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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, η κβαντική όραση έχει αναδειχθεί ως ένα πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό 
πεδίο που συνδυάζει την κβαντική οπτική με την ανθρώπινη όραση και έχει πολλές εφαρμογές. Μια 
από τις πιο σημαντικές είναι η κορομετρία, η οποία αφορά τη  μελέτη του μεγέθους της κόρης του 
ματιού κάτω από διάφορες συνθήκες φωτισμού.  Μελετώντας αυτά τα αποτελέσματα, οι γιατροί είναι 
σε θέση να διαγνώσουν τυχόν νευρολογικές παθήσεις. Αυτό που χρησιμοποιείτε στην κλασική 
κορομετρία είναι μια λάμπα φωτός (συνήθως LED), χωρίς να έχει  κάποια σημαντική 
κατευθυντικότητα το φως.  
 Στο εργαστήριο μας είχαμε μια τέτοια πειραματική διάταξη, όπου χειριζόμασταν μια σύμφωνη δέσμη
λέιζερ, τη διατηρούσαμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη γινόταν,τη  διαμορφώναμε χωρικά μέσω 
ενός LCD και την κατευθύναμε σε ένα από τα μάτια μας, με σκοπό να μελετήσουμε τις δυναμικές 
μεταβολές της κόρης του ματιού σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.
 Εμείς αναβαθμίσαμε τη διάταξη αυτή, μελετώντας αρχικά τις ιδιότητες του LCD  και αλλάξαμε στη 
συνέχεια τον τρόπο που χειρίζεται το LCD τη δέσμη. Επιπλέον με τη νέα διάταξη μπορούμε και 
φωτοβολούμε και να καταγράφουμε την απόκριση και των δύο ματιών, κάτι που μας δίνει τη 
δυνατότητα να μελετήσουμε διάφορους συνδυασμούς, όπως το να φωτίζουμε το ένα μάτι και να 
δούμε πως αποκρίνεται το άλλο, είτε να φωτίζουμε τα δύο μάτια και να μελετήσουμε το αν υπάρχει 
κάποια συσχέτιση των δύο ματιών και άλλα πολλά, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες στο ερευνητικό 
επίπεδο της κορομετρίας και των βιομετρικών μετρήσεων. 



Abstract 

Over the last few years, quantum vision has emerged as a promising interdisciplinary field combining 
quantum optics with human vision and it has many applications . One of the most important 
applications is pupilometry, the study of pupil size and reactivity upon various illumination 
conditions. By studying these effects doctors are able to diagnose numerous neurological traumas and 
injuries. As of this moment the light stimulus used in pupillometry is a classical light source (lamp or 
led), with no significant directional properties whatsoever. 
 In our laboratory we had such an experimental device, where we operated a compatible laser beam, 
kept it as uniform as possible, shaped it spatially through an LCD and directed it to one of our eyes, in 
order to study the dynamic changes of the pupil  in different lighting conditions. 
 We upgraded this device by first studying the properties of the LCD and then changing the way the 
LCD handles the beam. In addition, with the new device we can also illuminate and record the 
response of both eyes, which allows us to study various combinations, such as illuminating one eye 
and seeing how the other responds, or illuminating both eyes and study whether there is any 
correlation between the two eyes and much more. Thus opening new horizons at the research level of 
pupillometry and biometric measurements. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή

1.1 Κβαντική Όραση

Τα τελευταία χρόνια, η κβαντική όραση έχει αναδειχθεί ως ένα πολλά υποσχόμενο διεπιστημονικό 
πεδίο που συνδυάζει την κβαντική οπτική με την ανθρώπινη όραση. Έρευνες σε αυτόν τον τομέα 
έχουν  αναδείξει μια ενδιαφέρουσα σειρά εφαρμογών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
βελτίωση ή αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων  συσκευών. Μια από τις πιο υποσχόμενες από αυτές 
της εφαρμογές μελετήθηκες από την ομάδα μας τα προηγούμενα χρόνια. Σκοπός αυτής της πτυχιακής 
εργασίας, ήταν η αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας πειραματικής διάταξης για βιομετρικές μετρήσεις 
στο μάτι. 

1.2 Σκοπός της διπλωματικής  εργασίας

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας πειραματικής 
διάταξης για βιομετρικές μεθόδους αναγνώρισης, που προϋπήρχε από τους Αντώνη Μαργαριτάκη και 
Γεωργία Ανυφαντάκη.  Έχουμε μια πηγή φωτός laser ικανή να εκτελέσει μετρήσεις για τη βιομετρία. 
Εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να χειριστούμε χωρικά αυτή τη δέσμη φωτός. Η διάταξη αυτή θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε ένα άλλο πεδίο έρευνας, τη κορομετρία. Η κορομετρία είναι η 
μελέτη των δυναμικών αλλαγών της κόρης του ματιού σε διάφορες συνθήκες φωτισμού. Παρέχει μια 
ποικιλία πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εντοπίσουν ορισμένες ασθένειες 
ή τραύματα. Η πηγή φωτός που αναπτύχθηκε (τόσο στην παλιά όσο και στη νέα διάταξη) μπορεί να 
φωτίσει με ακρίβεια διαφορετικά σημεία της κόρης και κατά συνέπεια διαφορετικά σημεία στον 
αμφιβληστροειδή. Μέχρι στιγμής  οι πηγές φωτός που χρησιμοποιούνταν σε τέτοιες μετρήσεις ήταν 
κλασικές, χωρίς κάποια κατευθυντικότητα. Η ακριβής μέτρηση της αντίδρασης της διαμέτρου της 
κόρης κατά το φωτισμό από μια χωρικά ελεγχόμενης έντασης πηγή φωτός  θα μπορούσε να ανοίξει 
ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση και τη διάγνωση πολλών νευρολογικών παθήσεων. Σκοπός μου, 
ήταν να αναβαθμίσω τη διάταξη ώστε να μπορούμε να φωτοβολούμε και να καταγράφουμε και τα 
δύο μάτια , αντί για το ένα μόνο που είχαμε στην παλιά διάταξη. Επίσης, στη νέα διάταξη έχει 
αναβαθμιστεί και ο τρόπος που χειριζόμαστε τις δέσμες φωτός που πέφτουν στο μάτι.





Κεφάλαιο 2

Θεωερητικό Υπόβαθρο

2.1 Πόλωση

2.1.1 Πολωμένο Φως

Το φως είναι ένα εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, αποτελείται δηλαδή από ηλεκτρικό και 
μαγνητικό πεδίο που ταλαντώνονται κάθετα μεταξύ τους και κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης. Η 
πόλωση αναφαίρετε στις ιδιότητες του φωτός  πάνω στο επίπεδο πόλωσης, δηλαδή στο  επίπεδο που 
ορίζεται από τη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου και από τη διεύθυνση διάδοσης του ΗΜ κύματος . 
Έτσι περιγράφεται αν το φως είναι πλήρως ,μερικώς  ή καθόλου πολωμένο. Η κατάσταση πόλωσης 
του φωτός μπορεί να ελεγχθεί με πολωτικά στοιχεία (πχ πολωτές). Επίσης μπορεί να αλλάξει σε 
φακούς, κάτοπτρα,LCD, φράγματα περίθλασης κ.α. 
 Το ανθρώπινο μάτι δεν είναι ευαίσθητο στην πόλωση του φωτός. Αισθανόμαστε τη φωτεινότητα και 
το χρώμα του φωτός, αλλά δε μπορούμε να πούμε εάν το φως είναι πολωμένο ή μη πολωμένο ή το 
ποια είναι η διεύθυνση της πόλωσης. Για αυτό λοιπόν,  κάνουμε πολαριμετρία, μια διαδικασία όπου 
μετράμε την ένταση του φωτός που έχει περάσει μέσα από ένα σύνολο οπτικών, ώστε να 
υπολογίσουμε τις ιδιότητες της πόλωσης μιας δέσμης.

Εικόνα 2.1: Γραμμικά πολωμένο κύμα έχει την ταλάντωση του ηλεκτρικού του πεδίου (Ε) καθορισμένη κατά μήκος μιας 
ευθείας κάθετης προς την κατεύθυνση διάδοσης z. Τα διανύσματα πεδίου Ε και z ορίζουν το επίπεδο πόλωσης



2.1.2 Διάνυσμα Πόλωσης

Όπως αναφαίρετε παραπάνω,  το φως είναι ένα εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, δηλαδή ένα 
ταλαντευόμενο ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο που διαδίδεται στο κενό με την ταχύτητα του φωτός 
(c). Το απλούστερο κύμα φωτός είναι το μονοχρωματικό επίπεδο κύμα που παριστάνεται σαν μια 
ευθυγραμμισμένη δέσμη φωτός, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2 για ένα γραμμικά πολωμένο εγκάρσιο 
κύμα. Θεωρούμε ένα μονοχρωματικό επίπεδο κύμα με μήκος κύματος λ,που διαδίδεται στην 
κατεύθυνση του διανύσματος κ (κ=2π/λ)  με γωνιακή συχνότητα ω (ω=2π/f).  Το ηλεκτρικό πεδίο Ε 
(r,t) του μονοχρωματικού επίπεδου κύματος στο χώρο r και στο χρόνο t είναι:

(2.1)

όπου r είναι το διάνυσμα της θέσης: r⃗=(r x , r y , r z) (2.2)

k το κυματάνισμα : k⃗=(k x ,k y , kz) ,κ=2 π / λ ,|k|=1 (2.3) το οποίο και περιγράφει τη διάδοση του 
κύματος
ω η γωνιακή συχνότητα : ω=2πf και φ η φάση του κύματος

Το διάνυσμα πόλωσης Ε περιγράφει την κατάσταση πόλωσης και είναι ένα μιγαδικό πλάτος που έχει 
μονάδες V/m. Στην εξίσωση 2.1 παρουσιάζονται οι 3 συνιστώσες του Ε  σε διαφορετική μορφή, όπου 
Εx,Ey και Εz είναι τα μιγαδικά πλάτη κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων x,y και z 
αντίστοιχα. Τα Αx,Ay και Az είναι τα μεγέθη των συντεταγμένων του μιγαδικού πλάτους και φx,φy,φz
οι φάσεις τους. 
Στην αρχή των αξόνων του συστήματος ,r=(0,0,0)  και t=0  το διάνυσμα  Ε θα ισούται με :

 

(2.4)

