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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σκέδαση του φωτός αποτελεί εγγενή συνέπεια της διάδοσης του φωτός 

μέσω των οπτικών μέσων με τοπικές διαφοροποιήσεις στο δείκτη διάθλασης. Στον 

οφθαλμό, το φως διαδίδεται μέσα από διαφορετικά οπτικά μέσα, από το δακρυικό 

φιλμ, ως τα στρώματα του αμφιβληστροειδούς. H ενδοφθάλμια σκέδαση είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οπτική απόδοση. Η ταυτόχρονη παρουσία 

τόσο της σκέδασης όσο και των εκτροπών μπορεί να επηρεάζει  με διαφορετικό 

τρόπο την εικόνα του αμφιβληστροειδούς και της όρασης. Σκοπός της εργασίας, είναι 

η αρχική αξιολόγηση ενός πειραματικού πρωτοτύπου για την ταχεία μέτρηση της 

ενδοφθάλμιας σκέδασης, με τη χρήση της μεθόδου οπτικής ολοκλήρωσης. Ελέγχεται 

η ικανότητα του συστήματος να διακρίνει τη διαφορά σκέδασης, μεταξύ ήδη 

βαθμονομημένων φακών σκέδασης. Η αρχή επαληθεύτηκε, αλλά εκκρεμούν 

πρακτικές βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και το σύστημα 

να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές κλινικές εφαρμογές. 

 

SUMMARY 

Scattering of light, is an inherent consequence of the propagation of light 

through optical media with local variations in refractive index. In the eye, the light 

propagates through different optical media, from the tear film, to the layers of the 

retina. Intraocular scattering is an important factor affecting the optical performance. 

The simultaneous presence of both scattering and aberrations may affect in different 

ways the image of the retina and vision. The purpose of the work is the initial 

evaluation of an experimental prototype, for the rapid measurement of intraocular 

scattering, using the method of optical integration. The ability of the system to 

differentiate scattering between already calibrated scattering lenses, is being checked. 

The principle is verified, but there are practical improvements in order to achieve 

better results and the system can be used in future clinical applications. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ενδοφθάλμια σκέδαση, προκαλείται από τη σκέδαση του φωτός στα οπτικά 

μέσα και τη διάχυτη ανάκλαση του φωτός από τα διαφορετικά στρώματα του 

αμφιβληστροειδή. Επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας του αμφιβληστροειδή, 

ρίχνοντας ένα βέλο πάνω στο αμφιβληστροειδικό είδωλο, ειδικά υπό την παρουσία 

μίας ή περισσότερων φωτεινών πηγών, στο κατά τ’άλλα σκοτεινό, οπτικό πεδίο. 

Στόχος της εργασίας, ήταν η αρχική αξιολόγηση της οπτικής συσκευής διπλής 

διέλευσης για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης, με τη χρήση της μεθόδου της 

οπτικής ολοκλήρωσης. Ελέγχεται η ικανότητα του συστήματος να διακρίνει τη 

διαφορά σκέδασης, μεταξύ των ήδη βαθμονομημένων φακών σκέδασης Menicon. 

Επιπλέον, εξετάζεται η συμπεριφορά της κεντρικής και της περιφερικής συνάρτησης 

διασποράς σημείου PSF, κατά την πρόκληση σφάλματος εστίασης στον τεχνητό 

οφθαλμό. 

Η διάταξη, βασισμένη στην αρχή της διπλής διέλευσης, χρησιμοποίησε μια 

εξειδικευμένη πηγή φωτισμού, με χωρική και χρονική διαμόρφωση του φωτός. Η 

πηγή αποτελείται από ομόκεντρους φωτεινούς δίσκους, που προβάλλονταν στον 

αμφιβληστροειδή επιτρέποντας την καταγραφή της PSF για μεγάλες γωνίες, από την 

κορυφή της, έως 13
0
 της οπτικής γωνίας. 

Η παράμετρος της σκέδασης, αναλύθηκε για μικρές και μεγάλες γωνίες για τις 

δύο ομάδες των φακών σκέδασης Menicon (Α και Β), που εισάγουν γνωστή σκέδαση 

στο οπτικό σύστημα του οφθαλμού. Επίσης, περιγράφεται η συμπεριφορά του 

περιφερικού και κεντρικού τμήματος της PSF κατά την πρόκληση defocus στο 

μοντέλο οφθαλμού. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για το οπτικό σύστημα του οφθαλμού και 

αναλυτική περιγραφή των οπτικών μέσων που το αποτελούν. Περιγράφονται 

ιστολογικά οι διαθλαστικές επιφάνειες του οφθαλμού, για να κατανοηθεί η σημασία 

τους ως οπτικά στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού 

ειδώλου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται το φυσικό φαινόμενο της σκέδασης, 

καταλήγοντας στην ανάλυση της ενδοφθάλμιας σκέδασης και των φαινομένων τα 
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οποία τη χαρακτηρίζουν. Τέλος, παρουσιάζονται οι εγγενείς μορφολογικές δομές των 

οπτικών στοιχείων του οφθαλμού, που ενισχύουν τα φαινόμενα της σκέδασης και τα 

καθιστούν πηγές σκέδασης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη μαθηματική περιγραφή της 

ενδοφθάλμιας σκέδασης, μέσω της συνάρτησης θάμβους (CIE  Glare Function) και  

στο ρόλο της συνάρτησης διασποράς σημείου, PSF, στην περιγραφή της ποιότητας 

της εικόνας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις μεθόδους υπολογισμού της 

σκέδασης, στη μέθοδο με διατάξεις διπλής διέλευσης και στη μέθοδο της οπτικής 

ολοκλήρωσης. Υπάρχει δυσκολία στην άμεση μέτρηση της PSF με τη βοήθεια 

παράλληλης δέσμης φωτός (σημειακής πηγής), λόγω της μικρής έντασης του 

σκεδαζόμενου φωτός σε γωνίες μεγαλύτερες από λίγα λεπτά της μοίρας. Για το λόγο 

αυτό αναπτύχθηκε η μεθοδολογία της οπτικής ολοκλήρωσης, όπου προβάλλονται 

στον αμφιβληστροειδή διαδοχικοί δίσκοι ακτίνων θi και καταγράφεται η φωτεινότητα 

στο κέντρο του φωτεινού δίσκου. Έτσι, με γνωστή τη φωτεινότητα στο κέντρο από 

τις πειραματικές μετρήσεις, μπορεί να υπολογιστεί η PSF μετά το διπλό πέρασμα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η οπτική διάταξη διπλής διέλευσης που 

αναπτύχθηκε για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης. Η συσκευή κάνει χρήση 

εξειδικευμένης πηγής φωτισμού. Παρουσιάζεται το οπτικό ηλεκτρονικό μέρος, καθώς 

και το λογισμικό. 

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι μετρήσεις στο μοντέλο οφθαλμού και 

στους πραγματικούς οφθαλμούς. Τέλος, συζητώνται τα συμπεράσματα που 

απορρέουν από την παραπάνω μελέτη. Η αρχή επαληθεύτηκε, αλλά εκκρεμούν 

πρακτικές βελτιώσεις, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και το σύστημα 

να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές κλινικές εφαρμογές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

1.1  ΤΟ  ΟΠΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΟΥ  ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η όραση είναι μία από τις πέντε αισθήσεις, μέσω της οποία γίνεται άμεσα 

αντιληπτός ο εξωτερικός κόσμος. Αισθητήριο όργανο της όρασης είναι ο οφθαλμός. 

Τα οπτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον, στέλνονται μέσω του οπτικού συστήματος 

του οφθαλμού στον εγκέφαλο, όπου πραγματοποιείται ανώτερη νευρωνική 

επεξεργασία, με αποτέλεσμα την οπτική αντίληψη. 

 Το φως από το περιβάλλον εισέρχεται στον οφθαλμό μέσω του κερατοειδούς 

και, σε ένα εμμετρωπικό μάτι, εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή μέσω της 

συνδυασμένης οπτικής ισχύος του κερατοειδούς και του φακού. Μετατρέπεται σε 

νευρικό παλμό που οδεύει μέσω των νευρικών κυττάρων του οπτικού νεύρου στον 

εγκέφαλο. Εκεί, γίνεται η επεξεργασία του σήματος και η αντίληψη της εικόνας. Ο 

εγκέφαλος, συνδυάζει τις εικόνες από τους δύο οφθαλμούς, παρέχοντας καλή 

αίσθηση του βάθους. 

Ο ανθρώπινος οφθαλμός, αποτελεί ένα περίπλοκο οπτικό σύστημα με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η θέση του οφθαλμικού βολβού με το οπτικό νεύρο μέσα 

στον οφθαλμικό κόγχο, του παρέχει προστασία. Επίσης, η κάλυψή του από το 

λιπώδες στρώμα εξασθενεί τους οξείς κραδασμούς. Τα βλέφαρα κλείνουν για 

προστασία από το περιβάλλον. Οι βλεφαρίδες κατακρατούν μικροσκοπικά σωματίδια 

και τα παρεμποδίζουν από το να εισέλθουν στο μάτι. Τα δάκρυα που παράγονται 

συνεχώς από από τους δακρυϊκούς αδένες (lacrimal glands), λιπαίνουν, καθαρίζουν 

και είναι βακτηριοκτόνα. 

Το οπτικό πεδίο διευρύνεται 160
0
 στον οριζόντιο άξονα και 135

0
 στον 

κατακόρυφο άξονα, περίπου. Οι μύες του οφθαλμού επιτρέπουν την ευέλικτη κίνησή 

του  προς όλες τις κατευθύνσεις και σε συνδυασμό με τις κινήσεις της κεφαλής, ο 

περιβάλλοντας χώρος που μπορεί να γίνει αντιληπτός, διευρύνεται κατά πολύ.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

Ο οφθαλμικός βολβός, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, αποτελείται από: 

 Τον ινώδη χιτώνα ( κερατοειδής και σκληρός χιτώνα), που στηρίζει 

και προστατεύει τον οφθαλμό. 

 Τον αγγειώδη ή ραγοειδή χιτώνα (χοριοειδής χιτώνας, ακτινωτό σώμα, 

ίριδα), που είναι υπεύθυνος για την παροχή αίματος, επομένως και 

θρεπτικών συστατικών καθώς και Ο2. 

 Τον αμφιβληστροειδή χιτώνα,  που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια σε 

φωτεινό ερέθισμα. 

 Τον πρόσθιο και οπίσθιο θάλαμο, που περιέχουν το υδατοειδές υγρό. 

 Το φακό, που προσφύεται με τις ίνες της ζηνείου ζώνης στο ακτινωτό 

σώμα. 

 Την κυρίως κοιλότητα του βολβού, που περιέχει το υαλώδες σώμα ή 

υαλώδες υγρό. 

 

Σχήμα 1: Οριζόντια διατομή του δεξιού οφθαλμού 

Τα οπτικά στοιχεία του οφθαλμού, ο κερατοειδής χιτώνας, το υδατοειδές 

υγρό, ο κρυσταλλοειδής φακός και το υαλώδες σώμα, συμβάλλουν στην οπτική ισχύ 

του οφθαλμού και αποτελούν τις κύριες διαθλαστικές του επιφάνειες. Ο κερατοειδής, 

όπως και ο φακός, είναι πρωτοταγείς δομές διάθλασης του ματιού. Και τα δύο έχουν 

δύο βασικές οπτικές ιδιότητες προς το σκοπό αυτό, διαθλαστική ισχύ (διάθλασης του 

φωτός) και διαφάνεια (μετάδοση φωτός). 
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 Κερατοειδής – Σκληρός Χιτώνας 

Ο εξώτερος, ινώδης χιτώνας του ανθρώπινου οφθαλμού είναι ο κερατοειδής 

και ο σκληρός χιτώνας (Σχήμα 2). Και οι δύο είναι μαλακοί συνεκτικοί ιστοί και 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν δομική ακεραιότητα στον οφθαλμό και να 

προστατεύουν τα εσωτερικά συστατικά του οφθαλμού από σωματική βλάβη ή 

τραυματισμούς. Ο διαφανής κερατοειδής καλύπτει το πρόσθιο 1/6 της συνολικής 

επιφάνειας του οφθαλμού, ενώ ο λευκός, αδιαφανής σκληρός χιτώνας καλύπτει τα 

υπόλοιπα 5/6. Η παρουσία ενός υγιούς κερατοειδούς είναι απαραίτητη για την καλή 

όραση καθώς είναι βασικά το παράθυρο του ματιού.   

 

 

Σχήμα 2: Κύρια ανατομικά συστατικά του οφθαλμού με λεπτομερή έμφαση στα 

συστατικά του κερατοειδή και του σκληρού. 

 

Ο σκληρός χιτώνας έχει 0,3 έως 1,35 mm πάχος και είναι ένα άριστο 

παράδειγμα ενός ιστού που είναι φτιαγμένος για βιοχημική  σταθερότητα, καθώς 

είναι σκληρός, ισχυρός και ανθεκτικός. 
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Το φως περνά από το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, με έναν δείκτη διάθλασης 

περίπου 1, μέσω του δακρυϊκού φιλμ στον κερατοειδή. Ο κερατοειδής αποτελείται 

κυρίως από υγρό και πρωτεϊνες και ως εκ τούτου έχει ένα δείκτη διάθλασης 

μεγαλύτερο από τον αέρα, περίπου 1.376. Στον ενήλικο οφθαλμό, ο μέσος 

κερατοειδής έχει μία ακτίνα καμπυλότητας περίπου 7,8 mm, πάχος περίπου 0,25 mm 

κοντά τον οπτικό άξονα και παρέχει περίπου 70% της οπτικής διαθλαστική ισχύος 

του οφθαλμού. Η οπτική δύναμη του κερατοειδούς οφείλεται σε έναν συνδυασμό της 

θετικής ακτίνας καμπυλότητας και του υψηλότερου δείκτη διάθλασης του 

κερατοειδούς από τον περιβάλλοντα αέρα.  

Ο κερατοειδής έχει 540 έως 700 μm πάχος και είναι δομημένος σε πέντε 

βασικά στρώματα, το επιθήλιο, το στρώμα Bowman, το κυρίως στρώμα, τη μεμβράνη 

Descemet και το ενδοθήλιο (Σχήμα 3). Καθένα έχει ευδιάκριτα διαφορετικά δομικά 

και λειτουργικά χαρακτηριστικά. 

