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7.2. AKIES YDŲ MODELIAVIMAS IR JŲ KOREKCIJOS 

TYRIMAS 
 

Darbo užduotys 

 

 Nustatykite: 

 glaudžiamojo lęšio židinio nuotolį; 

 sklaidomojo lęšio židinio nuotolį; 

 lęšio laužiamąją gebą. 

 Sumodeliuokite: 

 trumparegę, toliaregę akį. 

 

Teorinės temos 

 

 Šviesos lūžimo dėsniai. 

 Lęšis ir pagrindiniai jo parametrai: optinis centras, pagrindinė optinė ašis, židinys, židinio 

nuotolis ir laužiamoji geba. 

 Plonojo lęšio formulė. 

 Atvaizdų sudarymas glaudžiamaisiais ir sklaidomaisiais lęšiais. 

 Lęšių ydos. 

 Akies sandara. Atvaizdų susidarymo akies tinklainėje ypatumai. 

 Akies skyra ir regos aštrumas. 

 Akies akomodacija. 

 Akies ydos ir jų korekcija lęšiais. Oftalmoskopija. 

 Akies skiriamoji geba, regos aštrumas.  

 Regos pojūtis. 

 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 

 

Optinis bėgis, šviesos spinduolis, glaudžiamasis ir sklaidomasis lęšiai, akies modelis, 

įvairios laužiamosios gebos lęšiai, stovas, ekranas, objektas, liniuotė. 

 
 

Darbo metodika 
 

1. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas 

 

Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolis nustatomas sudarant juo objekto atvaizdus (7.2.1 pav.) ir 

skaičiuojamas pagal plonojo lęšio formulę siejančią židinio nuotolį su eksperimento metu 

išmatuotais atstumais nuo objekto iki lęšio ir nuo lęšio iki ekrano: 
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čia f – židinio nuotolis, p – daikto atstumą nuo lęšio, p – atvaizdo atstumą nuo lęšio.  

Iš (7.1.1) lęšio formulės išreiškiamas glaudžiamojo lęšio židinio nuotolis 
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Nekeičiant objekto ir ekrano padėčių, gaunamas padidintas ir sumažintas daikto atvaizdas. Lęšiais 

gaunamų atvaizdų dydis priklauso nuo lęšio didinimo. Išmatavus atstumus m (tarp objekto ir 

ekrano) ir n (tarp dviejų lęšio padėčių, kai atvaizdas padidintas ir kai sumažintas), lęšio židinio 

nuotolį galima apskaičiuoti pagal Beselio formulę: 
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2. Sklaidomojo lęšio židinio nustatymas 

 

 Sklaidomojo lęšio židinio nuotoliui nustatyti papildomai naudojamas glaudžiamasis lęšis 

(7.2.2 pav.), kuris sukuria taško S atvaizdą taške K. Pastačius už jo sklaidomąjį lęšį, taško S 

atvaizdas susidaro toliau – taške M. Jeigu nagrinėtume atvirkščią spindulių eigą (iš taško M), tai K 

būtų menamas taško M atvaizdas, sukurtas sklaidomojo lęšio. Pažymėjus MO1 = a1 (atstumą nuo 

sklaidomojo lęšio iki atvaizdo taške M) ir KO1 = a2 (atstumą nuo sklaidomojo lęšio iki atvaizdo 

ankstesniame taške K) ir prisiminus, kad sklaidomojo lęšio atveju a2 yra neigiamas dydis, iš 

plonojo lęšio formulės(7.2.1) gaunama: 
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7.2.1 pav. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas 
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3. Lęšio laužiamosios gebos nustatymas 

 

Lęšio laužiamosios geba - lęšio gebėjimo glausti arba sklaidyti šviesą matas, išreiškiamas 

dioptrijomis. Kuo trumpesnis židinio nuotolis, tuo didesnė lęšio laužiamoji geba (stipresnis lęšis). 

Lęšio laužiamoji geba skaičiuojama: 

 

f
D

1
 ; (7.2.5) 

 

čia D – lęšio laužiamoji geba, f – židinio nuotolis. 