Αν το φως διαδίδεται σε ισότροπο μέσω, όπου ο δείκτης διάθλασης n είναι ο ίδιος σε όλες τις 
κατευθύνσεις, το διάνυσμα πόλωσης Ε είναι κάθετο με το  διάνυσμα διάδοσης k, οπότε το εσωτερικό 
τους γινόμενο θα ισούται με μηδέν, 

(2.5)



Ο όρος 
2 π
λ

k⋅r−ωt−φο  είναι η φάση του επίπεδου κύματος, όπου περιγράφει τη θέση σε ένα 

περιοδικό φαινόμενο και η οποία  καθορίζεται για όλο το χώρο και το χρόνο και συνήθως την 
εκφράζουμε σε rad ή μοίρες. Το φ0  είναι η απόλυτη φάση του φωτός και είναι η φάση που έχει 
στην αρχή των αξόνων από όπου ξεκινά (r=(0,0,0) και t=0) 

2.1.3 Ιδιότητες του διανύσματος πόλωσης

Το Ε είναι μιγαδικό διάνυσμα , οπότε όπως κάθε μιγαδικός αριθμός μπορεί να εκφραστεί σε πολικές 
συντεταγμένες, 

(2.6)

Τα Ax,Ay και Αz  είναι το πραγματικό μέρος του πλάτους, της μέγιστης δηλαδή τιμής που φτάνει 
κάθε συνιστώσα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.  Οι φάσεις  φx,φy,φz  έχουν το πρόσημο μείον, 
έχοντας πάρει τη σύμβαση ότι μειώνεται η φάση. Πολλαπλασιάζοντας το Ε με τη χρονική φάση
e−iωt και παίρνοντας το πραγματικό μέρος στο r=(0,0,0) το πεδίο Ε(t)  μας δίνει την ελλειπτική 

πόλωση στις τρεις διαστάσεις. 

(2.7)

Για γραμμικά πολωμένο φως, και οι τρεις συνιστώσες του Ε πρέπει να περνούν ταυτόχρονα από το 
μηδέν, δύο φορές ανά περίοδο. Αυτό απαιτεί από τις τρεις φάσεις στη σχέση 2.7 να διαφέρουν από 
κάθε μια, είτε με 0 είτε με π , 

φx−φ y=0 ή π , φx−φz=0 ή±π (2.8)

Για κυκλικά πολωμένο φως, το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου παραμένει σταθερό. Εάν το φως δεν 
είναι ούτε γραμμικά ούτε κυκλικά πολωμένο, είναι ελλειπτικά πολωμένο. Αντίθετα εάν μια δέσμη έχει
κύματα με το  ηλεκτρικό πεδίο του καθενός να είναι σε μια τυχαία κατεύθυνση κάθετη στο z, τότε η 
δέσμη αυτή δεν είναι πολωμένη.



Υπάρχουν λοιπόν, διάφοροι πιθανοί τρόποι πόλωσης:

• Γραμμικά πολωμένο φως, όπου το ηλεκτρικό πεδίο ταλαντώνεται ως προς μια μόνο 
κατεύθυνση (Εικόνα 2.1)

• Κυκλικά πολωμένο φως,  όπου το ηλεκτρικό πεδίο περιστρέφεται με σταθερό ρυθμό καθώς το 
κύμα διαδίδεται, διαγράφοντας ένα κύκλο. Το φως ονομάζεται δεξιόστροφα κυκλικά 
πολωμένο εάν το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου περιστρέφεται προς τα δεξιά καθώς ο 
παρατηρητής κοιτάζει προς την πηγή φωτός και αντίστοιχα αριστερόστροφα κυκλικά 
πολωμένο εάν περιστρέφεται προς τα αριστερά. Το κυκλικά πολωμένο φως μπορεί να 
αναλυθεί σε δύο κάθετες γραμμικά πολωμένες συνιστώσες ίσου πλάτους και διαφορά φάσης 
90 μοιρών μεταξύ τους. (Εικόνα 2.2)

• Ελλειπτικά πολωμένο φως,  το οποίο είναι παρόμοιο με το κυκλικά πολωμένο φως με τη 
διαφορά ότι τα πλάτη των δύο κάθετων γραμμικά πολωμένων συνιστωσών είναι διαφορετικά 
ή η φάση μεταξύ τους δεν είναι ούτε 0 ούτε 90 μοίρες, έτσι ώστε το κύμα καθώς διαδίδεται να 
διαγράφει μια έλλειψη.

Εικόνα 2.2: (Αριστερά) Αριστερόστροφα κυκλικά πολωμένο φως, όπου το ηλεκτρικό πεδίο περιστρέφεται 
αριστερόστροφα στο χρόνο. (Δεξιά) Δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο φως, όπου το ηλεκτρικό πεδίο 
περιστρέφεται δεξιόστροφα στο χρόνο.



Εικόνα 2.3: Ελλειπτικά πολωμένο φως, όπου το ηλεκτρικό πεδίο διαγράφει έλλειψη καθώς διαδίδεται το κύμα
Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε τον νόμο του Mallus: Όταν γραμμικά πολωμένο φως περνά μέσα από 
έναν γραμμικό πολωτή, η εξερχόμενη ένταση από τον πολωτή ισούται με : Ι (θ)=Ι 0 cos2θ (2.9), 
όπου Ιο η αρχική ένταση που εισέρχεται στον πολωτή και θ η γωνία μεταξύ του άξονα της πόλωσης 
του αρχικού φωτός και του άξονα του πολωτή.

2.2 Πολωτικά στοιχεία και οι ιδιότητές του

Οποιοδήποτε οπτικό στοιχείο χρησιμοποιείτε για να ελέγξει  ή να αλλάξει την κατάσταση της 
πόλωσης του φωτός  ονομάζεται πολωτικό στοιχείο. Τα βασικότερα πολωτικά στοιχεία είναι οι 
πολωτές, τα πλακίδια καθυστέρησης και οι αποπολωτές, με βάση το αν αλλάζουν τη φάση , το πλάτος
και τη συμφωνία του φωτός. Οι φακοί, τα κάτοπτρα και τα πρίσματα αλλάζουν σε κάποιο πολύ μικρό 
βαθμό την πόλωση του φωτός αλλά δε θεωρούνται ως πολωτικά στοιχεία μιας και αυτός δεν είναι ο 
πρωταρχικός τους ρόλος.

• Πολωτές: Οι πολωτές  επιτρέπουν τη διέλευση φωτός μιας κατάστασης πόλωσης ανεξάρτητα 
από την πόλωση του εισερχόμενου φωτός. Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι γραμμικοί πολωτές 
που μεταδίδουν γραμμικά πολωμένο φως κατά μήκος του άξονα μετάδοσης. Εάν απόλωτο φως
εισέλθει σε γραμμικό πολωτή, το  ηλεκτρικό πεδίο του φωτός που εξέρχεται από αυτόν θα 
ταλαντώνεται κυρίως σε ένα  επίπεδο  και θα έχει μόνο μικρές συνιστώσες στα κάθετα επίπεδα
(ιδανικά δε θα υπάρχουν).

• Πλακίδια καθυστέρησης: Τα πλακίδια καθυστέρησης έχουν δύο διαφορετικές οπτικές 
διαδρομές που σχετίζονται με δύο καταστάσεις πόλωσης, την αργή κατάσταση και την 
γρήγορη κατάσταση. Το φως στην αργή κατάσταση διαδίδεται πιο αργά  σε σχέση με τη 
γρήγορη κατάσταση. Η καθυστέρηση οφείλεται στο διαφορετικό οπτικό μήκος διαδρομής  από
το οποίο και προκύπτει μια σχετική φάση μεταξύ των δύο καταστάσεων. Τα γραμμικά 
πλακίδια καθυστέρησης χωρίζουν το φως σε 2 γραμμικές συνιστώσες που διαφέρουν 90 
μοίρες μεταξύ τους, καθυστερώντας τη μια κατάσταση σε σχέση με την άλλη. Η κάθε 
συνιστώσα, εξαιτίας της διαφορετικής πόλωσης θα βλέπει διαφορετικό δείκτη διάθλασης 
οπότε οι δύο συνιστώσες θα διανύουν διαφορετικό οπτικό δρόμο, δημιουργώντας έτσι 
διαφορά φάσης μεταξύ τους. Τα πλακίδια λ/4  εισάγουν μια σχετική διαφορά φάσης ενός 
τετάρτου του μήκους κύματος (διαφορά φάσης π/2) και είναι χρήσιμα για τη μετατροπή του 
γραμμικά πολωμένου φωτός σε ελλειπτικό και αντίστροφα. Τα πλακίδια λ/2 καθυστερούν τη 
μια συνιστώσα κατά μισό μήκος κύματος (διαφορά φάσης π) και είναι χρήσιμα για την στροφή
του επιπέδου πόλωσης γραμμικά πολωμένου φωτός.



Εικόνα 2.4: Πλακίδιο καθυστέρησης λ/2

2.3 Παράμετροι Stokes

Με τις παραμέτρους Stokes, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε της ιδιότητες πόλωσης μιας δέσμης φωτός
είτε αυτή είναι πολωμένη, μη-πολωμένη ή μερικώς πολωμένη.
Οι τέσσερεις παράμετροι Stokes S0 ,S1 , S2και S3  ορίζονται μετρώντας 6 τιμές έντασης: 

(2.10)

Οι παράμετροι Stokes γράφονται συνήθως σε διανυσματική μορφή  S με τέσσερα στοιχεία που έχουν 
πραγματική τιμή. Το S0 είναι η ολική ένταση της δέσμης. Το S1 ορίζεται ως η οριζόντια (0°) 
συνιστώσα της πόλωσης  ( Ph )  μείον την κάθετη (90°)  συνιστώσα έντασης ( Pv ). Όταν η  S1

ισούται με μηδέν η ένταση που μετράτε μέσω ενός πολωτή στις 0° είναι ίση με την ένταση που 
μετράτε μέσω ενός πολωτή στις 90°. Συνεπώς, η  S1  χαρακτηρίζει το πόσο υπερτερεί η οριζόντια 
πόλωση έναντι της κάθετης και είναι αρνητική όταν Ph < Pv . Ομοίως η   S2 περιγράφει την 
ένταση στις 45°  ( P45 ) μείον την ένταση στις 135°   ( P135 ) .  Τέλος, το  S3  μετρά τη διαφορά 
έντασης του δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένου φωτός PR μείον την ένταση του αριστερόστροφα 
κυκλικά πολωμένου φωτός  PL .



Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1)  παραθέτονται οι παράμετροι Stokes για τις 6 βασικότερες 
καταστάσεις πόλωσης, όπου η κάθε μία έχει κανονικοποιηθεί με το S0 .

Πίνακας 2.1

2.4 Μη πολωμένο φως

Το μη πολωμένο φως έχει μια τυχαία μεταβαλλόμενη κατάσταση πόλωσης, χωρίς να έχει κάποια 
συγκεκριμένη προτίμηση για κάποια κατάσταση. Το φως του ήλιου είναι ένα παράδειγμα μη 
πολωμένου φωτός. Για μη πολωμένο φως, κάθε ιδανικός πολωτής θα μεταδίδει το μισό φως  της 
εισερχόμενης δέσμης.  Εάν περιστρέψουμε ένα γραμμικό πολωτή, η ένταση που θα παίρνουμε στην 
έξοδο θα παραμένει σταθερή.
Παρατηρώντας το ηλεκτρικό πεδίο μη πολωμένου φωτός, όπως στην Εικόνα 2.5 , το διάνυσμα 
κινείται γύρω από την αρχική κατάσταση, άλλοτε δεξιόστροφα, άλλοτε αριστερόστροφα και άλλοτε 
σχεδόν γραμμικά. Κάθε μικρό σχήμα του τόξου είναι σχεδόν ελλειπτικό, αλλά οι παράμετροι της 
έλλειψης εξελίσσονται με το χρόνο. Το μη πολωμένο φως παράγεται  όταν μια πηγή φωτός εκπέμπει 
φωτόνια με τυχαία κατανομή των καταστάσεων πόλωσης. Η πόλωση κάθε φωτονίου δεν σχετίζεται με
τα φωτόνια που έχουν εκπεμφθεί προηγουμένως. 



Εικόνα 1.5:  Ένα παράδειγμα του ηλεκτρικού πεδίου μη πολωμένου φωτός. Το ηλεκτρικό πεδίο έχει τυχαία 
εξελισσόμενη πόλωση με το χρόνο.  Το διανυσματικό πεδίο αλλάζει συνεχώς της παραμέτρους της έλλειψης. 

2.5 Μερικώς πολωμένο φως και βαθμός πόλωσης

O βαθμός πόλωσης (DoP)  είναι μια μέτρηση για τις παραμέτρους Stokes που χαρακτηρίζει την 
τυχαιότητα μια κατάστασης πόλωσης. Ο βαθμός πόλωσης ορίζεται ως: 

(2.11)

Μια δέσμη με DoP=1 είναι πλήρως πολωμένη. Το φως βρίσκεται σε μια μόνο κατάσταση πόλωσης 
και μπορεί να αποκοπεί τελείως με έναν πολωτή στην κατάλληλη γωνία. Για μια πλήρως πολωμένη 
δέσμη οι παράμετροι Stokes υπακούουν στην ταυτότητα : 

(2.12)

Όταν DoP=0 η δέσμη είναι μη πολωμένη. Έτσι κάθε ιδανικός πολωτής θα αποκόψει το μισό φως, 
επειδή η δέσμη δε προτιμά καμία κατάσταση πόλωσης.
Το μερικά πολωμένο φως έχει μια τυχαία μεταβαλλόμενη κατάσταση πόλωσης αλλά έχει μια τάση 
προς μια συγκεκριμένη κατάσταση πόλωσης-υπάρχει μια συνολική μέση κατάσταση πόλωσης. Σε 
μερικώς πολωμένο φως, μερικές ελλείψεις πόλωσης είναι πιο πιθανές από άλλες.
Η ροή πόλωσης, δηλαδή η ποσότητα ροής που είναι πολωμένη, ορίζεται ως  

(2.13)



Έτσι το DoP είναι ο λόγος της πολωμένης έντασης προς τη συνολική ένταση S0 . Μια γραμμικά 
πολωμένη δέσμη μπορεί με έναν παράλληλο πολωτή να περάσει ολόκληρη η ένταση της και με έναν 
κάθετο πολωτή στις 90° με την αρχική δέσμη να την αποκόψει και να μη περάσει καθόλου φως. Το 
μερικά πολωμένο φως έχει τυχαία κατανομή αλλά προτιμά μια συγκεκριμένη γραμμικά πολωμένη 
κατάσταση. Ο βαθμός γραμμικής πόλωσης (DoLP) ορίζεται ως: 

(2.14)

και περιγράφει το βαθμό στον οποίο  η κατανομή της πολωμένης έλλειψης τείνει να είναι γραμμική ή 
ισοδύναμα ο βαθμός στον οποίο το ηλεκτρικό πεδίο περιορίζεται σε ένα επίπεδο. Όταν DoLP=1 το 
φως είναι γραμμικά πολωμένο. Ένας γραμμικός πολωτής που περιστρέφεται σε αυτή τη δέσμη θα 
μεταδώσει όλο το φως όταν ευθυγραμμιστεί με το επίπεδο πόλωσης. Καθώς το DoP  ή το DoLP 
μειώνεται από το 1 στο 0, η πόλωση γίνεται όλο και πιο τυχαία. Το DoLP σχετίζεται επίσης τη 
διαμόρφωση έντασης που συμβαίνει όταν ένας πολωτής περιστρέφεται όπου το  Pmax και το
Pmin είναι η μέγιστη και η ελάχιστη ένταση της μεταδιδόμενης δέσμης: 

 

(2.15)

Η γωνία πόλωσης  (AoP) για γραμμικά πολωμένο φως είναι η γωνία της ταλάντωσης του ηλεκτρικού 
πεδίου μετρημένο αριστερόστροφα από τον άξονα x σε rads : 

(2.16)

Για ελλειπτικά πολωμένο φως, το AoP είναι η γωνία του κύριου άξονα της πολωμένης έλλειψης. Ο 
βαθμός κυκλικής πόλωσης DoCP, ορίζεται ως : 

(2.17)

και χαρακτηρίζει το λόγο της πολωμένης ροής που είναι πολωμένη κυκλικά και εκφράζει το πρόσημο 
της ελικότητας. Όταν το DoCP ισούται με ένα σημαίνει ότι έχω δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο φως, 
DoCP=-1 αριστερόστροφα κυκλικά πολωμένο φως και DoCP=0 γραμμικά πολωμένο, μη πολωμένο ή 
μερικώς πολωμένο φως.



2.6 Ελλειπτικές παράμετροι πόλωσης

Οι παράμετροι Stokes για μια μερικώς πολωμένη δέσμη μπορούν να αναπαρασταθούν μαθηματικά ως
άθροισμα ενός πλήρως πολωμένου φωτός  S p  και ενός μη πολωμένου φωτός Su τα οποία 
σχετίζονται με το S με τον εξής τρόπο: 

(2.18)

Το 1ο διάνυσμα έχει DoP=1 ενώ το δεύτερο διάνυσμα είναι μη πολωμένο  (1,0,0,0) με DoP=0.
Έτσι, το μερικώς πολωμένο φως μπορεί να αντιμετωπιστεί μαθηματικά ως υπέρθεση πολωμένου και 
μη πολωμένου φωτός.
Η έλλειψη πόλωσης που αντιστοιχεί στο πλήρως πολωμένο τμήμα των παραμέτρων Stokes έχει τις 
ακόλουθες παραμέτρους:

γωνία προσανατολισμού/αζιμουθιακή γωνία:
(2.19) 

γωνία ελλειπτικότητας: 
(2.20)

ελλειπτικότητα: (2.21)

Εικόνα 2.6: Έλλειψη πόλωσης με διαφορετικές ελλειπτικότητες και βαθμούς κυκλικής πόλωσης 



εκκεντρικότητα: e=√(1−ε2)  (2.22)
βαθμός κυκλικής πόλωσης: DoCP=S3 /S0    
(2.23)

Η ελλειπτικότητα ε είναι ο λόγος του μικρού προς τον κύριο άξονα της αντίστοιχης έλλειψης πόλωσης
και κυμαίνεται από 0 για γραμμικά πολωμένο φως, έως 1 για κυκλικά πολωμένο φως.  Η έλλειψη 
πόλωσης μπορεί επίσης να περιγραφεί από την εκκεντρικότητα της, η οποία είναι μηδέν για κυκλικά 
πολωμένο φως και αυξάνεται καθώς η έλλειψη γίνεται πιο λεπτή και γίνεται 1 για γραμμικά πολωμένο
φως. Το σχήμα 2.6 δείχνει διάφορες ελλείψεις πόλωσης  για διάφορες ελλειπτικότητες και DoCP.

2.7 Πολαριμετρία

2.7.1 Τι είναι η πολαριμετρία

Οι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν ελάχιστα την πόλωση του φωτός που υπάρχει γύρω μας. Το 
ανθρώπινο μάτι μόλις που μπορεί να αντιληφθεί την πόλωση. Η απόκριση σε διαφορετικές 
καταστάσεις πόλωσης ποικίλλει κατά λιγότερο από 3% , πολύ λίγο για να την παρατηρήσουμε. Για να
μετρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την πόλωση χρειαζόμαστε 
πολαρίμετρα.  Για να ποσοτικοποιήσουμε  τις παραμέτρους πόλωσης, χρησιμοποιούμε  πολαρίμετρα 
για να μετρήσουμε ποσότητες όπως το βαθμό πόλωσης και την εξάρτηση της πόλωσης από το μήκος 
κύματος. 

2.7.2  Τι είναι αυτό που βλέπουν τα πολαρίμετρα ;

Ένας λόγος που οι “εικόνες πόλωσης” έχουν ενδιαφέρον, είναι οι έντονες διαφορές που έχουν από τις 
έγχρωμες εικόνες. Το χρώμα μεταφέρει μια ενέργεια ενώ η πόλωση εκφράζει μια κατεύθυνση. Έτσι η 
εικόνα της  πόλωσης είναι περισσότερο μια γεωμετρική εικόνα που ανταποκρίνεται στην πόλωση του 
προσπίπτοντος φωτός και έχει να κάνει με της ταλαντώσεις φορτίων. Το χρώμα από την άλλη έχει να 
κάνει με τα κβαντικά ενεργειακά επίπεδα  του υλικού. Το χρώμα και η ένταση σχετίζονται  ελάχιστα 
με την πόλωση. Η εικόνα πόλωσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό του φωτός, 
το δείκτη διάθλασης και την κατάσταση πόλωσης του φωτός που προσπίπτει σε κάποια επιφάνεια.