  Μια εγκάρσια τομή του κερατοειδή, απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα 3.  

 

Σχήμα 3: Σχηματική αναπαράσταση της ιστολογικής δομής του κερατοειδούς. 

Διακρίνονται το επιθήλιο, η μεμβράνη του Bowman, το στρώμα, η δεσκεμέτιος 

μεμβράνη και το ενδοθήλιο. 
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 Υδατοειδές Υγρό 

Το φως περνά στη συνέχεια μέσω του κερατοειδούς στο υδατοειδές υγρό. 

Επειδή ο δείκτης διάθλασης του υδατοειδούς υγρού είναι κοντά σε εκείνον του 

κερατοειδούς (περίπου 1.336), υπάρχει σχετικά μικρή οπτική επίδραση στο οπίσθιο 

κερατοειδή, στην υδατική διεπαφή.  

Το υδατοειδές υγρό παράγεται από το μη χρωστικοφόρο επιθήλιο του 

ακτινωτού μυός και αποχετεύεται από το αποχετευτικό σύστημα μέσω της γωνίας του 

προσθίου θαλάμου, ενώ έχει την ικανότητα να ανανεώνεται συνεχώς. Η ισορροπία 

μεταξύ της παραγωγής και της αποχέτευσης του υδατοειδούς υγρού έχει σαν 

αποτέλεσμα τη διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 

 Ίριδα 

Στη συνέχεια, το φως συναντά το διάφραγμα του οφθαλμού, την ίριδα. Το  

άνοιγμα που φέρει στο κέντρο της, ονομάζεται κόρη. Η ίριδα ελέγχει την ποσότητα 

φωτός που εισέρχεται στο μάτι και το βάθος εστίασης (με την μείωση της διάμετρου 

της κόρης, αυξάνεται το βάθος εστίασης). Διαθέτει δύο είδη λείου μυός, τους 

κυκλικούς (Circular) ή σφιγκτήρες (constrictor) μύες και τους ακτινωτούς (Radial) ή 

διαστολικούς (dilator) μύες. Όταν διαστέλλεται προκαλεί μυδρίαση της κόρης, 

επιτρέποντας περισσότερο φως να φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Αντίθετα όταν 

συστέλλεται, προκαλεί μύση, εμποδίζοντας φως να φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Η 

χρωστική ουσία στην ίριδα προσδίδει στο μάτι το χρώμα του που διαφέρει για κάθε 

άτομο. 

 

 Φακός 

Το φως κατόπιν εισέρχεται στην πρόσθια επιφάνεια του κρυσταλλικού φακού. 

Η επιφάνεια του κρυσταλλικού φακού έχει ένα δείκτη διάθλασης ελαφρώς 

υψηλότερο από εκείνο του υδατοειδούς υγρού (περίπου 1.386). Η πρόσθια επιφάνεια 

του φακού έχει μία ακτίνα καμπυλότητας περίπου 11mm η οποία προσθέτει στην 

οπτική ισχύ του οφθαλμού. Η οπίσθια επιφάνεια του κρυσταλλικού φακού έχει μία 

ακτίνα καμπυλότητας περίπου -6,50mm. Αν και η οπίσθια επιφάνεια του φακού έχει 
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μια αρνητική ακτίνα καμπυλότητας, εξακολουθεί να είναι μια κυρτή επιφάνεια η 

οποία προσθέτει οπτική ισχύ στο μάτι, και σχετικώς περισσότερη από ότι η πρόσθια 

επιφάνεια του φακού, αφού η οπίσθια επιφάνεια του φακού είναι πιο απότομα 

καμπυλωμένη από την πρόσθια.  

Ο κρυσταλλοειδής φακός έχει ένα διαβαθμιζόμενο δείκτη διάθλασης που 

προοδευτικά αυξάνει, από περίπου 1.362 στην επιφάνεια του φλοιού έως, περίπου, 

1.406 στο κέντρο του πυρήνα του φακού. 

Οι καμπυλότητες της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του φακού (καθώς και 

η κλιμάκωση του δείκτη διάθλασης του φακού) είναι σημαντικές για την οπτική ισχύ 

του οφθαλμού. Και είναι αυτές οι επιφάνειες που αλλάζουν καμπυλότητα για να 

επιτρέψουν την αύξηση της οπτικής δύναμης του φακού και την προσαρμοστική 

ικανότητα του φακού. 

 

Σχήμα 4: Σχηματική αναπαράσταση του οφθαλμού, με μέσες αντιπροσωπευτικές 

τικές για τους δείκτες διάθλασης, τις διαστάσεις και ακτίνες καμπυλότητας των 

διαθλαστικών επιφανειών σε mm. 

Ένα επίπεδο από κυβοειδή κύτταρα, το επιθήλιο του φακού, καλύπτει την 

επιφάνεια του φακού που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον κερατοειδή. Το 

μεγαλύτερο μέρος του φακού αποτελείται από ομόκεντρα στρώματα επιμήκων 

κυτταρικών ινών. Ένα ελαστικό εξωκυτταρικό περίβλημα, η κάψουλα του φακού, η 

οποία εκκρίνεται από τα επιθηλιακά κύτταρα και τις επιφανειακές ίνες, περιβάλλει 

ολόκληρο το φακό. Στον ενήλικο φακό, τα περισσότερα επιθηλιακά κύτταρα και όλα 

τα κύτταρα ινών δεν διαιρούνται. Οι ώριμες κυτταρικές ίνες σταδιακά θάβονται 

βαθύτερα στο φακό ως διαδοχικές γενιές των επιμηκυμένων ινών και 
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διαφοροποιούνται. Με τον τρόπο αυτό ο φακός εξακολουθεί να αυξάνει σε μέγεθος 

και σε αριθμό κυττάρων σε όλη τη ζωή.  

Η μεταβολή στην τάση που εφαρμόζεται στις ίνες της ζηννείου ζώνης, είναι 

υπεύθυνη για τις μεταβολές στην καμπυλότητα του φακού που συμβαίνει κατά τη 

διάρκεια της προσαρμογής, τη διαδικασία κατά την οποία ο φακός εστιάζει σε 

αντικείμενα κοντά ή σε απόσταση. 

Για να διατηρηθεί η διαφάνεια και ένας υψηλός δείκτης διάθλασης, τα 

κύτταρα των φακικών ινών ευθυγραμμίζονται ακριβώς με τους γείτονές τους, έχουν 

ελάχιστο διακυτταρικό χώρο, και συσσωρεύουν υψηλές συγκεντρώσεις των 

κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών. Διατάραξη της ακριβούς οργάνωσης των κυττάρων 

των φακικών ινών ή συσσωμάτωση των πρωτεϊνών στο εσωτερικό τους μπορεί να 

καταστρέψει τη διαφάνεια του φακού - μια διαδικασία γνωστή ως σχηματισμός 

καταρράκτη. 

 

 Υαλώδες Σώμα 

Το υαλώδες σώμα είναι μια διαυγής ζελατινώδης ουσία που αποτελεί περίπου 

80% του όγκου του οφθαλμού και ως εκ τούτου είναι η μεγαλύτερη ενιαία δομή του 

οφθαλμού (Σχήμα 5). Στον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού, οριοθετείται και 

γειτονεύει με το ακτινωτό σώμα, τις ίνες της ζηνείου ζώνης και το φακό. Στο οπίσθιο 

τμήμα του οφθαλμού, το υαλώδες σώμα οριοθετείται και γειτονεύει με τον 

αμφιβληστροειδή. Έχει δομικό-στηρικτικό ρόλο και συμμετέχει στην λειτουργική 

διασύνδεση όλων αυτών των δομών με τις οποίες βρίσκεται σε επαφή. 

Παρόλο που το νερό είναι το κύριο συστατικό του υαλώδους υγρού, το 

κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ του προσδίδουν την ημίρευστη -ιξωδοελαστική-

ζελατινώδη μορφή του, που το διαχωρίζει από το, ομοιογενώς αποτελούμενο από 

νερό, υδατοειδές υγρό. 

Το εξωτερικό τμήμα του υαλοειδούς αποτελεί τον φλοιό. Η πυκνότητα των 

κολλαγόνων ινών στην περιοχή αυτή είναι υψηλή, ιδιαίτερα στα πρόσθια ημιμόρια, 

εκεί που το κολλαγόνο σχηματίζει την πρόσθια υαλοειδική μεμβράνη. Οι ίνες του 

κολλαγόνου συνδέονται με τον αμφιβληστροειδή, στην περιοχή του ακτινωτού 
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κύκλου (pars plana), στην περιοχή της βάσης του υαλοειδούς και στον φακό 

(ligament of Wieger). Το κανάλι του Cloquet περιέχει την εμβρυϊκή υαλοειδική 

αρτηρία και το αρχικό υαλοειδές. Η συνέχεια του υαλοειδούς διακόπτεται στην 

περιοχή της ωχρά και της κεφαλής του οπτικού νεύρου. 

 

Σχήμα 5: Υαλώδες Σώμα. Διακρίνονται το κανάλι του Cloquet και οι περιοχές που το 

υαλοειδές συνδέεται με τον αμφιβληστροειδή και το φακό. 

 

 Αμφιβληστροειδής 

Το φως αφού περάσει μέσα από τον κερατοειδή, το υδατοειδές υγρό, το φακό 

και το υαλοειδές υγρό, εστιάζεται στους φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς. 

Πριν φτάσει στους φωτοϋποδοχείς, το φως πρέπει να περάσει μέσα από μια σειρά 

στιβάδων του αμφιβληστροειδούς (νευρικές ίνες, νευρικά κύτταρα και αιμοφόρα 

αγγεία) τα οποία είναι διαφανή (εκτός από τα αιμοφόρα αγγεία).  

Τα στρώματα του αμφιβληστροειδούς είναι τα εξής: 

 Μελάγχρουν επιθήλιο  RPE  

Ο ρόλος του μελάγχρουν επιθηλίου είναι να φαγοκυτταρώνει τα 

αποβαλλόμενα συστατικά των φωτουποδοχέων, να απορροφά σημαντική ποσότητα 

φωτός που φτάνει στον αμφιβληστροειδή, που διαφορετικά θα επηρέαζε την οπτική 

οξύτητα, να απομακρύνει υγρό από το χώρο μεταξύ και φωτοϋποδοχέων καθώς και 
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να συμμετέχει στην αναγέννηση της πρωτείνης 11-cis ρετινάλης, που είναι 

απαραίτητη για τη μετατροπή του φωτεινού ερεθίσματος σε ηλεκτρικό. 

 Έξω αιματο-αμφιβληστροειδικός φραγμός 

Σε περιπτώσεις τραυματισμού ή φλεγμονής έχει τη δυνατότητα επούλωσης. 

 Στιβάδα των φωτοϋποδοχέων (κωνίων και ραβδίων)  

 Έξω αφοριστική μεμβράνη    

 Έξω πυρηνική στιβάδα  

Περιλαμβάνει τα κυτταρικά σώματα και  τους πυρήνες των φωτοϋποδοχέων.  

 Έξω δικτυωτή (πλεξοειδής) στιβάδα  

Αποτελείται από τις απολήξεις ανάμεσα στους φωτοϋποδοχείς, δίπολους 

νευρώνες και οριζόντια κύτταρα.  

 Έσω πυρηνική στιβάδα  

Περιλαμβάνει πυρήνες και κυτταρικά σώματα των διπόλων κυττάρων καθώς 

και των οριζοντίων, των διαπλεκόμενων και των αμακρινών και των κυττάρων του 

Muller.  

 Έσω δικτυωτή (πλεξοειδής) στιβάδα  

Περιλαμβάνει τις κυτταρικές απολήξεις και τις συνάψεις των διπόλων και των 

γαγγλιακών κυττάρων (των αμακρινών και των διαπλεκόμενων) 

 Στιβάδα των γαγγλιακών κυττάρων  

Αποτελείται από τα κυτταρικά σώματα και τους πυρήνες των γαγγλιακών 

κυττάρων.  

 Στιβάδα των νευρικών ινών  

Αποτελείται από τους νευράξονες των γαγγλιακών κυττάρων. 

  Έσω αφοριστική μεμβράνη  
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Σχήμα 6: Η κατεύθυνση του φωτός μέσα από τις στιβάδες του αμφιβληστροειδή 

[1] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

2.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

 

 

Σκέδαση, ονομάζεται το φυσικό φαινόμενο, κατά το οποίο κινούμενα 

σωματίδια, η ακτινοβολία ή ο ήχος, αποκλίνουν από την τροχιά τους, λόγω μη 

κανονικοτήτων ή μικροσωματιδίων που συναντούν στην πορεία τους. Συγκεκριμένα, 

ο όρος «σκέδαση του φωτός», αναφέρεται στην τυχαία αλλαγή της κατεύθυνσης 

διάδοσης του φωτός, λόγω των ανομοιογενειών του μέσου στο οποίο διαδίδεται.  

Με το φαινόμενο αυτό, περιγράφεται ένα σύνολο από οπτικά φαινόμενα 

(περίθλαση, διάθλαση, ανάκλαση) τα οποία οφείλονται στην αλληλεπίδραση του 

μετώπου κύματος με τα σωματίδια της ύλης και τις ανομοιογένειές της, καθώς το φως 

τη διασχίζει. Στην ουσία η σκέδαση είναι πολλαπλή ανάκλαση, δηλαδή ανάκλαση 

προς όλες τις κατευθύνσεις. 

 

Σχήμα 7: (a) κατοπτρική ανάκλαση, (b) διάχυση- διάχυτη ανάκλαση,  Eugene Hecht, 

Optics 
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Τα είδη των ανομοιογενειών της ύλης, ονομάζονται κέντρα σκέδασης ή 

σκεδαστές και είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Ως σκεδαστές μπορούν να 

θεωρηθούν σωματίδια, σταγονίδια, ατέλειες σε στερεά με κρυσταλλική δομή, 

κύτταρα σε ιστούς, μεταβολές της πυκνότητας σε υγρά. Η επίδραση των σκεδαστών 

στην πορεία του φωτός, μπορεί να περιγραφεί με τη θεωρία της σκέδασης. 

Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης, εξαρτάται από το μέγεθος και το σχήμα 

των σκεδαστών, τη διαφορά στο δείκτη διάθλασης των σκεδαστών από το μέσο στο 

οποίο βρίσκονται και από το μήκος κύματος. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΚΕΔΑΣΗΣ 

Τα δακτυλικά αποτυπώματα στα γυαλιά οράσεως σκεδάζουν το φως. Οι 

σταγόνες βροχής ή οι κηλίδες των υαλοκαθαριστήρων στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου 

καθιστούν την ανάγνωση των σημάτων στο δρόμο δύσκολη. Κατά παρόμοιο τρόπο, 

οι μικρές φυσαλίδες από το ζεστό νερό της βρύσης δίνουν μια θολότητα σε ένα 

ποτήρι νερό και καθιστούν δύσκολο να δούμε τις λεπτομέρειες στο κάτω μέρος του 

ποτηριού. Η εμφάνιση αυξημένης λάμψης γύρω από φωτεινές πηγές, κατά τη 

νυχτερινή όραση, καθιστούν το οπτικό περιβάλλον κατά τη νυκτερινή οδήγηση 

επικύνδυνο. Αυτά είναι όλα παραδείγματα σκέδασης φωτός, που μπορεί να 

αποκρύψουν τις λεπτομέρειες κάθε αντικειμένου.  

 

Εικόνα 1.1: Παράδειγμα αυξανόμενης σκέδασης κατά τη νυκτερινή οδήγηση, 

http://www.oculus.de/us/downloads/dyn/sonstige/sonstige/cquant_straylight.pdf 

http://www.oculus.de/us/downloads/dyn/sonstige/sonstige/cquant_straylight.pdf
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Η σκέδαση και η απορρόφηση είναι τα δύο φυσικά φαινόμενα που 

παρατηρούνται κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη και 

συνεισφέρουν στην ορατή εμφάνιση των αντικειμένων. Κατά την απορρόφηση, η 

ακτινοβολία υπόκειται μερική ή ολική απώλεια ενέργειας κατά την αλληλεπίδρασή 

της με την ύλη.  

 

 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ  

 Ελαστική – Ανελαστική 

Γίνεται διαχωρισμός της σκέδασης σε ελαστική ή ανελαστική, με βάση το εάν 

το φωτόνιο διατηρεί την ενέργειά του ή όχι. Στην ελαστική σκέδαση, το φωτόνιο 

υφίσταται μηδενική (ή πολύ μικρή) ανταλλαγή ενέργειας. Η ενέργειες του 

εισερχόμενου και του εξερχόμενου κύματος είναι ίδιες. Η Η/Μ ακτινοβολία διατηρεί 

το μήκος κύματός της. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η σκέδαση Rayleigh και η 

σκέδαση Mie. Στην ανελαστική σκέδαση, αντιθέτως, παρατηρείται μεταβολή της 

ενέργειας και αλλαγή του μήκους κύματος της Η/Μ ακτινοβολίας. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκουν οι σκεδάσεις Brillouin, Raman, Compton και η σκέδαση των 

ακτίνων X. 

 

 

 Απλή – Πολλαπλή 

Ανάλογα με το είδος της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με τους 

σκεδαστές, η σκέδαση διακρίνεται σε απλή και πολλαπλή. Στην απλή σκέδαση, η 

ακτινοβολία σκεδάζεται από έναν μόνο σκεδαστή κατά τη διάδοσή της. Η θέση του 

σκεδαστή δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, γι’αυτό μελετάται ως ένα τυχαίο 

φαινόμενο, που περιγράφεται από κατανομές πιθανότητας. Στην πολλαπλή σκέδαση, 

οι σκεδαστές είναι πολυάριθμοι και η ακτινοβολία μπορεί να σκεδαστεί πολλές 

φορές. Σε αυτήν την περίπτωση, το φαινόμενο μπορεί να μοντελοποιηθεί και να 

υπολογιστεί η κατανομή της έντασης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, χωρίς τη 
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βοήθεια της στατιστικής. Η τυχαιότητα της αλληλεπίδρασης τείνει να αντισταθμιστεί 

απ’το μεγάλο αριθμό συμβάντων σκέδασης. 

 Σύμφωνη –Ασύμφωνη 

Στην περίπτωση της πολλαπλής σκέδασης, έχει νόημα να γίνει διάκριση της 

σκέδασης σε σύμφωνη (φως λέιζερ) και ασύμφωνη (φως της κοινής λάμπας).  

 Εμπρόσθια Σκέδαση- Οπισθοσκέδαση 

Εμπρόσθια σκέδαση παρατηρείται όταν η γωνία μεταξύ αρχικής και τελικής 

κατεύθυνσης της κίνησης των σκεδαζόμενων σωματιδίων είναι μικρότερη από 90
0
. 

Τα φωτόνια ταξιδεύουν στην ίδια κατεύθυνση με την οποία εισήλθαν. Το ποσοστό 

της οπισθοσκέδασης, αυξάνεται με το μέγεθος των σκεδαστών. 

Οπισθοσκέδαση παρατηρείται όταν η ακτινοβολία σκεδάζεται αντίθετα 

απ’την κατεύθυνση απ’την οποία εισήλθε.  

 Σκέδαση Rayleigh, Σκέδαση Mie, γεωμετρική Σκέδαση (Τρεις κατηγορίες με 

βάση την παράμετρο α του σκεδαστή) 

Η παράμετρος α του σκεδαστή, ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας του 

σκεδαστή (πDp) προς το μήκος κύματος (λ) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας  

α = πDp/ λ 

Όταν το μέγεθος του σκεδαστή είναι μικρότερο απ’το μήκος κύματος, τότε 

α<<1 και έχουμε σκέδαση Rayleigh. Όταν οι διαστάσεις του σκεδαστή είναι 

συγκρίσιμες με το μήκος κύματος α = 1, τότε έχουμε σκέδαση Mie. Όταν το μέγεθος 

του σκεδαστή είναι πολύ μεγαλύτερο απ’το μήκος κύματος, α >> 1, τότε έχουμε 

γεωμετρική σκέδαση. 

 

ΣΚΕΔΑΣΗ RAYLEIGH 

Η κλασική θεωρία της σκέδασης του φωτός προήλθε από τον Rayleigh και 

ονομάζεται θεωρία Rayleigh. Η θεωρία Rayleigh εφαρμόζεται σε μικρά σωματίδια. 

Με τον όρο μικρά σωματίδια, εννοούμε σωματίδια των οποίων το μέγεθος είναι πολύ 

μικρότερο από το μήκος κύματος του φωτός που σκεδάζεται. Για τη διάμετρο του 
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σκεδαστή ισχύει ότι d<=λ/10. Το σχήμα του δεν είναι σημαντικό και μπορεί να 

θεωρηθεί ως ομογενής σφαίρα ισοδύναμου όγκου.  

 

Σχήμα 8: Σκέδαση του προσπίπτοντος φωτός από ένα σωματίδιο σε διάλυμα ή σε 

κενό. 

Η ένταση Ι του σκεδαζόμενου φωτός από μικρό σωματίδιο μιας δέσμης μη 

πολωμένου φωτός με μήκος κύματος λ και ένταση Ι0, είναι: 

 

Όπου,  

 R η απόσταση από το σωματίδιο,  

 θ η γωνία σκέδασης, n ο δείκτης διάθλασης του σωματιδίου και d η διάμετρος 

του σωματιδίου.  

 Η γωνιακή κατανομή της σκέδασης, καθορίζεται από τον όρο 1+cos
2
θ και 

είναι συμμετρική. 

 

 

ΣΚΕΔΑΣΗ MIE 

Η σκέδαση Mie περιγράφει τη σκέδαση της Η/Μ ακτινοβολίας από σωματίδια 

(ομογενείς σφαίρες) με διάμετρο συγκρίσιμη ή μεγαλύτερη απ’το μήκος κύματος. Ο 

δείκτης διάθλασης, το μέγεθος και το σχήμα των σκεδαστών παίζει σημαντικό ρόλο. 

Η θεωρία βρίσκει εφαρμογή σε σφαίρες και με κάποιες τροποποιήσεις σε ελλειψοειδή 

και σφαιροειδή. Το μοντέλο του Mie για τη σκέδαση, δίνει ως λύσεις εν γένει 

πολύπλοκες συναρτήσεις. 
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ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ 

Η θεωρία της ανώμαλης περίθλασης ανήκει στην κατηγορία της σκέδασης 

Mie και προσεγγίζει ικανοποιητικά τη σκέδαση του φωτός στον κερατοειδή. Είναι 

ακριβής όταν nσκεδ = nμέσου.  

Το προσπίπτον επίπεδο μετώπου κύματος μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται 

από οπτικές ακτίνες που η καθεμιά διανύει το δικό της μονοπάτι. Οι ακτίνες που 

χτυπάνε το σωματίδιο και αυτές που περνάνε κατά μήκος του, δημιουργούν δύο 

διαφορετικά φαινόμενα, ανάκλαση και διάθλαση, ή περίθλαση. 

Οι ακτίνες που χτυπούν την επιφάνεια του σωματιδίου ανακλώνται και 

διαθλώνται μερικώς. Το φως που διαθλάται μπορεί να εξέλθει από το σωματίδιο μετά 

από μία ακόμα διάθλαση. Το φως που ανακλάται από το σωματίδιο και αυτό που 

εξέρχεται έχοντας διέλθει απ’το εσωτερικό του, συνεισφέρουν στην συνολική 

σκέδαση. Το ποσοστό της ενέργειας που απορροφάται ή σκεδάζεται, η γωνιακή 

κατανομή και η πόλωση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας εξαρτάται από τη μορφή και 

τη σύνθεση του σωματιδίου και την κατάσταση της επιφάνειάς του. 

Οι ακτίνες που περνούν κατά μήκος του σωματιδίου σχηματίζουν ένα επίπεδο 

μέτωπο κύματος απ’το οποίο ένα τμήμα του λείπει. Το μέγεθος και το σχήμα του 

καθορίζεται απ’τη γεωμετρική σκιά του σκεδαστή. Αυτό το ημιτελές μέτωπο κύματος 

σύμφωνα με την αρχή του Huygens δημιουργεί φαινόμενα περίθλασης, 

δημιουργώντας σε μεγάλες αποστάσεις την κατανομή έντασης Fraunhofer. Η 

κατανομή της περίθλασης εξαρτάται από το μέγεθος και τη μορφή του σκεδαστή. 

Η ανάκλαση/ διάθλαση και η περίθλαση είναι δύο φυσικά φαινόμενα 

ξεχωριστά λόγω της εξάρτησής τους από τη φύση του σωματιδίου αλλά και την 

γωνιακή κατανομή της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας. 

Κρατώντας σταθερό το μέγεθος του σωματιδίου και μειώνοντας το μήκος 

κύματος η κατανομή σκέδασης λόγω ανάκλασης και διάθλασης θα προσεγγίζει όλο 

και περισσότερο την κατανομή που προβλέπεται από τη γεωμετρική οπτική. Η 

κατανομή περίθλασης θα περιορίζεται σε στενό αλλά μεγάλης έντασης λοβό γύρω 

απ’τη διεύθυνση διάδοσης. Η συνολική κατανομή σκέδασης θα αποτελείται από δύο 

μέρη ένα πολύ στενό και πολύ έντονο λοβό (λόγω περίθλασης) και μια λιγότερο 
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έντονη ακτινοβολία προς όλες τις κατευθύνσεις που εξαρτάται από τις ιδιότητες του 

σκεδαστή. [2,3,4,5] 
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2.2   ΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ 

 

Ο όρος «σκέδαση» χρησιμοποιείται για την περιγραφή πληθώρας – 

θεμελιωδώς διαφορετικών –φαινομένων με κύριο χαρακτηριστικό την τυχαιότητα. Ως 

σκέδαση του φωτός στον οφθαλμό, περιγράφεται το συνδυασμένο φαινόμενο της 

τυχαίας αλλαγής της κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός, λόγω των τοπικών μικρο- 

ανομοιογενειών των οπτικών μέσων του οφθαλμού, καθώς και της διάχυσης του 

φωτός στους ιστούς των τοιχωμάτων. 

Η σκέδαση που εκδηλώνεται είτε ως οπτικά μετρούμενο μέγεθος, είτε ως 

επίπτωση στη λειτουργική όραση (π.χ. απώλεια αντίθεσης, θάμβος), είναι 

αποτέλεσμα του συνδυασμού των ακόλουθων φαινομένων (Σχήμα 9): 

 Σκέδαση στα οπτικά μέσα, κυρίως στον κερατοειδή και το φακό και λιγότερο 

στο υδατοειδές και το υαλώδες (a). 

 Διάχυση στα στρώματα του βυθού, μετά το νευροαισθητήριο 

αμφιβληστροειδή και ιδιαίτερα στο χοριοειδή (b). 

 Μερική διαφάνεια του τοιχώματος του οφθαλμού (c). 

 Πολλαπλές ανακλάσεις στο εσωτερικό του οφθαλμού (d). 

 

Σχήμα 9: μηχανισμοί σκέδασης 

Στο μέσο φυσιολογικό οφθαλμό η συνολική σκέδαση είναι περίπου ισομερώς 

καταμερισμένη στα οπτικά (a) και στη διαχυση στους ιστους των τοιχωμάτων (b),(c) 

και (d). Οι μηχανισμοί (b),(c) και (d) περιορίζονται δραστικά από τη μελανίνη του 
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μελαχρώου επιθηλίου. Ως αποτέλεσμα, οι ανοιχτόχρωμοι οφθαλμοί χαρακτηρίζονται 

– κατά κανόνα- από εντονότερη σκέδαση σε σχέση με τους σκουρόχρωμους. 

Οι μηχανισμοί αυτοί, έχουν σαν αποτέλεσμα, η συνάρτηση διασποράς σημείου του 

οφθαλμού, να έχει ένα περιφερικό μέρος από διάχυτο φως το οποίο περιγράφεται 

κατά βάση με στατιστικούς όρους και εμπειρικούς τύπους προερχόμενους από 

πειραματικά δεδομένα [7,7] 

Η σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλμό μπορεί να προκαλέσει θαμπή όραση, 

απώλεια χρωμάτων και αντίθεσης. Ωστόσο, η σκέδαση επηρεάζει ελάχιστα την 

ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης. Αυτό προκύπτει από τις επιδόσεις σε ψυχοφυσικό 

τεστ για τη μέτρηση της CSF (του contrast sensitivity) με τη χρήση μικρών στόχων. 

