -1.12 -0.81 1.68 

OB_P_UE_5 -1.21 -1.03 1.67 

OB_Error_R_UD_10 -0.38 -0.06 1.97 

OB_Error_R_UE_10 -0.01 00.00 0.43 

OB_Error_R_UD_5 0.03 -0.02 0.68 

OB_Error_R_UE_5 -0.18 -0.05 0.77 

Taula 6.9. Valors de la mitjana de totes les mesures realitzades per als subjectes d’edats 

compreses entre els 20-30 anys amb l’optòmetre de Badal. 

 

Per a representar els resultats del treball, ens hem centrat amb els tres objectius específics, 

comparant en cada cas les dades necessàries. 

Com que no s’han trobat diferències estadísticament significatives entre ambdós ulls, només 

s’han col·locat, a la part de resultats, gràfiques respecte l’ull dret. Tot i així, s’adjunten totes les 

gràfiques de l’ull esquerre en l’annex 2 al final del treball.  
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Primer de tot s’ha analitzat la diferència de graduacions obtingudes entre cada un dels 

optòmetres i l’equivalent del pacient. S’han calculat l’error relatiu obtingut en cada pacient per 

a cada optòmetre i s’han comparat estadísticament. 

 

 

Gràfic 6.13. Comparació entre l’error relatiu donat pels tres tipus d’optòmetres respecte 

l’equivalent esfèric amb la lent de +10.00D per l’UD. 

 

 

Gràfic 6.14. Comparació entre l’error relatiu donat pels tres tipus d’optòmetres respecte 

l’equivalent esfèric amb la lent de +5.00D per l’UD.  
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La gràfica 6.13 ens representa la diferència d’error relatiu entre els tres optòmetres en quant a 

la lent de +10D i la gràfica 6.14 es basa en la lent de +5D. 

Al comparar totes dues lents per separat s’ha trobat que no hi ha diferències estadísticament 

significatives, p>0.05. Tot i així, en totes dues gràfiques, 6.13 i 6.14, s’ha pogut veure que el 

disc de Scheiner és l’optòmetre que ens indueix més error,  seguit de l’optòmetre simple i 

finalment l’optòmetre de Badal  que és en el que ens trobem menys error.  

El principi de funcionament del disc de Scheiner respecte els altres dos és molt diferent, ja que 

el disc de Scheiner es basa en el principi de les imatges dobles fins a veure’n una de simple, en 

canvi, els altres dos es basen en la borrositat de la imatge fins a veure-la nítida. És per això, 

que el tipus d’objecte utilitzat també és diferent. En el cas de l’optòmetre de Scheiner s’utlitza 

un objecte afilat, per a poder veure bé el moment en que les imatges ja no estan dissociades. 

En canvi, en els altres dos busquem un objecte amb més detall per a poder diferenciar bé la 

nitidesa total. 

Aquestes diferències de funcionament són algunes de les raons pels quals s’indueix més error 

en el de Scheiner que en els altres dos. 

En quant a les diferències entre el resultats obtinguts amb l’optòmetre simple i el de Badal, el 

principal motiu de la diferència d’error és l’acomodació. Com bé s’ha explicat en el treball, el 

que diferència un optòmetre de l’altre és, solament, la posició de la lent positiva. El fet que 

Badal la tingui col·locada a una distància focal de l’ull i que el simple la tingui a una distància de 

vèrtex de l’ull, fa que en l’optòmetre de Badal no hi hagi acomodació i que en l’optòmetre 

simple hi jugui un paper important. 

 

Les gràfiques i taules següents ens donen la comparació de l’error entre joves i adults de l’ull 

dret i l’ull esquerre. El valor p és el que ens indica les diferències significatives entre un grup 

d’edat i l’altre. En tots els casos veiem que sempre és major de 0.05, per tant, això ens indica 

que, les diferències entre un grup i l’altre, no són estadísticament significatives. 

Tot i així, tenim poques mostres per donar una resposta 100% segura, per tant també ens 

fixem en les petites diferències que ens donin les gràfiques. 

 

Grups edat 

Error relatiu Disc Scheinder  

 

lent +10 

UD 

lent +10 

UE 

lent +5 

UD 

lent +5 

UE 

p-valor  

(Mann-Whitney)  
0.11 0.09 0.07 0.11 

Taula 6.10. Valor p de l’error relatiu entre els grups d’edat en el disc de Scheiner. 
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Gràfic 6.15. Comparació de l’error relatiu entre joves i adults en el disc de Scheiner amb la lent 

de +10D per a l’UD. 

 

Gràfic 6.16. Comparació de l’error relatiu entre joves i adults en el disc de Scheiner amb la lent 

de +5D per a l’UD. 

 

En el disc de Scheiner, com també en l’optòmetre simple, hi actua l’acomodació. Per tant el 

resultat obtingut, tot i no ser estadísticament significatiu, tendeix a tenir un major error en els 

joves. El fet d’agafar dues franges d’edat diferents ens donava informació sobre d’incidència 

de l’acomodació en els dos optòmetres,  ja que els  adults no tenen gairebé acomodació i per 

tant l’error obtingut hauria de ser més petit.  