2.7.3 Πολαρίμετρα

Τα πολαρίμετρα είναι οπτικά όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των ιδιοτήτων της 
πόλωσης μια δέσμης φωτός και τον χαρακτηρισμό ενός δείγματος. Η πολαριμετρία, ο τομέας της 
επιστήμης που έχει να κάνει με τη  μέτρησης της πόλωσης, χαρακτηρίζεται απλούστερα ως 
ακτινομετρία με πολωτικά στοιχεία. Μια από τις τυπικότερες εφαρμογές της είναι η βαθμονόμιση 
στοιχείων πόλωσης όπως LCD ( Liquid Crystal Display).



2.7.4 Πολαρίμετρα Φωτομετρίας

Η πολαριμετρία φωτομετρίας μετρά την κατάσταση πόλωσης μιας δέσμης φωτός και τα πολωτικά της
χαρακτηριστικά: τις παραμέτρους Stokes, την κατεύθυνση ταλάντωσης του διανύσματος ηλεκτρικού 
πεδίου για γραμμικά πολωμένη δέσμη, την ελλειπτικότητα μιας κυκλικά πολωμένης δέσμης, τις 
ελλειπτικές παραμέτρους μιας ελλειπτικά πολωμένης δέσμης και το βαθμό πόλωσης. Ένα 
πολαρίμετρο φωτομετρίας χρησιμοποιεί ένα σύνολο πολωτικών στοιχείων τοποθετημένα σε μια 
δέσμη φωτός μπροστά από ένα ανιχνευτή. Η δέσμη αναλύεται από αυτό το σύνολο των οπτικών 
στοιχείων παίρνοντας μετρήσεις για την ένταση του εξερχόμενου φωτός.

2.7.5  Πολαρίμετρα για τη μέτρηση δειγμάτων

Τα πολαρίμετρα για τη μέτρηση δειγμάτων καθορίζουν τη σχέση μεταξύ την κατάσταση πόλωσης του
εισερχόμενου φωτός και του εξερχόμενου φωτός από ένα δείγμα και μπορούμε να συμπεράνουμε  το 
πως το δείγμα επηρεάζει την πόλωση του φωτός. Για τις μετρήσεις χρησιμοποιούνται διάφορα 
πολωτικά στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ μιας πηγής φωτός και του δείγματος και η εξερχόμενη 
δέσμη αναλύεται με διαφορετικά πολωτικά στοιχεία μεταξύ του δείγματος και του μετρητή έντασης 
του φωτός.

2.7.6 Κλασική μέθοδος μέτρησης των παραμέτρων Stokes

Η κλασική μέτρηση των παραμέτρων Stokes εφαρμόζεται επιτρέποντας σε μια πολωμένη δέσμη να 
να διαδοθεί διαδοχικά μέσω δύο πολωτικών στοιχείων, ενός γραμμικού πολωτή και ενός πλακιδίου 
καθυστέρησης λ/4. Ένα πλακίδιο καθυστέρησης μπορεί να περιγραφεί σαν από δύο ορθογώνιους 
άξονες γνωστούς και ως γρήγορος και αργός άξονας. Το πλακίδιο καθυστέρησης εισάγει μια διαφορά 
φάσης μεταξύ των δύο ορθογώνιων αξόνων μιας πολωμένης δέσμης. Το πλακίδιο καθυστέρησης λ/4 
μια διαφορά φάσης κατά ένα τέταρτο του μήκους κύματος (π/2 radians)  μεταξύ των δύο συνιστωσών 
της πολωμένης δέσμης. Ένας γραμμικός πολωτής μπορεί επίσης να περιγραφεί από 2 ορθογώνιες 
συνιστώσες και έχει την ιδιότητα να μετατρέπει οποιαδήποτε κατάσταση πόλωσης του εισερχόμενου 
φωτός σε γραμμικά πολωμένο φως.
Στις μετρήσεις που χρειάζονται το πλακίδιο λ/4 το έχουμε σε σταθερή γωνία των 90° και έναν 
γραμμικό πολωτή που τον περιστρέφουμε σε διάφορες γωνίες. Στην Εικόνα 2.7 φαίνεται η παραπάνω 
διάταξη έχοντας σαν πηγή ένα πολωμένο laser.

Εικόνα 2.7:  Διάταξη για την κλασική μέθοδο μέτρησης των παραμέτρων Stokes για μια δέσμη



Η ένταση της δέσμης  που μετρά ο ανιχνευτής δίνεται από τον τύπο :

(2.24)

όπου το θ αναφέρεται στη γωνία του γραμμικού πολωτή και φ στη φάση του πλακιδίου λ/4.
Οι παράμετροι Stokes μπορούν να μετρηθούν αφαιρώντας πρώτα το πλακίδιο λ/4 και μετά μετρώντας
διαδοχικά την ένταση της δέσμης με το γραμμικό πολωτή ρυθμισμένο στις θ=0 °, 45 ° και 90 °, 
αντίστοιχα. Η τελευταία μέτρηση γίνεται με την εισαγωγή του πλακιδίου λ/4 στις φ=90 ° και τον 
γραμμικό πολωτή στις θ=45 ° .
Από την εξίσωση 1.19 οι παράμετροι Stokes θα είναι: 

 (2.25)

 (2.26)

 (2.27)
 
(2.28)

Αν και αυτή η μέθοδος είναι ικανοποιητική έχει αρκετά μειονεκτήματα. Απαιτεί ο άξονας μετάδοσης 
του γραμμικού πολωτή να ευθυγραμμιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα με τις απαιτούμενες γωνίες. 
Στην τελευταία μέτρηση το πλακίδιο λ/4 πρέπει να εισαχθεί και να ευθυγραμμιστεί και αυτό. Επίσης η
εισαγωγή του απορροφά φως και αυτό τροποποιεί τις εξισώσεις. Τέλος, επειδή παίρνουμε μόνο 
τέσσερεις μετρήσεις, αυξάνεται η πιθανότητα λάθους.



2.8 Liquid Crystal Display (LCD)

2.8.1 Εισαγωγή στο LCD

Τα Liquid Crystal Cells, κύτταρα υγρών κρυστάλλων, είναι οπτικά στοιχεία  που χειρίζονται  
πολωμένο φως , περιστρέφοντας τα μόρια του υγρού κρυστάλλου. Τα Liquid Crystal Cells, 
χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρικά ελεγχόμενα πλακίδια καθυστέρησης , ελεγχόμενη πολωτές και ως 
χωρικοί διαμορφωτές φωτός. Οι LCD οθόνες έχουν ενσωματωμένα Liquid Crystal Cells  και με το 
χειρισμό αυτών εμφανίζονται πληροφορίες στην οθόνη. Οι οθόνες LCD χρησιμοποιούνται 
παραδοσιακά σε τηλεοράσεις, σε οθόνες κινητών και σε οθόνες υπολογιστών.

2.8.2  Liquid Crystal

Οι υγρού κρύσταλλοι (Liquid Crystals/LC) είναι μια κατάσταση της ύλης με ιδιότητες μεταξύ 
στερεού και υγρού. Όταν μια τυπική ουσία θερμανθεί και λιώσει, μετατρέπεται από έναν στερεό 
υψηλής κρυσταλλικής δομής σε μια ακατάστατη ισότροπη υγρή μορφή. Αντίθετα όταν λιώσεις ένα 
στερεό υλικό από LCs, μεταβαίνει σε μία μερικώς διατεταγμένη υγρή κατάσταση πριν γίνει ισότροπο 
υγρό (Εικόνα 2.8).  Έτσι ένα υλικό σε κατάσταση υγρών κρυστάλλων είναι ένα ρευστό που εμφανίζει 
λιγότερη τάξη από ότι ένα στερεό αλλά μεγαλύτερη τάξη από ότι ένα υγρό (μεσόφαση μεταξύ υγρού 
και στερεού) . Τα μόρια LC δεν ταξινομούνται σύμφωνα με τη θέση τους, αλλά με βάση τον 
προσανατολισμό των γειτονικών του μορίων και το πως συσχετίζεται με αυτά. Το σχήμα των μορίων 
LC είναι  εξαιρετικά ανισότροπο και αυτό επηρεάζει τον προσανατολισμό των γειτονικών μορίων.

Εικόνα 2.8: Κατάσταση της ύλης μεταξύ στερεού και υγρού



Τα πιο κοινά μόρια που χρησιμοποιούνται στα κύτταρα LC είναι οι νηματικοί κρύσταλλοι, οι οποίοι 
μοιάζουνε με ραβδωτά μονοαξονικά μόρια. Ο προσανατολισμών των LC μορίων καθορίζεται από την 
κατεύθυνση του οπτικού άξονα.

2.8.3  Διηλεκτρική ανισοτροπία

Τα μόρια LC έχουν μια εσωτερική  διπολική ροπή: το κέντρο  του θετικού φορτίου ενός μορίου 
μετατοπίζεται από το κέντρο του αρνητικού φορτίου και έτσι το ένα άκρο του μορίου έχει περίσσεια 
ηλεκτρονίων. Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο, επάγεται ροπή η οποία περιστρέφει τα μόρια.
 