Είναι αλήθεια ότι η σκέδαση μειώνει την φωτεινή αντίθεση του ειδώλου που 

προβάλλεται στον αμφιβληστροειδή. Έτσι αυξημένη σκέδαση σημαίνει χαμηλότερη 

ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης. Μόνο που η μείωση της ευαισθησίας φωτεινής 

αντίθεσης είναι πολύ μικρότερη από την αύξηση της σκέδασης. Πενταπλάσια αύξηση 

σκέδασης σημαίνει μείωση της ευαισθησίας της φωτεινής αντίθεσης μόνο κατά 20%. 

Με άλλα λόγια η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εμπεριστατωμένος τρόπος μέτρησης του ποσού του σκεδαζόμενου φωτός. 

Επίσης, υπάρχει μικρή σχέση μεταξύ σκέδασης και οπτικής οξύτητας . Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η σκέδαση καθορίζεται σε μεγάλες γωνίες ( 1o - 90o) ενώ η 

οπτική οξύτητα καθορίζεται από τις εκτροπές του φωτός σε μικρές γωνίες ( < 0.1o). 

Για παράδειγμα βάζοντας έναν +2 φακό μπροστά από οφθαλμό, η οπτική του 

οξύτητα θα μειωθεί, ενώ η τιμή του σκέδασης θα παραμείνει πρακτικά η ίδια. Από τη 

άλλη βάζοντας ένα θαμπό φίλτρο μπροστά από οφθαλμό, θα αυξηθεί δραματικά η 

τιμή της σκέδασης, ενώ η οπτική του οξύτητα μετά βίας θα μειωθεί [8,9] 
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2.3 ΠΗΓΕΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟ 

 

Η ελαστική σκέδαση του φωτός, συμβαίνει όταν το μέτωπο κύματος διέρχεται 

από μέσα με ανομοιογενή δείκτη διάθλασης. Δεδομένου ότι το υδατοειδές υγρό και 

το υαλώδες σώμα έχουν ομογενή δείκτη διάθλασης, συμπεραίνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του σκεδαζόμενου φωτός συμβαίνει στον κερατοειδή, το φακό 

και τον αμφιβληστροειδή. Για ένα νεαρό υγιή ανοιχτόχρωμο οφθαλμό, το συνολικό 

ποσό σκέδασης οφείλεται κατά το 1/3 στον κερατοειδή , κατά το 1/3 στον φακό και 

κατά το 1/3 στην ίριδα, τον σκληρό και τον αμφιβληστροειδή. Οι αναλογίες αλλάζουν 

ανάλογα με την ηλικία και τον χρωματισμό της ίριδας. 

 

Σχήμα 10: οι κύριες πηγές σκέδασης στον οφθαλμό 

Πηγή: http://www.oculus.de/us/downloads/dyn/sonstige/sonstige/cquant_straylight.pdf 

 

Κερατοειδής  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο κερατοειδής είναι ένας διαφανής ιστός, 

που επιτρέπει την ελεύθερη διάδοση της Η/Μ ακτινοβολίας στην περιοχή του ορατού. 

Τεχνικά μιλώντας, δεν είναι απόλυτα διαφανής. Η σύνθεσή του από λεπτές ίνες 

κολλαγόνου, μέσα σε μια υδατώδη μήτρα γλυκοζαμινογλυκανών και οι ατέλειες της 

διάταξης των ινών αυτών, καθώς και των κερατοκυττάρων, σκεδάζει ένα μικρό 

ποσοστό, περίπου το 10% του φωτός που προσπίπτει, και δημιουργεί μια ελαφριά 

http://www.oculus.de/us/downloads/dyn/sonstige/sonstige/cquant_straylight.pdf
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θολερότητα. Αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα ελάττωμα, σε αντίθεση με τα οπτικά 

συστήματα, όπως κάμερες και τηλεσκόπια. Ωστόσο, οι "ατέλειες" αυτές της 

κερατοειδικής δομής είναι αυτές που επιτρέπουν την επούλωση.  

Συγκεκριμένα, οι ίνες κολλαγόνου, είναι διατεταγμένες σχηματίζοντας ένα 

πλέγμα, με μέση απόσταση μεταξύ τους τέτοια ώστε η καταστρεπτική συμβολή του 

φωτός που σκεδάζεται, να συμβαίνει προς όλες τις κατευθύνσεις εκτός της 

κατεύθυνσης διάδοσης. 

Η διαφάνεια του κερατοειδή, μπορεί να αλλοιωθεί από παθολογικές 

καταστάσεις. Στην περίπτωση που παρατηρείται οίδημα του κερατοειδούς, λόγω της  

απώλειας μεγάλου αριθμού ενδοθηλιακών κυττάρων,  το ενδοθήλιο δεν αντλεί 

αρκετό νερό από το στρώμα του κερατοειδούς προς τον πρόσθιο θάλαμο και έτσι ο 

βαθμός ενυδάτωσης του κερατοειδή αλλάζει, επηρεάζοντας τη διαύγειά του. Επίσης, 

πηγές σκέδασης είναι και ο αυξημένος αριθμός κερατοκυττάρων, καθώς και οι 

συνθήκες αυξημένης πίεσης, που μπορούν να αλλοιώσουν τη διαφάνεια του 

κερατοειδή.  

Τέλος, οι επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής οδηγούν σε αυξημένη 

μετεγχειρητική σκέδαση, στην περίπτωση επιπλοκών. Η θόλωση συνδέεται με τους 

μηχανισμούς επούλωσης που αναπτύσσονται μετά τις επεμβάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν 

είναι ο κανόνας.  Σε μελέτες που μετρήθηκε η σκέδαση σε ασθενείς πριν υπβληθούν 

σε επέμβαση  PRK ή LASIK και ένα μήνα μετά, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική μεταβολή στις τιμές της μετρούμενης σκέδασης. [22, 23] 

 

Ίριδα – Σκληρός Χιτώνας  

 

Η ίριδα και ο σκληρός χιτώνας, δεν είναι τελείως διαφανή. Ανάλογα το 

μέγεθος του χρωματισμού, το φως που πέφτει στην ίριδα και τον σκληρό θα διαδοθεί 

και θα συμβάλλει στην λάθος διάδοση του φωτός που θα φτάσει στον 

αμφιβληστροειδή. Αυτή η συμβολή θα είναι χαμηλή για σκουρόχρωμα μάτια, αλλά 

αξιοσημείωτη για ανοιχτόχρωμα. 
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Φακός 

Ο φακός του οφθαλμού αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες λεπτές ίνες (κάθε 

μια δεσμίδα διαυγούς διαλύματος πρωτεΐνης) που συσκευάζονται στενά. Ο ζωντανός 

φακός προσθέτει συνεχώς εξωτερικά ίνες και στιβάζει παλιά κύτταρα στον πυρήνα 

του σε όλη τη ζωή, τελικά αυξάνοντας τον όγκο του κατά έναν παράγοντα 3 στον 

γηραιότερο οφθαλμό. Ο δείκτης διάθλασης των ινών διαφέρει από εκείνον στα λεπτά 

διαστήματα μεταξύ των ινών. Έτσι, ο νέος φακός σκεδάζει περίπου 20% του 

προσπίπτοντος φωτός.  

Υπάρχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα για τη δομή των ινών του φακού. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο φακός μπορεί να τραυματιστεί, 

συμπεριλαμβανομένης της φλεγμονής από ασθένειες μέσα στο μάτι, από αμβλύα 

χτυπήματα, από περιόδους υποσιτισμού, δηλητηριάσεις και οσμωτική διαταραχή από 

συστηματικές νόσους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το τμήμα του φακού που θα 

πλήττεται κατά τη στιγμή του τραυματισμού ή της ασθένειας χάνει διαφάνεια. Αυτό 

το θολό τμήμα μπορεί επίσης να είναι άμορφο σε πάχος. Ωστόσο, σε ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα, νέα διαφανή στρώματα καλύπτουν και συμπιέζουν τα θολά, 

λειαίνουν και μειώνουν τη θόλωση που ήταν αποτέλεσμα της ζημίας. Έτσι, το 

σύστημα layering των ινών είναι απαραίτητο για το μηχανισμό αυτο-επιδιόρθωσης 

του φακού. 

Τα ιστολογικά και οπτικά χαρακτηριστικά του φακού, δεν παραμένουν 

αναλλοίωτα στο χρόνο. Παρατηρούνται αλλαγές στην ακτίνα καμπυλότητας της 

πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας,  στο πάχος του φακού, στον δείκτη διάθλασης, 

στην ελαστικότητα και την ευκαμψία του. Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι ο 

περιορισμός της προσαρμοστικής ικανότητας και συνεπώς η εμφάνιση πρεσβυωπίας. 

Η ωρίμανση του φακού επιφέρει αλλαγές στον δείκτη διάθλασης του φακού και στην 

διάταξη των φακικών ινών, ενισχύοντας τα φαινόμενα σκέδασης.  

Κύρια πηγή σκέδασης στο φακό είναι ο καταράκτης που εμφανίζεται λόγω 

ηλικίας, μετά από τραύμα ή λόγω παθολογικών καταστάσεων, όπως ο διαβήτης, 

μεταβολικές παθήσεις και κληρονομικά σύνδρομα. Σε κάθε είδος καταράκτη 

(πυρηνικό, φλοιώδη, οπίσθιο υποκαψικό), ο φακός χάνει τη διαφάνειά του, αυξάνεται 

η οπτική πυκνότητα, γίνεται θολερός και σκληρός. Επίσης, έχει αναφερθεί μείωση 

στη φωτεινότητα και στην ανάλυση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. 
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Η ενδοφθάλμια σκέδαση μπορεί να υποβαθμίσει σοβαρά την ποιότητα της 

εικόνας του αμφιβληστροειδούς. Στα μάτια που πάσχουν από πρώιμα συμπτώματα 

καταρράκτη αυτό μπορεί να παράγει οπτικές διαταραχές, ακόμη και αν η οπτική 

οξύτητα παραμένει φυσιολογική. Αυτό έχει σημαντικές πρακτικές επιπτώσεις. Για 

παράδειγμα, ο βέλτιστος προγραμματισμός μιας χειρουργικής επέμβασης καταρράκτη 

πρέπει να προσδιορίζεται από τη στιγμή κατά την οποία η οπτική δυσλειτουργία που 

προκαλείται από τον καταρράκτη επηρεάζει τις συνήθεις καθημερινές 

δραστηριότητες. Η υποκειμενικότητα  σε αυτόν τον ορισμό έχει δρομολογήσει την 

ανάπτυξη μιας ποικιλίας μεθόδων για την ταξινόμηση των καταρρακτών, που μπορεί 

να επιτρέψει μια κάπως τυποποιημένη διαδικασία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει συναίνεση σχετικά με την πλέον κατάλληλη τεχνική για την πρόβλεψη των 

οπτικών διαταραχών που σχετίζονται με την διαβάθμιση του καταρράκτη. [10] 

 

Αμφιβληστροειδής 

Στην πραγματικότητα, το μάτι έχει άμυνα στην κανονική σκέδαση φωτός. Για 

παράδειγμα, η διπλοθλαστική ικανότητα των ινών του κολλαγόνου στον κερατοειδή, 

σε συνδυασμό με τη διπλοθλαστικότητα του βοθρίου, μπορεί να αντισταθμίσει 

κάποιο ενοχλητικό θάμβος που προκαλείται από τη σκέδαση του φωτός, μέσω μιας 

διαδικασίας γνωστής ως καταστροφική συμβολή.  

Ο αμφιβληστροειδής έχει τρεις άμυνες εναντίον των επιπτώσεων της 

υποβάθμισης της εικόνας από το σκεδαζόμενο φως. Για να εκτιμήσουμε μία από τις 

άμυνες, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ότι δεν σκεδάζονται όλα τα χρώματα (μήκη 

κύματος) εξίσου. Τα μικροσκοπικά συστατικά του ιστού του ματιού σκεδάζουν το 

μπλε φως 16 φορές περισσότερο από το κόκκινο φως. Αυτό το φως παράγει 

λιποφουσκίνη- που προκαλείται από κυτταρική τοξικότητα σε in vitro πειράματα. 

Έχει επίσης προταθεί ως παθολογικός μηχανισμός για σχηματισμό καταρράκτη και 

βλάβη του αμφιβληστροειδούς. Γυαλιά με κίτρινο φίλτρο μειώνουν τη χρωματική 

εκτροπή και οξύνουν την εικόνα του αμφιβληστροειδούς μειώνοντας τον αριθμό των 

μηκών κύματος που χτυπούν τον αμφιβληστροειδή. Ωστόσο, ένα κίτρινο φίλτρο 

κάνει τον ουρανό να φαίνεται γκρι αντί για μπλε. Αυτό το φαινόμενο, αν και 

αφύσικο, ενισχύει την αντίθεση των αντικειμένων όπως φαίνονται από τον ουρανό. 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν επαρκή στοιχεία για να αποδείξουν ή να διαψεύσουν 
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τον ισχυρισμό ότι ένα κίτρινο IOL θα αποτρέψει ή να επιβραδύνει την εκφύλιση της 

ωχράς κηλίδας.  

Κατά συνέπεια, μια άμυνα που μπορεί να μειώσει το σκεδαζόμενο μπλε φως 

θα ήταν δυσανάλογα χρήσιμη. Όλη  η υπερευαίσθητη περιοχή του βοθρίου και το 

άμεσο περιβάλλον του είναι η ωχρά κηλίδα. Η ωχρά κηλίδα (με κίτρινη χρωστική 

ουσία) είναι αποτελεσματική στην απορρόφηση του διάχυτου μπλε φωτός, 

εμποδίζοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος από την υποβάθμιση της αμφιβληστροειδικής 

εικόνας. 

