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Abstract 

 
 In this study we evaluate and compare the wavefront aberration profiles in 

single vision and progressive power lenses of different materials and designs, using a 

Shack-Hartmann wavefront sensor. 

 Lenses were categorized depending on their material, design and refractive 

index. Wavefront aberrations were measured using a monochromatic light source 

(632.8 nm) from an He-Ne laser. Measurements were taken for different points 

starting from the fitting cross for the progressive lens while from the geometrical 

centre of the single vision lenses and moving towards the periphery in 10 deg step 

corresponding to 4mm projection on the lens. Artificial pupils of 3mm and 5mm 

diameter were used to simulate daytime / mesopic viewing conditions. Lens was 

shifted around the eye centre of rotation, with a radius of 25 mm, simulating eye's 

movements. For each point the average of 3 measurements was analysed. Zernike 

expansion coefficients up to 4th order, sphere, astigmatism, spherical aberration and 

a range of image quality metrics for each lens were calculated using custom-made 

scripts in Matlab computational software. 

 Having created a Microsoft Excel file for each lens with all Zernike 

coefficients for the different points, the possibility of wavefront reconstruction was  

feasible. For the two different pupil sizes, wavefront maps were aligned in a matrix, 

giving a qualitative view of the kind of aberrations that exist at different areas of 

lenses. Three wavefront maps were created in every case: a) Defocus Sphere, b) 

Astigmatism and c) All Higher Order Aberrations (3rd & 4th order). In addition, for 

PPLs, Power Law and vertical astigmatic RMS diagrams were plotted. 

 The results were compared, contrasted and discussed. Wavefront map 

analysis offers a qualitative and quantitative evaluation of ophthalmic lens 

aberrations. In the case of progressive lenses, all suffer from high amounts of 

astigmatism starting from the near periphery. Modern designs seem to better control 

higher order aberrations than classic designs and offer enlarged functional vision 

areas. Pros and cons of hard vs soft design were discussed, showing that for the case 

of an addition 3.00D PPL, hard designs give wider far and near vision areas. For 

single vision lenses a significant difference on RMS Z4
0 between refractive index 1,5 

and 1,6 was occurred. Ultimately, examples of occupational single vision lenses were 

studied showing their ergonomic design. 
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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των εκτροπών σε 

οφθαλμικούς φακούς, ανάλυσή τους και χαρτογράφηση των μετώπων κύματος για 

διαφορετικά σημεία των φακών, υπό διαφορετικά μεγέθη κόρης. Η ανάλυση έγινε 

με τη βοήθεια αισθητήρα Shack-Hartmann.  

 Μελετήθηκαν τριών ειδών φακοί α) πολυεστιακοί β) μονοεστιακοί και γ) 

εξιδικευμένοι μονοεστιακοί. Κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον δείκτη 

διάθλασης, τη διοπτρική τους ισχύ και τον σχεδιασμό τους. Χρησιμοποιήθηκε 

μονοχρωματική πηγή φωτός (632,8 nm) και έγινε προσομοίωση της κίνησης του 

οφθαλμού, οι φακοί δηλαδή περιστρεφόταν γύρω από σταθερό κέντρο με ακτίνα 

στα 25mm. Ως αρχικό σημείο αναφοράς για κάθε φακό ορίστηκε για τους μεν 

πολυεστιακούς το κέντρο τοποθέτησης (σταυρός) ενώ για τους μονοεστιακούς το 

γεωμετρικό τους κέντρο. Το βήμα των μετρήσεών μας ήταν ανά 10°, δηλαδή 

περίπου 4,5 mm μετατόπιση στην επιφάνεια του φακού. Για κάθε σημείο 

ελήφθησαν 3 διαφορετικές εικόνες των οποίων υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η 

τυπική απόκλιση και στη συνέχεια έγινε ανάλυση του μετώπου κύματος σε 

πολυώνυμα Zernike μέχρι 4ης τάξης με τη βοήθεια εξατομικευμένου script της 

Matlab. 

 Έχοντας δημιουργήσει ένα αρχείο Microsoft Excel, για κάθε φακό με 

όλους τους συντελεστές Zernike για κάθε διαφορετικό σημείο, η δυνατότητα 

ανοικοδόμησης του μετώπου κύματος ήταν πλέον εφικτή. Για τα δύο διαφορετικά 

μεγέθη κόρης, οι χάρτες μετώπου κύματος ταξινομήθηκαν σ’έναν πίνακα, 

δίνοντας μια ποιοτική εικόνα του είδους των εκτροπών που υπάρχουν σε 

διαφορετικές περιοχές των φακών. Τρεις χάρτες κυματομορφής δημιουργήθηκαν 

σε κάθε περίπτωση: α) defocus σφαίρα, β) Αστιγματισμός και γ) Όλες οι Υψηλής 

Τάξης εκτροπές (3ης & 4ης τάξης). Επιπλέον, για τους PPL, η Πρόοδος Ισχύος 

και το κατακόρυφο αστιγματικό RMS απεικονίστηκαν σε διαγράματα. 

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν και σχολιάστηκαν. Οι χάρτες ανάλυσης μετώπου 

κύματος προσφέρουν μια ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των οπτικών 
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εκτροπών ενός φακού. Στην περίπτωση των πολυεστιακών φακών, 

χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσά αστιγματισμού, αρχής γενομένης από την εγγύς 

περιφέρεια. Οι μοντέρνου σχεδιασμού φαίνεται να ελέγχουν τις εκτροπές υψηλής 

τάξης σε σύγκριση με κλασικούς σχεδιασμούς και προσφέρουν λειτουργικότερα 

πεδία όρασης. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των σκληρών vs μαλακών 

σχεδιασμών συζητήθηκαν, καταλήγοντας ότι για την περίπτωση ενός addition 

3.00D PPL, ο σκληρός σχεδιασμός προσφέρει ευρύτερη μακρυνή και κοντινή 

όραση. Για τους μονοεστιακούς φακούς, εμφανίστηκε μια σημαντική διαφορά 

μεταξύ των RMS Z40 για δείκτη διάθλασης 1,5 και 1,6. Τέλος, ένα δείγμα 

εξιδικευμένων μονοεστιακών φακών μελετήθηκε δείχνοντας τον εργονομικό 

σχεδιασμό τους. 
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Εισαγωγή 

 

Η φύση του φωτός αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα επιστημονικό μυστήριο. 

Εμπειρικά δεχόμαστε ότι το φως έχει δυαδική φύση, δηλαδή είναι κύμα και σωμάτιο, 

όπου σε κάθε φαινόμενο συμπεριφέρεται είτε ως κύμα είτε ως σωμάτιο. Για παράδειγμα 

η διάδοσή του φωτός μέσα από οπτικά όργανα (φακούς, τηλεσκόπια) μπορεί να 

απεικονιστεί με γεωμετρικά διαγράμματα ακτίνων, το αποτέλεσμα της διάδοσης, δηλαδή 

τα είδωλα που δημιουργούνται από τα όργανα αυτά εμφανίζουν φαινόμενα που 

προϋποθέτουν ότι το φως διαδίδεται ως κύμα. 

 
 Η ηλεκτρομαγνητική κυματική φύση του φωτός εδραιώθηκε το 1864 από τον 

James Clerk Maxwell (1831-1879)  με τις περίφημες τέσσερις εξισώσεις του Maxwell: 

 
όπου μο η μαγνητική διαπερατότητα του κενού και εο η διηλεκτρική σταθερά του κενού. 

 

 Οι εξισώσεις αυτές συσχετίζουν τις χωρικές και χρονικές μεταβολές της 

εντάσεως Ε του ηλεκτρικού πεδίου και της μαγνητικής επαγωγής Β. Από αυτές τις 

εξισώσεις ο Maxwell μπόρεσε να αποδείξει ότι οι συνιστώσες του ηλεκτρικού και 

μαγνητικού πεδίου ικανοποιούν τη διαφορική εξίσωση του κύματος: 

 
όπου υ  η ταχύτητα διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος, για το κενό γίνεται: 
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η οποία είναι η ταχύτητα του φωτός c. 

 

 Ήδη από το 1690, ο Christian Huygens (1629- 1695) προσπαθούσε να 

συμβιβάσει κύματα με ακτίνες, προτείνοντας να παριστάνεται το φως σαν ένα μέτωπο 

κύματος.  

 
Κάθε σημείο του μετώπου αυτού λειτουργεί σαν πηγή δευτερευόντων κυμάτων, η 

περιβάλλουσα των οποίων γίνεται η νέα θέση του μετώπου κύματος. Η διάδοση του 

φωτός θεωρήθηκε ότι είναι η βαθμιαία εξέλιξη μιας τέτοιας διαδικασίας. Με αυτόν τον 

τρόπο η διάθλαση ( και η ανάκλαση) σε μια επίπεδη επιφάνεια που διαχωρίζει δύο 

οπτικά μέσα μπορεί να εξηγηθεί όπως απεικονίζεται στο παραπάνω σχήμα. 

 

Γεωμετρική Οπτική: 

 Στη γεωμετρική οπτική, περιοριζόμαστε σε περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα 

της περιθλάσεως λόγω της κυματικής φύσης του φωτός είναι αμελητέα. Αυτό ισοδυναμεί 

με την παραδοχή ότι το φως διαδίδεται ευθύγραμμα, οι ακτίνες είναι ευθείες γραμμές. 

Είδωλα που σχηματίζονται εκ διαθλάσεως: 

 Είδωλα μπορούν να 

σχηματιστούν από τη διάθλαση, την 

οποία μπορούν να υποστούν  

φωτεινές  ακτίνες όταν διέρχονται 

από τη διαχωριστική επιφάνεια δύο 

υλικών με διαφορετικό δείκτη 

διάθλασης . Μια τέτοια διάταξη που 

περιλαμβάνει δύο μέσα (σε επαφή το 

ένα με το άλλο) διαφορετικού δείκτη 

διάθλασης εκ των οποίων το ένα έχει 

σφαιρικό σχήμα, καλείται σφαιρικό 

δίοπτρο. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε δύο διαφανή μέσα, που έχουν δείκτες διάθλασης 

η1 και η2 αντίστοιχα και χωρίζονται από σφαιρική επιφάνεια ακτίνας R. Υποθέτουμε ότι 
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το αντικείμενο βρίσκεται στη θέση Ο και εκπέμπει ακτίνες,  οι οποίες είναι παραξονικές 

και σχηματίζουν μικρή γωνία μεταξύ τους και με τον κύριο άξονα. Αυτές οι ακτίνες, 

μετά τη διάθλασή τους στην σφαιρική επιφάνεια, εστιάζονται σε ένα σημείο Ι όπου 

σχηματίζεται το είδωλο. Εφαρμόζοντας το νόμο του Snell για μια από τις διαθλώμενες 

ακτίνες βρίσκουμε 

n1 sin θ1 = n2 sin θ2 

Λόγω παραξονικής προσέγγισης (θ1 και θ2 μικρές) έχουμε sinθ ≈ θ οπότε ξαναγράφουμε 

τον νόμο του Snell ως 

n1 θ1 = n2 θ2 

Από Ευκλείδια Γεωμετρία προκύπτει βάσει του σχήματος ότι 

θ1 = α + γ 

γ = θ2 + β 

οπότε   n1 α + n2 β = ( n2 – n1 ) γ                                             (i) 

Παρομοίως για μικρές γωνίες θα ισχύει 

α = h / s,      β = h / s’,      γ = h / R 

Θέτουμε τις τελευταίες σχέσεις στην εξίσωση (i) και διαιρούμε δια h, οπότε 

 

 

 

 

Η εξίσωση του λεπτού φακού: 

 Ένας φακός είναι ένα διαθλαστικό σύστημα που αποτελείται από δύο ή 

περισσότερες επιφάνειες, από τις οποίες μια τουλάχιστον είναι καμπύλη. Ένας σύνθετος 

φακός σχηματίζεται από δύο ή περισσότερους φακούς. Λεπτός φακός ονομάζεται ο 

φακός του οποίου το πάχος των στοιχείων του είναι αμελητέο. 
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Σχήμα 1 

Για ορισμένη απόσταση του αντικειμένου S1 και απόσταση του ειδώλου S2, 

δίνεται η εστιακή απόσταση f από εξίσωση φακών του Gauss: 

 

 

Σχήμα 2 

οπότε για φακό που βρίσκεται μέσα σε αέρα έχουμε την εξίσωση των κατασκευαστών 

φακών: 

 
όπου για αμελητέο πάχος προκύπτει η εξίσωση των λεπτών φακών: 

 
όπου n ο δείκτης διάθλασης του φακού. 
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Σχηματισμός ειδώλου από λεπτό φακό: 

 Από το σχήμα 1, ορίζουμε ως χ1 την απόσταση S1- f και χ2 την απόσταση S2-f. 