2.8.4  Liquid Crystal Cells

Ένα κύτταρο υγρών κρυστάλλων είναι μια συσκευή που “πακετάρει” ένα στρώμα υγρού κρυστάλλου 
με ηλεκτρόδια με σκοπό να διαμορφώνει την κατανομή των μορίων και έτσι διαμορφώνεται η φάση 
και η πόλωση του μεταδιδόμενου φωτός. Τα LCs  επιτρέπουν τον ηλεκτρικό έλεγχο του φωτός σε 
χαμηλές τάσεις σε μεγάλες επιφάνειες και με μεγάλο αριθμό pixel. Τα LCs μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως εξής : 

1. Διαμορφωτές έντασης, που χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση πληροφοριών
2. Διαμορφωτές πόλωσης, για το χειρισμό και τη  διαμόρφωση πόλωσης
3. Διαμορφωτές φάσης, για έλεγχο του φωτός

Ας θεωρήσουμε έναν παλαιό τύπου LC όπως στην εικόνα 2.9. Ο χώρος μεταξύ δύο γυάλινων πλακών 
γεμίζεται με ένα λεπτό στρώμα νηματικού κρυστάλλου. Όταν δεν εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση, 
εικόνα 2.9 αριστερά, τα μόρια είναι προσανατολισμένα παράλληλα με τις γυάλινες πλάκες (άξονας x 
στο σχήμα). Με αυτό τον προσανατολισμό τα LC λειτουργούν σαν ένα απλό πλακίδιο, όπου κάθε 
στρώμα συμβάλει με την ίδια καθυστέρηση στην συνολική επιβράδυνση των μορίων. Το ηλεκτρικό 
πεδίο στα LCs  ρυθμίζεται μέσω φορτιζόμενων ηλεκτροδίων έξω από το το γυαλί και εξαιτίας της 
διηλεκτρικής ανισοτροπίας, τα μόρια του LC που μοιάζουν με με ράβδο, περιστρέφονται γύρω από 
τον άξονα z, στον οποίο και διαδίδεται το φως. Καθώς τα μόρια του LC περιστρέφονται ο δείκτης 
διάθλασης κατά μήκος της κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός μειώνεται και η συνολική καθυστέρηση 
(κατά μήκος του οπτικού άξονα) μειώνεται.  Καθώς η τάση αυξάνεται (προς τη δεξιά πλευρά του 
σχήματος 2.9) η επιβράδυνση που προκαλείται ελαχιστοποιείται. Σε υψηλότερες τάσεις, τα 
περισσότερα μόρια ευθυγραμμίζονται κατά μήκος του άξονα z εκτός από τα λεπτά στρώματα κοντά 
στο γυαλί καθώς αυτά είναι κολλημένα εκεί. Για τη διαμόρφωση φάσης, πόλωσης  και επιβράδυνσης 
δεν απαιτούνται πολωτές. Το σημαντικό είναι ότι τα μόρια του LC είναι διατεταγμένα σε ελικοειδή 
μορφή   και εκτός από το ότι μπορεί να περιστρέψει την πόλωση του φωτός, η οπτική καθυστέρηση 
που προκαλείται από το LCD μπορεί να μετατρέψει το γραμμικά πολωμένο φως σε ελλειπτικά 
πολωμένο. 
Τέλος, ο LCD μπορεί να λειτουργήσει σαν πολωτικός περιστροφαίας,  έχει τη δυνατότητα να 
περιστρέφει το επίπεδο πόλωσης δηλαδή λειτουργεί σαν ένα πλακίδιο λ/2.



Εικόνα 2.9: Η εφαρμοζόμενη τάση αυξάνεται από τα αριστερά 0V προς τα δεξιά στη μέγιστη τάση και
οι νηματικοί LCs  με διηλεκτρική ανισοτροπία περιστρέφονται πιο κοντά στο πεδίο καθώς το πεδίο 
αυξάνεται. Αυτοί του τύπου LCs λειτουργούν σαν ένας ρυθμιστής επιβράδυνσης του φωτός.

2.8.5 LCD:  Διαμόρφωση έντασης και υψηλός βαθμός αντίθεσης

Οι περισσότερες LC συσκευές λειτουργούν ως διαμορφωτές έντασης. Τα μόρια των LCs 
τοποθετούνται συνήθως μεταξύ 2 πολωτών, συνήθως γραμμικών. Όταν η τάση που εφαρμόζεται στα 
LCs αλλάζει, η επιβράδυνση και η κατάσταση της πόλωσης του εξερχόμενου φωτός αλλάζει, 
τροποποιώντας έτσι την ένταση. Τα πλακίδια καθυστέρησης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους
γραμμικούς πολωτές για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. Την απόδοση την αξιολογούμε 
συνήθως με βάση τον λόγο της αντίθεσης C, που ορίζεται ως τη μέγιστη ένταση Imax (φωτεινή 
κατάσταση)  προς την ελάχιστη ένταση  Imin (σκοτεινή κατάσταση) :

C=
Imax

Imin

(2.29)

Το να έχουμε υψηλό Imax είναι κάτι επιθυμητό, αλλά σημαντικότερο είναι να έχουμε μικρό  Imin  
κάτι το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η επιλογή των πολωτικών στοιχείων καθορίζεται από το 
πόσο καλό contrast C θέλουμε να έχουμε.
 Η ιδέα που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να εφαρμοστεί σε μικροκλίμακα, δημιουργώντας μια 
“οθόνη” με πολλαπλά ελεγχόμενα pixel που είναι σε θέση να επιτρέψουν τη διέλευση ή μη του φωτός
από αυτή. Η οθόνη LCD είναι ένα βασικό μέρος της πειραματικής μας διάταξης, αφού μας επιτρέπει 
να χειριστούμε τις χωρικές ιδιότητες του φωτός που διέρχεται από αυτή.



2.9 Κορομετρία

Η κορομετρία είναι η μελέτη του μεγέθους της κόρης του ματιού κάτω από διάφορες συνθήκες 
φωτισμού.  Μελετώντας αυτά τα αποτελέσματα, οι γιατροί είναι σε θέση να διαγνώσουν τυχόν 
νευρολογικές παθήσεις. Αυτό το πεδίο έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και το βλέπουμε συχνά στα 
επείγοντα των νοσοκομείων, όπου οι γιατροί φωτίζουν το μάτι των ασθενών για να δουν πως 
ανταποκρίνεται ο ασθενής, ή σε νευρολογικά και οφθαλμολογικά ιατρεία  όπου με τη βοήθεια 
εξελιγμένων ιατρικών οργάνων μπορούν να εντοπιστούν τυχόν τραύματα. Μια τυπική απόκριση της 
κόρης του ματιού φαίνεται στην Εικόνα  2.10.
 Αυτό που χρησιμοποιείται για το φωτισμό του ματιού στην κλασική κορομετρία είναι μια κλασική 
λάμπα φωτός ( πχ LED), χωρίς να έχει κάποια σημαντική κατευθυντικότητα το φως. Στην ήδη 
υπάρχουσα διάταξη που έχουμε εμείς στο εργαστήριο, η οποία και κατασκευάστηκε από τους 
Γεωργία Ανυφαντάκη και Αντώνη Μαργαριτάκη, χρησιμοποιεί ως πηγή laser, έχουμε δηλαδή 
σύμφωνο φως και κατευθυντική δέσμη, δίνοντας μας τη δυνατότητα να εξάγουμε πολύ περισσότερες 
πληροφορίες από τις ήδη υπάρχουσες συσκευές. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αναβάθμιση 
αυτής της διάταξης.

Εικόνα 2.10: Απόκριση της κόρης που φωτίζεται για μικρή χρονική διάρκεια





Κεφάλαιο 3

Πειραματικό Μέρος 

3.1 Πειραματική διάταξη

Στην πειραματική μας διάταξη χρησιμοποιούμε 2 lasers. Ένα πράσινο laser 532nm ισχύος 50mW και 
ένα IR laser 850nm ισχύος 30mW. Το πράσινο laser παρέχει το φως που απαιτείται για την 
κορομετρία και για τις βιομετρικές μετρήσεις στο μάτι. Ο σκοπός του IR laser είναι να παρέχει την 
πληροφορία σχετικά με τη θέση της περιοχής της κόρης  που φωτίζεται από το πράσινο laser (
περισσότερα για αυτό το θέμα θα εξηγηθούν παρακάτω).

Εικόνα 3.1: Παλιά πειραματική διάταξη



3.2 Σταθεροποίηση έντασης της δέσμης

Αρχικά, η πράσινη δέσμη laser οδηγείται από δύο καθρέφτες στον οπτικοακουστικό διαμορφωτή 
(AOM). O ΑΟΜ είναι μια συσκευή που διαμορφώνει τις ιδιότητες του φωτός μέσω του ακουστικο-
οπτικού φαινομένου. Ουσιαστικά “διασπά” τη δέσμη του προσπίπτοντος φωτός και επιτρέπει τον 
έλεγχο της έντασης των διαθλώμενων δεσμών.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να 
χειριστούμε την ένταση της διαθλώμενης πρώτης τάξης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή. 
 Και οι 2 δέσμες (IR και πράσινη) είναι συζευγμένες σε μια single mode οπτική ίνα. Κατά την έξοδο 
τους από την ίνα οι δύο δέσμες είναι χωρικά ίδιες. Αυτό επιτρέπει στις δύο δέσμες να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο πείραμα χρησιμοποιώντας τα ίδια οπτικά. Ωστόσο, ένα πρόβλημα που 
προκύπτει από την όλη διαδικασία είναι ότι η οπτική ίνα προκαλεί διακυμάνσεις στην πόλωση και 
στην ένταση της εξερχόμενης δέσμης.  Για να αντιμετωπιστούν οι διακυμάνσεις της έντασης υπάρχει 
ένα κύκλωμα ανάδρασης PI. Επίσης τοποθετώντας έναν γραμμικό πολωτή αμέσως μετά την οπτική 
ίνα μετατρέπουμε τις διακυμάνσεις της πόλωσης σε διακυμάνσεις της έντασης. Με αυτό τον τρόπο 
τόσο οι διακυμάνσεις έντασης όσο και οι διακυμάνσεις πόλωσης διορθώνονται ως ένα επιθυμητό 
βαθμό από το κύκλωμα ανάδρασης,στο οποίο και χρησιμοποιείται ένας διχρωικός καθρέφτης που 
ανακλά το 98% του πράσινου και επιτρέπει τη διέλευση όλης της IR δέσμης .
Όλα τα παραπάνω υπήρχαν ήδη στη διάταξη και είχαν ολοκληρωθεί από την Γεωργία Ανυφαντάκη 
και τον Αντώνη Μαργαριτάκη, όπου και περιγράφονται αναλυτικότερα στις διπλωματικές τους 
εργασίες.

