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 איך אנחנו רואים
שותפי , אלן היטוביץ Dyop Vision 

 19-03-2021 
 

אנו לומדים על ידי לקיחת דפוסי אירועים ושימוש בהם . נחנו חושבים במטאפורות
הרעיון של המנוף והציר הופך למודל . כמודלים לאופן שבו אירועים אחרים מתרחשים

ר הופך למודל לתפקוד מכניקת מנוע הקיטו. לאופן שבו הידיים והרגליים שלנו מתפקדות
מצלמת הווידיאו יכולה לשמש כמודל . המחשב הופך למודל לתפקוד מכניקת המוח. הלב

 .לתפקוד מכניקת העין
 

, במקום זאת. אינן למעשה קווים או צורות או אותיות או צבעים" רואים"התמונות שאנו 
 לומדים לשלב בינקות של אור אותם אנו) נקודות(מה שאנחנו באמת רואים הם פיקסלים 

פיקסלים אלה נתפסים על ידי קולטני האור באזור המרכזי האחורי של העין . לתמונות אלה
 הם בצורת foveaאותם קולטני אור . foveaהמכונים ) בלבד משטח הרשתית% 1-המהווה כ (

 .חרוט ורגישים בעיקר לצבעים של כחול או ירוק או אדום
 

 לומדים על ידי לקיחת דפוסי אירועים ושימוש בהם אנו. אנחנו חושבים במטאפורות
הרעיון של המנוף והציר הופך למודל . כמודלים לאופן שבו אירועים אחרים מתרחשים

מנוע הקיטור הופך למודל לתפקוד מכניקת . לאופן שבו הידיים והרגליים שלנו מתפקדות
ולה לשמש כמודל מצלמת הווידיאו יכ. המחשב הופך למודל לתפקוד מכניקת המוח. הלב

 .לתפקוד מכניקת העין
 

, במקום זאת. אינן למעשה קווים או צורות או אותיות או צבעים" רואים"התמונות שאנו 
של אור אותם אנו לומדים לשלב בינקות ) נקודות(מה שאנחנו באמת רואים הם פיקסלים 

חורי של העין פיקסלים אלה נתפסים על ידי קולטני האור באזור המרכזי הא. לתמונות אלה
 הם בצורת foveaאותם קולטני אור . foveaהמכונים ) בלבד משטח הרשתית% 1-המהווה כ (

 .חרוט ורגישים בעיקר לצבעים של כחול או ירוק או אדום
 

 

 

 חלקי העין
 

 קולטני אור כפיקסלים
 

ית כדי לעזור למקד אותה ברשת) נשברת(כאשר האור נכנס לקרנית בקדמת העין היא מכופפת 
היא מכופפת עוד יותר על ידי העדשה הביולוגית המתכווננת כדי . בחלק האחורי של העין

עם זאת העדשה הביולוגית גם מכופפת אור כדי לפצל אותה . למקד אותה ביתר דיוק בפובאה
. ירוק על הרשתית ואדום מאחורי הרשתית, לצבעים כך שכחול ממוקד בדרך כלל מול הרשתית

הוא נתפס אחרת על ידי קולטני האור , מקור אור מגיע לפובאהכאשר , כתוצאה מכך
. הירוקים והאדומים ויוצרים משולש כרומטי בדומה לשימוש בטריאנגולציה במפה, הכחולים

על . תוכל לקבוע את מיקומך במפה על ידי ידיעת המרחק לשלוש נקודות סמוכות במפה זו
תוכלו להעניק , ים של מקור האורהירוקים והאדומ, ידי הכרת רכיבי הגירוי הכחולים

 .לאותו מקור אור אפיון ייחודי
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 אור המגיע לקולטני האור אורכי גל של אור
 

מיקום . לתאים בצורת החרוט יש גם את האזורים הרגישים לאור שלהם בחלק האחורי של התא
שינויים אלא מאפשר לתאים לחוש , גירוי זה לא רק מאפשר להם להגיב לתדר הצבע של האור

האות הביוכימי של קולטי הפוטור . בעוצמת הצבע המצביעים על תנועה של היעד החזותי
גרעינים בחלק -נשלח מהקצה החיצוני של תאי הפוטורצפטור קדימה לשכבת תאי הנוירו