Η δεύτερη άμυνα που χρησιμοποιείται από τον αμφιβληστροειδή 

περιλαμβάνει την τοποθέτηση των ραβδίων και των κωνίων. Κάθε ραβδίο ή κωνίο, 

λειτουργεί όπως ένας οδηγός φωτός. Για να εισέλθει στον οδηγό, το φως πρέπει να 

εισαχθεί από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Είναι ενδιαφέρον ότι, το κανονικά 

εστιασμένο φως εισέρχεται σε ένα φωτουποδοχέα σε μια διαφορετική γωνία από ό, τι 

το σκεδαζόμενο φως. Οι φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδούς έχουν 

κατευθυντικότητα έτσι ώστε να λαμβάνουν το φως που εστιάζεται, αλλά όχι το 

σκεδαζόμενο φως. Οι Stiles και Crawford αναγνώρισαν το γεγονός ότι το ανθρώπινο 

οπτικό σύστημα έχει μειωμένη ευαισθησία σε ακτίνες φωτός που εισέρχονται κοντά 

στην άκρη της κόρης σε σύγκριση με εκείνες που εισέρχονται κεντρικά. Αυτό το 

αποτέλεσμα, που αναφέρεται ως ψυχοσωματικό φαινόμενο Stiles-Crawford, είναι το 

αποτέλεσμα του προσανατολισμού των φωτοϋποδοχέων, οι οποίοι κατευθύνουν κατά 

προτίμηση τις κεντρικές ακτίνες στον αμφιβληστροειδή πιο αποτελεσματικά από τις 

περιφερειακές ακτίνες. 

Το σκούρο καφέ της χρωστικής ουσίας του χρωστικοφόρου επιθήλιου του 

αμφιβληστροειδούς και του χοριοειδούς χιτώνος απορροφά τυχόν σκεδαζόμενο φως 

που έχει περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή και εμποδίζει την οπισθοσκέδασή 

του, η οποία θα αντηχούσε μεταξύ των γειτονικών φωτοϋποδοχέων. Καμία από αυτές 

τις άμυνες δεν είναι τέλεια, αλλά όλες εργάζονται για τη μείωση της ενόχλησης που 

προκαλεί το σκεδαζόμενο φως. Τα βλέφαρα μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ότι 

μπλοκάρουν τις πηγές θάμβους. [1] 

 Ο αμφιβληστροειδής, αποτελείται από στιβάδες που έχουν διαφορετικές 

ιδιότητες απορρόφησης και σκέδασης. Ένα ποσοστό του φωτός σκεδάζεται από τα 

αγγεία (τριχοειδή αγγεία). Το μελάχρουν επιθήλιο, έχει υψηλή απορροφητικότητα 
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που παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση και εξαρτάται από το χρώμα του ματιού. Ο 

χοριοειδής είναι η στιβάδα με τη μεγαλύτερη σκέδαση. Η σκέδαση προκαλείται από 

αλληλεπιδραση του φωτός με τα μόρια της μελανίνης. Από την καμπύλη για το 

φάσμα απορρόφησης της μελανίνης, φαίνεται ότι η σκέδαση στον χοριοειδή είναι 

μεγαλύτερη για τα κόκκινα μήκη κύματος. Ο σκληρός χιτώνας ανακλά το φως. 

Τα αποτελέσματα της σκέδασης, μπορούν να γίνουν εντονότερα, όταν η 

όραση είναι ήδη χαμηλή λόγω παθολογίας του αμφιβληστροειδή όπως για 

παράδειγμα η εκφύλιση της ωχράς ή το γλαύκωμα.[1,15,16,17] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΗΜΕΙΟΥ PSF  

 

Οι οπτικές ατέλειες του οπτικού συστήματος του ανθρώπινου οφθαλμού, 

θέτουν όρια στην εστίαση του φωτός  και συνεπώς στην εικόνα του παρατηρούμενου 

αντικειμένου. Η θεωρητική κατανομή που αντιστοιχεί στην εικόνα της σημειακής 

πηγής στο χώρο του αντικειμένου στον αμφιβληστροειδή, είναι η συνάρτηση 

διασποράς σημείου (PSF Point Spread Function).  

 

Σχήμα 11: Ο σχηματισμός της PSF (κατανομή της έντασης της φωτεινότητας του 

ειδώλου σημειακής πηγής)  (Eugene Hecht, Optics) 

Η PSF μιας σημειακής πηγής σε ένα τέλειο οπτικά σύστημα, χωρίς εκτροπές 

αλλά μόνο με την παρουσία περίθλασης, θα είναι ένα airy pattern, το οποίο 

υπολογίζεται από την θεωρία περίθλασης του Fraunhofer. Το σχέδιο περίθλασης, το 

airy pattern στον αμφιβληστροειδή, αποτελείται από έναν κεντρικό φωτεινό δίσκο 

που περιβάλλεται από ομόκεντρους κύκλους σκοτεινούς και φωτεινούς, που 

εναλλάσσονται.  

Η ενέργεια του airy pattern πέφτει στο 50% σε γωνία 0,514 λ / D. Το πλήρες 

πλάτος της συνάρτησης διασποράς σημείου PSF στο μισό μέγιστο του ύψους, δίνεται 

από την σχέση:  FWHM  = 1.029 * λ /D (rad). 
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Σχήμα 12: Η PSF στο χώρο 

Πηγή: http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/tutorial/part1/turb.html 

Ο πυρήνας του Airy Pattern, μέχρι το πρώτο ελάχιστο, αποκαλείται Airy Disk 

και περιέχει περίπου το 86% του συνολικού φωτός στην εικόνα. Οι πρώτοι τρεις 

σκοτεινοί δακτύλιοι παρατηρούνται σε (γωνίες σε σχέση με τον οπτικό άξονα) 

ακτίνες 1,22, 2,23, και 3,24 * λ / D, αντίστοιχα. 

Παρόλο που η πηγή μπορεί να είμαι σημειακή , το είδωλο της δεν είναι. Αντι- 

θέτως, η PSF είναι διευρυμένη. Αυτό οφείλεται στις εκτροπές του μετώπου κύματος, 

στην περίθλαση από την κόρη και στην σκέδαση. Ο βαθμός της «εξάπλωσης» της 

PSF ενός σημειακού αντικειμένου, είναι ένα μέτρο της ποιότητας του οπτικού 

συστήματος. 

Η διακριτική ικανότητα του οπτικού συστήματος, ορίζεται από τη μικρότερη 

οπτική γωνία υπό την οποία δύο σημειακές πηγές μπορούν να διαχωριστούν. Όταν 

δύο σημειακές πηγές, πλησιάσουν αρκετά, οι PSF τους στο επίπεδο του ειδώλου, θα 

υπερκαλύπτονται. Σύμφωνα με το κριτήριο Rayleigh, πρέπει το μέγιστο της μίας PSF 

να βρίσκεται στο ελάχιστο της άλλης, ώστε να μπορεί να γίνει η διάκριση των 

εικόνων. Αυτό συμβαίνει, για γωνία θ, 

θ = 1.22 * λ /D (rad),  όπου, D η κορική διάμετρος 

Η PSF φέρει, στην ουσία, όλη την πληροφορία για την ποιότητα απεικόνισης 

του οφθαλμού. Παρέχει την πιο άμεση ποιοτική πληροφορία για την ποιότητα της 

εικόνας. Τα οπτικά (οι οπτικές εκτροπές, συμπεριλαμβανομένων των διαθλαστικών 

σφαλμάτων) καθορίζουν το κεντρικό τμήμα της PSF, ενώ η σκέδαση του φωτός 

καθορίζει κυρίως την περιφέρεια - μεγαλύτερες γωνίες. 
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Σε ένα τέλειο οπτικά σύστημα, η PSF καθορίζεται από τη διάμετρο της κόρης 

και το μήκος κύματος της εισερχόμενης ακτινοβολίας. Μαθηματικά, η PSF προκύπτει 

από την οπτική Fourier. Η ένταση του PSF δίνεται από τη σχέση: 

 

Όπου,  

J1, η συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης,  

d, η διάμετρος της κόρης και  

k, με k= 2π/λ, ο κυματαριθμός για το μήκος κύματος λ 

Από αυτή τη συνάρτηση περιγράφεται το airy pattern. 

Το αμφιβληστροειδικό είδωλο ενός εκτεταμένου αντικειμένου είναι απλά μια 

συνολική άθροιση από όλα τα PSF μεμονωμένων σημείων του ειδώλου και έτσι, η 

PSF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση της οπτικής ποιότητας του 

ματιού για οποιοδήποτε είδωλο. Το είδωλο ενός πολύπλοκου αντικειμένου μπορεί να 

περιγραφεί ως η συνέλιξη του αντικειμένου και της PSF. Συγκεκριμένα, η κατανομή 

της έντασης της φωτεινότητας του ειδώλου Ι(x,y), είναι η συνέλιξη του PSF με την 

κατανομή της έντασης φωτεινότητας του αντικειμένου. Έτσι, με γνωστή την PSF, 

μπορούμε να υπολογίσουμε το είδωλο οποιουδήποτε αντικειμένου στο χώρο των 

συχνοτήτων. 

 

Σχήμα 13 : H εικόνα του ειδώλου είναι αποτέλεσμα της συνέλιξης του αντικειμένου 

και της PSF, http://en.wikipedia.org/wiki/Point_spread_function 
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Η PSF υπολογίζεται με βάση τις γεωμετρικές και οπτικές ιδιότητες του 

οφθαλμού που εκφράζονται συλλογικά από τις εκτροπές του μετώπου κύματος. 

Συνήθως, τα κλινικά όργανα που μετρούν τις εκτροπές του μετώπου κύματος, τις 

εκφράζουν σε σχέση με ένα επίπεδο μέτωπο κύματος, συνεπώς, εκφράζουν τις 

εκτροπές για την μακρινή όραση. Ωστόσο, για τα κοντινά αντικείμενα η σωστή 

σύγκλιση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Η PSF είναι μια κανονικοποιημένη συνάρτηση. Αυτό μαθηματικά εκφράζει 

το γεγονός ότι δεν χάνεται ούτε παράγεται φως κατά τη διαδικασία απεικόνισης, αλλά 

ανακατανέμεται σύμφωνα με το σχήμα της PSF. Η PSF είναι γενικά μη συμμετρική 

εκ περιστροφής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαφορετική υποβάθμιση της ποιότητας 

της εικόνας σε διαφορετικούς προσανατολισμούς. 

Ένα σύστημα με στενό PSF μπορεί αποτελεσματικά να μεταφέρει υψηλότερες 

χωρικές συχνότητες. Οι εκτροπές (και τα διαθλαστικά σφάλματα) διευρύνουν την 

PSF και περιορίζουν την απόδοση του συστήματος, ειδικά σε υψηλές χωρικές 

συχνότητες. Η σκέδαση (η οποία γίνεται σημαντική με το γήρας) προσφέρει κυρίαρχα 

στην εξάπλωση της PSF, αφαιρώντας ενέργεια από την κεντρική περιοχή της- 

βαλλιστικό μέρος- και κατανέμοντάς την στην περιφέρεια, δημιουργώντας άλω- 

περιοχές από 1
0
-90

0
 που αποτελούν το 10% του συνολικού ποσού του φωτός.[2] 

 

3.2  CIE Glare Function 

 

Η CIE glare function (1999) είναι η συνάρτηση που δίνει την πλήρη PSF του 

ανθρώπινου οφθαλμού και περιλαμβάνει παραμέτρους του οφθαλμού, όπως η ηλικία 

και ο χρωματισμός της ίριδας. Προτάθηκε από τους Vos και Van den Berg και έγινε 

δεκτή από την Commission Internationale d’ Eclairage (CIE). Η καμπύλη του 

σχήματος (Σχήμα 14), είναι η πρότυπη καμπύλη θάμβους της διεθνούς επιτροπής 

φωτισμού (CIE) και έχει βασιστεί σε ανάλυση ψυχοφυσικών δεδομένων. 

Επισημαίνεται ότι απεικονίζεται ο λογάριθμος της PSF και ότι οι κεντρικές 10
0
 της 

PSF μπορεί να αντιστοιχούν σε διακύμανση που εκτείνεται σε 8 τάξεις μεγέθους. 
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Δύο διαφορετικές ζώνες της PSF που προκαλούνται από διαφορετικούς 

μηχανισμούς, μελετώνται με διαφορετικές μεθόδους και έχουν διαφορετική 

λειτουργική σημασία για την ποιότητα της όρασης. 

Μπορεί κανείς να φανταστεί την συνολική PSF του οφθαλμού ως την 

επαλληλία -ή την συνύπαρξη- ενός κεντρικού πυρήνα (για παράδειγμα 0- 30 arcmin) 

που καθορίζεται από τις γεωμετρικές ιδιότητες του οφθαλμού (δηλαδή το διαθλαστικό 

σφάλμα και τις εκτροπές) και ένα περιφερικό τμήμα που καθορίζεται από τις 

ιδιότητες των οπτικών μέσων του οφθαλμού (ως υλικά), δηλαδή τη σκέδαση. Η 

διαφορετική σημασία των δύο περιοχών για την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού 

ειδώλου και την όραση, ομαδοποιούνται στο παραπάνω Σχήμα 13. 

 

Σχήμα 14: Η πρότυπη καμπύλη θάμβους της διεθνούς επιτροπής φωτισμού (CIE) 

Στους φυσιολογικούς οφθαλμούς, η σκέδαση δεν θεωρείται ότι υποβαθμίζει 

σημαντικά την ποιότητα της όρασης. Γίνεται αντιληπτή μόνο υπό κατάλληλες 

συνθήκες (π.χ. όταν παρατηρούμε μια έντονη φωτεινή πηγή σε σκοτεινό περιβάλλον, 

όπου το σκεδαζόμενο φως δημιουργεί μια άλω. Τα χωρικά χαρακτηριστικά – η 

γωνιακή κατανομή – αυτής της άλω καθορίζονται εν πολλοίς από τις στατιστικές 

ιδιότητες των μικροσκοπικών ανομοιογενειών των ιστών του οφθαλμού.  
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Η γωνιακή κατανομή της έντασης του σκεδαζόμενου φωτός, πολύ συχνά 

προσεγγίζεται με χρήση μιας σχέσης αντίστροφου τετραγώνου της γωνίας σκέδασης 

θ, που είναι γνωστή ως νόμος των Stiles- Holladay:  

PSF ~ 1/ θ
2
 

Συχνά, βασισμένοι στη σχέση Stiles – Holladay, η τιμή της PSF σε δεδομένη 

γωνία, πολλαπλασιάζεται με το τετράγωνο της γωνίας θ, για να προκύψει μια 

ποσότητα, η λεγόμενη παράμετρος σκέδασης S, ως δείκτης της έντασης της 

σκέδασης ( ή του ισοδύναμου φωτισμού, όταν γίνεται ψυχοφυσική μέτρηση). 

