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ist die Matlieinatisrhe EerineJ.

Val enl in.

Uti livarjc naturvetenskap, och således äf- 
ven inom den medicinska, liafva alltid de grenar, 
hvilka man kunnat stödja på mathematisk grund, 
gjort de hastigaste och tillika de säkraste fram
steg. Sålunda har, inom fysiologiens område, 
läran om ögat blifvit en ibland de mest bearbe
tade och utvecklade sedan man lärt känna ögats 
olika ljusbrytande mediers likhet med våra van
liga optiska linser, samt derigenom kunnat hän
föra flera företeelser inom detsamma under all
mänt giltiga optiska lagar. Nuförtiden betraktar 
man hela ögat såsom ett Icfvandc verktyg, hvil- 
ket endast har till ändamål att på det mest full
komliga sätt afspcgla den yttre vcrldcn • i sitt 
inre, på rclinan, hvars bestämmelse åter är, att 
upptaga och medelst synnerven öfverföra den af- 
spcgladc bilden till hjernan och medvetandet. 
Huruledes denna sednare akt närmare försiggår, 
är ännu och förblir kanske alltid oförklaradt; 
likväl har man uppkastat flerc frågor, hvilka på 
det närmaste sammanhänga härmed. Sådan är 
frågan om upprättseendet, d. ä. frågan hvarförc
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föremålen synas upprätta, fastän bildcrne af desam
ma å retinan äro upp- och nedvända. Nämnde 
fråga, hvilken blifvit af de utmärktasle fysiologer 
på alldeles olika sätt besvarad, kommer att blifva 
det egentliga föremålet för denna afhandling. 
Dock måste en' kort framställning utaf en del af 
ögats anatomi och vissa läror inom fysiologin 
komma att föregå, såvida de sta i det närmaste 
sammanhang med berörde ämne.

De författare hvilka härvid komma att följas 
äro: Valentin a), Kölliker b) GerlacliV), Heule <V) 
och jdrfte).
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Den genomskinliga del af ögat, som ljusstrå

len vid sin genomgång till rclinan först träffar, 
är hornhinnan, cornca. Den bestar af följande, 
till sina texturer åtskilda lager: l:o conjunctiva 
corneae, är den yttersta, af tårvätskan befuktade 
hinnan. Den utgöres af ett polygonal-epilhclium 
af 0,023—0,050"' tjocklek, hvars understa celler 
äro aflånga, stående med ena ändan mot den c- 
gentliga cornean, hvarifran de likväl äro skilda 
genom en strukturlös lamell; de mellersta antaga 
en rund samt de yttersta en ihopplattad form. 
2:o. Den egentliga hornhinnan består af fibrer, 
förenade till platta knippen af 0,002—0,004 
bredd, hvilka i alla möjliga riktningar korsa hvar
andra, dock alltid så, att knippets och corncans 
planer förblifva parallcla. Härpå beror lättheten 
hos cornean alt låta klyfva sig i lameller. Vi
dare förekomma, emellan dessa knippen, stjern- 
formiga celler samt platta, af knippen icke upp
fyllda rum. Om dessa rum äro fyllda med hu
mor aqueus, och om de stjernformiga ccllcrnc 
äro endast utvidgningar af hornhinnans serösa 
kärl, torde ännu vara oafgjordt. 3:o. Descemeti- 
ska eller vattenhinnan är en fullkomligt struktur
lös, elastisk membran, som är fästad .mera löst 
vid inre ytan af den egentliga hornhinnan och 
beklädes å sin inre, mot ögat vända yta, af ett 
polygonal-epilhclium.
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Sedan ljusstrålen genomträngt omnämnde la
ger af cornea mötes hon af en vattenlik, homo
gen vätska, vattenvätskan, humor aqueus, som 
upptager rummet emellan cornea och främre si
dan af linskapseln.

Denna vätska är afdelad i tvennc kamrar 
genom regnbågshinnan, iris. Denna ogenomskin
liga hinna, som på midlen är försedd med en 
rund öppning, pupillen, har med hänseende till 
vårt ämne intresse, i det afseende att genom sam
mandragningen af dess muskclfibrer, pupillen kan 
förminskas och förstoras, samt sålunda utgöra ett 
rörligt diafragma för linsen.

Bakom vattenvätskan ligger den starkast ljus
brytande delen af ögat, linsen, lens. Den öm
sintes af en strukturlös, elastisk membran, lins
kapseln, som på linsens bakre yta likväl samman
smälter med hyaloidea. Enligt Kölliker beklädes 
denna kapsel, å dess främre hälfts bakre yta, 
af ett polygonal-epithelium, hvilket omedelbart 
skulle beröra sjelfva linsen, utan att lemna nå
got mellanrum för den såkalladc morgagniska 
vätskan. Denna vätska skulle uppstå endast efter 
döden och bestå af vattenvätska, som genomträngt 
linskapseln och afskilt samt uppfyllt de å linskap
selns inre yta befintliga epilhclialccllcrnc. Detta 
påstående bestrides dock af Gerlach m. fl., hvilka 
påstå, att linskapseln på dess främre yta är be
klädd med epithelium samt skild från linsen ge-
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liggande

tjernformig figur eller trenne linicr, hvil-
0 och utgå från 

På bakre sidan af 
deras direktion 

utan de ligga tvärtom midt- 
Nu är förloppet af linsfibrerna 

det, att de börja vid de omtallc linierna på ena 
sidan, gå radiclt åt linsens periferi, slå sig öfver 
dess kant, samt sluta vid liniernc på motsatta si

nom en vätska, liquor Morgagni, som innehåller 
en stor mängd med kärnor försedda celler. Frå
gan är i optiskt hänseende vigtig, men oafgjord.

Den egentliga linsen är sammansatt af platta, 
sexsidiga, 0,0025—0,005"' fibrer, hvilka äro så 

ordnade, alt hvarje fibers breda ytor 
äro parallcla med linsens yta och såle
des vända mot de breda ytorne af när- 

' ! fibrer, samt båda paren af de smala ytorna 
nmtsvara hvar sin smala yta hos.tvcnnc skilda bred- 
vidliggandc fibrer. Dessa libror blifva både smalare 
och fastare ju närmare de ligga linsens medelpunkt. 
Af denna anordning härrör linsens bladiga textur, 
hvilken vid genomskärning visar sig såsom koncen
triska ringar, af hvilka de yttersta äro ovala, de 
inre närma sig cirkeln, hvilken form de innersta 
eller linskärnan äga. Utom denna bladiga tex
tur, varseblir man äfven en annan, beroende på 
librcrncs förlopp. Har man nemligen en lins, 
som förlorat något af sin genomskinlighet, så ser 
man en si 
ka sinsemellan bilda vinklar af 120 
den främre ylans medelpunkt.
linsen ser man dylika linier, men 
är icke de främres 
emellan dem.
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Sålunda komma fibrer i samma lager, att 
ungefär lika långa, men kortare än lagrets 

Sjclfva den sljernformiga ligu-

Kölhker 
mer eller

I

I
dan. 
blifva 
lialfva meridian.
ren utgöres således icke af fibrer, utan af en dels 
finkornig, dels homogen substans.

Straxt bakom linsen vidtager glasvätskan, 
corpus vitreum, som uppfyller hela bakre delen 
af ögat, och sträcker sig ända till retinan. Den 
är omsluten af en ytterst lin, strukturlös mem
bran, hyaloidea, hvars främre del bildar bakre 
hälften af linskapseln. Angående glasvätskans struk
tur är man ännu oviss. Någre anse den bestå al 
celler, andre af lameller lika apelsiner, 
slutligen påstår alt den endast är ett 
mindre konsistent slem.