Τότε η εξίσωση του λεπτού φακού γίνεται: 

χ1χ2 = f²                    (Τύπος του Newton) 

 Το μέγεθος του ειδώλου y2 έχει ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτό ορίζουμε την 

πλευρική ή εγκάρσια μεγέθυνση ΜΤ: 

ΜΤ ≡ y2 / y1  

από γεωμετρία όμοιων τριγώνων προκύπτει: 

ΜΤ ≡ -S2 / S1  

και από τον τύπο του Newton: 

ΜΤ = -χ2 / f  = - f / χ1 

Διαθλαστικά Σφάλματα 
 Διαθλαστικά ονομάζονται τα σφάλματα που οφείλονται στην μη εστίαση του 

φωτός στον αμφιβληστροειδή από τα οπτικά του οφθαλμού (κερατοειδής, 

κρυσταλλοειδής φακός) με αποτέλεσμα την θολή όραση. Διακρίνονται σε μυωπία, 

υπερμετρωπία και αστιγματισμό. 

 

Μυωπία 

 Ως μυωπία ορίζεται το σφάλμα κατά το οποίο το είδωλο του υπό παρατήρηση 

αντικειμένου σχηματίζεται νωρίτερα από το επίπεδο του αμφιβληστροειδή. Ο μύωπας 

μπορεί να διακρίνει καθαρά μόνο τα αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.  

Για την διόρθωση της μυωπίας απαιτείται η παρουσία αρνητικού οφθαλμικού φακού. 

 Τα αίτια της μυωπίας είναι είτε ανατομικά είτε διαθλαστικά. Οι βασικοί τύποι 

μυωπίας είναι οι ακόλουθοι: 

Α) απλής μορφής, μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού 

(αξονική μυωπία), σε μεγάλη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς ή του φακού 

(διαθλαστική μυωπία) ή συνδυασμό των παραπάνω. 

Β) εκφυλιστική 

Γ) νυχτερινή, λαμβάνει χώρα κατά τις απογευματινές/βραδινές ώρες και οφείλεται στον 

χαμηλό φωτισμό και την αύξηση της διαμέτρου της κόρης, γεγονός που οδηγεί σε 

αυξημένη σφαιρική εκτροπή. 

Δ) ψευδομυωπία 

Ε) επίκτητη 
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Υπερμετρωπία 

 Διαθλαστική ανωμαλία που οδηγεί στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα σε 

σχέση με τη μυωπία. Ένας υπερμέτρωπας μπορεί να διακρίνει καθαρά μόνο τα 

αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρυνή απόσταση. Στη περίπτωση αυτή το είδωλο ενός 

αντικειμένου σχηματίζεται κατόπιν του επιπέδου του αμφιβληστροειδή. Η διόρθωση της 

υπερμετρωπίας γίνεται με τη χρήση θετικών οφθαλμικών φακών.  

 Η υπερµετρωπία µπορεί να οφείλεται σε µικρό προσθιοπίσθιο άξονα του µατιού, 

σε µικρή διαθλαστική δύναµη του κερατοειδούς ή του φακου ή σε συνδυασµο των 

παραπάνω. Τα συµπτώµατα της υπερµετρωπίας εξαρτώνται απόλυτα από την ηλικία του 

ατόµου και το βαθµό υπερµετρωπίας του. Μικρός βαθµός υπερµετρωπίας κατά τη 

γέννηση είναι φυσιολογικό φαινόµενο και µειώνεται µε την ανάπτυξη του σώµατος. 

Στην παιδική ηλικία ο υπερµέτρωπας µπορεί, ενεργοποιώντας τη λειτουργία της 

προσαρµογής (βλ. Πρεσβυωπία), να εξουδετερώσει την υπερµετρωπία και να µην έχει 

πρόβληµα µειωµένης όρασης. Καθώς ο υπερµέτρωπας µεγαλώνει το εύρος 

προσαρµογής µειώνεται, οπότε αρχίζουν τα προβλήµατα µειωµένης όρασης, τόσο για 

την κοντινή όσο και για τη µακρινή όραση. 

 

Πρεσβυωπία 

 Η πρεσβυωπία συχνά συγχαίεται με την υπερμετρωπία. Ονομάζεται η δυσκολία 

εστίασης σε κοντινές αποστάσεις λόγω ηλικιακής μείωσης του εύρους προσαρμογής. Η 

πρεσβυωπία ξεκινάει κατά βάσει μετά την ηλικία των 40 ετών, γίνεται όμως από την 

αρχή της πιό αισθητή στους υπερμέτρωπες απ'ό,τι στους μύωπες λόγω εξουδετέρωσης 

του διαθλαστικού σφάλματος.  

 

 

Αστιγματισμός 

 Πρόκειται για μια διαθλαστική ανωμαλία η οποία μπορεί να συνυπάρχει με την 

μυωπία ή την υπερμετρωπία. Οφείλεται σε μη ομογενή καμπυλότητα (toroidal shape) 

συνήθως του κερατοειδή αλλά κάποιες φορές και του κρυσταλλοειδή φακού. Η 

διαθλαστική δύναµη του µατιού ποικίλλει στους διάφορους µασηµβρινούς, µε 

αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εστίαση των εισερχοµένων ακτίνων στο µάτι σ'ένα 

σηµείο. Τα συµπτώµατα του αστιγµατισµού είναι η θολή όραση και η κοπιωπία.  

 Ο αστιγματισμός διαχωρίζεται σε: 
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Α) Σύμφωνα με τω κανόνα αστιγματισμό κατά τον οποίο οι δύο µεσηµβρινοί, που 

εµφανίζουν τη µέγιστη διαφορά διαθλαστικής δύναµης, είναι κάθετοι µεταξύ τους 

(ομαλός αστιγματισμός). 

B) Παρά τω κανόνα αστιγματισμό, π.χ κερατόκωνο οι δύο µεσηµβρινοί µε τη µέγιστη 

διαφορά δεν είναι κάθετοι µεταξύ τους (ανώμαλος αστιγματισμός). 

 

 Ο αστιγματισμός υπάρχει συνήθως από τη γέννηση του ατόμου και παραμένει 

συνήθως στα ίδια επίπεδα με την πάροδο του χρόνου. 

 

 

 

 

Σφάλματα Φακών 
 

 Τέλεια γεωμετρικά είδωλα απαιτούν τέλειες επίπεδες και ασφαιρικές οπτικές 

επιφάνειες. Σ’ ένα πραγματικό οπτικό σύστημα παίρνουμε μια τέλεια σφαιρική οπτική 

επιφάνεια αν χρησιμοποιήσουμε μόνο το μέρος του μετώπου κύματος που βρίσκεται 

κοντά στον οπτικό άξονα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι γωνίες μεταξύ του άξονα και των 

ακτίνων είναι πολύ μικρές. Αυτές οι ακτίνες ονομάζονται παραξονικές ακτίνες. 

Στη προηγούμενη ανάλυση ακολουθήσαμε την παραξονική προσέγγιση για τη 

μελέτη σχηματισμού ειδώλου από μια διαθλαστική σφαιρική επιφάνεια. Μαθηματικά, η 

προσέγγιση αυτή σημαίνει ότι από τα αναπτύγματα των τριγωνομετρικών συναρτήσεων 

 
διατηρούνται μόνο οι πρώτοι όροι. Όταν ισχύει η προσέγγιση αυτή, η γεωμετρική οπτική 

προβλέπει σαφή είδωλα. Αν συμπεριλάβουμε όρους μεγαλύτερης τάξης, τότε 

προκύπτουν αποκλίσεις από τη «τέλεια» απεικόνιση, που ονομάζονται σφάλματα. Για 

παράδειγμα, όταν συμπεριληφθεί ο δεύτερος όρος του αναπτύγματος του sin x, που 

περιέχει το x³, αναφερόμαστε στη θεωρία σφαλμάτων τρίτης τάξης, ή στα λεγόμενα 

σφάλματα Seidel.  

 Τα σφάλματα φακών ή οπτικές εκτροπές είναι: η σφαιρική εκτροπή, η κόμη, οι 

χρωματικές εκτροπές, ο αστιγματισμός, η καμπυλότητα πεδίου και η παραμόρφωση. 
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Σφαιρική εκτροπή: 

 Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ακτίνες διαθλώμενες σε διαφορετικά σημεία 

μια σφαιρικής επιφάνειας, τέμνουν τον οπτικό άξονα σε διαφορετικά σημεία. Αν ακτίνες 

φωτός πέσουν σε όλη την επιφάνεια του σφαιρικού διαθλαστικού μέσου, μετά την έξοδό 

τους δεν εστιάζουν σε ένα σημείο αλλά δημιουργούν κηλίδα.  

 
Το σφάλμα σφαιρικής εκτροπής (spherical aberration) εμφανίζεται από σφαιρικούς 

φακούς, κατά την απεικόνιση σημείου που βρίσκεται πάνω στον κύριο άξονα, σε 

πεπερασμένη ή άπειρη απόσταση, όταν το άνοιγμα του φακού  (lens aperture) είναι 

μεγάλο. Η σφαιρική εκτροπή συνίσταται στο ότι το σημείο εστίασης των περιφερειακών 

(μη αξονικών) ακτίνων της δέσμης, δεν συμπίπτει με το σημείο εστίασης των κεντρικών 

(αξονικών) ακτίνων, αλλά είναι μετατοπισμένο κατά μήκος του άξονα. 

 

Χρωματική Εκτροπή 

 Μια πολύ σημαντική ιδιότητα του δείκτη διάθλασης είναι ότι δεν είναι σταθερός 

αλλά είναι συνάρτηση του μήκους κύματος του φωτός. Αυτού έπεται από τον Νόμο του 

Snell ότι όταν το φως διέρχεται δια μέσου ενός υλικού, η γωνία διαθλάσεως διαφέρει για 

κάθε μήκος κύματος. Συγκεκριμένα ο δείκτης διάθλασης ελαττώνεται καθώς αυξάνεται 

το μήκος κύματος, άρα το κυανό φως εκτρέπεται περισσότερο απ’ότι το ερυθρό φως 

όταν και τα δυο διαθλώνται σε ένα διαφανές υλικό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

διασπορά. 
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 Το πιο απλό παράδειγμα του φαινομένου της διασποράς είναι όταν λευκό φως 

προσπέσει πάνω σε μια πλευρά ενός πρίσματος. Το λευκό φως συντελείται από ένα 

φάσμα διαφορετικών μήκων κύματος, το οπτικό φάσμα. Έτσι οι ακτίνες που εξέρχονται 

από το πρίσμα διασπείρονται στον χώρο και ταυτόχρονα το λευκό φως έχει αναλυθεί σε 

μια ταινία χρωμάτων, το φάσμα του λευκού φωτός.  

 Στην περίπτωση των οφθαλμικών φακών συμβαίνει ανάλογο 

φαινόμενο. Μπορούμε να το κατανοήσουμε καλύτερα θεωρόντας 

χονδρικά ότι ένας αμφίκυρτος φακός αποτελείται από δυο πρίσματα 

ενωμένα στις βάσεις τους. Από το προσπίπτον λευκό φως οι ιώδεις 

ακτίνες διαθλώνται περισσότερο από τις ερυθρές κι έτσι η εστιακή 

απόσταση είναι μεγαλύτερη για το ερυθρό φως απ’ότι για το ιώδες. 

Αυτό ονομάζεται χρωματικό σφάλμα ή χρωματική εκτροπή. Η χρωματική εκτροπή 

των αποκλινόντων φακών είναι αντίθετη από την εκτροπή των συγκλινόντων. Μπορούμε 

λοιπόν να μειώσουμε τα αποτελέσματα της χρωματικής εκτροπής χρησιμοποιόντας έναν 

συνδυασμό συγκλίνοντος και αποκλίνοντος φακού κατασκευασμένοι όμως από 

διαφορετικά υλικά. Ο συνδυασμός αυτός λέγεται αχρωματικός φακός. 

     
Κόμα 

 Το σφάλμα κόμης είναι το σφαιρικό σφάλμα δέσμης που παρουσιάζει ελαφριά 

ασυμμετρία ως προς το φακό, γιατί ο άξονας της δεν συμπίπτει με τον κύριο άξονα του 
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φακού. Όταν δέσμη φωτός πέφτει σε ένα φακό παράλληλα με ένα δευτερεύοντα άξονά 

του, οι διαφορετικές ζώνες του φακού δίνουν και διαφορετικές εστίες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα το είδωλο σημειακού αντικειμένου στη δεύτερη δευτερεύουσα εστία να μην 

είναι ένα σημείο αλλά κηλίδα ιδιόμορφου σχήματος και άνισης φωτεινότητας. Έτσι το 

είδωλο παρουσιάζεται συγκεχυμένο. Η φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη στην κορυφή και 

μειώνεται η έντασή της προς τα κάτω. 

 
Ένας φακός ή οπτικό σύστημα που έχει διορθωμένο το σφάλμα της κόμης λέγεται 

ισοπλανητικό σύστημα (isoplanatic system). Αν έχει διορθωμένο και το σφαιρικό 

σφάλμα λέγεται απλανητικό σύστημα (aplanatic systems). 