El mateix ens passa amb l’optòmetre simple. 
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Grups edat 

Error relatiu Optómetre simple  

 

lent +10 

UD 

lent +10 

UE 

lent +5 

UD 

lent +5 

UE 

p-valor  

(Mann-Whitney)  
0.41 0.52 0.38 0.68 

Taula 6.11. Valor p de l’error relatiu entre els grups d’edat en l’optòmetre simple. 

 

 

Gràfic 6.17. Comparació de l’error relatiu entre joves i adults en l’optòmetre simple amb la lent 

de +10D per a l’UD. 

 

Gràfic 6.18. Comparació de l’error relatiu entre joves i adults en l’optòmetre simple amb la lent 

de +5D per a l’UD. 



 

 

 

55

En canvi, en el cas de Badal, les diferències entre joves i adults havien de ser mínimes, ja que, 

com bé hem dit, aquest instrument aboleix l’acomodació i per tant aquest error que s’ha 

trpbat anteriorment en els altre dos ha disminuint i s’ha igualat per ambdues franges d’edat.  

 

Grups edat 

Error relatiu Optómetre Badal 

 

lent +10 

UD 

lent +10 

UE 

lent +5 

UD 

lent +5 

UE 

p-valor  

(Mann-Whitney)  
0.38 0.86 0.68 0.43 

Taula 12. Valor p de l’error relatiu entre els grups d’edat l’optòmetre de Badal. 

 

Si ens fixem en la gràfica 6.19  veiem com l’error dels joves s’ha reduït notòriament i s’han 

igualat entre ells. 

 

Gràfic 6.19. Comparació de l’error relatiu entre joves i adults en l’optòmetre de Badal amb la 

lent de +10D per a l’UD. 
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Gràfic 6.20. Comparació de l’error relatiu entre joves i adults en l’optòmetre de Badal amb la 

lent de +5D per a l’UD. 

 

Finalment hem comparat l’error donat entre les dues lents. Com bé s’ha explicat al llarg del 

treball, el fet d’utilitzar dues lents diferents ens ajudava a saber amb quina de les dues hi havia 

més precisió i si realment hi havia una diferència important en el fet d’utilitzar un o l’altra. La 

diferència entre les dues era el recorregut i l’escala de potències de cada una en cada 

optòmetre. 

Al analitzar els resultats vam veure que estadísticament no hi havia diferències significatives i 

al realitzar els gràfics amb els diagrames de caixes no s’apreciaven bé les petites diferències, 

així que vam fer les gràfiques amb diagrames de barres comparant la graduació trobada amb 

cada optòmetre amb l’equivalent esfèric. 

Els resultats d’aquesta comparació no són molt estables, ja que no tenen una tendència a la 

significança en cap cas. Els resultats per a cada pacient  i per a cada lent són aleatoris i 

independents uns dels altres.  
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7. Conclusions 

A continuació presentem les conclusions del treball, incloent les que estan directament 
relacionades amb els objectius proposats. 

En aquest treball s’ha fet un model teòric de mesura de tres optòmetres històrics, el 
disc de Scheiner, l’optòmetre simple i l’optòmetre de Badal.  Per cada un d’ells s’ha 
hagut de fer els càlculs adients per a poder-los calibrar, fer les mesures i analitzar les 
causes d’error.  

Com bé hem explicat durant el treball, cada un d’aquest optòmetres és una millora de 
l’anterior, això ens portava a pensar que, per lògica, el de Badal, que era el més 
avançat dels tres, seria l’optòmetre amb menys error de tots. Un cop analitzats els 
resultats hem vist que, tot i que no hi havia diferències estadísticament significatives 
entre els optòmetres, l’optòmetre de Badal era el que induïa menys error. Això ha 
estat, principalment, gràcies al control de l’acomodació, al manteniment de la imatge 
retinal constant i a la linealitat de l’escala de potències. 

Hem mesurat les graduacions de cada pacient amb dues lents diferents, una de +5D i 
una de +10D. La lent de +5 ens dona un recorregut major en el cas dels miops i per 
tant ens hauria de donar més precisió en els resultat. Tot i així, després d’analitzar els 
resultats veiem que no hi ha diferències estadísticament significatives i que l’error 
induït per les dues lents és molt similar. Per tant, podem concloure que no hi ha una 
gran diferencia alhora d’utilitzar una lent o l’altra. 

Finalment la última comparació que hem fet és entre els dos grups d’edat. La gran 
diferència entre aquests dos grups és la capacitat acomodativa. Tal com en 
l’optòmetre de Badal es va aconseguir abolir l’efecte de l’acomodació, en el disc de 
Scheiner i l’optòmetre simple encara hi tenia un gran efecte. Un cop analitzats els 
resultats hem pogut comprovar que tot i que no hi ha diferències estadísticament 
significatives, els joves indueixen més error que els adults en aquests dos optòmetres. 
En el de Badal no hi ha diferències entre els dos grups d’edat. 