Genom dessa olika medier måste ljusstrålen 
tränga, för att ett yltre föremål skall kunna af- 
spegla sig i retinan. Men såvida man äfven till— 
skrifvit retinan en rent optisk betydelse, så må
ste vi äfven vidröra dess finare struktur enligt 
mikroskop.

Näthinnan, retinan, som å sin inre, främre 
yla är skild från hyaloidea genom en ytterst fin 
membran, menibrana limitans, samt med sin yttic 
yta stöter till corioidcas pigmcnllagcr, är en 
sammanhängande, genomskinlig hinna och består 
af följande lager: l:o Synnervens fiber-utbredning 
(slratum librosum), utgör det innersta, till mom-
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brana limitans gränsande lagret. Sedan synner
ven, vid sitt inträde i ögat, bortgifvit sin skida 
och sitt neurilem, utbreder den sig slralformigt 
öfver hela bakre inre ögat, med undantag dock 
af det ställe som motsvarar maeula lutea. Dess 
endast 0,0006—0,0008"' breda fibrer bilda det 
tjockaste lagret vid deras inträde i ögat, hvilket 
lager blir allt mer och mer tunnt, ju längre 
framåt det kommer, tills det slutligen upphör vid 
oi'(t serata. Huru fibrernc sluta känner man icke 
säkert. 2:o Cellacjret, (str. ccllulosum), som lig
ger straxt utom sistnämnda lager, består af cel
ler inbäddade i en linkornig massa alldeles lik
som i hjernans gråa substans. Dessa celler, 
0,006—0,016'" stora, likna äfven hjernans. De 
äro nemligen försedda med kärna och 1—6 ut- 
löparc. Dessa utlöparc sluta, enligt Kölliker, i 
detta lager, men stå, enligt Gerlach, i förening 
med fibrerna i föregående lager. 3:o Kornlayret, 
(str. granulosum), omsluter föregående lager och 
är sammansatt af tvenne korniga lager, åtskilda 
från hvarandra genom ett radielt fiberlager. Kor
nen i dessa lager äro bipolära celler, och det 
radiclla libcrlagrct utgöres endast af de inre cel
lernas utåtgående samt de yttres inätgåendc utlö
parc, hvilka har förena sig. Det yttre lagrets 
utåtgående utlöparc stå i förening med följande 
lager, men det inre lagrets inätgåendc utlöparc 
har man ännu icke bestämdt kunnat följa, dock
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pä olika ställen.
ner å maeula lutea. Angående betydelsen 
baeillcr oeh koner är man ännu oense. 
Hunnovei' och Briicke utgöra de endast 
o 
äter äro 
som emottaga ljusintrycken.
äsigter, sä fär man en apparat, som möjligen 
skulle bidraga till ögats accommodations förmåga. 
Vi återkomma härtill längre fram.

anser Kölliker det för troligt, att de, gående ge
nom cellagret, stå i förening med synnervens 
liber-utbredningslagcr. 4:o Membrana Jacobi-, (str. 
bacillorum) utgör deL yttersta, till corioidea grän
sande lagret af retinan. Det är sammansatt af en 
otalig mängd staf- och konformiga kroppar. Staf- 
varney bacilli, äro små, 0,0075—0,015' länga och 
0,0008'" tjocka cylindrar, hvilka, med sin inåt
vända ända, öfvcrgä i en ännu smalare utlöpare, 
hvilken förenar sig med det yttre kornlagrets ut- 
ätgäcndc utlöpare. Den yttre ändan af dessa cy
lindrar slutar tvärt emot corioidcas pigmentlager. 
(Joni äro större än bacillerna, 0,00/—'0015 
långa, 0,0025—0,0045"' breda, och äga mera 
en konisk form, med basen inåtvänd. De sluta 
både in- och utåt liksom bacillerna. Dessa ba
ciller och koner, hvilka reflektera ljuset ganska 
starkt, slä liksom pallisader lätt vid och om hvar
andra på kornlagret, samt förekomma i olika mängd

Sålunda förekomma endast ko- 
af dessa

Enligt 
en kat- 

plrisk, ljusreflekterande apparat, enligt Kölliker 
de verkliga nervclemcnler, och just de, 

Förenas dessa båda
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Ögals fornt och Ijusbrylningsförinåga.
Beträffande den absoluta och relativa storle

ken samt den yttre formen hos dessa ögats olika 
media, är det klart, att de variera både hos 
olika individer, som ock hos samma individ vid 
olika ålder. Redan häraf, och dä vidare tagcs i 
betraktande de ytterst små föremål man här har 
att göra med, kan man finna svårigheten af en 
noggrann form- och måttbestämning af dessa 
partier. Krause och Chossat, hvilka gjort dc 
noggrannaste mätningar i delta afseendc, hafva 
kommit till olika resultater. Enligt Krause är 
corncans främre yta sferisk, den bakre para- 
bolisk, linsens främre yta clliptisk, den bakre pa- 
rabolisk. Chossat har anställt mätningar ä oxögon 
och funnit, att comeans främre yta är ett seg
ment af en revolutions cllipsoid som uppstår ge
nom en ellips’ rotation kring dess större axel; 
att denna axel och synaxeln skära hvarandra un
der en vinkel af 9 ä 10°, och att ändpunkten al 
samma axel ligger på inre sidan af corncans me
delpunkt. Linsens båda ytor vore åter segment 
af revolutions ellipsoider, uppkomne genom rota
tion omkring de mindre axlame, hvilka skulle 
skära hvarandra under en vinkel af 5°. TL ill un
gefärligen dylika resultatcr har äfven Senff kom- ’ 
mit genom mätningar af spegelbilder i lefvandc 
menniskoögon. Huru härmed än må' förhålla sig, 
så kan man, vid beräkningen af ljusets gång ge- .
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nom ögat, antaga, att alla dessa ytor äro sfe- 
riska och concentriska, utan att man derigenom 
begär något märkbart fel, emedan det endast är 
de centrala strålarnc som komma i fraga. Det är 
med detta antagande och i stöd af de af Krause 
mätta ögon, Valentin kommit till följande resul
tat: A, ögat af en 50årig qvinna, A' ögat af en 
3Oårig karl: corneans främre ylas radie r=4'"2796, 
r'— 4"'34O, dess bakre ytas radie ?’ = 3,'"2, r — 
3,"'377, samt dess tjocklek ?=0,'"5, 0,'"4.
vattenvätskans tjocklek Z = l,"'l, Z—1, 2. An- 
gående linsen sä hafva vi sett, att dess täthet 
och således äfven dess ljusbrytande egenskap, till
tar mot kärnan, utan att vi likväl kunna påstå 
att detta tilltagande är continucrligt. Det är der- 
förc man indelat densamma i skilda lager. Yttre 
lagrets främre ytas radie r=2,'"333, r'z=.3,'"iG8, 
lagrets tjocklek t — 0,'"9, t'— 0,'"9. Mellersta 
lagrets främre ytas radie r=l,'"4333, r — 0 
tjockleken £z=l,'"O, t'— 0, kärnans främre ytas 
radie r=0,"'4333, r'=l,'"319, bakre ytans ra
die r ~ 1 ,"'073, r — 2,'"397, kärnans tjocklek 
£=0,'"9, f'=0,'"9, bakre lagrets bakre ytas radie 
r=l,'"973, r'=2,'"597, lagrets tjocklek Z=0,'"3, 
t'— 0,'"2, afständet mellan linsens bakre yta och ma- 

' eula lutea e — 4,'"8, e'= G,'"65. Mot dessa vär
den kan anmärkas, att alla icke äro angifnc med 
lika precision, samt, att de sannolika felen, som 
för dem icke finnas beräknade, troligen äro sä
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Obsprvatorn.