3.3 Άνοιγμα δέσμης

Αμέσως μετά το κύκλωμα ανάδρασης, η δέσμη οδηγείται σε 2 φακούς ώστε να μεγαλώσουμε τη 
διάμετρός της.  Ο πρώτος φακός  μεγαλώνει τη διάμετρο της δέσμης και ο δεύτερος φακός 
ευθυγραμμίζει και σταθεροποιεί τη διάμετρό της.  Έτσι ενώ η εισερχόμενη δέσμη έχει αρχική 
διάμετρο γύρω στα 5mm μετά την έξοδο της από τους 2 φακούς έχει διάμετρο γύρω στα 20mm. Για 
να κατανοήσουμε γιατί αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη είναι πρώτα σημαντικό να καταλάβουμε 
τον τρόπο με τον οποίο  πηγαίνει το φως στην κόρη του ματιού. Δεδομένου ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την κατεύθυνση μιας δέσμης laser επινοήθηκε η εξής λύση. 
Πρώτα η διάμετρος της δέσμης μεγαλώνει σε διάμετρο κοντά σε αυτή του ανθρώπινου ματιού σε 
σκοτοπικές συνθήκες (περίπου 8mm). Φυσικά, αυτός ο αριθμός διαφέρει από άτομο σε άτομο, αλλά 
αυτή περίπου η διάμετρος είναι αρκετή για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της διαμέτρου ενός 
μέσου ανθρώπου. Όταν λοιπόν θέλουμε να φωτίσουμε ένα μόνο μέρος της κόρης του ματιού, η 
υπόλοιπη δέσμη αποκόπτεται από μια οθόνη LCD, αφήνοντας να περάσει μόνο το τμήμα της δέσμης 
που είναι επιθυμητό.
 Ωστόσο, ανοίγοντας τη δέσμη σε διάμετρο ίση με αυτή της διαστελλόμενης κόρης, δημιουργούνται 
άλλα προβλήματα. Η δέσμη του laser είναι Γκαουσιανή, που σημαίνει ότι η ένταση στο κέντρο δεν 
είναι η ίδια σε σημεία μακριά από αυτό. Είναι απαραίτητο, ενώ διατηρούμε τον χωρικό έλεγχο της 
δέσμης  να έχουμε επίσης ακριβή έλεγχο στην έντασή της, που σημαίνει ότι πρέπει ολόκληρη η δέσμη
να έχει ομοιόμορφη ένταση. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να κάνουμε τη δέσμη 



ομοιόμορφη, την επεκτείναμε σε πολύ μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή που χρειαζόμαστε (περίπου 
20mm). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια ίριδα, κρατούσαμε μόνο τα κεντρικά 8mm να περάσουν. 
Με αυτό τον τρόπο, η δέσμη είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη, δεδομένου ότι είναι το κεντρικό 
τμήμα ενός μεγαλύτερου γκαουσιανού μετώπου κύματος κάνοντας τη διαφορά έντασης από το κέντρο
όσο το δυνατόν μικρότερη.

3.4 Προηγούμενη διάταξη και LCD

3.4.1 Ρύθμιση του LCD

Στην παλιά διάταξη, μετά το άνοιγμα της, η δέσμη περνά μέσα από το LCD. O σκοπός του LCD είναι 
ο χωρικός ο χειρισμός της δέσμης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο φωτισμός της κόρης του 
ματιού με το επιθυμητό μοτίβο (pattern).  Και στην καινούρια και στην παλιά διάταξη, σε ότι 
αναφορά την υπολογιστική δουλειά για τη  δημιουργία pattern, η  όλη δουλειά έγινε από τον Αντώνη 
Μαργαριτάκη. Παρόλα αυτά θα κάνω μια σύντομη περιγραφή για τη λειτουργία των pattern του LCD.

3.4.2 Δημιουργία μοτίβων (patterns)

Το LCD αποτελείται από 192x64 pixels, όπου το καθένα έχει διαστάσεις 0.458x0.458 mm. Το LCD 
που χρησιμοποιόταν στην παλιά διάταξη, είχε πολωτές πάνω του και όταν τα pixel ήταν ενεργά, 
παρείχαν 0.35 για ένα πέρασμα της δέσμης  laser από το LCD σε σχέση με όταν τα pixels ήταν 
ανενεργά. Για τη βιομετρία χρειάζεται να έχουμε από 20 έως 200 φωτόνια ανά παλμό ανά σημείο 
φωτισμού. Για να μπορέσουμε να φωτίσουμε με ακρίβεια ένα σημείο, είναι απαραίτητο ο αριθμός των
φωτονίων του τμήματος της δέσμης που περνά από τα ανενεργά pixel να είναι αμελητέος.  Αυτό 
σημαίνει ότι χρειαζόμαστε οπτική απώλεια τουλάχιστον 1/200, οπότε όταν το φωτισμένο σημείο της 
δέσμης έχει 200 φωτόνια ανά παλμό, τα σκοτεινά σημεία να έχουν σφάλμα ένα φωτόνιο. Για να 
επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η δέσμη περνούσε 5 φορές από το LCD κάθε φορά από το ίδιο μοτίβο.  Αυτό 
γινόταν με τη χρήση  τεσσάρων πρισμάτων, δύο σε κάθε πλευρά της οθόνης LCD. Η διαφορά on και 
off state που επιτεύχθηκε με αυτή την διάταξη ήταν 0.355≈0.005≈1/200 . Ο προγραμματισμός 
των pattern που εμφανίζεται στο LCD ήταν τέτοιος ώστε να είναι σε συμφωνία με τη θέση των 
πρισμάτων. Με αυτό τον τρόπο το ίδιο pattern υπήρχε 5 φορές στην οθόνη του LCD και η δέσμη 
μέσω των πρισμάτων χτυπούσε κάθε φορά σε ένα από αυτά δημιουργώντας έτσι το επιθυμητό μοτίβο 
με την απαραίτητη οπτική απώλεια.
  Το μικρό μέγεθος των pixel του LCD καθώς και οι χαραγές που υπάρχουν μεταξύ των pixels,  
εισάγουν ανεπιθύμητες εκτροπές και περιθλάσεις στη δέσμη. Για την αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος επινοήθηκαν δύο λύσεις. Αρχικά η οθόνη LCD προγραμματίστηκε έτσι ώστε να 
αντιμετωπίζει 2x2 pixels σαν ένα. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το μέγεθος των ανεξάρτητων 
ελεγχόμενων pixels μειώνοντας έτσι τις περιθλάσεις που δημιουργόντουσαν. Δεύτερον, 
κουνιόντουσαν  με  κατάλληλο τρόπο τα πρίσματα ώστε να να εξαλειφθούν οι περιθλάσεις από τα 
ανενεργά pixel. Με αυτό τον τρόπο, μόνο το μεγάλο ενεργό pixel (1pixel=2x2 pixels) από τα 5 
περάσματα από το LCD , εξαλείφοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό το ανεπιθύμητο φως που προερχόταν 
από τις περιθλάσεις. 



   Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2 , αφότου η δέσμη περάσει από το πρώτο pattern χτυπά στο πρίσμα 
(right angle prism) και οδηγείται σε ένα  συμμετρικό pattern δίπλα στο πρώτο, για τους λόγους που 
ανέφερα πριν. Εφόσον το φως γυρνά 180 μοίρες (αφότου χτυπά το πρίσμα)  είναι σημαντικό το 2ο 
pattern να είναι συμμετρικό και όχι πανομοιότυπο με το πρώτο, αφού θέλουμε τα ίδια μέρη της 
δέσμης που επιτρέπεται η διέλευσή τους, να περάσουν ξανά. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία 
5 φορές, έχουμε μια δέσμη με το pattern που θέλουμε με contrast 1/200. 

Εικόνα 3.2:  Η παλιά πειραματική διάταξη του LCD. Αποτελείται από 4 πρίσματα και την οθόνη LCD
που τοποθετείται ενδιάμεσα από τα 4 πρίσματα ώστε το φως να διέρχεται μέσα από αυτή 5 φορές.

3.4.3 Χειρισμός των patterns

Το LCD είναι το πιο σημαντικό μέρος της πειραματικής διάταξης. Είναι αυτό που ελέγχει χωρικά το 
φως και δημιουργεί τα μοτίβα που θέλουμε. Με την παραπάνω διάταξη έχουμε τη δυνατότητα να 
δημιουργούμε μοτίβα και ‘κουκίδες΄/pixels ελεγχόμενου φωτισμού. Αυτά τα pixels ελέγχονται μέσω 
ενός προγράμματος το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στη διπλωματική εργασία του Αντώνη  
Μαργαριτάκη. Με το πρόγραμμα αυτό μπορούμε να δημιουργούμε διάφορα patterns έχοντας τη 
δυνατότητα να φωτίζουμε την κόρη με διάφορα μοτίβα που είναι χρήσιμα για τη βιομετρία και την 
κορομετρία. Το LCD ελέγχεται από ένα τυπωμένο κύκλωμα, το οποίο με τη σειρά του ελέγχεται από 
ένα Arduino Nano, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Jann Eike Kruze. Μέσω του Arduino το LCD 
έχει 2 καταστάσεις (states) ON και OFF.  Το πρόγραμμα που ελέγχει το LCD είναι γραμμένο στην 
Python και έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
τα pixels του LCD έχουν χωριστεί σε ομάδα των τεσσάρων, χρησιμοποιόντας 2x2 pixels αντί για ένα 
pixel. Μέσω του προγράμματος αυτού μπορούμε να ελέγξουμε τη θέση των pixels και να ορίσουμε το
μοτίβο που θέλουμε. Στην Εικόνα 3.3 φαίνεται το περιβάλλον που χειριζόμαστε το LCD στην νέα 



διάταξη, όπου πλέον έχουμε 2 δέσμες και το το φως περνά 2 φορές  από το LCD, για τους λόγους που
θα αναλυθούν παρακάτω.

Εικόνα 3.3:  Το τελικό πρόγραμμα για τον έλεγχο των patterns που εμφανίζονται στο LCD. Στα 
κουτάκια που φαίνονται μπορούμε να επιλέξουμε ποια pixel είναι ενεργοποιημένα και ποια 
απενεργοποιημένα  και να δημιουργήσουμε το pattern που θέλουμε στη δέσμη. Το πρόγραμμα, 
αντικατοπτρίζει αυτόματα το σωστό pattern για το 2ο πέρασμα του φωτός από το LCD, προκειμένου 
η δέσμη να συναντά το ίδιο μοτίβο αφότου έχει στρίψει 180 μοίρες από το πρίσμα.