Αστιγματισμός: 

 Παρατηρείται όταν οι ακτίνες ενός αντικειμένου σχηματίζουν μεγάλη γωνία με 

τον κύριο άξονα. Τότε οι ακτίνες δεν τέμνονται στην εστία αλλά διέρχονται από δυο 

ευθείες (εστιακές γραμμές). Η διαθλώμενη δέσμη τότε σχηματίζει δύο χωριστές εστιακές 

γραμμές, χαρακτηριστικές του αστιγματισμού σε δύο κύριους μεσημβρινούς που 

καλούνται εφαπτομενικός και εγκάρσιος. 
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Η διατομή της αστιγματικής δέσμης κοντά στις εστιακές γραμμές είναι γενικά μια 

έλλειψη, της οποίας ο μεγάλος άξονας είναι παράλληλος προς την εγγύτερη εστιακή 

γραμμή. Στη μέση περίπου της απόστασης των εστιακών γραμμών η διατομή της δέσμης 

γίνεται σχεδόν κυκλική και το εμβαδόν της παίρνει την ελάχιστη τιμή. Ο κύκλος αυτός 

ονομάζεται κύκλος ελάχιστης σύγχυσης. 

 

Καμπυλότητα πεδίου: 

 Η καμπύλωση πεδίου είναι μια εκτροπή που μοιάζει με τον αστιγματισμό. Σ’ 

αυτή τη περίπτωση, το είδωλο του αντικειμένου προβάλλεται σε επιφάνεια καμπύλης. 

Όταν αυξάνεται η γωνία θ, οι τομές των αστιγματικών  επιφανειών γίνονται παραβολές. 

Η επιφάνεια ελάχιστης σύγχυσης  που σχηματίζεται το ευκρινέστερο είδωλο, βρίσκεται 

σε ίση περίπου απόσταση από τις δύο αστιγματικές εστιακές επιφάνειες, άρα είναι και 

αυτή καμπύλη όμοια με τις προηγούμενες. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί την καμπύλωση 

πεδίου (field curvature), η οποία όταν υπάρχει μας υποχρεώνει να κάμψουμε ανάλογα 

την επιφάνεια του ειδώλου. Η ακτίνα καμπυλότητας αυτής της επιφάνειας ονομάζεται 

ακτίνα Petzval (Petzval radius) και υπολογίζεται βάσει της σχέσης : 

 

όπου k είναι ο αριθμός των διοπτρικών επιφανειών, n ο δείκτης διάθλασης του 

αντικειμενικού χώρου, n' ο δείκτης διάθλασης του χώρου ειδώλου και  
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η καμπυλότητα της διοπτρικής επιφάνειας. 

 
 

Παραμόρφωση: 

 Η παραμόρφωση απαντάται όταν το αντικείμενο έχει μεγάλες διαστάσεις και 

οφείλεται στο ότι η μεγέθυνση των σημείων μακριά από τον άξονα διαφέρει από την 

μεγέθυνση των σημείων κοντά στον άξονα. Η παραμόρφωση ειδώλου (distortion) δεν 

επηρεάζει την ευκρίνεια αυτού, αλλά μετατοπίζει τα σημεία του από τη θέση την οποία 

έπρεπε να έχουν σύμφωνα με την παραξονική θεωρεία. Συνεπώς, η μεγέθυνση δεν είναι 

σταθερή σε όλο το πεδίο του φακού. Για να μην αναπτύσσεται η παραμόρφωση θα 

πρέπει το διάφραγμα του φακού να συμπίπτει με το φακό. Στη περίπτωση αυτή έχουμε 

το ορθοσκοπικό σύστημα (orthoscopic system). Εάν το διάφραγμα απομακρυνθεί από το 

φακό, τότε εμφανίζεται η παραμόρφωση. Το είδωλο π.χ. ενός ορθογώνιου πλέγματος  

παίρνει τη μορφή (β) εάν το διάφραγμα είναι μπροστά από στο φακό, οπότε έχουμε την 

αρνητική ή βαρελοειδή παραμόρφωση (barrel distortion), ενώ εάν το διάφραγμα είναι 

πίσω από το φακό, τότε το είδωλο έχει τη μορφή (γ) και έχουμε τη θετική παραμόρφωση 

ή παραμόρφωση μηνίσκου (positive distortion). Στην αρνητική παραμόρφωση η 

μεγέθυνση ελαττώνεται καθώς τα σημεία του ειδώλου απομακρύνονται από το κέντρο 

του πεδίου, ενώ στη θετική συμβαίνει το αντίθετο. 
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Μέτωπο κύματος 
 Στη Φυσική, ορίζεται ως μέτωπο ενός κύματος η επιφάνεια (ή ο γεωμετρικός 

τόπος) της οποίας όλα τα σημεία έχουν την ίδια φάση. Όλα τα μέρη του μετώπου 

κύματος χρειάζονται τον ίδιο χρόνο για να φθάσουν από τη πηγή και όλα τα σημεία 

μετώπου κύματος απέχουν την ίδια οπτική απόσταση από τη πηγή. Όπως είδαμε και 

στην αρχή του Huygens, η εισαγωγή της έννοιας του μετώπου κύματος μας βοηθάει να 

μελετήσουμε πιο σωστά την διάδοση των κυμάτων. Αυτή η επιφάνεια αντιπροσωπεύεται 

από μια εξίσωση: 

φ ( χ , y , z ) = constant 
ενώ το κάθε σημείο της επιφάνειας αντιπροσωπεύεται από μια εξίσωση: 

 

W = ( χ , y , z ) 
όπου τώρα 

φ ≡ S • W 
με S το μοναδιαίο διάνυσμα που είναι κάθετο στην επιφάνεια.

 Η επίδραση ενός τέλειου φακού σ’ένα μέτωπο κύματος θα 

είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή στην κόρη εξόδου ενός 

σφαιρικού κύματος του οποίου η καμπυλότητα να είναι τέτοια 

ώστε το κύμα να εστιάζεται τέλεια στην αρχή των αξόνων 

(χο,yo,zo)  Αν R είναι η ακτίνα του εξερχόμενου σφαιρικού μετώπου κύματος και το 

κέντρο σχηματισμού ειδώλου στον οφθαλμό έχει συντεταγμένες (χ,y,z) τότε:                                     

χ = χο 

y = yo 
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z = zo – R 
Η εξίσωση του σφαιρικού μετώπου κύματος στο σύστημα συντεταγμένων (χ,y,z) 

θα είναι:  

χ² + y² + (z -R)² = R² 

 

 
Αν τα χ και y είναι μικρά σε σχέση με το R, και το z είναι αρκετά μικρό ώστε ο 

όρος z² να είναι αμελητέος, η παραπάνω εξίσωση γίνεται προσεγγιστικά: 

 
Άρα η συνάρτηση wavefront: 

 
αντιπροσωπεύει ένα σφαιρικό μέτωπο κύματος που συγκλίνει σε απόσταση R. 

 Έστω τώρα ότι το είδωλο σχηματίζεται σε απόσταση εz από το κέντρο χο,yo,zo 

στον άξονα z. 

 
Τότε η νέα ακτίνα της επιφάνειας wavefront θα είναι R + εz, και η συνάρτηση wavefront: 
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Αν το εz είναι πολύ μικρότερο από το R, τότε η συνάρτηση γίνεται τελικά: 

 
Υποθέτουμε τώρα ότι το είδωλο είναι μετατοπισμένο κατά εχ στον άξονα χ. Τότε 

θα ισχύει:                                   (χ- εχ) ² + y² + (z -R)² = R² 
Θεωρώντας ότι το εχ είναι αρκετά μικρό ώστε ο όρος  εχ ² να είναι αμελητέος, το ίδιο και 

για τον όρο z², τότε το wavefront γίνεται: 

 

 
 

 
 

 Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και για μετατόπιση στον άξονα y. Οπότε το 

τελικό αποτέλεσμα της συνάρτησης wavefront για μετατόπιση κατά εχ,εy,εz από το 

κέντρο χο,yo,zo είναι: 

 

 
 

 Ένας κλασσικός τρόπος για να αναλύσουμε τις εκτροπές ενός κύματος είναι μέσα 

από πολυωνυμικό ανάπτυγμα Taylor της συνάρτησης wavefront : 
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Προτιμώνται οι σφαιρικές συντεταγμένες, καθώς τα περισσότερα οπτικά μέσα είναι 

κυκλικά.   

 Το ανάπτυγμα κατά Taylor όμως δεν αποτελείται από ορθοκανονικοποιημένα  

πολυώνυμα, γι’ αυτό και δεν προτιμάται για την περιγραφή και ανάλυση των οπτικών 

εκτροπών μετώπου κύματος. Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται τα πολυώνυμα 

Zernike που θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 

 

Πολυώνυμα Zernike: 
Ο πιο κοινός τρόπος για τον υπολογισμό των οπτικών εκτροπών του μετώπου 

κύματος είναι αυτό να αναπτυχθεί σε άθροισμα σειράς πολυωνύμων Zernike. Τα 

πολυώνυμα αυτά πήραν το όνομά τους από τον Frederik Zernike ( βλ. Appendix ), ο 

οποίος τα εισήγαγε τη δεκαετία του ’60 και έκτοτε βρίσκουν εφαρμογή σε κλάδους όπως 

ανάλυση εικόνας, οπτικός σχεδιασμός και οπτική μετρολογία. Το ανάπτυγμα σε 

πολυώνυμα Zernike αποτελεί την τελευταία δεκαετία τη μέθοδο επιλογής για τη μελέτη 

των οφθαλμικών εκτροπών. Τα πολυώνυμα Zernike είναι ορθογώνια, κανονικοποιημένα 

και αποτελούν βάση του χώρου των συνεχών συναρτήσεων που είναι ορισμένες μέσα 

στο μοναδιαίο κύκλο, δηλαδή 0≤ρ≤1 και 0≤θ≤2π. 
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Κάθε πολυώνυμο ορίζεται από τρεις συνιστώσες: το συντελεστή 

κανονικοποίησης,  ένα πολυώνυμο που εξαρτάται από την ακτίνα ρ, και μια 

τριγωνομετρική συνάρτηση που εξαρτάται από τη γωνία θ. Χρησιμοποιούνται δύο 

δείκτες: ο n που είναι η τάξη του πολυωνύμου και ο m που είναι η αζιμουθιακή 

συχνότητα (συντελεστής της γωνίας θ).  

  
 

 Το μέτωπο κύματος W(ρ,θ) σε σφαιρικές συντεταγμένες μπορεί να γραφεί σαν 

επαλληλία των πολυωνύμων Zernike ως εξής:  
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Πολυεστιακοί Φακοί (Review): 
 

Οι πολυεστιακοί φακοί (Progressive Power Lenses) χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Η πρώτη θεωρητική περιγραφή τους πραγματοποιείται 

το 1907 από τον Owen Aves1. Η εμπορική τους όμως διάθεση και δυνατότητα μαζικής 

παραγωγής ξεκινάει το 1959 έπειτα από μελέτη του Bernard Cretin-Maitenaz2. Η 

φιλοσοφία του πολυεστιακού φακού βασίζεται στο μοντέλο της “προβοσκίδας του 

ελέφαντα” (elephant-trunk), όπου αλλάζοντας ύψος, η ακτίνα καμπυλότητας αυξάνεται 

βαθμιαία προσφέροντας μεταβολή στην διοπτρική ισχύ.  

 25



 

Λόγω μεταβολής της ακτίνας καμπυλότητας προκύπτει 

αισθητή διαφορά στο περιφεριακό πάχος ενός πολυεστιακού 

φακού. Για τον λόγο αυτό γίνεται αφαίρεση πρίσματος από τον 

φακό, γεγονός που δεν προσθέτει καμία μεταβολή τόσο στην 

διοπτρική ισχύ οσο και στις οπτικές εκτροπές του φακού, 

πέραν της μετατόπισης του ειδώλου κατά τον y άξονα 

(κάθετα) στο μάτι. Άλλη μια σημαντική διαπίστωση που έγινε και λήφθηκε υπ'οψιν των 

κατασκευαστών ήταν η σύγκλιση των οφθαλμών από τη μακρυνή στη κοντινή όραση. 

       Ο αξονικά συμμετρικός σχεδιασμός ενός 

πολυεστιακού φακού δημιουργεί αναπόφευκτα 

αστιγματισμό. Οι αστιγματικές εκτροπές αποτελούν 

το κύριο μειονέκτημα των πολυεστιακών φακών 

και ο περιορισμός τους αντικείμενο μελέτης από τις 

κατασκευαστικές εταιρίες για την εξέλιξη του 

σχεδιασμού ενός πολυεστιακού φακού. 

 

Πλεονεκτήματα των Πολυεστιακών Φακών: 

 Σε σύγκριση με τους φακούς μονής όρασης και τους διπλεστιακούς, οι 

πολυεστιακοί φακοί προσφέρουν στον πρεσβύωπα τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

Συνεχή όραση από μακριά έως κοντά: οι φακοί μονής όρασης προσφέρουν ένα πεδίο 

καθαρής όρασης μόνο στην κοντινή περιοχή ενώ οι διπλεστιακοί σχεδιασμοί, με την 

απότομη αλλαγή ισχύος τους, δημιουργούν δυο πεδία, ένα για τη μακρινή και ένα για τη 

κοντινή όραση. 