Porterfjeld.1,3331,333 1,333

Olbers.1,3331,3331,333

Young.1,4025

Chossat.1,3391,395 1,4201,35 1,3831,338

1,3391 Brcwster.1,39991,37861,3366 1,3767

i

1,330

f r
f

f 
§. 

t

Linsen-

f?Bp fri?

stora, all dc sista decimalerne i dc uppgifne ta
len öro alldeles osäkra. Men vi komma snart att 
se huru nära beräkningar, stödda på dessa vär
den, öfverenstämma med direkta observationer.

Samma svårighet som existerar vid dessa 
mått- och formbestämningar, möter oss äfven 
vid bestämmandet af dessa mediers Ijusbrytnings- 
förmåga. Vi åtnöja oss här med att lemna föl
jande tabell :

Ljusets gång genom ögat.

Då man känner ofvanuppgifna storheter, så 
är det lätt att beräkna, huru långt bakom linsen 
ljusstrålar förena sig, hvilka komma från en ly
sande punkt på ett bestämdt afstånd framom ögat.
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Vi känna ncmligen 
arn

ur Optiken den bekanta for

meln /'=____—----- , der f — afståndet pä livil-
J a(n— 1) — r

ket strålarne förena sig, a = afståndet frän hvil— 
ket de komina, r — radien till det Ijusbrytandc 
mediets yta, n — brytningsexponenten. Använ
des nu denna formel på ögat, sä måste iakttagas: 
I:o att denna formel upprepas för livarje olika 
lager af ögats medier, emedan dessa lager äga 
för liten tjoeklek, att ljusstrålarna skulle förena 
sig inom dem; 2:o alt r är positiv för alla mot 
den lysande punkten convexa ytor, således för 
corneans främre och bakre yta, samt främre ylan 
af linsens yttre oeh mellersta lager oeh kärna; 
men negativ för alla concava, således för bakre 
ytan af kärnan oeh främre ytan af glasvätskan; 
3:o att n = qvoten, som uppstår, då brytnings 
exponenten för det medium i hvilket ljusstrålen 
inträder, divideras med brytningsexponenten för 
det medium densamma sist passerat; 4:o att a är 
positiv för divergerande strålar, således endast 
för corneans främre yta, men negativ för alla an
dra ögats ytor, uti hvilka strålarne redan convcr- 
gera, och lika med det redan beräknade afstån
det /, minskadt med det sist genomgångna me
diets tjocklek t, således ~f—t. Upprepas nu, 
med iakttagande af delta, ofvanuppgifnc formel 
för hvarje lager af ögat, och lägges de af Chos- 
sat beräknade brytningsexponenterne och det af
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figur åskådliggöra ofvan-

(i
T

A

Z7

Från en

Krause mätta ögat A, till grund för beräkningen, 
samt antagas ljusstrålarne komma från ett oänd
ligt afstånd eller vara parallela, så komma vi till 
slutresultatet e=4,'"812. För strålar som kom
ma från det närmaste afståndet af det tydliga se
endet = 4" blir e=5,'"758. För Krauses öga Ä 
blir för samma afstånd e=G/"761 och 8, "172. 
Det direkt mätta afståndet e för ögat A var 4, 8, 
således mindre än det beräknade, och skilnaden 
(Z=O,"'O12 och 0,'"958, samt för ögat A',d = 
O,"'lll och 1,'"522.

Vi vilja nu med en 
slående beräkning, eller visa ljusets gång genom 
ögat. Från en lysande punkt A faller en kägla 

af strålar på cornean c.a. 
Af dessa strålar återkastas 
en del, en del absorberas 
och upptagas af iris, en 
del slutligen framkomma 
till retinan. Det är des
sa vi här betrakta t. ex. 
strålen AabdR. Sedan 
strålen Aa kommit i cor- 
ncan ac bry tes den åt 
radien af cornean, eme
dan cornean har större 
brytningsexponent än det 
medium, hvarigenom strå
len passerat. Af samma
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tan 
bestämd; punkt 7?.

A'
A

Af samma orsak bry- 
radien då den inträder i

u-
och träffar retinan i en

Alla andra ljusstrålar, 
som komma från zl, brytas 
på samma sätt, samt sam
manträffa i samma punkt 
7? å retinan, i fall ncmli- 
gen ögat är accommode- 
radt eller afpassadt för af- 
ståndet af A. Komma ljus
strålarna åter från en af- 
lägsnarc punkt A', eller är 
ögat accommoderadt för 
ett närmare afstånd, så 
förena sig desamma fram
för retinan i 7?', komma 
de från ett närmare afstånd 
A", eller är ögat accom
moderadt föl- ett längre, 
så förena de sig först ba
kom retinan i Ii". I hvar-

orsak fortfar strålen att brytas ät radierna un
der detTden går genom vattenvätskan vv, främre 
och mellersta lagren af linsen 7> och linskärnan. 
Sedan denkommit till yttre bakre lagret af lin
sen bry tes den ifrån radien, emedan brytnings- 
exponenten här är mindre, 
tes den äfven ifrån 
glasvätskan GV, hvilken vätska den genomgår 

att vidare brytas,
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I
nan punkt J3, hvilkcn punkt sålunda har sin skilda 
rigtningslinie Br'. llvarjc punkt af ett lysande 
föremål framkallar på detta sätt, en motsvarande 
lysande punkt å retinan, i- följe hvaraf hela före
målet framkallar å retinan en bild, hvars läge är 
omvändt mot föremålets. Den punkt o, der Ar 
och Br skära hvarandra, kallas ögats optiska me
delpunkt.

Man har ansett denna punkt vara oförändrad, 
densamma för alla rigtningslinier och sökt be
stämma dess läge. De flcste äldre och nyare fy-

2

dera af dessa fall uppstår då å retinan en ljus
cirkel rr", i stället för en ljuspunkt r. Är 
ögat således accommoderadt för Z, så bilda Ijus- 
strålarne, som komma derifrån, tvenne käglor, 
hvilka vid cornean äro vända med baserna mot 
hvarandra och hvilkas spetsar äro belägna, den 
ena i den lysande punkten A, den andra å reti
nan i r. Den räta linic, som sammanbinder dessa 
båda punkter, kallas punkten Ä's rigtningslinie. 
Pä samma sätt förena sig ä retinan i en annan 
punkt ?•', alla ljusstrålar, som komma från en an-

B
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r,

>-

siologcr förläde den i pupillen, ^lile och Stanvni 
i medelpunkten af den sfer, af hvilkcn conican 
vore ett segment, Breicster och 1 olkman i den 
punkt omkring hvilkcn ögat vändes, liochon och 
Fries i ändpunkten af första tredjedelen af ögon- 
axcln. Men ett sådant antagande om denna punkts 
oföränderliga läge är alldeles origtigt, emedan 
detta läge bestämmes både af ögats accommoda- 
lion, som ock af den lysande punktens afstånd 
från ögat, ehuru dessa båda momenter endast 
obetydligt inverka derpå. Man kan således en
dast för ett gifvet öga och för ett bestämdt af
stånd beräkna denna punkts läge. Om i föregående 
figur längden af föremålet AB — l, dess afstånd 

er-d, bilden rr'=y 
man cqvationcrna

Elimcncras

Ac från ögat=r«, ögonaxcln 
och afståndet co~x, så får

Zd — aij 
x — d — y Gotg ip och x = _^y-

y från dessa cqvationcr, så blir x en funktion af 
de bekanta storheterna d, a, l, och <y, hvilkcn sist
nämnde qvantitet, genom direkt mätning, kan be
stämmas. Valentin beräknar först y eller storleken 

af rctina-bilden, genom formeln y — —-----—----- ■>° a(n——7
der l, r, a och n hafva förut uppgifven bety
delse, samt insätter detta värde i ofvanuppgifne 
formel för X, och finner för Krauses öga ,4:
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Jet närmar sig från ett oändligt till 42 centime
ters afstånd.