3.4.4 Ρύθμιση της κάμερας στην παλιά διάταξη

Μετά την έξοδο της δέσμης από το LCD η δέσμη μέσω κατόπτρων οδηγείται στην κόρη με σκοπό να 
παρακολουθούμε μέσω κάμερας το πως επηρεάζει την κόρη και να πάρουμε δεδομένα. Αμέσως μετά 
το LCD η δέσμη εισέρχεται σε ένα 50:50 beam spliter και κατευθύνει τη μισή δέσμη προς ένα γυαλί 
που υπάρχει μπροστά από το μάτι. Ακριβώς μπροστά  από το μάτι, στην απέναντι πλευρά έχει 
τοποθετηθεί μια κάμερα, εστιασμένη πάνω στην κόρη. Για την κορομετρία είναι απαραίτητο να 
είμαστε σε θέση τις αλλαγές στη διάμετρο της κόρης.  Είναι επίσης σημαντικό να μπορούμε να 
προσδιορίσουμε από τις εικόνες που λαμβάνουμε, τη θέση στην οποία  “χτυπά” το pattern στην κόρη. 
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε την IR δέσμη ( η οποία έχει το ίδιο pattern με την πράσινη 
δέσμη) , όπου η αντανάκλαση της στο γυαλί  ανιχνεύεται από την κάμερα. Δεδομένου του ότι το 
γυαλί είναι τοποθετημένο όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μάτι, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η 
εικόνα του pattern που καταγράφεται από την κάμερα προσεγγίζει πολύ καλά την εικόνα του pattern 
που πέφτει στην κόρη. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα που λαμβάνει η κάμερα περιέχει τόσο την κόρη 
όσο και το pattern που τη φωτίζει. Για να γίνουν όλα τα παραπάνω, ο κεντρικός άξονας της κάμερας 
πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος  με τον άξονας πορείας της δέσμης και με τον κεντρικό άξονα της 
κόρης και όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται λόγο του beam spliter. 
 Για να φωτιστεί το μάτι και να είναι η κάμερα σε θέση να το ανιχνεύσει, έχει τοποθετηθεί μια λάμπα 
υπερύθρου ( υπάρχει και στην καινούρια πειραματική διάταξη).

3.4.5 Καινούρια πειραματική διάταξη

Στη νέα διάταξη, στόχος μου ήταν να αυξήσω το contrast των 2 states και να έχω όσο το δυνατόν 
λιγότερα περάσματα από το LCD. Επίσης, αυτή τη φορά θέλουμε να έχουμε δύο δέσμες ώστε να 
μπορούμε να φωτίζουμε και τα 2 μάτια. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε και τα δύο
μάτια να μελετήσουμε μελλοντικά το τι συμβαίνει αν φωτίζει και τα 2 μάτια ή  το πως ανταποκρίνεται
το ένα μάτι ενώ φωτίζουμε το άλλο, και αν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ τους. Έτσι αφού η 
δέσμη έχει ανοίξει στην κατάλληλη διάμετρο όπως προηγουμένως, συναντά έναν 50:50 non 
polarizing beam spliter, ο οποίος διαχωρίζει τη δέσμη σε 2 όμοιες δέσμες μισής έντασης σε σχέση με 
αυτή της αρχικές και ίδιας πόλωσης με αυτή. Στη συνέχεια οι δέσμες έχοντας ευθυγραμμιστεί 
κατάλληλα με τη βοήθεια κατόπτρων κατευθύνονται στο LCD, έχοντας αντίθετες κατευθύνσεις όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 3.4



Εικόνα 3.4: Καινούρια πειραματική διάταξη 

Πολαριμετρία του LCD: Κάναμε πολαριμετρία για το LCD για διάφορες αρχικές πολώσεις για θ=0 
εως 90 μοίρες με βήμα 10.



3.4.6 Πολαριμετρία του LCD

Επειδή θέλαμε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα περάσματα από το LCD και να έχουμε το μέγιστο 
δυνατό contrast με τα λιγότερα οπτικά, χρειάστηκε να κάνουμε πολαριμετρία και στα δύο states του  
LCD, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 2.7.6. Έχοντας ένα πράσινο laser 
για πηγή τοποθετήσαμε μπροστά σε αυτό ένα γραμμικό πολωτή ώστε να κάνουμε πολαριμετρία για 
διαφορετικές αρχικές πολώσεις και να διαπιστώσουμε εάν η λειτουργία του επηρεάζεται από την 
πόλωση του αρχικού φωτός. Τέλος μετά την έξοδο της  δέσμης από τα οπτικά που χρειάζονται για την 
πολαριμετρία, είχαμε τοποθετήσει έναν φακό, οποίος εστίαζε τη δέσμη σε μια φωτοδίοδο που με τη 
σειρά της ήταν συνδεδεμένη με ένα παλμογράφο. Παρακάτω φαίνονται οι παράμετροι Stokes που 
μετρήθηκαν και υπολογίστηκαν καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το 
χαρακτηρισμό του LCD και για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού contrast. Επίσης υπάρχουν 
γραφικές παραστάσεις, που μας δείχνουν την γωνία πόλωσης της εισερχόμενης δέσμη (κόκκινο 
χρώμα), τη γωνία πόλωσης της εξερχόμενης δέσμης στο black state (μπλε) και τη γωνία πόλωσης στο 
white state (πορτοκαλί).

Για αρχική πόλωση στις 0 μοίρες:

Swhite =(1.00  -0.46  -0.95  0.12)
DoPwhite =1.00
AoPwhite =64° 
DoLPwhite =1.00
DoCPwhite =0.12

Sblack =(1.00  0.23  0.31  0.01)
DoPblack =0.39
AoPblack =54° 
DoLPblack =0.38
DoCPblack =0.01

Εικόνα 3.5



Για αρχική πόλωση στις 10 μοίρες:

Swhite =(1.00  -0.60 -0.81  0.04)
DoPwhite =1.00
AoPwhite =47° 
DoLPwhite =1.00
DoCPwhite =0.04

Sblack =(1.00  0.04  0.31  0.33)
DoPblack =0.46
AoPblack =82° 
DoLPblack =0.31
DoCPblack =0.33

Εικόνα 3.6

Για αρχική πόλωση στις 20 μοίρες:

Swhite =(1.00  -0.93  -0.58  0.19)
DoPwhite =1.00
AoPwhite =32° 
DoLPwhite =1.00
DoCPwhite =0.19

Sblack =(1.00  0.09  0.30  0.50)
DoPblack =0.60
AoPblack =108° 
DoLPblack =0.32
DoCPblack =0.50

Εικόνα 3.7



Για αρχική πόλωση στις 30 μοίρες:

Swhite =(1.00  -0.99  -0.27  0.22)
DoPwhite =1.00
AoPwhite =15° 
DoLPwhite =1.00
DoCPwhite =0.22

Sblack =(1.00  -0.24  0.30  0.66)
DoPblack =0.76
AoPblack =128° 
DoLPblack =0.36
DoCPblack =0.66

Εικόνα 3.8

Για αρχική πόλωση στις 40 μοίρες:

Swhite =(1.00  -0.92  -0.01  0.23)
DoPwhite =0.95
AoPwhite =179° 
DoLPwhite =0.92
DoCPwhite =0.23

Sblack =(1.00  -0.36  0.21  0.77)
DoPblack =0.88
AoPblack =150° 
DoLPblack =0.42
DoCPblack =0.77

Εικόνα 3.9



Για αρχική πόλωση στις 50 μοίρες : 

Swhite =(1.00  -0.76  -0.41  0.28)
DoPwhite =0.91
AoPwhite =152° 
DoLPwhite =0.86
DoCPwhite =0.28

Sblack =(1.00  -0.39  0.16  0.81)
DoPblack =0.92
AoPblack =158° 
DoLPblack =0.43
DoCPblack =0.81

Εικόνα 3.10

Για αρχική πόλωση στις 60 μοίρες : 

Swhite =(1.00  -0.50  -0.72  0.25)
DoPwhite =0.91
AoPwhite =125° 
DoLPwhite =0.88
DoCPwhite =0.25

Sblack =(1  -0.37  -0.02 0.77)
DoPblack =0.86
AoPblack =29° 
DoLPblack =0.88
DoCPblack =0.77

Εικόνα 3.11



Για αρχική πόλωση στις 70 μοίρες:

Swhite =(1.00  -0.10  0.70  0.23)
DoPwhite =1.00
AoPwhite =96° 
DoLPwhite =1.00
DoCPwhite =0.23

Sblack =(1.00  -0.32  -0.15 0.66)
DoPblack =0.75
AoPblack =25° 
DoLPblack =1.00
DoCPblack =0.66

Εικόνα 3.12

Για αρχική πόλωση στις 80 μοίρες:

Swhite =(1.00  0.19  0.60  0.22)
DoPwhite =1.00
AoPwhite =79° 
DoLPwhite =1.00
DoCPwhite =0.22

Sblack =(1  -0.29  -0.35 0.48)
DoPblack =0.66
AoPblack =50° 
DoLPblack =1.00
DoCPblack =0.48

Εικόνα 3.13



Για πόλωση στις 90 μοίρες:

Swhite =(1.00  0.51  0.48  0.44)
DoPwhite =0.83
AoPwhite =43° 
DoLPwhite =0.70
DoCPwhite =0.45

Sblack =(1.00  -0.15  -0.62 0.36)
DoPblack =0.73
AoPblack =76° 
DoLPblack =1.00
DoCPblack =0.36

Εικόνα 3.14

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το LCD στρέφει την πόλωση του φωτός διαφορετικά, ανάλογα με 
την αρχική πόλωση της δέσμης, λειτουργεί δηλαδή σαν ένας πολωτικός περιστροφέας. Αυτή η 
στροφή είναι διαφορετική για το white και διαφορετική για το black state. Παρατηρούμε ότι στις 80 
μοίρες, το white state δε στρίβει σχεδόν καθόλου την πόλωση και θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
λειτουργεί σαν ένα απλό τζαμάκι. Επίσης, σε κάποιες γωνίες της αρχικής πόλωσης του φωτός, το 
black state βγαίνει μερικώς πολωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι το LCD αποπολώνει το φως σε αυτές
τις γωνίες ενώ το white state παραμένει πλήρες πολωμένο. Επίσης παρατηρούμε ότι σε κάποιο βαθμό 
το LCD κάνει το αρχικά γραμμικά πολωμένο φως κυκλικό (ελλειπτικό) σε ένα βαθμό, σα να είναι 
πλακίδιο καθυστέρησης λ/4.  Το LCD δρα δηλαδή σαν ένα συνδυασμός πλακιδίων λ/2 και λ/4.