Όραση για όλες τις ενδιάμεσες αποστάσεις: επειδή ο πολυεστιακός φακός είναι ο 

μοναδικός σχεδιασμός που έχει ζώνες ειδικά σχεδιασμένες για τις αποστάσεις αυτές. Στα 

πρώτα στάδια της πρεσβυωπίας (addition μικρότερο του 1.50 D), τα άτομα που φορούν 

φακούς μονής όρασης και διπλεστιακούς μπορούν να συνεχίσουν να έχουν καθαρή 

όραση στις αποστάσεις αυτές. Ένα χαμηλό addition για το διάβασμα, μαζί με το 

υπόλοιπο εύρος της προσαρμογής, τους παρέχει τη δυνατότητα καθαρής όρασης στα 

πλαίσια του πεδίου αυτού. Από την άλλη πλευρά, στα μετέπειτα στάδια της πρεσβυωπίας 

(addition άνω των 2.00 D), η καθαρή ενδιάμεση όραση δεν είναι πλέον δυνατή επειδή το 

εύρος της προσαρμογής είναι σχεδόν μηδενικό και το addition για τη κοντινή μεγάλο 

ώστε να παρέχει καθαρή όραση στις μεσαίες αποστάσεις. 
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Συνεχής υποστήριξη για προσαρμογή προσαρμοσμένη για όλες τις αποστάσεις: με 

έναν πολυεστιακό φακό το μάτι μπορεί να βρεί μια περιοχή στην προοδευτική ζώνη 

όπου ισχύς είναι η σωστή για τη συγκεκριμένη απόσταση. 

Η συνεχής χωρική αντίληψη επιτυγχάνεται από την προοδευτική αλλαγή της ισχύς του 

φακού. Οι μονοεστιακοί φακοί δεν παρέχουν πραγματική χωρική αντίληψη επειδή 

περιορίζουν την όραση μόνο στο κοντινό πεδίο, ενώ οι διπλεστιακοί χωρίζουν το πεδίο 

στα δυο ενώ αλλάζουν την αντίληψη καθώς οι οριζόντιες και οι κάθετες γραμμές 

εμφανίζονται διακεκομμένες και παράγουν μια μεταπήδηση της εικόνας στη 

διαχωριστική γραμμή μεταξύ των μακρινών και κοντινών περιοχών. 

 

The Progressive Lens Problem 

 Κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα της επιφάνειας του πολυεστιακού, οι 

στιγμιαίες καμπυλοτήτες σε οποιοδήποτε σημείο είναι ίσες για μετατόπιση προς κάθε 

κατεύθυνση. Επομένως,  υπάρχει ένας μοναδικός κάθετος μεσημβρινός ο οποίος είναι 

κατά βάση σφαιρικός για κάθε του σημείο. Αυτός ο μεσημβρινός ορίζεται ως το κέντρο 

του καναλιού του πολυεστιακού. Καθώς απομακρυνόμαστε από αυτό το μεσημβρινό οι 

ελάχιστες και μέγιστες καμπυλότητες της επιφάνειας του φακού αρχίζουν να 

παρεκκλίνουν, δημιουργόντας αστιγματική επιφάνεια. Το φαινόμενο κατ’επέκταση 

γίνεται πιο έντονο στη περιφέρεια του φακού, όπου προκύπτουν μεγάλες ανεπιθύμητες 

αστιγματικές εκτροπές. 

 Μια από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους κατά τον σχεδιασμό ενός 

πολυεστιακού φακού είναι η πρόοδος 

ισχύος. Ως πρόοδος ισχύος ορίζεται ο 

ρυθμός μεταβολής της διοπτρικής ισχύς 
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του πολυεστιακού φακού ξεκινόντας από την ελάχιστη δύναμη (μακρυνή όραση) και 

καταλήγοντας στη μέγιστη (κοντινή όραση). Θεωρητικά θα περίμενε κανείς ο ρυθμός να 

ισούται με μια σταθερά, η πρόοδος ισχύος δηλαδή να είναι γραμμική κατά μήκος του 

διαδρόμου. Στη πράξη όμως οι σχεδιαστές των πολυεστιακών διαμορφώνουν αυτό το 

ρυθμό μεταβολής βάση των παρακάτω οπτικών χαρακτηριστικών που ορίζονται από την 

οπτική φυσιολογία και τη συμπεριφορά στάσης του χρήστη.  

Απαιτήσεις Προόδου Ισχύος 

 Η κάθετη οριοθέτηση της περιοχής κοντινής όρασης: φυσιολογικές θεωρήσεις 

όπως είναι η κινητικότητα των εξωβολβικών μυών, ή το περιορισμένο πεδίο της 

διόφθαλμης συγχώνευσης στην κάτω βλεμματική θέση, απαιτούν υψηλή τοποθέτηση της 

περιοχής κοντινής όρασης του φακού. Επιτυγχάνεται με τη χρήση βραχείας 

προοδευτικής ισχύος, που όμως έχει ως αποτέλεσμα άμεσες ποικίλες περιφερικές 

εκτροπές. Ένας καλός συμβιβασμός είναι ο εντοπισμός της ζώνης κοντινής όρασης σε 

μια γωνία βλέμματος προς τα κάτω κατά περίπου 25°. 

 Το προφίλ της προόδου ισχύος: μια κατάλληλη προοδευτική ισχύς κατά μήκος 

της μεσημβρινής γραμμής του φακού παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανιχνεύσει 

το πεδίο του αντικειμένου δίχως κουραστική κάθετη κίνηση της κεφαλής. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το συνδυασμό του σχήματος του πολυεστιακού καναλιού με τον 

προσανατολισμό του κάθετου χωρόπτερου που σχετίζεται με τη φυσική κλίση του 

κοντινού υλικού. 

 
 Οριζόντια (πλάγια) τοποθέτηση της κοντινής περιοχής όρασης: έχοντας το 

προφίλ ισχύος οριστεί, η τοποθέτησή του στο φακό θα πρέπει να προσαρμοστεί στη 

φυσική σύγκλιση των ματιών, την ισχύ του μακρινού πεδίου και το απαιτούμενο addition 

για το διάβασμα. Η φυσιολογική σύγκλιση των οπτικών αξόνων όταν χαμηλώνει η 
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κεφαλή για μια μέση απόσταση διαβάσματος ορίζει την προς τα έσω εσωκέντρωση της 

κοντινής ζώνης. Επίσης η οπτική οξύτητα μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου και 

καθώς η πρεσβυωπία αυξάνει, τα άτομα τείνουν να κρατούν το υλικό ανάγνωσης 

πλησιέστερα προς τα μάτια σε σύγκριση με ό,τι έκαναν κατά την πρώιμη πρεσβυωπία, 

έτσι ώστε να έχουν κάποια μεγέθυνση της εικόνας που λαμβάνουν στον 

αμφιβληστροειδή. Ως συνέπεια, η ζώνη κοντινής όρασης θα πρέπει να εσωκεντρωθεί 

περισσότερο για μεγαλύτερα addition. Τέλος, οι πρισματικές επιδράσεις του μακρινού 

τμήματος αλλάζουν τη θέση του κοντινού οπτικού σημείου, απαιτόντας λιγότερη 

εσωκέντρωση για τους μύωπες και περισσότερη για τους υπερμέτρωπες. 

Σκληρός vs Μαλακός Σχεδιασμός 

 Ακολουθόντας για κάθε πολυεστιακό φακό έναν μονό σχεδιασμό, οι 

κατασκευαστές αντιμετώπιζαν το εξής δίλημα: 

- να χρησιμοποιήσουν μια μαλακή προοδευτική επιφάνεια, δηλαδή ένα μεγάλο κανάλι με 

χαμηλούς βαθμούς εκτροπών κατανεμημένων καθ'όλη την επιφάνεια του φακού, κάτι 

που είναι προτιμητέο για τους πρεσβύωπες σε αρχικό στάδιο αλλά που παράλληλα 

προσφέρει μικρά πεδία όρασης σε αυτούς με προχωρημένη πρεσβυωπία, δηλαδή υψηλό 

addition. 

 
 

− να χρησιμοποιήσουν μια σκληρή πολυεστιακή επιφάνεια, δηλαδή μικρό μήκος 

καναλιού με γρήγορα αυξανόμενα επίπεδα εκτροπών εστιασμένα σε μικρότερες 

περιοχές του φακού, γεγονός που είναι επιθυμητό για τους προχωρημένους 

πρεσβύωπες αλλά δυσκολεύει την προσαρμογή των πρεσβυώπων σε αρχικό 

στάδιο. 

       Η λύση ήταν η δημιουργία πολυεστιακών φακών πολλαπλού σχεδιασμού (“multi-

design”) και πιο συγκεκριμένα τη προσφορά μαλακότερων επιφανειών για χαμηλότερα 
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addition και σκληρότερες επιφάνειες για υψηλότερα addition, κάτι που διατηρεί το 

κοντινό οπτικό πεδίο παρά την αύξηση του addition για κοντά. 

 
  

 Όλοι οι πολυεστιακοί φακοί λόγω των παραλλαγών τους σε ισχύ δημιουργούν 

παραμορφώσεις στις διερχόμενες δέσμες φωτός και συνεπώς στο μέτωπο κύματος. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετων οπτικών εκτροπών που μειώνουν την 

οπτική οξύτητα του διοπτροφόρου. Για να ληφθεί μια αμφιβληστροειδική εικόνα υψηλής 

ευκρίνειας, είναι αναγκαία η δυνατότητα ανάλυσης της δέσμης φωτός που περνάει 

διαμέσου του φακού και εισέρχεται στο μάτι, για όλες τις βλεμματικές κατευθύνσεις, και 

η μείωση όσο είναι δυνατόν της παραμόρφωσης του μετώπου κύματος που εισέρχεται 

στη κόρη του ματιού. Η διαχείρηση μιας παρόμοιας δέσμης δεν μπορεί να εκτελεστεί 

από παραδοσιακές μεθόδους που εξετάζουν μόνο μια και μοναδική ακτίνα που περνάει 

διαμέσου του κέντρου της κόρης. Μόνο ελέγχοντας τη συμπεριφορά του μετώπου 

κύματος μπορεί να βελτιστοποιηθεί όλη η δέσμη που εισέρχεται στη κόρη. Αυτό 

συνεπάγεται την εκτέλεση ενός τοπικού υπολογισμού της επιφάνειας που επιτρέπει στον 

σχεδιαστή να λάβει ένα αναδυόμενο μέτωπο κύματος που είναι όσο το δυνατόν κανονικό 

και σφαιρικό. 
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 Ο σχεδιασμός μιας πολυεστιακής επιφάνειας συνεπάγεται έναν σύνθετο 

υπολογισμό που ενσωματώνει όλες τις οπτικές λειτουργίες έτσι όπως αυτές 

προσδιορίζονται από την τεχνική ελέγχου μετώπου κύματος για κάθε σημείο του φακού 

και για κάθε κατεύθυνση του βλέμματος. Ο σύνθετος οπτικός σχεδιασμός εμπεριέχει 

έναν υπολογισμό υψηλής ακρίβειας της οπίσθιας επιφάνειας του φακού βάση του οποίου 

εκτελείται ένα σημείο προς σημείο ταίριασμα της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας 

για τον προσιορισμό της συμπληρωματικής κατασκευής προκειμένου να ληφθεί η 

επιθυμητή λειτουργία. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός οτι ο κάθε φακός 

βελτιστοποιείται για κάθε συνταγή. Με τη χρήση των κλασικών μεθόδων μόνο μια ισχύ 

για κάθε βασική καμπυλότητα βελτιστοποιούνταν με ακρίβεια. Σήμερα η ψηφιακή 

επεξεργασία επιφάνειας επιτρέπει τη λήψη οπτικών χαρακτηριστικών ακριβείας και με 

τον τρόπο αυτό τελειοποιεί τη βελτιστοποίηση του φακού οποιαδήποτε κι αν είναι η 

προδιαγραφή του. 

 

 

 

Εκτροπομετρία Shack-Hartmann:  

 Η εκτροπομετρία Shack-Hartmann δημιουργήθηκε αρχικά για τη μέτρηση και 

διόρθωση των εκτροπών που προκαλούνται από διαταραχές του δείκτη διάθλασης της 

ατμόσφαιρας οι οποίες αλλοιώνουν την απεικόνιση ουράνιων σωμάτων από τα επίγεια 

τηλεσκόπια. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές των 

προσαρμοστικών οπτικών (adaptive optics). Για τη μέτρηση των οφθαλμικών εκτροπών 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1994 από τον Liang 3 και τους συνεργάτες του. 