Ögats accominodation.

Vi hafva ofvanförc sett, att bilden af ett 
föremål kan framkallas antingen på, framförc el
ler bakom retinan, beroende allt på föremålets 
afstånd från ögat. Mcn$ för att ett föremål skall 
tydligt och klart varseblifvas, om detsamma också 
befinner sig på hvilket afstånd från ögat som helst, 
så fordras det, att bilden af detsamma skall af- 
bildas på retinan, icke framför eller bakom den
samma. Vi hafva ofvanförc användt formeln 

f = -----——----- för att bestämma afståndet, på
J a(n—1) — r
hvilket de genom ögats media brutna Ijusstrålar- 
nc äter förena sig, eller afståndet på hvilket 
bilden uppstår. I denna formel är a variabel, 
således måste också bland de öfriga qvanlitctcrna 

'/j r, n, antingen någon, eller också llcrc på en
gång vara detsamma. Man har derföre äfven an
sett, än den ena, än den andra vara den af a 
beroende variabla qvantitclcn, och sålunda sökt 
förklara ögats accommoclationsförmåcja, eller för
måga, att, för hvilket afstånd som helst, alltid 
bryta Jjusstrålarne så, att de återförenas på reti
nan. Valentin har beräknat, huru mycket Iivarjc 
af dessa qvantiteter måste förändra sig, för att,
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I

a rn

genom förändringen ensamt hos en, acconnnoda- 
tionsförmågan skulle låta förklara sig.

Antaga vi till en början r och n för constan- 

ter, så ser man lätt, då cqvalioncn f = — 
r n

transformeras Lill f — . »■ , att, då a tilltar,»-i —-
minskas f, och tvertom, dä a minskas, tilltal f. Lör 
att nu afståndet/alltid skall infalla pä retina-ytan, 
hvilket afslånd a som helst, så fordras att retinan 
Hyttas bakåt, dä föremålet närmar sig ögat, och 
tvertom, framåt, då föremålet aflägsnar sig. Vi 
hafva sida 20 funnit, att, för ögat A, och för 
ett föremål på ett oändligt afstand, e~4, 812 
och för ett afstand af 4", e = 5,"'75S, Skilnaden 
är derföre = 0,'"946. Retinan borde således kun
na flyttas omkring 1"' bakåt, för att accommoda- 
dation endast derigenom skulle förklaras. bör 
ögat A' var e=6'"701 och 8"'172. Rörligheten 
hos retinan borde således här vara omkring hälf
ten större, eller = 1,'"491,

Samma ändamål som vinncs genom retinan? 
rörlighet, skulle äfven ernås derigenom, att hon 
ägde en motsvarande tjocklek, vore fullkomligt 
genomskinlig ocb hade den egenskap, att kunna, 
på hvilket djup som helst af sin tjocklek, upp
fånga bilden och öfverföra intrycket af densam
ma till hjernan, Men nu har retinan pndast en



22

a r n
f=

7

■

■

ii

I '

f.

t okas eller minskas pa samma gang a ökas eller 
minskas, cl. v. s. att radien för ytan till ögats 
ljusbry tände medium bör minskas, dä föremålet 
närmar sig ögat, och förstoras då detsamma af- 
lägsnar sig. Men nn är ögat sammansatt af flcre 
olika ljusbrytandc media, hvilkas ytor äga olika 
radier; r kan således variera antingen för endast 
ett af de olika lagren, eller ock för flcre på en

tjocklek af'0,"'0G, och man kommer lätt genom 
att beräkna a på samma sätt som / beräknades 
pag. 14, till det resultat, att denna tjocklek en
dast är tillräcklig att förklara accomomdation för 
föremål emellan det oändliga afståndet och ett 
afstånd af 74"73 nära ögat. Skulle bacillerna 
och konerna uti stratum bacillorum, jemte deras 
genomskinlighet och ljusrcficktcrande egenskap, äf- 
ven vara rena ncrvclcmcntcr, så skullc^dc upp
fylla ofvanståendc vilkor för ögats accommodations- 
förmäga genom retinans tjocklek, och tillika möj
ligtvis kunna bidraga, att med sin dubbla längd 
öka retinans tjocklek, men detta skulle endast o- 
bctydligt minska afståndet 74"73, och det är just 
för föremål, som äro närmare ögat, ackommoda
tionsförmågan egentligen tages anspråk.

Antages åler / och n för konstanta, så blir 
r beroende af a. Transformeras nu formeln 

/(«—1)
till T— / , så finna vi, att 

«(n—1)—r

ökas eller minskas på samma gång
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transformeras vår formel till

med v’.
u

gång. Valentin har endast beräknat huru stor 
förminskning antingen eorncans främre radie en
sam, eller ock linsens alla lagers radier* på en 
gång, böra undergå, för att accommodations-vilko- 
ret, emellan oändligheten och 4", skulle uppfyl
las. Angående eorncans främre radie, så iinncr 
man lätt, genom användning af ofvanstående for
mel, att, om r varierar från sin ursprungliga 
längd = 4,"'2790 till 3,"'380, nämnde vilkor upp- 
fyllcs. Tages derjemte i betraktande, att ögats 
axel, genom minskning af eorncans radie, föllän- 
ges, så iinna vi, då denna förlängning af omkring 
V" intages i beräkningen, r = 3,'"543. Beträffan
de äter förändringen hos linsen, så antager Va
lentin, att volumen af linsen förblir oförändrad, 
under det tjockleken af densamma tilltar, och att 
denna tillväxt af linsaxcln fördelas på de olika, 
för conccntriska ansedda linslagrcn, proportionelt 
till dessa lagers tjocklek, samt kommer derigenom 
till det resultat, att, om linsens tjocklek tilltar 
,._d 1’2 linic, accommodationsvilkorct derigenom 
ippfyllcs.

Antages slutligen f och r för constanta, och

n —, så fin-
J— ’’

na vi, att n ökas, då a minskas, och tvertom, 
d. v. s. brytningsexponenten bör tilltaga, dä före
målet närmar sig ögat, och minskas, då detsam-
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nia aflägsnar sig. Att beräkna huru stor förän
dring nämnde qvantitet i skilda lager bör under
gå, vore öfverflödigt, då man känner, att det er
fordras en ofantligt stor tryckning, för att bryt- 
ningsexponenten hos ett ljusbrytande medium skall 
förändras, och då någon sådan tryckning här icke 
kan komma i fråga, så förfaller hela antagandet, 
att n skulle beroende af a variera.