  

4. Akies modelis 

 

 Akies modelio schema pavaizduota 7.2.3 

paveiksle. Modelio karkasas padarytas iš organinio 

stiklo (1) pritvirtinto prie medinės lentelės (2). Akies 

ilgį galima keisti judinant užpakalinę sienelę (3) 

(odenos dangą) pirmyn ir atgal. Ant organinio stiklo 

plokštelės pažymėtos trys pozicijos: trumpa akis 

(toliaregystė), normali akis ir ilga akis (trumparegystė). 

Lęšiukas (4) ir tvirtinimo detalės yra pagaminti iš skai- 

Draus krištolinio silikono. Vandens švirkšto (5) pagalba galima keisti lęšiuko formą. 

Objektų vaizdai įvairiuose atstumuose nuo modelio gali būti projektuojami baltoje plastikinėje 

plokštelėje (tinklainėje) (6). Ant šios plokštelės pažymėtos geltonoji ir akloji dėmės. Plokštelę 

galima reguliuoti taip, kad geltonoji dėmė visada atsiduria centrinėje akies linijoje. 
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7.2.2 pav. Sklaidomojo lęšio židinio nuotolio nustatymas 

 

 
 

7.2.3 pav. Akies modelio schema 
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 Darbo eiga  

Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio nustatymas 

1. Ant optinio suolo, kuriuo galima slankioti stovelius, pastatomos: regimosios šviesos spinduolis, 

objektas, lęšis ir ekranas ((7.2.1. pav. (a)). 

2. Lęšis ir ekranas pastatomi taip, kad ekrane būtų matomas ryškus padidintas objekto atvaizdas. 

3. Išmatuojami atstumai nuo objekto iki lęšio p ir nuo lęšio iki ekrano p. 

4. Apskaičiuojamas glaudžiamojo lęšio židinio nuotolis ((7.2.2) formulė); 

5. Keičiant atstumus p ir p, t.y. skirtingai didinant, 13 punktai kartojami kelis kartus. Pavyzdžiui, 

2-ojo bandymo metu lęšis ir ekranas pastatomi taip, kad ekrane būtų gautas sumažintas objekto 

atvaizdas (7.2.1. pav. (b)). 

6. Nekeičiant objekto ir ekrano padėčių, gaunamas padidintas ir sumažintas daikto atvaizdas 

(7.2.1. pav.). Tada išmatavus atstumus m (tarp objekto ir ekrano) ir n (tarp dviejų lęšio padėčių, 

kai atvaizdas padidintas ir kai sumažintas), lęšio židinio nuotolį galima apskaičiuoti pagal 

Beselio formulę (7.2.3 formulė). 

7. Matavimus siūloma pakartoti 2 - 3 kartus. Atlikus kelis matavimus ir gavus skirtingus atvaizdo 

dydžius, apskaičiuojama židinio nuotolio vidutinė reikšmė  
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čia N yra matavimų skaičius. 

7. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 1 lentelę. 
 

1 lentelė 

p, m p, m f, m m, m n, m f, m fvid., m 

       

 

Sklaidomojo lęšio židinio nustatymas 

8. Ant optinio suolo pastatomas glaudžiamasis lęšis, ir ekrane gaunamas sumažintas atvaizdas 

(taškas K). Toliau šis lęšis neturi būti judinamas. 

9. Už glaudžiamojo lęšio pastatomas sklaidomasis lęšis (7.2.2 pav.). Slankiojant ekraną (galima 

slankioti ir sklaidomąjį lęšį, kad gautumėte ryškų vaizdą), randama dviejų lęšių formuojamo 

vaizdo padėtis taške M. 

10. Išmatuojami atstumai a1 ir a2 (7.2.1 pav.). 

11. Apskaičiuojamas sklaidomojo lęšio židinio nuotolis ((7.2.4) formulė); skaičiuojant imami 

nuotolių a1 ir a2 absoliučiosios vertės. 