גרעינים מתפקדים כלוח ביולוגי המשלב את הגירוי -אותם תאי נוירו. הפנימי של הרשתית
 . לגירוי שנשלח למוח על ידי סיב עצבי ראייה אחד קולטני אור100 -של כ

 
.  היוותה גם ברכה וגם קללה לתהליכים חזותיים21-הטכנולוגיה של המאה ה , עם זאת

אור . מפוזר/  שנה היא נחשפה בעיקר לאור הסביבה 300,000כאשר העין התפתחה במשך 
ים בחלק האחורי של הסביבה הזה איפשר לאזורים הרגישים לאור של קולטני האור הממוקמ

מה שיש בו שינויים הוא . הרשתית להיות רגישים יותר לכיוון ולתנועה של מקור האור
ממקורות אלקטרוניים ) ישיר( נפלט אור 21-שחלק ניכר מהאור מהטכנולוגיה של המאה ה 

העין לא רק שמורגלת את החדות , כתוצאה מכך. טלפונים חכמים ונורות לד, כמו צגי מחשב
האור הנפלט נוטה לרוקן את , אך כאשר היא נחשפת לגירוי מתמשך,  של אור כזההחריפה

 .יכולת התגובה של קולטי האור
 

 

 גרעינים-פוטומיקרוגרף של תאי נוירו
https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2188127 

 
 דיאגרמה של קולטני אור ו

 גרעינים-תאי נוירו
 

 
במקום זאת . העין גם לא מתפקדת כאילו מדובר במצלמת צילום שמצלמת תמונות סטטיות

העין מתפקדת כמצלמת וידיאו שמצלמת תמונות דינמיות המאפשרת לאותה תמונה דינמית 
המפתח לתהליך דינמי זה הוא שילוב של הסקדות . ותנולהיות אוטונומית ולתפקד ללא מודע

גירוי הסף של שטח המינימום של , )תנועת הרטט הסלולרית של קולטני האור(החזותיות 
האפקט הרטט של הסקדות ממזער את תגובת . ותפיסה זו של משולש כרומטי) MAR(רזולוציה 

 .הדלדול של קולטני האור ומקל על תגובת הרענון שלהם
 

ר הרמן סנלן הבין כי השימוש בסמלים סטנדרטיים " רופא העיניים ההולנדי ד1862 בשנת
סנלן השתמש באותיות , מטעמי נוחות. יכול להוות אמת מידה פונקציונלית לחזון

) ' אינץ 3.5מ או " ס8.8( דקות קשת 5אירופיות והתאים את גודל האותיות לגובה של 
 של ARC -כך נוצר ה. כאב הטיפוס החזותי" E "עם האות)  רגל20או ( מטר 6כשהוא נראה 

עבור הפערים " הממוצע"שבו גודל הגירוי החזותי ) MARC" (קלאסי"רזולוציה מינימלי 
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 דקת קשת 1.0 האופייני או ARC דקת קשת בגובה כפער 1.0היה " E"בין הסורגים באות 
 .AREAבריבוע כ הגירוי החזותי האופייני 

 
 

 הביאה לשינויים בתגובות הוויזואליות שלנו שהפכו את 21-ה ה אלא שהטכנולוגיה של המא
 .מבחן סנלן הלא מדויק והבלתי עקבי יחסית למיישן

 
הבעיה הראשונה במבחן סנלן היא שהעין לא התפתחה כדי לספק את היכולת לקרוא אותיות 

העין התפתחה ככלי , במקום זאת). aka Acognity Acuity(ומילים כתפקידה העיקרי 
וכדי ) Resolution Acuity(שרדות לזיהוי אוטונומי של טורפים ומזון פוטנציאליים הי

חדות רזולוציה מוגדרת בדרך כלל כיכולת לזהות את הפרדת . לאפשר לנו לאכול ולא לאכול
בעוד שזיהוי סמלים שנוצרו תרבותית עשוי להיות שימושי . הפער בין לנקודות או לקווים