Utom dessa förändringar af ögat, finnes det än
nu en, nemligen förändringen åf tjockleken hos ett 
ljusbrytande medium, som kan förklara accommoda- 
tionsvilkorct. Vi hafva nemligen sida 14 anmärkt, 

att, vid upprepandet af formeln f — 

för ett nytt lager, a =f—t, således sjelfva for
meln beroende af t. Nu finnes det bland alla 
ögats medier endast ett, nemligen vattenvätskan, 
som, med bibehållande af sina Ijusbrytandc ytors 
form, kan förändra tjocklek och hafva inflytande 
på ljusstrålarncs föreningsafstånd. Förändringen 
af denna tjocklek kan åstadkommas antingen ge
nom corncans eller linsens rörlighet; den förra 
troligen rörlig hos vissa djurslägten, det är en
dast för den sednare Valentin beräknat den er
forderliga rörligheten, för alt förklara accommo- 
dation, och funnit, alt densamma för detta ända
mål bör rycka 1,'"145 framåt, d. v. s. mera än 
hela vattenvätskans tjocklek. Antagandet är såle
des omöjligt.
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Vi hafva (sid. 21) funnit att cn viss tjock
lek hos retinan skulle kunna förklara seendet pä 
olika afständ, och att sålunda någon egentlig ac- 
commodationsförmåga, eller egentlig förändring af 
sjelfva ögat, icke vore absolut nödvändig dcrtill. 
En liknande permanent egenskap hos ögat, finnes 
äfven i dess schichtadc konstruktion. Ty strängt 
taget så samlar cn lins, som är sammansatt af 
flerc olika ljusbrytande lager, ljusstrålarnc icke i 
cn punkt, utan i cn rad af punkter, belägna bak
om hvarandra, d. ä. i cn brännlinie. Denna li- 
nic är desto längre, ju längre aflägset före
målet är, och ju större öppning linsen (pupil
len) har. Genom denna egenskap framkallas så
ledes cn bild, som har utsträckning äfven i den 
tredje dimensionen, eller med andra ord, som 
kan uppfångas på olika afstånd bakom det ljus
brytande mediet. Att vilja, mcddclst denna c- 
genskap hos ögat, förklara accommodation, är lik
väl omöjligt, ehuru vi här icke äro i tillfälle att 
mathematiskt bevisa det.

Att således en verklig förändring af sjelfva 
ögat försiggår vid seendet på olika afständ, der- 
om äro åsigterne numera icke delade, men hvil- 
ken af ofvanupptagne förändringar, och på hvad 
sätt densamma åstadkommes, derom är man ännu 
oense. Cramer och Helmholz hafva genom ob
servationer af spegelbilder ådagalagt, att linsen, 
vid seendet af nära föremål, förstorar sin axel.
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Orsaken 
iris.

härtill skulle ligga hos ciliarinuskcln 
och iris. Ciliarinuskcln skulle draga ciliarran- 
den af iris bakåt, samt derigenom och genom 
processus ciliarcs och vätskan i canalis 1’ctiti, ver
ka en tryckning mot linsens kant, som hade till 
följd en förstoring af dess axel. Huru med den
na förklaringsgrund för linsens formförändring ma 
förhålla sig, är väl ännu oafgjordt, ehuru Arlt 
förkastar densamma, säkert är ändock, att en form
förändring af linsen kan äga rum, och i sjelfva 
verket äger det, ehuru detta ingalunda är den 
enda orsaken till accommodation. Arlt vill äfven 
förneka sjelfva formförändringen af linsen, men 
hans inkast äro dels stödda på falska grunder, 
dels i och för sig sjelfva ganska haltande. Ilans 
egen theori angående accommodation beror pä rc- 
tinans bakåtflyttandc, förorsakadt genom en spän
ning af museuli reeti och obliqui, samt ciliar- 
muskeln, hvilken sistnämnde skulle hindra linsen 
och sålunda äfven glasvätskan att tränga framåt, 
samt således tvinga hela kraften af de yttre musk- 
lerncs kontraktion, att inverka endast på retinans 
flyttning bakåt. Han bevisar sin theori både der
igenom, att han vid sektioner af närsynta perso
ners ögon, funnit ögonaxlarnc hos desamma för
längda, som ock derigenom, att han söker kull
kasta andras theoricr angående accommodation. 
Värdet af hans indirekta bevis hafva vi redan 
antydt, hvad det direkta beträffar, så vilja vi en-
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dast påpeka olikheten emellan en af naturen när
synt persons ögon, och en hvars ögon genom 
accommodalionsförmågan äro afpassade för ett nära 
föremål. Ilade han för öfrigt noggrannt beräk
nat huru mycket retinan borde flyttas bakåt, sä 
hade han icke kommit till resultatet linic, i 
stället för 1 *, men detta är en småsak för den, 
som tror att mathematiken kan bevisa hvilken o- 
rimlighet som helst.

Enligt vår åsigt beror accommodationsförmå- 
gan hos ögat, både uppå de ofvanupptagne per
manenta egenskaperna hos detsamma, nemligen 
dess schichtade konstruktion och retinans tjocklek, 
som ock uppå alla de förändringar af detsamma 
ofvanföre betraktades, nemligen retinans flyttning 
bakåt, förändring af linsens läge och axel samt 
minskning af corncans radie. Beträffande skildt 
sistnämnda förändring, så har man velat helt och 
hållet förneka densamma, i stöd af spegclobscr- 
vationer, men förändringen af cornca-radicn bc- 
höfver, då den förenas med alla de andra för- 
ändringarne, blifva så liten, att densamma helt 
och hållet faller inom gränserna för observations- 
felcn. Man kan redan a priori sluta till, att flerc 
af ofvanstående momenter ingå i accommodation, 
då man tager i betraktande, att Naturen aldrig 
lemnar något medel oanvändt, som står till hands 
och kan befrämja något dess ändamål, Den sö
ker endast, att med den minsta möjliga kraft,
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huru ett

fysiologer

förgäfvcs, 
theoricr liäroni, 

deras halLlöshct, men måste för detta 
först framställa tvenne ganska vigtiga 

ena af Purkinje, det

åstadkomma största möjliga verkan. Anses nu 
ciliar- och de yttre ögonmusklcrnc såsom de ver
kande orsakerne till förändringarna inom ögat, sä 
måste den kraft, med hvilken dessa muskler verka, 
fördelas i det förhållande ])å de olika förändrtn- 
(jarne, att verkan af dessa förändringar blir ett 
maximum, Utgående från denna sats, kan man 
först då beräkna, huru stor förändring hvarje 
af nämnde partier undergå, när man genom ex
periment erfarit, huru stor muskelkraft erfordras, 
för att åstadkomma en viss bestämd förändring 
hos hvar och en skildt.

Af det föregående hafva vi sett, 
yttre föremål bildar i retinan en upp- och ned
vänd bild. Både äldre och nyare fysiologcr 
hafva försökt förklara orsaken hvarförc föremålet 
likväl synes upprättstående, men förgäfvcs. Vi 
vilja här anföra de förnämsta 
samt visa 
ändamål, 
fysiologiska experiment, det 
andra af Scheiner.