Κεντρικό εξάρτημα της διάταξης είναι ο αισθητήρας Shack-Hartmann, η λειτουργία του 

οποίου παρουσιάζεται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα. 
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Αισθητήρας Shack-Hartmann. Αριστερά: Επίπεδο μέτωπο κύματος απεικονίζεται σε μία 

κανονική διάταξη κηλίδων από τη διάταξη των μικρο-φακών. Δεξιά: Η απόσταση του 

κεντροειδούς της κάθε κηλίδας από την αναμενόμενη θέση είναι ανάλογη της κλίσης του 

μετώπου κύματος στη θέση του αντίστοιχου μικροφακού. 

 

 

 
 

 

  Από τη διάταξη των κηλίδων στο επίπεδο της camera του αισθητήρα, 

υπολογίζεται η παραμόρφωση του μετώπου κύματος. Η διακριτική ικανότητα του 

συστήματος καθορίζεται από το πλήθος των μικροφακών που χρησιμοποιούνται για τη 

δειγματοληψία του μετώπου κύματος.    

  Στα συστήματα μέτρησης των εκτροπών του οφθαλμού που η λειτουργία τους 

βασίζεται σε αισθητήρα Shack-Hartmann, χρησιμοποιείται μία φωτοδίοδος υπέρ-υψηλής 

λαμπρότητας (SLD: Super Luminance Photodiode) η ακτινοβολία της οποίας εστιάζεται 

στον αμφιβληστροειδή μέσω κατάλληλων οπτικών στοιχείων. Η ανακλώμενη 

ακτινοβολία οδηγείται στον αισθητήρα  Shack-Hartmann μέσω οπτικού συστήματος το 

οποίο απεικονίζει το επίπεδο της κόρης του οφθαλμού στο επίπεδο της διάταξης των 
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μικροφακών του αισθητήρα 4 . Με τον τρόπο αυτό η παραμόρφωση του μετώπου 

κύματος που μετράται από τον αισθητήρα αντιστοιχεί στις εκτροπές του οφθαλμού όταν 

αυτές έχουν αναχθεί στο επίπεδο της κόρης.  

 

SLD

Οπτικά 
παραλληλισμού

Διάχωριστής δέσμης

Οπτικά σύζευξης επιπέδου κόρης 
και επιπέδου αισθητήρα.

Αισθητήρας 
Shack-Hartmann  

 

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 Κάθε οφθαλμικός φακός φέρει κάποια χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν και 

τον κάνουν κατάλληλο ανάλογα την περίσταση. 

 

α) Δείκτης Διάθλασης : Ο δείκτης διάθλασης n καθορίζει το πόσο μειώνεται η ταχύτητα 

διάδοσης ενός Η/Μ κύματος καθώς αυτό περνάει μέσα από διαφανές μέσο. 

Συγκεκριμένα ορίζεται ως ο λόγος της ταχύτητας του φωτός στο κενό προς την ταχύτητα 

του φωτός μέσα στο υλικό, είναι δηλαδή ένας καθαρός αριθμός. Από την εξίσωση των 

κατασκευαστών φακών προκύπτει ότι αύξηση του δείκτη διάθλαση συνεπάγεται μείωση 

της καμπυλότητας των επιφανειών άρα μείωση του κεντρικού πάχους του φακού. Δείκτη 

διάθλασης για κάθε φακό ορίζεται ως προς το μέσο μήκος κύματος του ορατού 

φάσματος και πιο συγκεκριμένα για Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. χρησιμοποιείται η 
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κίτρινη He-d γραμμή του φάσματος εκπομπής στα 587.5618 nm, γι’αυτό και ονομάζεται 

nd. Η επιλογή των φακών υψηλού δείκτη διάθλασης γίνεται κυρίως για αισθητικούς 

λόγους. 

 

β) Αριθμός Abbe : Ο αριθμός Abbe είναι επίσης ένας καθαρός αριθμός όπου μας δείχνει 

την χρωματική διασπορά. Ορίζεται ως 

 
όπου nD, nF και nC οι δείκτες διάθλασης του υλικού για τα μήκη κύματος των Fraunhofer 

D-, F- και C- γραμμών απορρόφησης (589.2 nm, 486.1 nm και 656.3 nm αντίστοιχα). 

Χαμηλής διασποράς (χαμηλή χρωματική εκτροπή) υλικά έχουν υψηλή τιμή V. 

 

 
Solar spectrum with Fraunhofer lines as it appears visually. 

 

γ) Ειδικό βάρος : Με τον όρο Ειδικό βάρος χαρακτηρίζεται το βάρος σε γραμμάρια της 

μονάδας του όγκου (1 κυβικού εκατοστομέτρου) κάποιου σώματος. Tο ειδικό βάρος 

είναι ένα μέτρο της πυκνότητας μιας ύλης.. 

 

δ) UV απορρόφηση: UV (Ultra Violet) ονομάζεται η Υπεριώδης ακτινοβολία και 

ορίζεται η περιοχή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της οποίας το μήκος κύματος 

στο κενό κυμαίνεται περίπου μεταξύ 400 και 10 nm. Στους φακούς είναι χρήσιμο να 

γνωρίζουμε το ποσοστό απορρόφησης της, συνεπώς το ποσοστό προστασίας των ματιών. 

Κυρίως μας ενδιαφέρουν οι περιοχές: 

UVA : Ultraviolet A, long wave, or black light 400 nm–315 nm 

UVB :Ultraviolet B or medium wave 315 nm–280 nm 
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ε) Υλικό : Οι φακοί αρχικά κατασκευάζονταν από γυαλί με πιο γνωστό την στεφανύαλο 

(optical crown glass). Πλέον η κατασκευή φακών έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του 

υψηλού κινδύνου θραύσης και το βάρος τους ειδικά για μεγάλες διοπτρίες. 

Ophthalmic material property tables 

Material, Plastic Index (Nd) 
ABBE 

(Vd) 

Specific Gravity 

(g/cm
3

) 
UVB/ UVA 

CR-39 Hard Resin 1.50 59 1.31 100% / 90% 

PPG Trivex 

(Average) 
1.53 44 1.11 100% / 100% 

SOLA Spectralite 1.54 47 1.21 100% / 98% 

Essilor Ormex 01/01/56 37 1.23 100% / 100% 

Polycarbonate 1.59 30 1.20 100% / 100% 

MR-8 1.6 Plastic  41 1.30 100% / 100% 

MR-6 1.6 Plastic  36 1.34 100% / 100% 

SOLA Finalite 1.60 42 1.22 100% / 100% 

MR-7 1.67 Plastic 1.66 32 1.35 100% / 100% 

MR-10 1.67 Plastic 1.66 32 1.37 100% / 100% 

Nikon 4 Plastic 

NL4 
1.67 32 1.35 100% / 100% 

Hoya EYRY 1.70 36 1.41 100% / 100% 

MR-174 1.74 

Plastic 
1.73 33 1.47 100% / 100% 

Nikon 5 Plastic 

NL5 
1.74 33 1.46 100% / 100% 

 

 

 

Dynamic Range and Measurement Sensitivity 
 Σ’έναν αισθητήρα Shack-Hartmann υπάρχει σχέση μεταξύ της κλήσης του 

μετώπου κύματος θ και της μετατόπισης της κηλίδας Δs : 

Δs = F θ                                                             (1) 

                           

όπου F η εστιακή απόσταση των μικροφακών. Για σταθερό F, μεγάλη κλίση μετώπου 

έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη μετατόπιση της κηλίδας. Η ακρίβεια του αισθητήρα είναι 
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άμεσα συνδεδεμένη με την ακρίβεια του αλγόριθμου του κεντροειδούς, δηλαδή την 

ακρίβεια μέτρησης του Δs. Ένας συμβατικός αλγόριθμος κεντροειδούς θα αποτύχει να 

βρει τα σωστά κέντρα των κηλίδων, αν οι κηλίδες επικαλύπτονται εν μέρει ή πέσουν έξω 

από το εικονικό subaperture στο πλέγμα φωτοανιχνευτών εκτός κι αν χρησιμοποιηθεί 

ένας ειδικός αλγόριθμος. Αυτοί οι παράγοντες περιορίζουν το δυναμικό εύρος (dynamic 

range) του αισθητήρα. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, το δυναμικό εύρος θmax 

είναι η κλίση του μετώπου όταν η Shack-Hartmann κηλιδά είναι μετατοπισμένη κατά το 

μέγιστο Δsmax , το οποίο ισοδυναμεί με το ήμισι της διαμέτρου ενός μικροφακού από το 

δεδομένο πλέγμα. Οπότε η εξίσωση (1) μπορεί να ξαναγραφεί προσδιορίζοντας μας το 

δυναμικό εύρος: 

θmax= Δsmax
F

= d
2F                                                       (2) 

όπου d είναι η διάμετρος ενός μικροφακού. Για να αυξήσουμε το δυναμικό εύρος του 

αισθητήρα, θα χρειαστούν μεγαλύτερης διαμέτρου ή μικρότερης εστιακής απόστασης 

μικροφακοί. 
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Μεγάλη μείωση όμως της εστιακής απόστασης προκαλεί αντίστοιχα μείωση της 

ευασθησίας μέτρησης. Με τον όρο ευαισθησία μέτρησης περιγράφεται η ελάχιστη κλίση 

μετώπου θmin μέχρι την οποία ο αισθητήρας μπορεί να μετρήσει. Από την εξίσωση (1) 

προκύπτει:  

θmin= Δsmin
F                                                          (3) 

όπου Δsmin η ελάχιστα διακρινόμενη μετατόπιση κηλίδας. Τυπικά το Δsmin  καθορίζεται 

από μέγεθος ενός pixel του φωτο-ανιχνευτή, την ακρίβεια του αλγορίθμου εύρεσης του 

κεντροειδούς και τον λόγο SNR (signal-to-noise ratio) του αισθητήρα. Επομένως, 

απαιτείται μεγάλη εστιακή απόσταση των μικροφακών για μεγαλύτερη ευαισθησία 

μέτρησης θεωρόντας το Δsmin  σταθερό. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2) και (3) 

προκύπτει για την ευαισθησία μέτρησης: 

θmin= 2 Δsminθ max
d                                                    (4) 

Η τελευταία εξίσωση προσδιορίζει το trade-off μεταξύ δυναμικού εύρους και 

ευαισθησίας για έναν Shack-Hartmann αισθητήρα, όπου είναι εμφανές ότι οι δυο αυτές 

ποσότητες είναι αντιστρόφως ανάλογες. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος αύξησης του 

δυναμικού εύρους χωρίς παράλληλα να μειώνεις την ευαισθησία μέτρησης, είναι να 

αυξήσεις τη μεγένθυνση της κόρης πάνω στο πλέγμα μικροφακών. Καθώς το μέτωπο 

κύματος απλώνεται σε όλη τη μεγενθυμένη επιφάνεια της κόρης περιορίζεται η μέση 

κλίση μετώπου, όπου συνεπάγεται μικρότερη μετατόπιση των κηλίδων. Ωστόσο για 

μεγάλη μεγένθυνση κόρης προκύπτει οικονομικός περιορισμός καθώς απαιτείται όλο και 

μεγαλύτερη CCD κάμερα ικανή να καταγράψει τη μορφή του διαγράματος κηλίδων. 

 

Μεθοδολογία : 
 

 

 

 H πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται σχηματικά στην 

παραπάνω εικόνα. Μονοχρωματική πηγή, laser He-Ne (632.8 nm), εκπέμπει δέσμη 
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φωτός η οποία περνάει από τον μετρούμενο φακό και μέσω cube beam splitter 

ανιχνεύεται από μια CCD κάμερα αναφοράς και τον αισθητήρα Shack- Hartmann. Με τη 

χρήση δυο αχρωματικών φακών L1 (f = 120mm) και L2 (f = 200mm) σε τηλεσκοπικό 

σύστημα καταφέρνουμε να μεγεθύνουμε τη κόρη μας κατά Μ = 1,666..7 φορές 

αυξάνοντας έτσι το δυναμικό εύρος (dynamic range) όπως προαναφέραμε. Ο Shack-

Hartmann αποτελείται από πλέγμα μικροφακών 65x65 με εστιακή απόσταση 24mm και 

απόσταση μεταξύ τους d= 400μm. H CCD κάμερα του αισθητήρα αποτελείται από 

σύστημα 512x512 pixels, με μέγεθος 15x15μm και εσωτερική μεγέθυνση 1:1,5.  

η οπτική συμπεριφορά ενός φακού μπορεί να διαφέρει αισθητά όταν μετράται στατικά με 

οπτόμετρο απ'ότι όταν τους φοράει ο διοπτροφόρος, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψιν τον σκελετό και 

τις βλεμματικές γωνίες. 