S = PSF(θ) * θ
2
 

Συμφωνά με την καμπύλη CIE, η σκέδαση παίζει ρόλο μόνο για γωνίες από 1-

100
ο

 , η οπτική οξύτητα για 1’ της μοίρας (0.02
ο
), ενώ η ευαισθησία φωτεινής 

αντίθεση για γωνίες από 0.06
ο
- 0.33

ο 
      [7,7,12]

  

 

 
 

 

Σχήμα 15: Ο άξονας x είναι η γωνία όρασης σε μοίρες, ενώ ο άξονας y είναι η PSF σε 

λογαριθμικές μονάδες [sr-1]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1  ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 

ΟΦΘΑΛΜΟ  

 

Πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες έχουν προταθεί για να εκτιμηθεί το ποσό 

της σκέδασης στον ανθρώπινο οφθαλμό που βασίζονται τόσο σε υποκειμενικές, 

ψυχοφυσικές μεθόδους, όσο και σε αντικειμενικές, οπτικές προσεγγίσεις. Οι οπτικές, 

αφορούν την άμεση μέτρηση της Η/Μ ακτινοβολίας που σκεδάζεται, με κάμερες και 

αισθητήρες φωτός. Στις ψυχοφυσικές μεθόδους, επιτυγχάνεται η μέτρηση έμμεσα, 

αφού ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα της παρουσίας διάχυτου σκεδαζόμενου φωτός, 

το οποίο μειώνει την αντίθεση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. 

 

ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Οι πιο τυποποιημένες και τεκμηριωμένες ψυχοφυσικές διαδικασίες που έχουν 

σχεδιαστεί ειδικά για τη ποσοτικοποίηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης του φωτός 

είναι, η άμεση μέθοδος αντιστάθμισης (compensation method) (van den Berg, 1986) 

και η μέθοδος σύγκρισης αντιστάθμισης (compensation comparison method) 

(Franssen, Coppens et al. 2006). Και οι δύο μέθοδοι βασίζονται στην αρχή της 

ισοδύναμης φωτεινότητα που προκαλείται από ένα έντονο φως που αναβοσβήνει. Ο 

εξεταζόμενος καλείται να ανταποκριθεί στη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα ενός 

αντικειμένου ελέγχου που αναβοσβήνει σε αντίθετη φάση.  

Στη μέθοδο αντιστάθμησης (compensation method), μία δακτυλοειδής πηγή 

που αναβοσβήνει, καταλαμβάνει γωνία περίπου 7
0
, δημιουργώντας ένα έντονο φως 

σαν πέπλο που αναβοσβήνει. Ένα κυκλικό πεδίο δοκιμής που τοποθετείται στο 

κέντρο του δακτυλίου, έχει ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αναβοσβήνει σε αντίθετη 

φάση από αυτήν του φωτεινού δακτυλίου. Ο εξεταζόμενος καλείται να ρυθμίσει τη 

φωτεινότητα του αντικειμένου δοκιμής για να μηδενιστεί το flickering. Η 

φωτεινότητα που απαιτείται για το μηδενισμό του flickering είναι ίση με το έντονο 

φως που παράγεται από το σκεδαζόμενο φως στις 7
0
.  
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Στη μέθοδο σύγκρισης αντιστάθμισης (compensation comparison), το κεντρικό 

πεδίο δοκιμής μοιράζεται σε δύο ημικύκλια με διαφορετική ποσότητα φωτός να 

παρουσιάζεται σε κάθε μισό. Η ψυχοσωματική διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά 

από απαντήσεις υποχρεωτικής επιλογής, όπου ο εξεταζόμενος επιλέγει το ημικύκλιο 

με το ισχυρότερο flickering. Το ισοδύναμο φωτεινότητας εκτιμάται μέσω της 

προσαρμογής μιας κατάλληλης ψυχομετρικής συνάρτησης με τις απαντήσεις των 

εξεταζομένων. Η μέθοδος σύγκρισης αντιστάθμισης έχει χρησιμοποιηθεί σε 

πολυάριθμες μελέτες (van den Berg, Franssen et al, 2009, Guber, Bachmann, et al, 

2011). Ένας περιορισμός των ψυχοφυσικών μεθόδων, είναι η πιθανή πολυπλοκότητα 

των δοκιμασιών που πρέπει να εκτελεστούν για ορισμένους εξεταζόμενους [11]. 

 

ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Έχουν αναπτυχθεί διατάξεις απλής ή διπλής διέλευσης για την μέτρηση της 

ενδοφθάλμιας σκέδασης.  Η διαδικασία μέτρησης, σε αντίθεση με τις ψυχοφυσικές 

μεθόδους, δεν απαιτεί την ενεργή συμμετοχή του εξεταζόμενου, πράγμα πολύ 

σημαντικό στην κλινική πράξη, όπου οι μετρήσεις πραγματοποιούνται κατά βάση σε 

ηλικιωμένους ασθενείς με καταράκτη. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 

Δεδομένου του ότι η PSF περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και από τη 

σκέδαση και από τις εκτροπές, είναι μια μακρά ιστορία η προσπάθεια να καταγραφεί 

άμεσα σε ζωντανό οφθαλμό. Η τεχνική της διπλής διέλευσης, βασίζεται στην 

προβολή μιας σημειακής πηγής πάνω στον αμφιβληστροειδή και την καταγραφή της 

εικόνας που ανακλάται μετά από διπλό πέρασμα μέσα από τον οφθαλμό. Καθώς η 

PSF απεικονίζεται από τα οπτικά του ματιού, η προκύπτουσα εικόνα μετά το διπλό 

πέρασμα είναι η αυτοσυσχέτιση του PSF (Artal, et al. 1995). Με βάση αυτή την 

προσέγγιση, η μέτρηση της σκέδασης του φωτός μέσα στο μάτι μπορεί να γίνει 

αναλύοντας την ένταση που καταγράφεται στο περιφερικό τμήμα της διπλής 

διέλευσης PSF, σε σχέση με τη συνολική ένταση.  
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Στην ανάλυση εικόνων διπλής διέλευσης από μια σημειακή πηγή στηρίχθηκαν 

και οι Artal P et al. (2011), ώστε να προτείνουν ένα νέο αντικειμενικό δείκτη 

σκέδασης (OSI)  που θα χρησιμεύει στην ταξινόμηση ασθενών με καταρράκτη. Αυτή 

η διαδικασία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις πρότυπες 

τρέχουσες μεθόδους για τη βελτίωση του προγραμματισμού των εγχειρήσεων 

ασθενών με  καταρράκτη.  

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 

16: 

 

Σχήμα 16 : Σχηματική αναπαράσταση του οργάνου 

Μια υπέρυθρη δίοδος λέιζερ ευθυγραμμίζεται (CL) και αφού περάσει το 

άνοιγμα εισόδου (P1), εισέρχεται στο μάτι. Μετά την αντανάκλαση στον 

αμφιβληστροειδή και το διπλό πέρασμα μέσα από τα οπτικά μέσα του οφθαλμού, το 

φως που αντανακλάται σε ένα διαχωριστή δέσμης και περνά το άνοιγμα εξόδου (P2), 

καταγράφεται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

Για την έρευνα, επιλέχθηκε ένας πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένης μιας 

ομάδας υγιών νέων οθφαλμών ως ομάδα ελέγχου, όπως και ασθενείς που έχουν 

διαγνωστεί με καταρράκτη. Για κάθε οφθαλμό, έχουν καταγραφεί εικόνες του 

αμφιβληστροειδούς μετά από τη διπλή διέλευση μιας σημειακής πηγής. Σε κάθε 

ασθενή, προσδιορίσθηκε ένας αντικειμενικός δείκτης σκέδασης (OSI), ως ο λόγος της 

εντάσεως σε μία έκκεντρη θέση της εικόνας, προς το κεντρικό τμήμα. Ο δείκτης 

αυτός παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πόσο επηρεάζει την όραση η εμπρόσθια  

σκέδαση. Δεδομένου ότι, οι εικόνες του αμφιβληστροειδούς μετά από διπλή διέλευση 
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επηρεάζονται από αμφότερες τις οφθαλμικές εκτροπές και την ενδοφθάλμια σκέδαση, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση για να δείξει το εύρος της συνεισφοράς των εκτροπών 

στον δείκτη OSI.        [10] 

 

Σχήμα 17: Εικόνες διπλής διέλευσης για 4 διαφορετικούς ασθενείς (1
0
), με 

διαφορετικά επίπεδα καταράκτη και η προτεινόμενη κατηγοριοποίησή τους με βάση 

το δείκτη OSI 

Εναλλακτικές οπτικές μέθοδοι έχουν προταθεί με βάση την ανάλυση των 

εικόνων του Purkinje (Bueno, De Brouwere et al 2007), ή δυναμικές μετρήσεις 

σκέδασης φωτός (Ansari Datiles 1999. Datiles, Ansari et al 2008), αλλά οι μέθοδοι 

αυτές αναλύουν οπισθοσκεδαζόμενο φως και όχι το φως από την εμπρόσθια σκέδαση. 

Ο κύριος περιορισμός αυτής της τεχνικής προκύπτει από την εξαιρετικά 

ευρεία δυναμική περιοχή του PSF στον ανθρώπινο οφθαλμό, που δημιουργεί εγγενείς 

δυσκολίες στην απεικόνιση τόσο των κεντρικών και των περιφερειακών περιοχών της 

PSF, ταυτόχρονα. Πρακτικά, οι εντάσεις φωτός που έχουν σκεδαστεί, είναι πάνω από 

το επίπεδο θορύβου μόνο για σχετικά μικρές γωνίες γύρω από την κορυφή της 

εικόνας. Αυτό περιορίζει την ανάλυση του διάχυτου φωτός από τις εικόνες κεντρικά 

σε μερικά δέκατα του λεπτού της μοίρας.  

Ένας επιπλέον περιορισμός απορρέει από το γεγονός ότι καθώς η εικόνα στον 

αμφιβληστροειδή αναλύεται, διάχυτο φως από βαθύτερα στρώματα (όπως του 

χοριοειδούς) μπορεί να ερμηνευθεί ως σκεδαζόμενο φως στα οπτικά και να οδηγήσει 

σε υπερεκτίμηση του οπτικού PSF για αυτές τις γωνίες. Η επίδραση αυτή είναι 

λιγότερο σημαντική όταν χρησιμοποιούν μικρότερα μήκη κύματος (Lopez-Gil και 

Artal 1997), αφού το σκεδαζόμενο φως είναι ιδιαίτερα εξασθενημένο και 

περιορίζεται λόγω της αυξημένης απορρόφησης της αιμοσφαιρίνης. 
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4.2  ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ EΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ PSF 

 

Οι οπτικές διατάξεις, που ανιχνεύουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

αφού πρώτα περάσει δύο φορές μέσα από τις οπτικές δομές του οφθαλμού, 

στηρίζονται στην αρχή της διπλής διέλευσης. Μια παράλληλη δέσμη φωτός (που έχει 

υποστεί χωρική και χρονικη διαμόρφωση), με τη βοήθεια συστήματος φακών, 

εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή. Η εστιασμένη κατανομή, λειτουργεί ως 

δευτερογενής πηγή ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία που ανιχνεύεται τελικά, έχει 

διανύσει τα οπτικά του οφθαλμού, δύο φορές. Η ένταση της σκεδαζόμενης 

ακτινοβολίας, εκτιμάται αναλύοντας περιφερικά τμήματα της PSF και συγκρίνοντας 

τη φωτεινότητα στις περιοχές αυτές σε σχέση με το κέντρο της PSF. 

Μια νέα οπτική διατάξη που αξιοποιεί την αρχή της διπλής διέλευσης, 

χρησιμοποιήθηκε από τους Ginis, Pérez, Bueno & Artal, με στόχο την άμεση, ακριβή 

και in vivo, μέτρηση της επίδρασης της ενδοφθάλμιας σκέδασης. Σκοπός των Ginis et 

al (2012), είναι να αναπτυχθεί μια νέα οπτική μεθοδολογία για την ανασυγκρότηση 

της περιφερικής περιοχής της PSF στο ζωντανό ανθρώπινο οφθαλμό.  

Η διερεύνηση των περιφερικών περιοχών της PSF, που κυμαίνονται από 1-10 

μοίρες, έχει γίνει με ψυχοφυσικές μεθόδους.  Η νέα μέθοδος ξεπερνά τα όρια των 

υφιστάμενων οπτικών τεχνικών, ενσωματώνοντας εκτεταμένες πηγές φωτός που 

απεικονίζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή και την ανάλυση εικόνας για την 

ανοικοδόμηση της PSF σε μεγάλες γωνίες. Με αυτόν τον τρόπο περισσότερο φως 

μπόρεσε να χρησιμοποιηθεί για να φωτίσει τον αμφιβληστροειδή και η επίδραση της 

σκέδασης του φωτός μπόρεσε να υπολογιστεί, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 

το εξαιρετικά υψηλό δυναμικό εύρος της PSF. Αποδείχθηκε ότι το νέο αυτό μέσο και 

η νέα διαδικασία μέτρησης είναι σε θέση να μετρήσουν την ένταση της ενδοφθάλμιας 

σκέδασης του φωτός σε μεγάλες γωνίες. 

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 

18  
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Σχήμα 18: Πειραματική εγκατάσταση. Όπου, S: πηγή φωτός, C: σκόπευση του φακού F: 

πράσινο φίλτρο, D: διαχυτήρας, LCOS: χωρικός διαμορφωτής φωτός υγρών κρυστάλλων P: 

γραμμικός πολωτής, L1-L6: φακοί, D1 και D2: Διαφράγματα, BS: διαχωριστές δέσμης, 

υπολογιστής, φωτογραφική μηχανή κόρης, FS: διακόπτης πεδίου. 