Purkinjes åderfigur. Tillslutar man, i ett 
mörkt rum, det ena ögat och för en brinnande 
låga fram och tillbaka så nära som möjligt fram
för det öppna ögat, så varseblir man efter en 
tid, en talrik utgrening af svarta strimmor, hvilka 
Utgå frän ett ställe. Detta ställe motsvarar in-
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trädcspunktcn för blodkärlen och synnerven i 
retinan, och de svarta striminornc blodkärlens 
utgreningar. Dessutom varseblir man ien ljusare 
fläck pä inre sidan om synnervens inträdesställe. 
Denna fläck är maeula lutea. Nu äro dessa båda 
ställens läge i sjclfva verket icke sådant. Maeula 
lutea är nemligen alltid pä yttre sidan om syn
nervens inträdesställe. Vi se sålunda, i denna 
entoptiska Ijusförctcclsc, föremålen i motsatt rigt- 
ning af den de i sjclfva verket äga.

Scheinerska experimentet. Sticker man i ett 
kort tvenne små hål närmare till hvarandra än 
pupillens diameter, håller kortet helt nära ögat 
och ser genom dessa hål mot dagern, så varse
blir man tvenne ljuscirklar, livilka till en del be
tacka hvarandra och bilda på detta ställe ett lju
sare synfält. Betraktar man nu ett smalt föremål 
t. ex. en synål så, alt det synes i detta ljusare 
synfält, så ser man föremålet dubbelt, i fall det 
hålles närmare eller längre än afståndet för det 
tydliga seendet, men i detta fall enkelt. Hålles 
föremålet pä ett närmare afstånd än det tydliga 
seendets, och man tillslutcr ettdera af hålen, så 
försvinner bilden på motsatta sidan; hålles före
målet deremot pä ett längre afstånd, sä försvin
ner bilden på samma sida som man tillslutit hå
let. Bifogade figurer förklara närmare fenomenen. 
A är en lysande punkt, BB ett kort med tvenne 
hål c och c. I fall A ligger närmare ögat
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c', som är pä samma sida som a, tillslutcs. Före
målet A är här utom mcdelsynviddcn och ljus
strålarna från A förena sig framom retinan.

3^

än mcdelsynviddcn, sä förena sig de från A 
kommande ljusstrålar bakom retinan, samt bilda 
å densamma tvennc bilder b och b, hvilka synas 
såsom tvennc föremål a och a- Att bilden b 
synes i rigtningen ba-, eller framkallar föremålet 
a. bevises deraf, att a försvinner om hålet c 
tillslutcs, ty ljusstrålarnc från c hafva framkallat 
bilden b. Dylikt är förhållandet med a, b' och c'. 
Närstående figur, visar hvarförc a försvinner, dä
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Medelst dessa tvenne experiment har man 
velat bevisa origtigheten af de flesta theorier an
gående upprättsccndct. Vi öfvergå nu till nämnde 
theorier.

Äldre forskare hafva antagit, att, genom 
en egendomlig anordning af synnervens fibrer 
eller hjernan, en ömvändning af retina-bilden 
skulle äga rum, samt föremålet sålunda varscblif- 
vas i ligligt läge. Delta antagande är endast en 
lös hypothes, då den mikroskopiska anatomien 
ieke har kunnat upptäcka någon sådan anordning 
af nervpartierna. Valentin anser att denna theo- 
ric dessutom bestridas både af Purktnjes åder
figur, som oek af det faktum, all man ser före
målen på samma sätt, antingen man står på föt- 
terne eller hufvudct. Dessa arguinenter duga lik
väl ieke såsom motbevis, ty ingendera af dem 
strida emot theorien. I hvardera fallen uppfattas 
intrycket eller retina-bilden omvänd emot hvad 
den i sjelfva verket är. Men denna thcoric kull
kastas fullkomligcn af Schetnerska försöket, som 
bevisar att den rigtning, i hvilken hvarje punkt 
af ett föremål synes, är beroende af ögats ac- 
commodalion.

Andra författare t. ex. Joung, Bren-ster, Bar- 
tels, hafva antagit att ögats inre bakre yta är 
sferisk, samt att den rigtningslinic, i hvilken 
en punkt förläggcs, alltid är vinkclrät emot det 
tangerande planet för den punkt af retinan som
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ncr-
Gcnom

optiska medelpunkten 
medelpunkt, hvilket icke

afficicras af den infallande ljusstrålen. Då skul
le, i följe af sferens egenskap, rigtningslinicrnaS 
skärningspunkt eller den 
sammanfalla med ögats 
är fallet.

Zennec har velat taga regnbägshinnans 
ver till hjclp, för att förklara frågan, 
retinan skulle endast ljusstyrkan och färgerna upp
fattas, rigtningen deremot medelst regnbågshin- 
nans sensitiva nerver. Man kan lätt öfvertyga 
sig om det origtiga i denna förklaring, ty man 
kan varscblifva ett föremal i rigtigt läge, utan 
alt någon ljusstråle från detsamma behöfver träf
fa iris.

De hvilka såsom s Berthold ansett bildens 
läge å den ouppöfvadc retinan för likgiltigt, och 
antagit, att endast vanan, bestämd genom kän
seln, gifver en rigtig kunskap om föremålens lä
ge, hafva glömt, att en blindfödd, efter en lyc
kad operation, icke ser föremålen i annat läge 
än vi göra det.

Reutes tanke om upprättseendet, hvilken till 
det väsentligaste redan blifvit uttalad af Kel
ler, Cartesius, Scheiner m. 11. är, att den rigtning 
i hvilken vi se föremålen beror af den medfödda 
egenskap hos rclinans minsta delar, att alltid i 
syn- eller rigtningslinicrncs direktion förlägga 
utåt, de i dem försiggående förändringar, hvilka
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af medvetandet uppfattas under form af ljusfeno
men. Vid denna förklaring är ett dubbelt fel 
begånget. Reute definierar nemligen syn- eller 
rigtnings-linierne såsom de linier, hvilka samman
binda en yttre punkt och dess bild å retinan, 
och då säger denna förklaring påtagligen endast 
det, att man ser föremålen der de äro. Definie
ras åter syn- eller rigtnings-linicrna, hvilket Reute 
äfven gör, såsom de, hvilka ga genom en punkt 
å retinan och ögats optiska medelpunkt, sa blir 
förklaringen icke bättre, ty ögats optiska medel
punkt är icke cn bestämd punkt, utan dess läge 
varierar efter ögats accommodation, och således 
får icke retinans minsta delar den egenskap, att 
då dc afficicras förlägga föremålet i en bestämd 
rigtning. ,

Valentin anser att frågan tills vidare är oaf- 
gjord. Han förkastar nemligen läran om syn- el
ler rigtnings-linierne, såsom orsaken till upprätt
seendet, men han gör det på ett icke giltigt skäl. 
Han tager till motbevis det faetum, att, om man 
står på hufvudet eller fotterna, man likväl varse
blir föremålen i samma läge. Detta faktum du
ger naturligtvis icke, ty i hvardera fallet synas 
föremålen i rigtningsliniernes reduktion. Reute 
vill påbörda honom hysa den åsigt, att anse ljus
strålen genomtränga retinan i hela dess tjocklek 
och att retinan varseblir den i henne af ljusstrå
len tillryggalagde hane, samt förlägger föremålet

3
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i denna riglning utåt. Reute har i denna fråga, 
liksom i flcrc andra, icke rätt uppfattat Valentin. 
Valentin säger ncmligen, att livarje punkt af re
tinan, å h vil ken ett yttre föremål afspeglar sig, 
emottager en kiigla al ljusstrålar, hvilka föicna 
sig antingen framföre, på eller bakom retinan. 
Tänker man sig nu, att rigtningslinierna kunna 
ursprungligen bestämmas af delta förhållande, så 
blifva de endast rcsultater af dc olika sätt, hvar- 