 

 Η βάση των μετρούμενων φακών έχει τη δυνατότητα να περιστρέφει τον κάθε 

φακό τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, έγινε δηλαδή εξομοίωση της κίνησης του 

οφθαλμού ενός διοπτροφόρου που θα παρατηρούσε ένα αντικείμενο χωρίς να στρέψει το 

κεφάλι του. Η ακτίνα περιστροφής ορίστηκε στα 25mm ενώ κόρη με διάμετρο 5mm 

τοποθετήθηκε σταθερά πίσω από τον φακό σε απόσταση 13mm (vertex distance). Τα 

σημεία που μετρούσαμε στο κάθε φακό ήταν όπως σ’ένα καρτεσιανό σύστημα, όπου 

κάθε μας βήμα ισοδυναμούσε με 10° περιστροφή. Για τα μονοεστιακά καταγράψαμε ένα 

πλέγμα 5x7 (35 σημεία) ενώ για τα πολυεστιακά 6x7 (42 σημεία). Ως αρχή των αξόνων 

του καρτεσιανού συστήματος για τα μονοεστιακά επιλέγαμε το γεωμετρικό κέντρο των 

φακών ενώ για τα πολυεστιακά το σταυρό τοποθέτησης (fitting cross) σύμφωνα με την 

εκάστοτε κατασκευαστική εταιρία. Τέλος, για τους πολυεστιακούς φακούς, δώσαμε στη 

βάση μια κλίση 10° σύμφωνα με τους κανόνες τοποθέτησης πολυεστιακών γυαλιών που 

ακολουθούν οι οπτομέτρες5. 
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 Σε κάθε πειραματική διαδικασία ξεκινούσαμε λαμβάνοντας πέντε (5) εικόνες στις 

χαμηλότερες δυνατές συνθήκες σκοταδιού, ώστε να καταγράφουμε κάθε φορά τον 

εξωτερικό θόρυβο. Στη συνέχεια, έχοντας πλέον ανάψει το laser, λαμβάναμε δυο (2) 

εικόνες από τη κόρη μας απουσία φακού. Τοποθετόντας στη βάση τον φακό και 

ξεκινόντας από το σημείο (0,0), με τη βοήθεια της δεύτερης CCD κάμερας 

μετακινούσαμε μπρός-πίσω τη βάση του φακού μέχρις ότου το επίπεδο της κόρης να 

είναι συνεστιακό με τον αισθητήρα μας. Έπειτα ξεκινούσαμε να παίρνουμε τρείς (3) 

εικόνες για κάθε σημείο. Στο τέλος της ημέρας ξαναπαίρναμε πέντε τελικές εικόνες 

θορύβου ώστε να γνωρίζουμε το πόσο μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της πειραματικής 

διαδικασίας. 

 Οι εικόνες μας επεξεργάστηκαν από κατάλληλα διαμορφομένο script της Matlab 

(see Appendix), όπου για κάθε σημείο υπολογιζόταν ο μέσος όρος καθώς και η τυπική 

απόκλιση των εκτροπών για κόρη 3mm (φωτοπικές συνθήκες) και για κόρη 5mm 

(μεσοπικές συνθήκες). Η κόρη των 5mm επιλέχθηκε ειδικά για τους πολυεστιακούς 

φακούς λόγω μύσης της κόρης με την αύξηση της ηλικίας.  
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 Στην έρευνα μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν 23 φακοί εκ των οποίων οι 10 ήταν 

πολυεστιακοί με plano  μακρυνή όραση και addition 3.00, 9 μονοεστιακοί διαθλαστικής 

ισχύος ± 3.00D και 4 εξειδικευμένους μονοεστιακούς φακούς με ελαφρά μεταβολή της 

διοπτρικής ισχύς για εργονομικούς λόγους. Οι φακοί συγκρίθηκαν ανάλογα με τον τύπο 

τους (μονοεστιακοί, πολυεστιακοί), τη διαθλαστική τους ισχύ, το υλικό κατασκευής 

(οργανικός, πολυκαρβονικός, υψηλού δείκτη διάθλασης), το σχεδιασμό τους (σφαιρικής, 

ασφαιρικής γεωμετρίας) και τον δείτη διάθλασης (1.49, 1.53, 1.59, 1.60, 1.67). 

 Για κάθε σημείο υπολογίστηκαν οι συντελεστές Zernike έως 4ης τάξης. Στους 

χάρτες εκτροπών παρουσιάζονται το defocus Ζ2
0 , ο αστιγματισμός Ζ2

-2 και Ζ2
2 καθώς 

και το σύνολο των εκτροπών υψηλής τάξης ( Ζ3
-3, Ζ3

-1, Ζ3
1, Ζ3

3, Ζ4
-4, Ζ4

-2, Ζ4
0, Ζ4

2, Ζ4
4 ). 

Επίσης υπολογίστηκαν τα RMS για το σύνολο των εκτροπών (total) καθώς και μόνο για 

τις εκτροπές υψηλής τάξης (high). Βάσει των συντελεστών Zernike υπολογίστηκαν το 

διάνυσμα αφεστίασης Μ, το διάνυσμα αστιγματισμού 0º/180°  J0, και το δυάνυσμα 

αστιγματισμού 45°/135° J45. 
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M =
1
r2

(−Z2,0 4 3)

J0 =
1
r 2

(−Z2,2 2 6 )

J45 =
1
r2 (−Z2,−22 6 )

 

 

όπου Ζm,n οι συντελεστές των πολυωνύμων Zernike δεύτερης τάξης (σε μm) και r η 

διάμετρος της κόρης (σε mm). Στη συνέχεια μετατρέπουμε τα διανύσματα ισχύος σε 

σφαίρα S, κύλινδρο C (εκφρασμένα σε διοπτρίες D) και άξονα Α: 

S = M + (J0 )2 + (J45 )2

C = −2 (J0 )2 + (J45 )2

A =
1
2

arctan
J45

J0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
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Αποτελέσματα : 
 a) Πολυεστιακοί Φακοί 

 

 Ξεκινόντας από τους πολυεστιακούς φακούς, παραθέτουμε τα αποτελέσματα των 

μετρήσεών μας για καθένα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα γίνεται για τον κάθε φακό γραφική 

παράσταση της προόδου ισχύος, μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τη 

συμπεριφορά του σχεδιασμού του πολυεστιακού φακού. Στη συνέχεια γίνεται 

παρουσίαση των χαρτών εκτροπών α) για τη σφαιρική εκτροπή defocus Ζ20, β) τον 

αστιγματισμό Ζ22 και Ζ2-2 και γ) όλες οι εκτροπές υψηλότερης τάξης. Κάθε κύκλος 

αντιπροσωπεύει ένα σημείο (x,y) του φακού όπου σε όλες τις περιπτώσεις η απόσταση 

μεταξύ διαδοχικών σημείων είναι βλεμματική γωνία 10°. Το fitting cross στους χάρτες 

των πολυεστιακών δε βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας αλλά είναι κάθε φορά το μεσαίο 

σημείο της 2ης σειράς. Εστιάσαμε δηλαδή τις μετρήσεις μας στη μεσαία και κοντινή 

όραση. 
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a.1) LE n = 1,5 add 3.00 regular 

 

RMS astigmatic

-40
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a) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.2) RE n =1,5 add 2.00 regular 

RMS astigmatic
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b) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                   β) RMS astigmatic 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.3) RE n=1,5 add 3.00 short corridor 

RMS astigmatic
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c) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

   

Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.4) RE n=1,6 add 3.00 new design 

RMS astigmatic
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d) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.5) RE n=1,6 add 3.00 new design 
RMS astigmatic
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e) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.6) RE n=1,6 add 3.00 regular 
RMS astigmatic
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f) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.7) RE n=1,6 add 3.00 new design 

RMS astigmatic
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g) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.8) RE n=1,6 add 3.00 new design 

RMS astigmatic
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h) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.9) RE n=1,6 add 3.00 regular 

RMS astigmatic
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i) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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a.10) RE n=1,67 add 3.00 new design 

RMS astigmatic
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j) Διάγραμμα Προόδου Ισχύος                                             β) RMS astigmatic 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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Σύγκριση διαφορετικών πολυεστιακών: 

 

1) a.5 vs a.6 

 Οι δυο αυτοί πολυεστιακοί φακοί είναι ίδιου δείκτη διάθλασης (n=1,6) ίδιας 

διοπτρικής ισχύς (far: sph plano, near: sph +3.00) και ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας με 

τη διαφορά ότι είναι διαφορετικού σχεδιασμού, ο a.5 είναι κλασικού σχεδιασμού ενώ ο 

a.6 βελτιστοποιημένου νέας τεχνολογίας. Οι σημαντικότερες διαφορές που προκύπτουν 

κατά τη σύγκρισή τους είναι οι παρακάτω: 

                      a.5                                                        a.6 

            
Χάρτες εκτροπών υψηλής τάξης για κόρη 5 mm  α) κλασικού σχεδιασμού 

 και  β) βελτιστοποιημένου σχεδιασμού 
 
 

Κατά τη σύγκριση των χαρτών όλων των 

εκτροπών 3ης και 4ης τάξης παρατηρείται 

αισθητή μείωση τους στον πολυεστιακό 

φακό a.6 νέας τεχνολογίας. Να σημειωθεί 

ότι η κλίμακα δεν είναι ισχυρά σημαντική, 

οι εκτροπές αυτές κυμαίνονται μεταξύ -0,3 

– 0,3 μm. Όσων αφορά δε τη σύγκριση του 

αστιγματικού rms, για όλα τα μεγέθη κόρης 

η τιμή του rms είναι χαμηλότερη στον a.6, 

γεγονός που υποδεικνύει πιο διερυμένο 

κανάλι και πεδία όρασης (μακρυνή και 

κοντινή).
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2) a.1 vs a.2  

 Οι δυο αυτοί φακοί είναι του ίδιου δείκτη διάθλασης (n=1,5), ίδιας διοπτρικής 

ισχύς (far: sph plano, near: sph +3.00), ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας και ακριβώς 

ίδιου σχεδιασμού με μόνη διαφορά ότι ο a.1 είναι αριστερού οφθαλμού φακός με add 

3.00 ενώ ο a.2 είναι δεξιού οφθαλμού με add 2.00 

                        a.1                                                         a.2 
Wavefront astigmatic maps 5mm pupil 

 

   

 
a) add 2.00 και β) add 3.00 

Παρατηρούμε τις αισθητές διαφοροποιήσεις στους δυο φακούς όσων αφορά τις 

αστιγματικές εκτροπές. Είναι προφανές ότι ο πολυεστιακός φακός με μικρότερο addition 

μας προσφέρει χαμηλότερες εκτροπές καθώς και πιο διερυμένο κανάλι. 

3) a.4 vs a.5 (hard vs soft) 

 Τέλος, για τους πολυεστιακούς φακούς, γίνετε μια σύγκριση μεταξύ δυο φακών 

που παρουσιάζουν τελείως διαφορετική πρόοδο ισχύος. Ο a.4 ακολουθεί μια πρόοδο 

μαλακού σχεδιασμού (soft) ενώ ο a.5 σκληρού σχεδιασμού (hard). Οι χάρτες είναι για 

5mm κόρη. 

                           a.4                                                       a.5 
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Power Law (n=1,6 add 3.00)
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Διαπιστώνουμε ότι ο μαλακός σχεδιαμός παρέχει χαμηλότερες αστιγματικές εκτροπές 

έναντι του σκληρού, μειωνεκτεί όμως ως προς το εύρος των πεδίων όρασης στη μακρυνή 

και κοντινή.  

 

 

b) Εξειδικευμένοι Μονοεστιακοί 

 

 Σε αυτή τη παράγραφο, παραθέτουμε τις μετρήσεις μας από κάποιους 

εξειδικευμένους μονοεστιακούς φακούς. Πιο ειδικά οι δυο πρώτοι b.1 και b.2 είναι 

φακοί που προσφέρουν κοντινή και μεσαία όραση, συνταγογραφούνται βάση του 

κοντινού διαθλαστικού σφάλματος και προσφέρουν μια σταθερή μείωση της διοπτρικής 
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ισχύς κινούμενοι προς το πάνω μέρος του φακού, της τάξης των 0.80D. Η κλίμακα που 

επιλέχθηκε για τους χάρτες των εκτροπών είναι η αντίστοιχη των μονοεστιακών φακών 

και όχι των πολυεστιακών. Οι φακοί ήταν sph +3.00D, δείκτη διάθλασης n=1,5 και ύλης 

οργανικής. 