En totes tres comparacions que hem fet ens ha sortit que no hi ha diferències 
estadísticament significatives. Tot i així, creiem que això es degut a la diferència de 
número de pacients en quant a joves i adults i al fet de no tenir una quantitat excessiva 
de pacients.  

Per últim, volem fer referència a l’usuari adequat per graduar amb aquests optòmetres. 
Com bé ja hem dit durant el treball, el més important es que els pacients tinguin 
ametropies el més esfèriques possible o amb molt poc astigmatisme, màxim de 1D. En 
quant al tipus d’ametropia parlem de pacients hipermetrops com a pacient adequat, ja 
que aquest en cap dels optòmetres troba una limitació de recorregut ni de potències. 
En quant als miops, podríem dir que com menys miops siguin menys problemes 
sorgiran i els resultats seran més precisos. 
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9. Annexos 

9.1. Annex 1: Consentiment informat  
 

Existeixen varis mètodes i instruments per a mesurar la graduació d’una persona i un dels més 

actual és l’autorefractòmetre que és un aparell que mesura objectivament la refracció. 

L’objectiu del nostre treball és mesurar la graduació de cada pacient amb diferents mètodes i 

alguns dels diferents optòmetres que s’utilitzaven abans del refractòmetre actual i comparar la 

similitud dels resultats obtinguts entre ells. 

  

Jo, .................................................................................................. amb DNI .................................. 

i amb data de naixement ....................................., declaro haver comprés les informacions 

detallades sobre el treball de final de grau amb el títol “Mesura d'ametropies esfèriques 

mitjançant optòmetres subjectius” i les meves preguntes han estat reposes de manera 

satisfactòria. 

La decisió de participar en el projecte es realitza de forma voluntària i entenc que les dades 

obtingudes puguin ser publicades o difoses amb fins científics, sense que en cap moment sigui 

rellevada la meva identitat.  

 

Terrassa, ........................................ de 2015  

 

Signatura del pacient      Signatura de l’informador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2. Annex 2: Gràfiques
 

Gràfics que mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures d‘equivalent 
esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb el disc de Scheiner
esquerre. 

Gràfic 1. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +10D.

Gràfic 2. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +5D.

Gràfic 3. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +10D.
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que mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures d‘equivalent 
esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb el disc de Scheiner amb l’ull 

 

Gràfic 1. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 

 

Gràfic 2. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 

 

Gràfic 3. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 

JOVES EE 10 UE

JOVES DS 10 UE

JOVES EE 5 UE

JOVES DS 5 UE

ADULTS EE 10 UE

ADULTS DS 10 UE



Gràfic 4. Comparació entre les graduacions trobades am
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +5D.

 

Gràfics que mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures d‘equivalent 
esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre simple amb l’ull 
esquerre. 

Gràfic 5. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +10D.

Gràfic 6. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +5D.
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Gràfic 4. Comparació entre les graduacions trobades amb el disc de Scheiner i 
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +5D. 
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Gràfic 5. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +10D. 

Gràfic 6. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 
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b el disc de Scheiner i 

que mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures d‘equivalent 
esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre simple amb l’ull 

 

Gràfic 5. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 

 

Gràfic 6. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 

ADULTS EE 5 UE

ADULTS DS 5 UE

JOVES EE 10 UE

JOVES OPS 10 UE

JOVES EE 5 UE

JOVES OPS 5 UE



Gràfic 7. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +10D.

Gràfic 8. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simp
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +5D.

 

Gràfics que mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures d‘equivalent 
esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre de Badal amb l’ull 
esquerre. 

Gràfic 9. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +10D.
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Gràfic 7. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +10D. 

Gràfic 8. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simp
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +5D. 
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Gràfic 7. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 

 

Gràfic 8. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre simple i 

que mostren els resultats obtinguts en comparar les mesures d‘equivalent 
esfèric efectuades al gabinet amb les obtingues amb l’optòmetre de Badal amb l’ull 

 

Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 

ADULTS EE 10 UE

ADULTS OPS 10 UE 

ADULTS EE 5 UE

ADULTS OPS 5 UE

JOVES EE 10 UE

JOVES OPB 10 UE



Gràfic 10. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull es

Gràfic 11. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +10D.

Gràfic 12. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +5D.
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Gràfic 10. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 
l’equivalent esfèric. Amb joves, ull esquerre i la lent de +5D. 

Gràfic 11. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal i 
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +10D. 

Gràfic 12. Comparació entre les graduacions trobades amb l’optòmetre de Badal
l’equivalent esfèric. Amb adults, ull esquerre i la lent de +5D. 
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Gràfics que mostren la comparació de l’error de cada un dels optòmetres amb la lent 
de +10D i la lent de +5D amb l’UE 

 

Gràfica 10. Comparació entre l’error relatiu donat pels tres tipus d’optòmetres respecte 
l’equivalent esfèric amb la lent de +10.00D per l’UE. 

 

Gràfic 11. Comparació entre l’error relatiu donat pels tres tipus d’optòmetres respecte 
l’equivalent esfèric amb la lent de +5.00D per l’UE. 