לוגיה העניקה להם את אותה רמת דיוק כמו המודל המתמטי של הטכנו, כמבחן מדידת חדות
אך היה חסר ,  שנה1000המודל של אריסטו היה שימושי במשך . אריסטו לתנועה פלנטרית

 .ערך לחלוטין לגבי נחיתת לוויינים על מאדים
 
הבעיה השנייה במבחן סנלן היא שהרשתית רואה היא תמונה דו ממדית ולא רק תמונה 

בפועל הוא גם לא ) MAR(שטח המינימום של רזולוציה .  כפונקציה של גובהמימדית אחת
 דקות 0.54 נקבע באופן אמפירי של AIRAאלא הוא ,  דקות קשת בריבוע לפי תקן סנלן1.0

קיצור של , Dyopקשת בריבוע באמצעות גירוי נייח סטראובי של אופטיפוס שנקרא 
 תורמת לחוסר MAR בריבוע 1.0ל סנלן חדות ההכרה של דקות הקשת ש. אופטיפוס דינמי

 -הדיוק היחסי ולשונות מוגברת של מדידות חדות הראייה לעומת בדיקת חדות דיופ בגלל ש
Snellen MAR קשת מדויקים יותר 0.54 בפועל הוא פי שניים משטח הגירוי של דיופ 

 אינן Tumbling E או Landolt Cבדיקות חדות רזולוציה אופייניות כמו . ְלַקְלֵקל. בריבוע
 בקשת Snellen 1.0מדויקות ולא עקביות מכיוון שהן מבוססות גם על הפער המשוער של 

 מדויקת פי שש עם שישית מהשונות של Dyopמדידת חדות עם , כתוצאה מכך. דקה בריבוע
 .בדיקת חדות סנלן

 

  
 

תמשים הבעיה השלישית במבחן סנלן היא שהראייה היא תהליך דינמי ובמבחן סנלן מש
הדינמיקה של הראייה מחייבת את הסקידות החזותיות לספק אנרגיה . באוטוטיפים סטטיים

ובכך , לקולטני האור כדי לרענן כל העת את הגירוי שלהם) תנועה-ומיקרו(קינטית 
קיבוע למטרה ). צריבה(להפחית את קיבוע הגירוי ואת דלדול הגירוי של קולטי האור 

התמונה , שמנסה לעקוב ויזואלית אחר מיקום מטוס האויבכמו למשל טייס קרב , סטטית
, כמו המסופקים על ידי הסקדות, צורך זה בתנועת קולטי קול. תיעלם בגלל דלדול קולטן

דומה לקווי הסריקה של פיקסלים צבעוניים הנעים כל הזמן על גבי צג המחשב או על 
מה ששומר על רענון ) ה מחזורים לשניי60ככל הנראה כ (מכשירים אלקטרוניים דומים 

 לחדות הנוספת של 21-עקב הרגלם של אנשים רבים במאה ה , גרוע מכך. דינמי של התמונה
השימוש במבחני סנלן המוקרנים עם , )קרופורד-אפקט סטיילס(תמונות אלקטרוניות 

אותיותיהם המטושטשות מטבעו מביא בדרך כלל למטופלים המעדיפים עודף חדות כדורית של 
 .ופטר או יותר עקב קיבוע תמונה וניסיון לפצות על האותיות המטושטשות די0.50

   
 נעשה שימוש Dyopוכי במבחן (צורך זה בהימנעות מדלדול קולטני אור אופטיפים סטטיים 

 כאשר הוא מסתובב בקצב סיבוב Dyopמודגם על ידי סף סיבוב בדיעבד של ) בחדות התהודה
 כאשר תגובת Flicker Fusion -י הסטרובי גורמת לעלייה בגירו, בדרך כלל. גבוה יותר

גירוי הפער , במקום זאת. קולטני האור יוצרת אשליה של תמונה מוצקה עקב דלדול הגירוי
קצב .  מייצר תהודה מהבהבת כאשר הוא מחזור בקצב רענון הסף או מעלDyopהחולף של 