. på ljusstrålarne afficicra eller inströmma i reti
nan. Vidare har han icke utfört detta antagande, 
ehuru han besvarar Volkmans inkast mot det
samma. • •

Arlt anser, att den direktion i hvilkcu en 
punkt varseblifves, är beroende af de yttre ögon- 
musklernas verkan på ögats rörelse. För att ett 
föremål, som är beläget t. ex. i öfre delen af 
synfältet, och som således afbildar sig å undre 
delen af retinan, skall tydligt varseblifvas, så for
dras det, att musculus reetus superior verkar för 
att höja ögat och ögonaxeln till detta föremål, 
och att det just är medvetandet utaf denna af 
viljan beroende verksamhet, som är orsaken der- 
till, att föremålet förläggcs uppåt, ehuru dess 
bild å retinan var nedåt. Enligt detta förkla- 
ringssätt skulle det då vara medvetandet af den 
rörelse ögonaxeln gör, för att ifrån en punkt rig- 
tas mot en annan, som skulle gifva föreställning 
om dessa punkters läge till hvarandra; eller med
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alt en blindfödd,
ser föremålen såsom andra, 

alldeles icke genom 
tyga sig om upp <

skulle gifva föreställning 
måls läge i anseende till andra.

andra ord, det vore vanan eller nödvändigheten 
att röra ögonen åt det håll, der ett föremal fin
nes, som skulle gifva föreställning om delta förc-

Dclta förkla- 
ringssätt vcdcrläggcs fullkomligcn redan derige- 
nom, alt en blindfödd, efter en lyckad opera
tion, ser föremålen såsom andra. Han behöfver 
alldeles icke genom någon rörelse af ögat öfver- 
tyga sig om upp och ned, höger och venster, 
han ser omcdelbarligcn föremålen i den direktion 
de äro.

Enligt TE. Ilerschel, J. Möller, m. 11. se vi • 
visserligen föremålen upp- och nedvända, men 
komma aldrig till erfarenhet derom, emedan delta 
alltid inträffar och ingen slöring i detta förhål
lande således någonsin kan komma att äga rum. 
Det är sålunda endast rctina-bilden som uppfat
tas sådan den är, och en disharmonic emellan 
upp och ned, höger och venster kan icke komma 
i fråga. Ueutes vederläggning af denna theorie, 
medelst Scheirierska försöket, är alldeles origlig, 
emedan äfven i detta, försök, ett intryck på högra 
sidan af retinan alllid förläggcs till venster och 
tvertom. Äfven den vederläggning af Valentin 
är haltande, alt, i fall all motsägelse i denna upp
fattning skulle felas, så borde den icke strida 
emot den uppfattning man får genom känseln, 
alt, t. ex. den blindfödde fattar med känseln på 
samma säll som andra. Möller har sjclf besvarat
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detta inkast, hvarföre Valentin äfven troligen bi
fogar endast den anmärkning, att det vore för
underligt om icke naturen skulle hafva afhulpit 
en sådan olägenhet, som vi med lätthet afhjelpa 
i våra vanliga kikare.

Enligt vår åsigt kan man aldrig, genom nå
gra optiska experiment eller genom intryck å an
dra sinnen, kullkasta ofvannämnde theoric, utan 
att komma till en tom ordstrid, men det origtiga 
i densamma ligger i origtigheten af den uppfatt
ning man gifvit åt seendet.

Seendet är nemligen, icke varseblifvandet af 
retinabilden, utan den akt hos själen, hvarigenom 
hvarje intryck, som afficierar synnerven, uppfattas 
under form af ljusfenomen såsom något främ
mande, såsom något yttre, eller med andra ord, 
förlägges utåt. Det yttre föremålet framkallar vis
serligen retina-bilden, men seendet är förläggnin
gen utåt af det intryck, själen genom denna bild 
och synnerven emottagit. Vid seendet uppfattas 
således retina-intrycket såsom det ursprungliga, 
såsom föremål, och föremålet såsom en bild eller 
afspegling i den yttre verlden af retina-bilden.

Vi vilja nu, såsom bevis för rigtigheten af 
detta uppfattningssätt af seendet i allmänhet, i 
korthet visa, huruledes genom detsamma, både 
vår fråga är besvarad, som ock flerc företeelser 
förklarade, hvilka framställa sig vid seendet med
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ett eller två ögon, med rigtig eller origtig ac- 
commodation.

Vid seendet med ett öga och rigtig accom- 
modation, är det klart, alt föremålet måste synas 
i rigtigt läge, om just seendet är förläggningen 
utåt af retina-bildcn, eller varseblifningen af re- 
tina-bildens bild utom ögat. Vi känna nemligen 
ur optiken, att ett föremål och en bild, alltid 
sålunda svara mot hvarandra, att, om föremålet 
F framkallar bilden 2?, föremålet B äfven fram
kallar bilden F. Samma är förhållandet med Ögat. 
Om ett yttre föremål F, framkallar å retinan en 
bild B, och man aflägsnar föremålet F, men bi
behåller på något sätt, t. ex. genom en målning, 
bilden B-, så skall B, som nu är föremål, fram
kalla utom ögat en bild F, hvilken såväl till läge 
som storlek fullkomligcn motsvarar föremålet F.

Genom entoptiska ljusföreteelser ådagaläg- 
ges ännu tydligare rigtigheten af detta uppfatt
ningssätt. Vid Purkinjes åderfigur t. ex. är sjélfva 
re tina-intrycket det ursprungliga eller sjelfva före
målet, och hvad man ser, är dess bild i det yttre. 
Att man ser nämnde figur, vill säga, att man för
lägger intrycket af densamma utåt-, man tycker 
att den sväfvar framför ögat. Det är sålunda 
bilden af retina-intrycket i det yttre man upp
fattar vid seendet. Då nu en bild, .som uppstår 
genom en sådan lins som ögat är, har omvändt 
läge af det föremålet har, så måste man äfven se
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nämnde iigur i omvändt läge af det den i sjelfva 
verket äger, ty att se, är att varseblifva bilden i 
det yttre.

Vid origtig acconnnodalion af ögat förklarar 
dctla uppfattningssätt äfven fenomenen. Här för
ena sig ljusstrålarne ieke på retinan, utan framom 
eller bakom densamma, allt efter som ögat är 
accommodcradt för ett närmare eller längre af
stånd, ocli då bildas på retinan en ljuscirkel, i 
stället för en ljuspunkt. Om man nu tänker sig 
denna ljuscirkel såsom föremal, hvarifrån ljus
strålar utgå, som framkalla utom ögat en bild, 
så sammanfaller denna bild icke med det ursprung
liga föremålet, och seendet är då icke varscblif- 
ningen af den ursprungliga, utan af rctina-bil- 
dens bild i det yttre. Om ögat O är accommo- 
deradt för afståndet F, så måste strålar som kom
ma från en aflägsnare punkt f, förena sig framför 
retinan i r, och bilda å retinan en ljuscirkel c. 
Intrycket af denna cirkel c förlägges genom seen
det utåt till den punkt f, der de från c utgåen
de strålarne skulle förena sig, och som är be
lägen på samma afstånd från ögat som F, och 
föremålet f förflyttas sålunda till /'• Häraf följer 
att hvarje föremål förlägges på det afstånd, för 
hvilket ögat är accommodcradt.