 Οι δυο επόμενοι φακοί b.3 και b.4 είναι μονοεστιακοί φακοί όπου σαν σκοπό 

έχουν την μείωση της οπτικής κόπωσης του διοπτροφόρου κατά την πολύωρη χρήση της 

κοντινής του όρασης. Αυτό επιτυγχάνεται με μικρή αύξηση της διοπτρικής ισχύς του 

φακού κινούμενοι προς το κάτω μέρος, της τάξης των 0.60D. Ουσιαστικά επειδή κατά 

την προσαρμογή συναιρείται το ακτινωτό σώμα αυξάνοντας την καμπυλότητα του 

κρυσταλλοειδή φακού, ο οφθαλμικός φακός προσφέρει μικρή θετική διοπτρική ισχύ 

ούτως ώστε κατά την προσαρμογή να απαιτείται λιγότερη συναίρεση του ακτινωτού 

σώματος και συνεπώς να επιβραδύνεται η οπτική κόπωση. Οι φακοί που μετρήθηκαν 

ήταν sph -3.00D, δείκτη διάθλασης n=1,5 και ύλης οργανικής. 
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b.1) 

Μεταβολή Ισχύος (κάθετα) +3.00D occupational
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Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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b.2) 

+3.00D occupational
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Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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b.3) 

Μεταβολή Ισχύος (Κάθετα) -3.00D 
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Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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b.4) 

-3.00D advanced SVL
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Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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c) Μονοεστιακοί Φακοί 

 

 Παρακάτω παρατίθεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μονοεστιακού φακού. Ο 

συγκεκριμένος είναι διοπτρικής ισχύος sph -3.00D, δείκτη διάθλασης n = 1,6  και ύλης 

polycarbonate. Παρατηρούμε τη συμμετρία γύρω από το κέντρο του φακού τόσο για το 

σφαιρικό ισοδύναμο όσο και για τις εκτροπές κατά Zernike. 

n=1,6 -3.00D polycarbonate
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Κάθετη μεταβολή ισχύος του σφαιρώματος (sphere) 

 

 
Χάρτες εκτροπών για 3mm διάμετρο κόρης 

 
Χάρτες εκτροπών για 5mm διάμετρο κόρης 
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 Στη συνέχεια παρατίθονται συγκριτικές γραφικές παραστάσεις μεταξύ των 

μονοεστιακών φακών ανάλογα τον δείκτη διάθλασης, τον σχεδιασμό και την διοπτρική 

ισχύ. 

 

Συγκριτικές γραφικές: 

Total RMS 3mm και 5mm μέγεθος κόρης, για όλους τους διαφορετικούς δείκτες 

διάθλασης των αρνητικών μονοεστιακών φακών. 

RMS various index -3.00D pupil 3mm
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RMS των υψηλών εκτροπών (3ης και 4ης τάξης) αντίστοιχα με τις προηγούμενες 

γραφικές. 

HO RMS all index -3.00D 3mm pupil
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HO RMS various index -3.00D 5mm pupil
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Παρατηρούμε ότι αισθητή διαφοροποίηση μεταξύ των δεικτών διάθλασης εμφανίζεται 

στα 5mm κόρης με υψηλότερες τιμές rms να παρουσιάζονται για n=1,6 με εξαίρεση την 

τελευταία γραφική παράσταση όπου όσων αφορά τις εκτροπές υψηλής τάξης για δείκτη 
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διάθλασης 1,5 εμφανίζονται αρκετά υψηλότερες τιμές κυρίως στη περιφέρεια, σε σχέση 

με τους δείκτες 1,53 και 1,6. 

 Στην επόμενη γραφική γίνεται μια σύγκριση του κυλίνδρου υπολογισμένου κατά 

Seidel σε δυο φακούς ετερώσημης διοπτρικής ισχύς (+3.00 και -3.00 D) για τον ίδιο 

δείκτη διάθλασης, υλικό και πρόσθια καμπυλότητα. 

cylinder 1,53 minus vs plus
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Αρχικά να σημειώσουμε ότι κατά τη μέτρηση φαίνεται μια εκκεντρότητα του αρνητικού 

φακού κατά περίπου 5mm, πράγμα που πιθανόν να οφείλεται σε πειραματικό μας 

σφάλμα. Εν τούτοις είναι εμφανές ότι ο αστιγματισμός αυξάνει στη περιφέρεια πολύ 

περισσότερο στον αρνητικό απ’ότι στον θετικό φακό με διαφορά της τάξης των 0,2D. 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στη διαφορά πάχους, δεδομένου ότι ένας αρνητικός φακός 

είναι λεπτός στο κέντρο και παχύτερος στην περιφέρεια, ενώ για τον θετικό φακό ισχύει 

το ακριβώς αντίθετο. 

 Τέλος ακολουθούν δυο γραφικές όσων αφορά το RMS για τον συντελεστή Ζ4
0 

(σφαιρική εκτροπή). Στην πρώτη γίνεται μια σύγκριση μεταξύ δυο θετικών φακών ίδιας 

διοπτρικής ισχύς, σφαιρικού σχεδιασμού αλλά διαφορετικού δείκτη διάθλασης. Με μπλέ 

χρώματα βλέπουμε τις τιμές για n=1,5 ενώ με κόκκινα για n=1,6. Παρατηρούμε ότι ενώ 

για τα 3mm μέγεθος κόρης δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, στα 5mm ο φακός n=1,5 

εμφανίζει πολύ χειρότερες τιμές rms, γεγονός που εντίνεται κινούμενοι περιφερειακά. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους: 

α) στο διαφορετικό υλικό που έχουν κατασκευαστεί 
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Z40 1,5 vs 1,6
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β) στη διαφορετική πρόσθια καμπυλότητα που έχουν και 

γ) στο διαφορετικό πάχος καθώς για την ίδια διοπτρική ισχύ, ο μεγαλύτερος δείκτης 

διάθλασης μας προσφέρει λεπτότερου πάχους φακό. 

 Η τελευταία γραφική παράσταση είναι σύγκριση στα 3mm μέγεθους κόρης δυο 

φακών ίδιου δείκτη διάθλασης (n=1,6) , υλικού και διοπτριών (-3.00D) αλλά με το μωβ  
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χρώμα φαίνονται οι τιμές για φακό σφαιρικού σχεδιασμού ενώ με μπλέ χρώμα οι τιμές 

για φακό ασφαιρικού σχεδιασμού. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο φακός 

ασφαιρικής γεωμετρίας προσφέρει χαμηλότερες τιμές rms απ’ότι ο φακός σφαιρικής 

γεωμετρίας. 

 

Σύγκριση Μονοεστιακού με Πολυεστιακού 

 Ενδιαφέρον έχει η σύγκριση μονοεστιακού με πολυεστιακού φακού. Στο 

παρακάτω γράφημα εξετάζουμε το astigmatism RMS ( √(Z22)² + (Z2-2)² ) για οριζόντιες 

βλεμματικές γωνίες στο ύψος του fitting point ενός μονοεστιακού φακού sph +3.00D και 

ενός πολυεστιακού φακού plano add 3.00 και για τις δυο διαφορετικές διαμέτρους 

κόρης. Και οι δυο φακοί είναι της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας, ίδιου υλικού 

(οργανικοί φακοί) και ίδιου δείκτη διάθλασης (n=1,6).  
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 Παρατηρούμε ότι οι αστιγματικές εκτροπές περιφερειακά είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερες σ’έναν πολυεστιακό απ’ότι σ’έναν μονοεστιακό φακό. Όπως αναμέναμε, 

τόσο στο μονοεστιακό όσο και στον πολυεστιακό φακό το RMS είναι μεγαλύτερο για 

κόρη 5mm απ’ότι 3mm.  
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Συμπεράσματα 
 

 Τα αποτελέσματα των φακών οράσεως κατά κανόνα κρίθηκαν ικανοποιητικά με 

σημαντικές διακυμάνσεις στις μετρήσεις παρ’όλα αυτά. Σε γενικές γραμμές οι μετρήσεις 

παρείχαν αναμενόμενα αποτελέσματα όπως αναλύονται στις επόμενες παραγράφους, με 

κάποιες όμως αποκλίσεις σε συγκεκριμένες μετρήσεις. 

 

Πολυεστιακοί Φακοί: 

 Οι πολυεστιακοί φακοί εξετάσθηκαν ως προς την πρόοδο ισχύος τους, το 

αστιγματικό rms κατά  μήκος του κεντρικού άξονα του πολυεστιακού (κανάλι) καθώς 

και ως προς τους χάρτες εκτροπών μετώπου κύματος για κόρη 3mm και 5mm. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, οι εκτροπές ήταν μεγαλύτερες παρουσία μεγαλύτερης κόρης σε κάθε 

περίπτωση. Οι αστιγματικοί χάρτες μας δίνουν μια καλή αίσθηση του εύρους του 

καναλιού για κάθε σχεδιασμό καθώς και το πεδίο μακρυνής και κοντινής όρασης. 

 Η πρόοδος ισχύος κάθε πολυεστιακού φακού είναι η σημαντικότερη παράμετρος 

για το σχεδιασμό του. Μας δείχνει κατά πόσο ένας φακός ανήκει στη κατηγορία των 

μαλακών (soft) ή των σκληρών (hard) όπως έχουμε αναλύσει νωρίτερα. Για να μπορούμε 

να συγκρίνουμε δυο πολυεστιακούς φακούς όσων αφορά τις εκτροπές τους, θα πρέπει 

και οι πρόοδοι ισχύους τους να είναι παρόμοιοι. Κάποιες κατασκευαστικές εταιρίες για 

τον ίδιο τύπο φακού αλλάζουν τη πρόοδο ισχύος του ανάλογα με τη συνταγή, τις 

ανάγκες δηλαδή του διοπτροφόρου, βάσει ψυχοφυσικών μελετών. Στη μελέτη μας όμως 

όλοι οι φακοί ήταν της ίδιας διοπτρικής δύναμης, αρα δεν χρειαζόταν να γίνει τέτοιος 

διαχωρισμός, με μοναδική εξαίρεση τους φακούς a.1 και a.2 οι οποίοι ήταν της ίδιας 

εταιρίας, ίδιου τύπου, ίδιου δείκτη διάθλαση με μόνη διαφορά ο 1 ήταν add 3.00 δ.ο. 

Ενώ ο 2 add 2.00 α.ο. όπως φαίνεται σε όλα τα διαγράμματα δεν υπάρχει σημαντική 

διαφορά μεταξύ 3 και 5 mm ανοίγματος κόρης, κι αυτό διότι χρησιμοποιήθηκε το 

σφαίρωμα κατά Seidel το οποίο είναι ανεξάρτητο της διαμέτρου κόρης. 

 Τα διαγράμματα του αστιγματικού rms μας βοηθάνε να ποσοτικοποιήσουμε το 

εύρος του καναλιού κάθε πολυεστιακού. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε οτι σε περιοχές 

όπου η αύξηση της ισχύς του φακού γίνεται απότομα, αυτό συνεπάγεται αύξηση του 

αστιγματικού rms άρα στένεμα του καναλιού και γι'αυτό εμφανίζεται μόνο στη περιοχή 

της μεσαίας όρασης δηλ. περίπου 20° (9mm) κάτω από το σταυρό εφαρμοφής, ανάλογα 

με τον φακό. Για φακούς όπου η πρόοδος ισχύος μας δείχνει μαλακό σχεδιασμό 
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διαπιστώνουμε χαμηλές τιμές αστιγματικού rms άρα ευρύ κανάλι, ενώ το ακριβώς 

αντίθετο για τον σκληρό σχεδιασμό. Τέλος, υπάρχει αισθητή διαφορά μεταξύ 3 και 5 

mm κόρης, με τη πρώτη να δίνει πάντα σχετικά χαμηλές τιμές. Επομένως για έναν 

πρεσβύωπα που έχει ανάγκη την χρήση των πολυεστιακών σε μεσοπικές συνθήκες (π.χ. 

νυχτερινή οδήγηση) η επιλογή του κατάλληλου σχεδιασμού είναι αναγκαία. 

 Οι χάρτες μετώπου κύματος για τις διαφορες εκτροπές κατά Zernike μας 

προσφέρουν μια ποιοτική εικόνα του σχεδιασμού και των οπτικών οφελών καθώς και 

των μειονεκτημάτων κάθε πολυεστιακού φακού. Η αυξανόμενη σφαιρική εκτροπή στους 

χάρτες του defocus είναι επιθυμητή αφού αυτός είναι και ο ρόλος του πολυεστιακού 

φακού, αντιθέτως με τον αστιγματισμό που αποτελεί το κύριο και αναπόφευκτο 

πρόβλημα των πολυεστιακών.  

 

Εξιδικευμένοι φακοί:  

 Βάσει των χαρτών μετώπου κύματος αυτής της κατηγορίας φακών, παρατηρούμε 

ότι μοιάζουν σε συμπεριφορά με τους πολυεστιακούς φακούς αλλά σε μικρότερη 

κλίμακα καθώς οι αστιγματικοί χάρτες είναι της κλίμακας -0,8 – 0,8 μm ενώ οι 

αντίστοιχοι των πολυεστιακών είναι της κλίμακας -3 – 3 μm (δηλ, περίπου το 1/3). Όσων 

αφορά τα διαγράμματα του σφαιρώματος κατά Seidel είναι εμφανής η εκάστοτε 

επιπλέον αύξηση της διοπτρικής ισχύς στο κάτω μέρος του φακού με τη διαφορά ότι 

στου b.1 και b.2 (κοντινής-μεσαίας όρασης) παρατηρούμε μια σταθεροποίηση του 

σφαιρώματος, ο σχεδιασμός δηλ. θυμίζει περισσότερο πολυεστιακού σε αντίθεση με 

τους b.3 και b.4 που βλέπουμε την ομαλή αύξηση του σφαιρώματος από την περιφέρεια 

προς το κέντρο, όπως συμπεριφέρεται ένας μονοεστιακός, με τη διαφορά ότι στο κάτω 

μέρος του φακού υπάρχει μια μικρή θετική μετατόπιση.  