זה .  בריבוע לשנייה דקות קשת0.33הרענון הנגזר אמפירי של קולטני האור הוא בערך 
 .Dyopנקבע מהסף הסדרוג של עליות השיפוע בקצב הסיבוב של 
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 קטעים 8 - פערים במרווחים אחידים ו8עם % 10רוחב פעימה של "  האופטימליDyop "-ל
עבור .  דקות בקשת0.54ד היוצר אזור גירוי בריבוע של " סל40מנוגדים וקצב סיבוב של 

 עם Dyopד מייצרת " סל100-הגדלת קצב הסיבוב ל , Dyop פערים ושמונה קטעים של 8
) לבן+ שחור (אלא תמונה מוצקה בצבע אפור ,  מהבהבתהתחושה שהוא יהיה נייח כתהודה

ד יוצרות תפיסה של סיבוב " סל100מהירויות סיבוב מעל . Flicker Fusionכצפוי עם 
 0.33סף נייח זה יוצר קצב רענון הנגזר אמפירית עבור קולט פוטו הוא בערך . לאחור

 .דקת קשת בריבוע לשנייה
 

. אזור הגירוי נחתך לשניים, 10% עם רוחב שבץ של Dyop קטעים 16 ו 16עם פער , עם זאת
הסף הסטטי . ד יוצרת תפיסה של תנועה רטרוגרדית" סל50הגדלת קצב הסיבוב מעל 

)Resonance Flicker ( עליות נוספות במהירות הסיבוב מעל . ד" סל50הוא במרווחים של
יבוב מגיעה ליותר עד שמהירות הס" רגיל"ד הופכות את התפיסה כך שהסיבוב נראה " סל100
 .ד" סל200ד שם שוב יש לה תנועה רטרוגרדית עד שהיא תופיע שוב סטטית ב " סל150-מ 

 
https://www.dyop.info/documents/Colenbrander-Overlap.swf.html 
 

 
 

 . בשיעורי סיבוב מדורגיםDyopתפיסה רטרוגרדית של / תמונה סטטית של סיבוב 

הבעיה הרביעית במבחן סנלן היא שהסקאדות מקלות על תנועת המשולש הכרומטי בתנועות 

מיקומים היחסיים של מוקדי כדי להתאים כל הזמן את המוקד של העדשה כדי לשמור על ה

ואדום מאחורי , ירוק על הרשתית, הירוק והאדום כך שכחול מתמקד מול הרשתית, הכחול

עינית כך שזיהוי תמונות ותפיסת מרחק כתהליך -זה גם מאפשר תפיסת עומק חד. הרשתית

. נלמד מאפשר לעין לחוש מרחק על סמך ציפיות צבע גם כאשר משתמשים בעין אחת בלבד

הוא מתעלם באופן בוטה , לבן-ון שמבחן סנלן הוא בעיקר אינדיקטור של חדות שחורמכיו

מנה גבוהה יותר . מהפערים החזותיים הקשורים להבדל ביחס בין קולטני אור אדום לירוק

. קשורה כמעט תמיד להיפרופיה) ירוק% 20-אדום ו % 75(של קולטני אור אדום עד ירוק 

, למרבה הצער. קשור לקוצר ראייה) ירוק% 45-אדום ו % 50(ירוק מאוזן יותר -יחס אדום

, ירוק גבוה יותר קשור גם לתסמינים פוטנציאליים של דיסלקציה/ אותו יחס אדום 

 .מיגרנות ואפילפסיה
 

 
https://www.dyop.info/documents/Color_Contrast-patterns.jpg 
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 ת קצה של חדות צבע בהתבסס על סוג הראייהנקוד
 

כך שהעין יכולה להתאים כל , הסקדות מאפשרות גם לשמור על המשולש הכרומטי של הקונוסים בתנועה
הירוק והאדום כך שכחול , הזמן את המיקוד של העדשה כדי לשמור על מיקומי המוקד היחסי של הכחול

המשולש הכרומטי הזה מאפשר גם .  מאחורי הרשתיתואדומה, ירוקה על הרשתית, ממוקד מול הרשתית
תחושה של תפיסת עומק והכרה של תמונות ומרחקים על בסיס התהליך המלומד של העין לחוש מרחק על 