3.4.7  Νέα διάταξη του LCD και νέα πειραματική διάταξη

Όπως αναφέρουμε παραπάνω σε κάποιες γωνίες το φως από το LCD βγαίνει μερικώς πολωμένο στο 
black state και πλήρως πολωμένο στο white state. Αυτό σημαίνει ότι με έναν γραμμικό πολωτή 
μπορούμε να αποκόψουμε το μεγαλύτερο μέρος του φωτός στο white state ενώ στο black state που 
είναι μη πολωμένο θα περάσει φως. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το contrast να είναι πολύ μεγάλο. 
Ωστόσο επιλέγουμε να έχουμε 2 περάσματα από το LCD τόσο για το contrast όσο και για την 
αντιμετωπίσει των περιθλάσεων. Για να αποκόψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φως στο white 
state πρέπει η πόλωση του φωτός που μπαίνει στο LCD να είναι στις 10 μοίρες επειδή όπως φαίνεται 
από την πολαριμετρία, τότε στο black state έχω περισσότερο απόλωτο φως ενώ στο white state 
πλήρες πολωμένο. . Μετά το πέρασμα από το LCD έχει τοποθετηθεί ένας γραμμικός πολωτής στις  σε
γωνία  θwhite +90=137 μοίρες , όπου θwhite =47 μοίρες, γωνία που βρήκαμε  ότι βγαίνει το φως 
από το LCD , όταν στο LCD η πόλωση του εισερχόμενου φωτός είναι στις 10 μοίρες. Έτσι με αυτό 
τον τρόπο θα αποκόψουμε όσο το δυνατό περισσότερο  φως στο white state. Στη συνέχεια η δέσμη 
χτυπά ένα Right Angle Prism και αμέσως μετά συναντά ένα πλακίδιο λ/2 με σκοπό να στρέψει το 
επίπεδο της πόλωσης στης στις 10 μοίρες, ώστε και στο 2ο πέρασμα από το LCD το εισερχόμενο φως 
να είναι και αυτό στις 10 μοίρες. Στη συνέχεια, η δέσμη εισέρχεται για 2η φορά στο LCD και μετά 
από το πέρασμα της συναντά ένα πλακίδιο  πλακίδιο λ/4.Εφόσον το LCD κάνει το γραμμικά 
πολωμένο ελλειπτικά, με το λ/4 μπορεί το φως κατά την έξοδο του από το LCD να είναι πλήρες 
γραμμικό και να το κόψω όλο με ένα πολωτή. Χωρίς το λ/4, το LCD θα μου έδινε μια ελλειπτική 
πόλωση την οποία δε θα την έκοβε πλήρως ο πολωτής. Μετά το πλακίδιο λ/4 υπάρχει το φως συναντά
πάλι έναν πολωτή στις 137 μοίρες για τον ίδιο λόγο που αναφέρεται και παραπάνω, αποκόβοντας έτσι
όσο το δυνατό περισσότερο  φως στο white state. Στη συνέχεια,  μετρούσαμε την ένταση της δέσμης 
μέσω ενός lock in amplifier ώστε να προσδιορίσουμε το contrast των δύο states. Επίσης, κουνούσαμε 
τα οπτικά (λ/4,λ/2 και πολωτές) σε μικρές γωνίες ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη ένταση 
στο white state και να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο contrast. Η παραπάνω διάταξη φαίνεται
στην Εικόνα  3.15



Εικόνα 3.15: Νέα πειραματική διάταξη για το LCD. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο γραμμικός πολωτής 1 (LP1) είναι στραμμένος στις 10 μοίρες,  ο 
γραμμικός πολωτής 2 (LP2) στις 137 μοίρες , ο γραμμικός πολωτής 3 στις 10 μοίρες,το λ/2 έχει 
στραφεί κατάλληλα ώστε να στρέφει το επίπεδο της πόλωσης στις 10 μοίρες και το λ/4 στράφηκε 
κατάλληλα ώστε να έχω την ελάχιστη δυνατή ένταση στο white state. Όλα τα παραπάνω έγιναν και 
για τις 2 δέσμες. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να έχουμε contrast 1/3000 και για τις 2 δέσμες (πολύ
καλύτερο από το 1/200 της παλιάς διάταξης).
   Στη συνέχεια, μέσω του προγράμματος που έχουμε για το χειρισμό των patterns, κανονίσαμε ώστε η
δέσμη να πέφτει κατάλληλα στα patterns και στα 2 περάσματα. Μάλιστα, για μεγαλύτερη ακρίβεια 
είχαμε τοποθετήσει το LCD και τα πρίσματα σε translation stages και τα κουνούσαμε με τέτοιο τρόπο 
ώστε να έχουμε τη βέλτιστη εικόνα. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι το pattern από το πρώτο 
πέρασμα να πέφτει πάνω στο pattern του 2ου περάσματος και οι περιθλάσεις που δημιουργούνται από
το 1ο πέρασμα να πέφτουν σε white state του 2ου περάσματος ώστε να αποκοπούν.
  Ύστερα οι 2  δέσμες μέσω κατόπτρων οδηγούνται σε ένα beam spliter όπου εκεί γίνεται η συνένωση 
των δεσμών με το κόκκινο laser(635 nm)  (που με ένα beam spliter είχαμε χωρίσει την κόκκινη δέσμη 
στα δύο καιι μέσω κατόπτρων στέλναμε τις κόκκινες δέσμες στο 50:50 beam spliter) και το φτιάξαμε 
έτσι ώστε η κόκκινη δέσμη να πέφτει στο κέντρο του pattern. Σκοπός του κόκκινου laser είναι να 
εστιάζει το μάτι στο κέντρο του pattern και να είναι ο άξονας της δέσμης παράλληλος με τον άξονα 
του ματιού. Τη μια δέσμη (χρήσιμη δέσμη) τη χρησιμοποιούμε για να φωτίσουμε το μάτι ενώ την 
άλλη την καταγράφουμε μέσω 2 καμερών, ώστε να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να δούμε το pattern 
και να κάνουμε τυχόν διορθώσεις.  Στη συνέχεια οι δέσμες οδηγούνταν σε κάτοπτρα των οποίων τη 
θέση μπορούσαμε να την ελέγχουμε μέσω υπολογιστή. Η απόσταση των ματιών αλλάζει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο και σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να μπορούμε να κεντράρουμε κατάλληλα 
τη δέσμη στον άξονα της κόρης. Τέλος οι δέσμες μέσω των κατόπτρων στέλνονται σε 2 beam spliter 
(1 για κάθε δέσμη/1 για κάθε μάτι) που στο ένα μέρος είχε τοποθετηθεί κάμερα, και στο άλλο μέρος 
τοποθετείται ο ασθενής και καταγράφονται οι κόρες και των δύο του ματιών. Να σημειωθεί ότι και 



για τις δύο δέσμες υπάρχουν shutters στη διάταξη που ελέγχονται ηλεκτρονικά και μπορούν να 
αποκόψουν είτε τη μία είτε την άλλη δέσμη είτε και τις 2, ανά πάσα στιγμή.

Εικόνα 3.16: Νέα διάταξη με δυνατότητα καταγραφής και των δύο ματιών



Εικόνα 3.17: Νέα πειραματική διάταξη με δυνατότητα ελέγχου του patter με CCD camera και έλεγχος
έντασης της δέσμης με lock in amplifier





Κεφάλαιο 4

Νέα πειραματική διάταξη και συμπεράσματα

4.1 Σύγκριση νέας πειραματικής διάταξης με παλιά, νέες δυνατότητες που έχουμε και 
συμπεράσματα

Στη νέα πειραματική διάταξη, έχουμε δύο περάσματα από το LCD σε σχέση με την παλιά διάταξη 
που είχε πέντε περάσματα και πλέον έχουμε contrast white/black state 1/3000 ενώ πριν είχαμε 1/200. 
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να φωτίζουμε πιο συγκεκριμένα σημεία της κόρης με λιγότερο φως στο
υπόβαθρο και έχοντας μεγαλύτερη οπτική απώλεια. 
 Επίσης στη νέα διάταξη έχουμε δύο δέσμες και δύο κάμερες έχοντας τη δυνατότητα να φωτίζουμε 
και τα δύο μάτια και να τα καταγράφουμε. Έτσι μπορούμε να φωτίζουμε τα δύο μάτια σε διάφορα 
σημεία της κόρης και να δούμε πως ανταποκρίνονται, είτε να φωτίζουμε το ένα μάτι και να 
καταγράφουμε και τα δύο μάτια για να δούμε αν υπάρχει τυχόν συσχέτιση των δύο ματιών, είτε να 
καταγράφουμε και τα δύο μάτια σε σκοτοπικές συνθήκες. Τα παραπάνω μπορούν να μας δώσουν 
χρήσιμες πληροφορίες τόσο στην κορομετρία όσο και στις βιομετρικές μετρήσεις .

4.2 Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι , αναβαθμίσαμε μια διάταξη φωτός laser που έλεγχε με μεγάλη χωρική ακρίβεια τη 
δέσμη που οδηγείται  και στα δύο μάτια, ενώ στην παλιά διάταξη είχαμε τη δυνατότητα να φωτίζουμε 
και να καταγράφουμε μόνο το ένα μάτι. Επιπλέον αλλάξαμε τον τρόπο που χειριζόμαστε το φως με το
LCD και πλέον με δύο περάσματα έναντι των πέντε της προηγούμενης διάταξης, έχουμε contrast 
1/2000 ενώ πριν είχαμε contrast 1/200. Η δυνατότητα που έχουμε φωτίζουμε και να καταγράφουμε τα
δύο μάτια, ανοίγει νέους ορίζοντες στο ερευνητικό επίπεδο της κορομετρίας και των βιομετρικών 
μετρήσεων που θα μελετήσουμε στο μέλλον. Όλα τα μέρη της διάταξης έχουν συγχρονιστεί και 
δουλεύουν σε πλήρη αρμονία μέσω προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν στην Python. Μελλοντικά η 
διάταξη που παρουσιάστηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθεί σε συστήματα 
ασφάλειας με βιομετρική αναγνώριση, ξεπερνώντας σε ασφάλεια τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους.  
Τέλος, μπορεί να αναπτυχθεί μελλοντικά η ίδια διάταξη χρησιμοποιώντας κβαντικό φως αντί για 
σύμφωνο φως λέιζερ, κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει τεράστιες εφαρμογές στον τομέα της 
κβαντικής όρασης, εμβαθύνοντας στην κατανόηση του μηχανισμού του ανθρώπινου συστήματος. 
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