Det Seheinerska försöket, i hvilket Ijusstrå- 
larnc icke komma från det afstånd för hvilket 
ögat är accommodcradt, förklaras på samma sätt.
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Här finnas nemligen tvenne relina-bilder, och 
båda förläggas vid seendet utåt, såsom vore de 
föremål, och skulle framkalla bilder i det yttre, 
hvilka bilder man vid seendet varseblir såsom 
tvenne yttre föremål.

Vid seendet med tvennc ögon och riglig 
accommodation, synes ett föremål enkelt, 
beror icke derpå, alt såkallade identiska ställen 
af rclinan hos hvardera ögat träffas af Ijusstrå- 
larne, utan derpå, att, då seendet uppfattas så
som varseblifningeri af relina-bildens bild i det 
yttre, bilderna från hvardera ögat sammanfalla i 
ett. Om ett föremål F framkallar i hvardera ögat 
sin bild B och B', och ögonen äro accommodc- 
rade för afslåndet F, sä synes föremålet F der- 
förc enkelt, emedan båda bildcrnc, hvilka B och 
B’ skulle framkalla i det yttre, sammanfalla i fö
remålet F. Eller med andra ord, om B och B' 
båda vore föremål, så skulle de framkalla endast 
en bild F utom ögat.

Om rctina-bildernas bilder icke sammanfalla 
i ett utom ögat, så måste, enligt delta uppfatt
ningssätt, det föremål, som framkallat dessa re- 
tina-bildcr, synas dubbelt. Eller med andra ord: 
om ett föremål kan framkalla i hvardera ögat'en 
sådan bild, att, om man förlägger den utåt, pro- 
jektionerne från båda ögonen icke sammanfalla, 
så måste detta föremål synas dubbelt. 1 sjclfva 
verket ser man med tvenne ögon under vissa om-
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Ol Tett

i r och r och framkalla på denna 
cirkel c och c' i stället för en ljuspunkt, 
läggas nu rctina-intrycken c och c' utåt, 
vore 
på samma

ständigheter ett föremål dubbelt, neinligen vid 
seendet med origtig accommodation och då något- 
dera ögat rubbats från dess normala läge t. ex. ge
nom tryckning, muskel-contraclion o. s. v. I dessa 
fall bör således ofvannämnde förhållande äga rum.

Beträffande seendet med två ögon och o- 
rigtig accommodation, så finna vi, att, om hvar- 

dera ögat O och O' 
är accommoderadt 
för afståndet F, så 
måste de ljusstrålar, 
som komma från 
denna punkt, för
ena sig på retinan 
af båda ögonen, t. 
ex. i 7? och R'. 
Ljusstrålar, som 
komina från en 
aflägsnarc punkt f, 
för hvilken ögo
nen således icke ä- 
ro accommoderade, 
förena sig deremot 
redan framom reti- 

en Ijus- 
För- 

nu rctina-intrycken c och c utåt, såsom 
de föremål, få framkalla de i det yttre 

afstånd från ögonen som F tvenne
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Li-

upptaga bilden.
Vid seendet af 

ett föremål med 
tvenne ögon, af 
hvilka endast det 
enas axel är rigtacL 
mot föremålet, så
som fallet är t. ex. 
hos en person som 
skefvar, samman
falla icke heller de 
yttre bilderna, och 
ett föremål måste 
derföre synas dub
belt. Om ögat O 
är rigtadt och ac- 
commoderadt för 
afståndet F, så må-

4

venstras åt höger. Härpå beror nu 
experimentet, att med tvenne ögon se 
dubbelt, om man fixerar ett annat finger, som 
hålles pä något afstånd antingen närmare till eller 
längre ifrån ögat; men icke derpå,. att icke-iden- 
liska ställen af hvardei'a retinan

bilder f och hvilka icke sammanfalla, 
är i följe häraf föremålet / synes dubbelt.
kaså måste ett föremål som befinner sig på ett 
närmare afstånd än det för hvilket ögonen äro 
accommodcradc, synas dubbelt, men så, att det 
högra ögats intryck förläggcs åt venster, och det 

det bekanta 
ett finger
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ras
i allmänhet.

det tydliga seendet, 
omkring 4 tum.

stc ljusstrålarne som komma från 7' förena sig å 
retinan i R, samt O således varsebli föremålet 
i F. Ögal O' är deremot icke rigtadt mot F, 
utan inåt. Ljusstrålar, som utgå från F, förena 
sig icke på retinan af O', utan antingen framför 
eller bakom densamma i r eller R, beroende allt 
på rclinans bugtiglicl pä detta ställe. De skulle 
nemligen endast i det fall förena sig på reti
nan, om retinan vore en sferisk yta och ögats 
optiska medelpunkt o tillika vore medelpunkt till 
denna yla, men som nu allt detta icke är fallet, . 
så förena sig ljusstrålarne’ icke på retinan. Om 
således intrycket r' eller R förläggcs utåt, sa 
framkallas i det yttre bilden f eller /; hvilken 
sålunda icke sammanfaller med bilden F från an
dra ögat O. Derföre synes med båda ögonen 
föremålet F dubbelt.

Följande af oss anställda experiment förkla- 
äfven genom vårt uppfattningssätt af seendet 

Framför båda ögonen O och O', 
hällas tvenne pappcrsrullor k och // sålunda, att 
deras axlar skära hvarandra inom afståndet för 

Längden af dessa rullor är 
Straxt framför öppningarne af 

desamma hållas tvenne lika nålar F och F': Är 
nu hvardera ögat accommoderadt för F eller F', 
så ser man tvenne nålar. Delta inträffar eme
dan F och F' framkalla på retinan bildcrne r 
och r, hvilka, då de förläggas utåt, åter fram-
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kalla F och F'. 
Accommoderas nu 
ögonen för punk
ten f, der Fr och 
F'r' skära hvaran
dra, sä ser inan 
endast en nål. Or
saken härtill är den, 
att ljusstrålarnc som 
utgå frän F och F' 
numera förena sig 
först bakom retinan 
i 7? och R', men 
bilda på densamma 
ljuscirklarne r och 
r', och anses nu r 
och r såsom före

mål och förläggas utåt, sä framkalla de icke mera 
tvenne skilda bilder i F och F', utan endast en 
gemensam bild i f, ty ögonen äro nu så accom- 
moderade, att R och R' framkalla F och 1' samt 
?• och r det gemensamma f.

Samma förklaringssätt gäller äfven för stereo- 
skopet. Der. 'har man tvenne linser, hvilkas än
damål är att förstora bilderna och bidraga att un
derlätta ögonens accommodationsförmåga för det 
afstånd, der bilderna böra sammanfalla i ett. Or
saken hvarföre den gemensamma bilden synes 
framstående, eller äga utsträckning i tredje di-
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liiension, är endast den, att olika punkter af den
samma komma att förläggas på olika afstånd från 
ögonen.

Då nu ofvanuppställda theorie för seendet i 
allmänhet förklarar fenomenen vid enkel- och dub- 
helseendet med ett eller två ögon, och då orsa
ken för upprättseendet följer af densamma såsom 
ett coroilarium, så anse vi denna theorie för rig- 
tigj och hafva sålunda genom densamma förklarat 
frågan om upprättseendet, men måste likväl med- 
gifva, att omständigheter tvungit oss, att i vår 
afhandling förbigå några fakta, hvilka möjligen 
skulle hafva berört och närmare förklarat vårt 
ämne.