12. Matavimai ir židinio nuotolio skaičiavimas (4 punktas pakartojami keletą kartų). 

13. Apskaičiuojama sklaidomojo lęšio židinio nuotolio vidutinė reikšmė fvid. pagal 7.2.6 formule. 

14. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 2 lentelę. 

2 lentelė 

a1, m a2, m f, m fvid., m 

    

15. Apskaičiuojama glaudžiamojo ir sklaidomojo lęšių laužiamoji geba (7.2.5 formulė). 
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7.2.6 pav. Paveikslas aklajai dėmei nustatyti 

   

 
 

7.2.9 pav. Schema padedanti demonstruoti trumparegystę 

 
7.2.5 pav. Akies paveiksle pavaizduotas 

kūgeliai A ir vieta kurioje nėra regėjimo 

ląstelių B. 

Akies modelio tyrimas. 

3.1. Geltonoji ir akloji akies dėmės 

 

Objektai, į kuriuos žiūrima, sudaro atvaizdą geltonojoje dėmėje A (7.2.5 pav.), kurioje yra kūgeliai. 

Akloji dėmė – vieta, iš kurios išeina regėjimo 

nervas. Šioje vietoje nėra regėjimo ląstelių B 

(7.2.5 pav.). Geltonąją ir akląją dėmes galima 

demonstruoti naudojantis akies modeliu. 

1. Popieriaus lapas laikomas ištiestos rankos 

atstumu kairiąją akį užmerkus dešine - žiūrima į 

kryžių (7.2.6 pav.). Kryžiaus atvaizdas susidaro 

geltonojoje dėmėje, bet matomas juodas 

apskritimas, kuris susiprojektuoja geltonosios 

dėmės krašte (netiesioginis regėjimas). 

2. Popieriaus lapas artinamas link akies visą laiką žiūrint į kryžių iki kol apskritimo atvaizdas taps 

nematomas (jis bus aklosios dėmės viduryje). Jei popieriaus lapas bus artinamas arčiau, 

apskritimas vėl atsiras. 

3. Išmatuojamas atstumas nuo popieriaus lapo iki savo akies. 

 

3.2. Trumparegystės demonstravimas 

 

1.  Objektas pastatomas (arba lęšiuko forma reguliuojama) taip, kad objekto atvaizdas akyje būtų 

ryškus. Akies modelio padėtis „normalaus regėjimo akiai“ padėtyje. (7.2.8 pav.).  

2. Išmatuojamas atstumas A nuo objekto iki 

akies. 

3. „Akis“ pailginama kaip parodyta 7.2.9 

paveiksle. Akis tapo trumparege, o atvaizdas 

- neryškus. 

4. Nekeičiant lęšiuko formos, atvaizdas 

paryškinamas dviem būdais: 

a. tinkamų lęšių pagalba, kurie 

pasirenkami iš duotojo lęšių 

rinkinio; 

b. galima slankioti objektą, kad 

gautumėte ryškų vaizdą akyje. 

5. Užrašykite naudotų lęšių parametrus ir 

išmatuotus atstumus. 

   

A 

 
 

7.2.8 pav. Schema padedanti demonstruoti trumparegystę  
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7.2.10 pav. Schema padedanti demonstruoti toliaregyste 

 

  3.4. Toliaregystės demonstravimas 

 

1. Objektas pastatomas (arba lęšiuko forma reguliuojama) taip, kad objekto atvaizdas akyje būtų 

ryškus. Akies modelio padėtis „normalaus regėjimo akiai“ padėtyje. (7.2.8 pav.).  

2. Išmatuojamas atstumas A nuo objekto iki akies. 

3. Akis patrumpinama, kaip parodyta 7.2.10 paveiksle. Akis tapo toliarege, o atvaizdas - neryškus. 

4. Nekeičiant lęšiuko formos, atvaizdas paryškinamas dviem būdais: 

a. tinkamų lęšių pagalba, kurie pasirenkami iš duotojo lęšių rinkinio; 

b. galima slankioti objektą, kad 

gautumėte ryškų vaizdą akyje. 

5. Užrašykite naudotų lęšių parametrus ir 

išmatuotus atstumus. 

 