Στο πρώτο πέρασμα, το φως περνά τους φακούς L1, L2 και L3, εισέρχεται 

στον οφθαλμό και η εικόνα του διευρυμένου αντικειμένου σχηματίζεται στον 

αμφιβληστροειδή. Το διάφραγμα  D1 είναι συζευγμένο με το επίπεδο της κόρης του 

ματιού (από τους φακούς L2 και L3) και ως εκ τούτου έχει τον έλεγχο  του τμήματος 

της κόρης που χρησιμοποιείται για την προβολή του αντικειμένου.  

Στο δεύτερο πέρασμα, η εικόνα του δίσκου από τον αμφιβληστροειδή 

αποτυπώνεται σε κάμερα CCD (EMCCD Luca, Andor, Ηνωμένο Βασίλειο) μέσω του 

διαχωριστή δέσμης BS και τους φακούς L4, L5 και L6. Το διάφραγμα D2 είναι 

συζευγμένο με το επίπεδο της κόρης από τους φακούς L4 και L5 και ελέγχει το 

τμήμα του κόρης που χρησιμοποιείται για απεικόνιση του αμφιβληστροειδή.  

Τα D1 και D2 είναι εκτοπισμένα εγκάρσια μεταξύ τους, έτσι ώστε ένα 

διαφορετικό τμήμα της κόρης να χρησιμοποιείται για προβολή (πρώτο πέρασμα) και 

εγγραφή (δεύτερο πέρασμα). Οι δύο επιμέρους οπές έχουν διάμετρο ίση με το 2 mm 

και τα κέντρα τους είναι διαχωρισμένα από 4 mm (δηλαδή τουλάχιστον 6mm κόρης 

απαιτείται για την απόκτηση εικόνας για τη συγκεκριμένη πειραματική διαμόρφωση). 

Όταν τα δύο υποανοίγματα χωρίζονται χωρικά στο επίπεδο της κόρης, η 

οπισθοσκέδαση από τον κερατοειδή και το φακό αφαιρείται από τις καταγεγραμμένες 
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εικόνες του αμφιβληστροειδούς. Χωρίς αυτή τη στρατηγική, το φως από τις 

αντανακλάσεις του πρόσθιου τμήματος θα υποβαθμίσει όλες τις καταγεγραμμένες 

εικόνες, ακυρώνοντας την όλη διαδικασία. 

Μετά από κατάλληλη βαθμονόμηση και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας σε 

τεχνητό οφθαλμό, η μέθοδος εφαρμόστηκε σε φυσιολογικούς πραγματικούς 

οφθαλμούς. Η κόρη του ματιού ήταν ευθυγραμμισμένη με τη βοήθεια μιας κάμερας 

κόρης. Για κάθε εικόνα, ο χρόνος έκθεσης ήταν 300ms και το άτομο είχε τη 

δυνατότητα να ανοιγοκλείνει τα μάτια του μεταξύ των εικόνων. Μετρήθηκαν τα 

μάτια τριών εθελοντών. Δύο από αυτούς μετρήθηκαν 5 και 9 φορές αντίστοιχα, ώστε 

να εξεταστεί η επαναληψημότητα της μεθόδου στα ανθρώπινα μάτια. Ένας από 

αυτούς φορούσε δύο διαφορετικούς φακούς σκέδασης Menicon. 

 

Σχήμα 19: (α) Οι διαφορές στις PSF δύο νέων υγιών εθελοντών, (β) η αλλαγή στην 

PSF ενός εκ των εθελοντών που χρησιμοποίησε φακό επαφής με επιπρόσθετη 

σκέδαση 

Στο Σχήμα 19, φαίνονται οι διαφορές στις PSF δύο νέων υγιών εθελοντών. Το 

σύστημα ήταν ικανό να διακρίνει τις διαφορές στη σκέδαση μεταξύ δύο υγιών 

οφθαλμών. Στο δεύτερο διάγραμμα, είναι φανερή η αλλαγή στην PSF ενός εκ των 

εθελοντών που χρησιμοποίησε φακό επαφής με επιπρόσθετη σκέδαση.   

Το PSF μετά από διπλή διέλευση υπολογίσθηκε για γωνία 5,25
0
 για το μοντέλο 

οφθαλμού και για τους πραγματικούς οφθαλμούς κάτω από διαφορετικά επίπεδα 

σκέδασης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 20). 

Για το μοντέλο οφθαλμού, το PSF έχει πολύ μικρή τιμή, κοντά στο 0, πράγμα που 
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αντιπροσωπεύει τις αντανακλάσεις και το διάχυτο φως στην διάταξη και το δωμάτιο. 

[12,18] 

 

 

Σχήμα 20 : PSF μετά από διπλή διέλευση για γωνία 5,25
0
, για το μοντέλο οφθαλμού 

και για τους πραγματικούς οφθαλμούς κάτω από διαφορετικά επίπεδα σκέδασης 
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4.3  ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Η βασική ιδέα που εφαρμόζεται από τους Ginis et al (2012), είναι η προβολή 

εκτεταμένων πηγών (ομόκεντροι δίσκοι) στον αμφιβληστροειδή και η απεικόνιση 

αυτών των δίσκων, σε μια διάταξη διπλής διέλευσης. Η εικόνα που καταγράφεται 

είναι η συνέλιξη του προβαλλόμενου δίσκου με την αυτοσυσχέτιση του PSF του 

ματιού υπό έρευνα.  

Υποθέτοντας ότι ο δίσκος πριν τη συνέλιξη, έχει μια ομοιόμορφη ένταση ίση 

με Io και εκτείνεται πάνω στον αμφιβληστροειδή σε μια οπτική γωνία ίση με θ (rad), 

η ένταση στο κέντρο του δίσκου, όπως καταγράφεται στο επίπεδο της κάμερας 

δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

                                    Ic(θ) = Io                              ( 1) 

 

Όπου,  

 Ic(θ): η ένταση στο κέντρο του δίσκου (η οποία εξαρτάται από την ακτίνα του 

δίσκου που προβάλλεται) και  

 PSFdp(φ): το PSF του ματιού μετά τη διπλή διέλευση.  

Όσον αφορά την Εικόνα 1- Σχήμα 18, η τιμή αυτή είναι, επίσης, ίση με την 

επιφάνεια του ολοκληρώματος του PSF μέσα σε κύκλο radiusθ. Υποθέτοντας ότι το 

ολοκλήρωμα του PSF (είτε με ένα μοναδικό πέρασμα της διπλής διέλευσης) για θ = 

π/2 είναι ίσο με μονάδα, μπορεί να αποδειχθεί ότι η κεντρική ένταση ενός άπειρου 

δίσκου είναι ίση με Io.  

Σε μια πειραματική κατάσταση όπου η ανάλυση επεκτείνεται σε διάφορες 

μοίρες (δηλαδή περίπου 10 μοίρες), είναι μια λογική προσέγγιση για να υποθέσουμε 

ότι ουσιαστικά όλη η ενέργεια του PSF λαμβάνεται υπόψη και, συνεπώς, όλες οι 

μετρήσεις του IC μπορούν να κανονικοποιηθούν σύμφωνα με το μεγαλύτερο 

διαθέσιμο δίσκο. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα μοντέλα της PSF 

στο ανθρώπινο μάτι (van den Berg, Hwan et al, 1993?. Vos και van den Berg, 1999).  

Ως εκ τούτου εξίσωση (1) γίνεται απλά 

Ic (θ ) =           (2) 
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Όπου, Ic(θ) είναι η κανονικοποιημένη ένταση σε σχέση με την κεντρική 

ένταση του μεγαλύτερου δίσκου. Φυσικά, το ΙC σε αυτήν την περίπτωση παίρνει τιμές 

μεταξύ 0 και 1. 

 

Σχήμα 21: Ένας ενιαίος δίσκος απεικονίζεται μέσα από ένα σύστημα με μία εκ περιστροφής 

συμμετρική PSF που περιλαμβάνει σκέδαση. Η ένταση στο κέντρο του δίσκου δίνεται από την 

εξίσωση (2). Το Ic είναι επίσης ίσο με το κλάσμα της ενέργειας του PSF που περιβάλλεται από έναν 

κύκλο με ακτίνα ίση με την ακτίνα του δίσκου. 

Στην προτεινόμενη προσέγγιση, μια σειρά από δίσκους με την αύξηση της 

γωνίας (θ) που κυμαίνεται 0,18 έως 8,1 μοίρες προβάλλονται στον αμφιβληστροειδή. 

Εάν το Ic είναι γνωστό πειραματικά, τότε η PSF μπορεί να ανακτηθεί από την 

εξίσωση (2) με τη λήψη της παραγώγου της ως προς θ. 

 

PSFdp(ϑ ) =                (3) 

 

Τέλος, η PSF του συστήματος θα πρέπει να ανακτηθεί από τη διπλή διέλευση 

της PSF, θεωρώντας την ως αυτοσυσχέτιση της PSF και υποθέτοντας περιστροφική 

συμμετρία: 

 

PSF =F
-1

 [ ]     (4) 

 

Όπου,  

 F ο μετασχηματισμός Fourier και  

 F
-1

 o αντίστροφος μετασχηματισμό Fourier 

Δύο διαφορετικές μέθοδοι μπορούν να ακολουθηθούν για την επεξεργασία 

των πειραματικών δεδομένων του IC (ή του ακτινικού ολοκληρώματος της PSF):  

 Μια άμεση μέθοδος, είναι η προσέγγιση της παραγώγου στην εξίσωση 

3 με πεπερασμένες διαφορές: 
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PSFdp (θn) = (1/2πθn) (Ic (θi +1) - IC (θi)) / (θi +1 - θi )    (5) 

όπου θi είναι οι ακτίνες των διαδοχικών δίσκων και θn = (θi +1 + θi) / 2 

 Εναλλακτικά, μία κατάλληλη συνάρτηση μπορεί να προσαρμοστεί στα 

δεδομένα της IC και η παράγωγός της μπορεί στη συνέχεια να 

αξιολογηθεί αναλυτικά. Μια κατάλληλη συνάρτηση για Ic μπορεί να 

βρεθεί χρησιμοποιώντας ένα από τα γνωστά μοντέλα (JK, van den 

Berg et al. 1993) για το θάμβος και με τη χρήση της Εξίσωσης (2). 

 Δεδομένου ότι τα δεδομένα αντιστοιχούν σ’ ένα μικρό γωνιακό εύρος, 

χρησιμοποιείται μια απλοποιημένη power law συνάρτηση για την προσέγγιση της 

PSF: 

PSF (θ) = (1 - α) PSFdl + α (b / (θ + θo) 
n
)    (6) 

όπου PSFdl είναι η PSF χωρίς περίθλαση (υπολογίζεται με βάση τα ανοίγματα 

του συστήματος και κανονικοποιείται ακτινωτά στο 1),  

α, είναι ένας συντελεστής της σκέδασης,  

θo, μια αυθαίρετη μικρή γωνία (για να αποφευχθεί η μοναδικότητα στο θ = 0),  

n, είναι περίπου 2 και  

β, είναι ένας συντελεστής εξομάλυνσης, έτσι ώστε ο νόμος της σκέδασης να 

κανονικοποιείται  ακτινικά  (∫0 
π/2

 2πθ (b /(θ + θo) 
n
) dθ= 1). 

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση αυτής της μορφής μπορεί να εφαρμοστεί για 

την αριθμητική προσέγγιση τόσο για το μονό, όσο και για το διπλό πέρασμα του PSF 

του ματιού σε σχέση με την σκέδαση. Το μικρό μέρος της γωνίας αυτού του μοντέλου 

κυριαρχείται από ένα Airy μοτίβο (σύμφωνα με τη χρήση μικρών διαφραγμάτων στην 

πειραματική μας διάταξη). Το περιφερικό μέρος αυτού του τύπου είναι μια γενίκευση 

του τύπου (ηλικίας-προσαρμοσμένο-) Stiles- Holladay (Vos και van den Berg, 1999). 

Με τις κατάλληλες προσαρμογές των παραμέτρων a, n και θo, αυτός ο τύπος παράγει 

(σχεδόν) ταυτόσημες αριθμητικές τιμές με άλλες συναρτήσεις στη βιβλιογραφία για 

το φάσμα των γωνιών που αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της οπτικής ολοκλήρωσης (0 

– 9 μοίρες). 

Για πρακτικές εφαρμογές, η τιμή της PSFdp σε μια συγκεκριμένη γωνία (π.χ. 

5 μοίρες), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέτρο της έντασης του σκεδαζόμενου 

φωτός στο μάτι. Η τιμή αυτή μπορεί να υπολογιστεί όπως στην εξίσωση (5), 

προσεγγίζοντας την παράγωγο με την κλίση της γραμμικής συνάρτησης που 

τοποθετείται σε μια περιοχή γωνιών: [12,18] 

                   PSFdp(θo) = κλίσηθo / 2πθo                                              (7) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΗΓΗΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μια νέα οπτική συσκευή για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης 

αναπτύχθηκε. Η λειτουργία της βασίζεται στην αρχή της διπλής διέλευσης και στην 

προηγούμενη εμπειρία με εκτεταμένες πηγές φωτός. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται 

μία χωροχρονικά διαμορφωμένη ορατή πηγή φωτός. Περιλαμβάνει τέσσερις 

ομόκεντρους δακτυλίους και αποτελείται από 97 LED πράσινου φωτός υψηλής 

φωτεινότητας (530 ± 10nm). Τα LED που αντιστοιχούν σε κάθε δακτύλιο 

διαμορφώνονται σε διαφορετικές συχνότητες με εύρος από 1 έως 3 kHz.  

Η ειδικά σχεδιασμένη πηγή προβάλλεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και 

αφού το φως περάσει δύο φορές μέσα από τα οπτικά στοιχεία του οφθαλμού, 

ανιχνεύεται το ανακλώμενο φως,  που αντιστοιχεί στις κεντρικές 15 arcmin της 

εικόνας του αμφιβληστροειδούς. Η  επεξεργασία του σήματος στο χώρο Fourier, έχει 

ως αποτέλεσμα την ανίχνευση της σκέδασης του φωτός σε τρεις γωνιακούς τομείς, 

εύρους από 1 έως 12 μοίρες (0,5
0
-2

0
, 3

0
-5

0
 και 6

0
-12

0
 της οπτικής γωνίας). 