 .סמך ציפיות צבע גם כאשר משתמשים בעין אחת בלבד
 

 מתואם רק  דקות בקשת0.54 בריבוע של Dyop MARהבעיה החמישית במבחן סנלן היא שאזור הגירוי של 
 - אם כי הגירוי של כל עצב הראייה משלב את התגובה של כ, )mm2 / 199,000( קולטני אור 20-לכ 
 רומז גם שכדי 1: 100היחס הזה של . .  קולטי אור כפי שמסוננים על ידי הגרעינים העצביים100

 קבוצות 20חמש המאפיינים של אותו אות סיבי עצב הם שילוב של , שעצב הראייה יגיב לגירוי חזותי
ארבע השכבות של ). בסיוע סאקדות(של הגירוי נעה על פני הרשתית קולטנים כאשר המטריצה -פוטו

, הגרעינים העצביים רגישות מעט גם לצבע להתייחסות למשולש הכרומטי של עומקי המוקד השבירים
בה המשולבת של התגו. ומתפקדות הרבה כמו לוח מעגל ביולוגי שמפרש את הגירוי של קולטן האור

אשר ) מתוך כמיליון סיבים בעצב הראייה לכל עין(ייחודית לכל סיב חמשת האשכולות יוצרת תגובה 
רגישות צבע עצבית זו גם מווסתת את האות שנשלח לעדשה הביולוגית כדי לשמור על . נשלח למוח

 .התמונה הרצויה באופן אוטונומי בפוקוס

 

 
ותמהיר/  התנועה הזוויתית - 1פריט 

 הראייה לתגובת הניגודיות הסטרובית
אזור חזותי מפולח /  קשת - 2פריט 
 תאי 20לגירוי דינמי של ) MAR(נע 

 רשתית בתנועה
  אשכולות תאי רשתית- 3פריט 
 דוגמאות לאוטוטיפים - 4פריט 

 היסטוריים סטטיים
 הזווית המינימלית הסטטית - 5פריט 

של רזולוציה של ) MAR(שטח / קשת / 
  תאי רשתית40פ היסטורי עבור אופטי

 

 "Snellen "E -ו "Landolt "C מול Dyop מבנה
 

 רכיבים
 

 
ישנם סוגים אחרים . דיון זה עוסק בעיקר באיך שהעין רואה לגבי חדות ראייה: 1הערה 

. הרגישים רק לעוצמת האור הכללית) בגלל צורתם(של קולטני אור ברשתית הנקראים מוטות 
 .אך מחוץ לפובאה, של הרשתית) הפנימי(משטח המוטות נמצאים על ה
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דיון זה אינו כולל את תפקוד הקשתית המהווה וילון שרירי פיגמנטי הממוקם : 2הערה 
הגודל המתכוונן . מרכז הקשתית הוא פתח הנקרא האישון. בין הקרנית לעדשה הביולוגית

 .של האישון מווסת את כמות האור הנכנסת לעין
 

יבוד חזותי מבוסס על תגליות הקשורות לשימוש באוטוטיפ סטראבי דיון זה בע: 3הערה 
 המשתמש בדיו תהודה דינמית ולא חדות רזולוציה או חדות זיהוי Dyopנייח דינמי הנקרא 

 .כדי להתאים לבהירות חזותית

 :ִלְראֹות
https://www.dyop.info/documents/Dyop_Basics.pdf 

 

 Dyop -הפניות נוספות ל
https://www.dyop.info/documents/Snellen_vs_Dyop_Refractions-Sanni.pdf 
https://www.dyop.info/documents/Dyslexia_and_Color_Perception-SandraStark.pdf 
https://www.dyop.info/documents/Infant_Acuity_Test_Proof-of-Concept.pdf 
https://www.dyop.info/documents/Dyop_vs_Tumbling_E_Visual_Acuity_Screening.pdf 

 

https://www.dyop.info/documents/Dyop_Test_Instructions.pdf 
https://www.dyop.info/documents/Dyop_iPad_Test-Instructions.pdf 
https://www.dyop.info/documents/Dyop_UsersGuide.pdf 

 

https://www.dyop.info/documents/Which_Optotype_Are_You_Using.pdf 
https://www.dyop.info/documents/Dyop_Refraction_Procedure.pdf   