 

Μονοεστιακοί φακοί: 

 Σε κάθε περίπτωση υπήρχε αύξηση των αστιγματικών εκτροπών από το μηδέν 

στο κέντρο έως της τάξης των 0,50D σε μερικές περιπτώσεις, ανάλογα το δείκτη 

διάθλασης και το υλικό. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

μελέτη των μονοεστιακών φακών είναι αρχικά ο αυξανόμενος κύλινδρος περιφερειακά 

σε μεγαλύτερη κλίμακα στους αρνητικού απ’ότι στους θετικούς φακούς. Επιπλέον, όσων 

αφορά το RMS Z4
0 το γεγονός ότι παρατηρείται πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ 

δεικτών διάθλασης 1,5 και 1,6, με το πρώτο να παρουσιάζει τη χειρότερη συμπεριφορά 

ειδικά στη περιφέρεια. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι δεν έχει ληφθεί η 
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πολυχρωματικότητα, η εκτροπές αυτές έχουν υπολογιστεί για ένα μήκος κύματος και 

όπως φαίνεται από τον πίνακα τον διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή φακών, κατά κύριο λόγο όσο μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης χρησιμοποιούμε 

τόσο μικρότερος ο δείκτης Abbe άρα μεγαλύτερη χρωματική εκτροπή. 

 

Μελλοντικοί στόχοι 
 Σκοπός μας είναι μελλοντικά να συνεχιστεί η έρευνα για την αξιολόγηση φακών 

σε συνδυασμό με τις εκτροπές του οφθαλμού, να γίνουν δηλαδή μετρήσεις σε 

συνεργασία με διοπτροφόρους. Αυτό θα μας βοηθήσει να συμπεράνουμε με περισσότερη 

ασφάλεια κατά πόσο οι εκτροπές αυτές ενδεχομένως να εξισορροπούνται 

συνυπολογίζοντας τις υπάρχουσες σ’ένα μάτι αλλά βασικά σε τι βαθμό γίνονται 

αντιληπτές και επιρρεάζουν την οπτική αντίληψη του εξεταζόμενου.  

 Τέλος με κατάλληλο κώδικα της Matlab, μπορούμε να δείξουμε για διαφορετικά 

σημεία των φακών, οι εκτροπές που καταγράφηκαν στους χάρτες πόσο επιρρεάζουν το 

PSF (Point Spread Function) και το MTF (Modulation Transfer Function) ενός ειδόλου, 

π.χ. του γράμματος Ε.  
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Appendix 

 
1) Frederik Zernike (Amsterdam, July 16, 1888 – Amersfoort, 

March 10, 1966) was a Dutch physicist and winner of the 

Nobel prize for physics in 1953 for his invention of the phase 

contrast microscope, an instrument that permits the study of 

internal cell structure without the need to stain and thus kill the 

cells. Zernike was the son of Carl Frederick August Zernike 

and Antje Dieperink, both of whom were teachers of 

mathematics; Zernike shared his passion for physics with his 

father. He studied chemistry (his major), mathematics and 

physics at the University of Amsterdam. In 1912 he was awarded a prize for his work on 

opalescence in gases. In 1913 he became assistant to Jacobus Cornelius Kapteyn at the 

astronomical laboratory of Groningen University. In 1914, he was responsible jointly 

with Örnstein for the derivation of the Örnstein-Zernike relation in critical-point theory. 

In 1915, he obtained a position in theoretical physics at the same university and in 1920 

he was promoted to full professor of theoretical physics. 

 

(Πηγή: wikipedia.org)  

 

2) Matlab program 
clear all 
close all 
 
darkfiles = dir (' dark*.TIF'); 
darkall = zeros (512,512); 
% for  i = 1:size (darkfiles) 
%    darkimg = double (imread (darkfiles (i).name,' tiff')); 
%    darkall = darkimg +darkall; 
% end 
% 
darkall = darkall/i; 
 
opticalmag = 200/120; 
CCDmag = 1/1.5; 
pixelspermm = 1/0.015; 
pupilatCCD6mm = 2.5*opticalmag*CCDmag; 
pupilatCCD3mm = 1.5*opticalmag*CCDmag; 
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filesref = dir (' n*.TIF'); 
 
reffilename=filesref (1).name; 
imgref = double (imread (reffilename,' tiff')); 
% imgref =imgref - darkall; 
imgsize = size (imgref); 
figure;  
imshow (imgref,[]) 
center = ginput (1); 
close 
templenslet = imgref (center (2)-9:center (2)+9,center (1)-9:center (1)+9); 
[r,c]= find (max (max (templenslet))==templenslet); 
center (2) = round (center (2)-10+r (1)); 
center (1) = round (center (1)-10+c (1)); 
imglensletsarray = flatlensletarray (2.5,center); 
[dxref5,dyref5,itterationsref5,lensletsarray5] = analyzeimage5mm (imgref,center); 
[dxref3,dyref3,itterationsref3,lensletsarray3] = analyzeimage3mm (imgref,center); 
 
pause    
close all 
 
files = dir ('(*.TIF'); 
   k=1; 
   for j = 1:size (files) 
            
           img = double (imread (files (j).name,' tiff')); 
       % img =img - darkall; 
       imgsize = size (img); 
       figure;  
       imshow (img,[]) 
         center = ginput (1); 
       close 
          templenslet = img (center (2)-9:center (2)+9,center (1)-9:center (1)+9); 
        [r,c]= find (max (max (templenslet))==templenslet); 
       center (2) = center (2)-10+r (1); 
       center (1) = center (1)-10+c (1); 
       imglensletsarray = flatlensletarray (2.5,center); 
       figure;imshow (img+imglensletsarray*max (max (img))/2,[]) 
            
           [dx5,dy5,itterations5,lensletsarray5] = analyzeimage5mm (img,center); 
        [dx3,dy3,itterations3,lensletsarray3] = analyzeimage3mm (img,center); 
       dx5 = dx5-dxref5; 
       dy5=dy5-dyref5; 
        
    
       dxmm5 = dx5/pixelspermm; 
       dymm5 = dy5/pixelspermm; 
       dxmm5 = dxmm5 -mean (dxmm5); 
       dymm5 = dymm5 - mean (dymm5); 
       dWx5 = -(dxmm5)/(CCDmag*24); 
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       dWy5 = -(dymm5)/(CCDmag*24); 
        
       dW5=[dWx5'; dWy5']; 
        
       dx3 = dx3-dxref3; 
       dy3=dy3-dyref3; 
        
       dxmm3 = dx3/pixelspermm; 
       dymm3 = dy3/pixelspermm; 
       dxmm3 = dxmm3 -mean (dxmm3); 
       dymm3 = dymm3 - mean (dymm3); 
       
       dWx3 = -(dxmm3)/(CCDmag*24); 
       dWy3 = -(dymm3)/(CCDmag*24); 
        
       dW3=[dWx3'; dWy3']; 
        if (rem (j,3)==0) 
             Zencoefficients5 (:,k) = 1000*2.5*opticalmag*calcZcoef 
(lensletsarray5,dW5); 
           Zencoefficients3 (:,k) = 1000*1.5*opticalmag*calcZcoef (lensletsarray3,dW3); 
           filenames {k} = files (j).name; 
           k=k+1; 
           Zencoefficients5 (:,k) = mean (Zencoefficients5 (:,k-3:k-1),2); 
           Zencoefficients3 (:,k) = mean (Zencoefficients3 (:,k-3:k-1),2); 
           filenames {k} = {' Mean'}; 
           k=k+1; 
           Zencoefficients5 (:,k) = std (Zencoefficients5 (:,k-4:k-2),0,2); 
           Zencoefficients3 (:,k) = std (Zencoefficients3 (:,k-4:k-2),0,2); 
           filenames {k} = {' StandardDeviation'}; 
           k=k+1; 
            
        else 
             Zencoefficients5 (:,k) = 1000*2.5*opticalmag*calcZcoef 
(lensletsarray5,dW5); 
           Zencoefficients3 (:,k) = 1000*1.5*opticalmag*calcZcoef (lensletsarray3,dW3); 
           filenames {k} = files (j).name; 
           k=k+1; 
        end 
         pause 
         close all 
          
         
     end 
     ZencoefOSA5 = [Zencoefficients5 (1:2,:);Zencoefficients5 (4:5,:);-
Zencoefficients5 (3,:);... 
            -Zencoefficients5 (6,:);Zencoefficients5 (8,:);Zencoefficients5 (9,:);-
Zencoefficients5 (7,:);... 
            -Zencoefficients5 (11,:);Zencoefficients5 (13:14,:);-Zencoefficients5 
(12,:);Zencoefficients5 (10,:)]'; 
   ZencoefOSA5 (:,end+1) = sqrt (sum (ZencoefOSA5 (:,3:end).^2,2)); 
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   ZencoefOSA5 (:,end+1) = sqrt (sum (ZencoefOSA5 (:,6:end-1).^2,2)); 
     
    ZencoefOSA3 = [Zencoefficients3 (1:2,:);Zencoefficients3 (4:5,:);-Zencoefficients3 
(3,:);... 
            -Zencoefficients3 (6,:);Zencoefficients3 (8,:);Zencoefficients3 (9,:);-
Zencoefficients3 (7,:);... 
            -Zencoefficients3 (11,:);Zencoefficients3 (13:14,:);-Zencoefficients3 
(12,:);Zencoefficients3 (10,:)]'; 
   ZencoefOSA3 (:,end+1) = sqrt (sum (ZencoefOSA3 (:,3:end).^2,2)); 
   ZencoefOSA3 (:,end+1) = sqrt (sum (ZencoefOSA3 (:,6:end-1).^2,2)); 
    
    M5 = ZencoefOSA5 (:,4)*4*sqrt (3)/(2.5*2.5)-ZencoefOSA5 (:,12)*12*sqrt 
(5)/(2.5*2.5); 
    MRMS5 = 4*sqrt (3)*sqrt (sum (ZencoefOSA5 (:,3:end).^2,2))/(2.5*2.5); 
    J05 = ZencoefOSA5 (:,5)*2*sqrt (6)/(2.5*2.5); 
    J455 = ZencoefOSA5 (:,3)*2*sqrt (6)/(2.5*2.5); 
    J5 = sqrt (J05.^2+J455.^2); 
    S5 = M5 + J5; 
    C5 = -J5*2; 
    a5 = 0.5*atan (J455./J05); 
     
    ZencoefOSA5 (:,end+1:end+3) = [S5 C5 a5]; 
    ZencoefOSA5 (:,end+1:end+5) = [MRMS5 M5 J05 J455 J5];  
    M3 = ZencoefOSA3 (:,4)*4*sqrt (3)/(1.5*1.5)-ZencoefOSA3 (:,12)*12*sqrt 
(5)/(1.5*1.5); 
    MRMS3 = 4*sqrt (3)*sqrt (sum (ZencoefOSA3 (:,3:end).^2,2))/(1.5*1.5); 
    J03 = ZencoefOSA3 (:,5)*2*sqrt (6)/(1.5*1.5); 
    J453 = ZencoefOSA3 (:,3)*2*sqrt (6)/(1.5*1.5); 
    J3 = sqrt (J03.^2+J453.^2); 
    S3 = M3 + J3; 
    C3 = -J3*2; 
    a3 = 0.5*atan (J453./J03); 
    ZencoefOSA3 (:,end+1:end+3) = [S3 C3 a3]; 
    ZencoefOSA3 (:,end+1:end+5) = [MRMS3 M3 J03 J453 J3];  
           
     Zernikes = {' Z1-1' ' Z11' ' Z2-2' ' Z20' ' Z22' ' Z3-3' ' Z3-1' ' Z31' ' Z33' ' Z4-4' ' 
Z4-2' ' Z40' ' Z42'... 
           ' Z44' ' RMSAll' ' RMSHigh' ' S' ' C' ' a' ' MRMS' ' M' ' J0' ' J45' ' J'}; 
   flag = xlswrite (' 5 mmZernikeResults',filenames',[' A2:A' num2str (size 
(ZencoefOSA5,1)+1)]); 
   flag = xlswrite (' 5 mmZernikeResults',Zernikes,' B1:Y1'); 
   flag = xlswrite (' 5 mmZernikeResults',ZencoefOSA5,[' B2:Y' num2str (size 
(ZencoefOSA5,1)+1)]); 
    
   flag = xlswrite (' 3 mmZernikeResults',filenames',[' A2:A' num2str (size 
(ZencoefOSA3,1)+1)]); 
   flag = xlswrite (' 3 mmZernikeResults',Zernikes,' B1:Y1'); 
   flag = xlswrite (' 3 mmZernikeResults',ZencoefOSA3,[' B2:Y' num2str (size 
(ZencoefOSA3,1)+1)]); 
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