 

ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (HARDWARE) 

Πηγή  

Για την πηγή φωτός χρησιμοποιήθηκαν Philips Lumiled LXML-PM01 1W 

LEDs (Σχήμα 22). Πρόκειται για LED υψηλής ισχύος, τα οποία απαιτούν 1A στα 

3.4V και δημιουργούν φωτεινότητα έως και 160lm. Ως σχεδιαστικό κριτήριο 

αποφασίστηκε να δημιουργηθούν ομάδες από LEDs. Κάθε ομάδα έχει 8 LED 

(μερικές ομάδες έχουν 7). Συνολικά υπάρχουν 70 LEDs, τα οποία απαιτούν 14Α στα 

50V flickering. 
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Σχήμα 22: Philips Lumiled LXML-PM01 1W LEDs και οι διαστάσεις τους σε 

mm/inch 

Η φωτεινή πηγή έχει 6 δακτυλίους (Σχήμα 23) και διαιρείται σε 4 

διαφορετικές ζώνες που διαχωρίζονται μεταξύ τους από τοιχώματα. 

  

Σχήμα 23: Η φωτεινή πηγή 

Στον Πίνακα 1, φαίνονται οι αριθμοί των LEDs για κάθε δακτύλιο. 

Πίνακας 1 

 RING1 RING2 RING3 RING4 RING5 RING6 

LEDs 1 5 14 16 23 30 
 

Η πηγή φωτός χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές γωνίες πάνω στον αμφιβληστροειδή. Κάθε ζώνη αναβοσβήνει στη 

συχνότητά της. Στόχος είναι, με τη χρήση μετασχηματισμού Fourier, να αναλυθούν 
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και να διαχωριστούν αυτά τα σήματα. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται λεπτομερείς 

πληροφορίες για κάθε ζώνη. 

Πίνακας 2 

 ZONE1 ZONE2 ZONE3 ZONE4 

Diameter 3 10 20 50 

Angle cor. on 
Retina 

0.85° 0.85°-2.81° 2.81°-5.65° 5.65°-13.65° 

Flickering 
Frequency 

483 Hz 769Hz 1077Hz 1791Hz 

 

Η διάρκεια της δειγματοληψίας και της έκθεσης του σήματος είναι 300 ms. 

Για το πρώτο διάστημα των 150ms, όλες οι ζώνες διαμορφώνονται συμφασικά στα 

1538 Hz. Για τα επόμενα 150msec κάθε ζώνη αναβοσβήνει με δική της συχνότητα, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. 

 

Φωτοπολλαπλασιαστής 

Ένας φωτοπολλαπλασιαστής Hamamatsu R928 (Σχήμα 21) χρησιμοποιείται 

για τη μέτρηση της οπισθοσκέδασης στο σύστημα. Ο σωλήνας του 

φωτοπολλαπλασιαστή τοποθετείται σε αδιαφανές περίβλημα και υπάρχει μια μικρή 

οπή στην είσοδο του περιβλήματος. Η μικρή οπή είναι συζευγμένη στο επίπεδο του 

αμφιβληστροειδούς. Στο τέλειο σύστημα αναμένεται να παρατηρηθεί ένα σήμα, το 

οποίο θα έρχεται από τον κεντρικό δακτύλιο. Αν υπάρχει κάποια σκέδαση από τις 

άλλες ζώνες, ο φωτοπολλαπλασιαστής θα αρχίσει να μετρά αυτές τις συχνότητες. 

 

Κάρτα Συλλογής Δεδομένων 

Ο φωτοπολλαπλασιαστής μετατρέπει το φωτινά σήματα σε ηλεκτρικά. Μια 

DAQ6009 (Σχήμα 24) National Instruments κάρτα συλλογής δεδομένων 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση της τάσης των σημάτων. Αυτή η κάρτα έχει 48kS / 

s μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας. Για το σύστημά μας αυτή η κάρτα θα είναι σε θέση 

να λάβει τα σήματα, τα οποία είναι μεταξύ 0,5 - 1,5 KHz. 
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Σχήμα 24: φωτοπολλαπλασιαστής Hamamatsu R928, κάρτα συλλογής δεδομένων 

DAQ6009 

 

Κάμερα Κόρης 

Μία Sony XCD-X700 κάμερα (Σχήμα 25) χρησιμοποιείται ως κάμερα κόρης 

Είναι συζευγμένη με το επίπεδο της κόρης και είναι απαραίτητη για την 

ευθυγράμμιση του οφθαλμού. Μια συστοιχία από 4x2 IR-LED χρησιμοποιείται για 

να φωτιστεί η κόρη του ματιού. 

 

 

Σχήμα 25: κάμερα Sony XCD-X700 

 

Μικροεπεξεργαστής 

Στο σύστημα, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία 4 συχνοτήτων, ένας 

μικροεπεξεργαστής 16f877Α, που έχει συχνότητα 20MHz (clock frequency). 

 

Κουτί Ρεύματος – power box 

Το σύστημα απαιτεί 14Α ρεύματος σε μέγιστη ισχύ, λόγω των σχεδιαστικών 

κριτηρίων. Το σύστημά μας φέρει 4 σήματα για κάθε μία από τις ζώνες LED. 
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Υπάρχουν 4 μετασχηματιστές που χρησιμοποιούνται για κάθε ζώνη, προκειμένου να 

αποφευχθεί η αλληπεπίδραση μεταξύ τους.  Το κουτί ρεύματος είναι σε θέση να 

παράγει εξόδους των 16A-50V. 

 

Πίνακας Ελέγχου 

Υπάρχουν πολλές ασφάλειες που έχουν σχεδιαστεί στον πίνακα ελέγχου, έτσι 

ώστε να αποφευχθούν τυχόν επικίνδυνες επιπτώσεις της υψηλής τάσης και ρεύματος 

(Σχήμα 26, κύκλωμα ασφαλειών). Με αυτό το κύκλωμα, κάθε ομάδα LED (η οποία 

διαθέτει 8 LED και απαιτεί 1A max) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. 

Επιπλέον, το ρεύμα είναι ασφαλισμένο με ασφάλειες 1Α. 

 

Σχήμα 26: Πίνακας Ελέγχου - Κύκλωμα Ασφαλειών 

 

Limiter Κυκλώματα 

Τα Limiter κυκλώματα (περιοριστή) (σχήμα 27) έχουν σημαντική σημασία 

για τον έλεγχο φωτεινότητας και την προστασία των LEDs. Κάθε κύκλωμα φέρει 4 

τρανζίστορ, έναν αισθητήριο αντιστάτη και ένα ποτενσιόμετρο για την ρύθμιση της 

επιθυμητής ποσότητας ρεύματος. Υπάρχουν 15 Limiter κυκλώματα για το σύστημα. 

Τα 14 χρησιμοποιούνται για να περιορίζουν τα LED της πηγής και 1 χρησιμοποιείται 

για τον έλεγχο της συστοιχίας των IR LED που χρησιμοποιούνται για να φωτιστεί η 

κόρη του οφθαλμού. 
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Το ρεύμα συνδέεται με τα Limiter κυκλώματα. Η έξοδος του περιοριστή 

συνδέεται με λυχνίες LED. Η άνοδος των LED είναι συνδεδεμένη με την πηγή 

ενέργειας του FET. Το σήμα είναι συνδεδεμένο με την πύλη FET και το Drain είναι 

συνδεδεμένα με το έδαφος. Με αυτό τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει 

το σήμα ανάλογα με την επιθυμητή φωτεινότητα και με πολλαπλή προστασία. 

 

Σχήμα 27: Limiter κυκλώματα 

 

Τεχνητός  Οφθαλμός – Artificial Eye  

Για τις μετρήσεις, ένας τεχνητός οφθαλμός χρησιμοποιείται (Σχήμα 28). 

Αποτελείται από 3 μέρη, (τον κερατοειδή,) το φακό και τον αμφιβληστροειδή καθώς  

και μία θήκη για φακούς Menicon (Σχήμα 28). Οι φακοί επαφής Menicon είναι 

κατασκευασμένοι με μικροσφαιρίδια, ώστε να προκαλούν συγκεκριμένο βαθμό 

σκέδασης ο καθένας. 

 

 

Σχήμα 28: τεχνητό μοντέλο οφθαλμού, θήκη για φακούς επαφής, φακός επαφής 

Menicon 
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ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

Το οπτικό σύστημα (Σχήμα 29) χρησιμοποιεί δύο διαφράγματα, έναν 

καθρέφτη τοποθετημένο σε γωνία 45
0
 στην διεύθυνση διάδοσης του φωτός της πηγής 

και ένα τηλεσκοπικό σύστημα φακών (Lens1 και Lens2), ώστε να εστιάσει το φως 

της πηγής πάνω στον αμφιβληστροειδή και το φως από τον αμφιβληστροειδή στην 

μικρή οπή του φωτοπολλαπλασιαστή. 

 

Σχήμα 29: Η πορεία που ακολουθεί η δέσμη φωτός μέσα από τα οπτικά στοιχεία 

(πράσινη γραμμή) 

Το Σχήμα 29, δείχνει τη διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για την προβολή των 

δίσκων πάνω στον αμφιβληστροειδή και την καταγραφή των εικόνων μετά τη διπλή 

διέλευση. Στην πρώτη διέλευση, το φως διέρχεται διαμέσου δύο διαφραγμάτων, 

συζευγμένων με το επίπεδο της κόρης (Σχήμα 29). Αλλάζει πορεία 90
0
 καθώς 

προσπίπτει στο κάτοπτρο που είναι τοποθετημένο με κλίση 45
0
 στην αρχική 

διεύθυνση διάδοσης του φωτός. Ανακλάται από το κάτοπτρο και διαδίδεται 

ευθύγραμμα, παιρνώντας μέσα από το τηλεσκοπικό σύστημα των φακών Lens1 και 

Lens2 και εισέρχεται στον οφθαλμό. Για τις μετρήσεις, χρησιμοποιήθηκε ένα τεχνητό 

μοντέλο οφθαλμού (model eye), το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με τη βοήθεια μιας 

κάμερας κόρης. Το φως εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή του οφθαλμού και από 

εκεί οπισθοσκεδάζεται για να φθάσει τελικά να ανιχνευθεί από τον 

φωτοπολλαπλαστή, ο οποίος είναι συζευγμένος με το επίπεδο του αμφιβληστροειδή. 
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Στο δεύτερο πέρασμα, το οπισθοσκεδαζόμενο φως από τον αμφιβληστροειδή, 

περνά από το τηλεσκοπικό σύστημα φακών Lens1 και Lens2 και εστιάζεται τελικά 

στη μικρή οπή του φωτοπολλαπλασιαστή. Η οπή είναι συζευγμένη με το επίπεδο του 

αμφιβληστροειδούς και επιτρέπει στο φως που αντιστοιχεί στις κεντρικές 15arcmin 

της εικόνας του αμφιβληστροειδούς να ανιχνευθεί από τον φωτοπολλαπλασιαστή 

[13,14] 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην πρώτη εγκατάσταση χρησιμοποιήθηκαν δακτυλιοειδή διαφράγματα, τα 

οποία ήταν συζευγμένα με το επίπεδο της κόρης και επέτρεπαν στο φως να εισέλθει 

στο μάτι διαμέσου ενός δακτυλίου με εσωτερικές και εξωτερικές διάμετρους 4 και 

5,5 mm, αντίστοιχα. Το φως που αντανακλάται από το βυθό περιορίζεται από ένα 

κυκλικό διάφραγμα συζευγμένο με το επίπεδο της κόρης (ομόκεντρο με τον 

φωτισμένο δακτύλιο), έτσι ώστε οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ακτίνες να μην 

συμπίπτουν. Έτσι, το σύστημα μεταφέρει το φως της οπισθοσκέδασης στην μικρή 

οπή του φωτοπολλαπλασιαστή.  

Το κάτοπτρο που χρησιμοποιήθηκε, είχε μια οπή στο κέντρο του, που 

επέτρεπε τη μεταφορά του φωτός της οπισθοσκέδασης στην μικρή οπή του 

φωτοπολλαπλασιαστή. Το φως ανακλάται από το κάτοπτρο και μετράται μόνο το 

ανακλώμενο φως που περνά μέσα από την οπή του.  

 

Σχήμα 30: Κάτοπτρο της 1
ης

 εγκατάστασης 
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Σχήμα 31: Κάτοπτρο της 1
ης

 εγκατάστασης με οπή στο κέντρο για την αποφυγή της 

αλληλοεπικάλυψης της προσπίπτουσας και της ανακλώμενης δέσμης 

 

Το σύστημα ήταν ικανό να μετρήσει διαφορά στο PSF μεταξύ των φακών 

MENICON. Ωστόσο, το σύστημα είχε δύο ελλείψεις. Πρώτον, οι αντανακλάσεις από 

το τηλεσκοπικό σύστημα φακών, ήταν πολύ κοντά στην περιοχή της μέτρησης. 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι αντανακλάσεις αυτοί οι φακοί θα έπρεπε να γέρνουν 

πολύ. Δεύτερον, ο καθρέφτης με την οπή είχε σημαντικό ρόλο σε αυτή την οπτική 

εγκατάσταση. Ωστόσο, ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί σωστά κατασκευασμένος 

καθρέφτης. 

 

Σχήμα 32: Οπτικό Σύστημα Διπλής Διέλευσης 
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Σχήμα 33: Φωτογραφία βυθού ανθρώπινου οφθαλμού από την 1
η
 εγκατάσταση 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στη δεύτερη εγκατάσταση, που έχει ως στόχο να βελτιώσει την απόδοση του 

συστήματος, δημιουργήθηκε μεγαλύτερη ελεύθερη περιοχή μέτρησης από 

αντανακλάσεις. Τα δακτυλιοειδή διαφράγματα αντικαταστήθηκαν με "D Shaped" 

διαφράγματα, ώστε να αποφευχθούν οι αντανακλάσεις από τους φακούς. Επίσης, ο 

καθρέφτης με την οπή, αντικαθίσταται με ένα ορθογώνιο καθρέπτη που ήταν πιο 

εύκολο να αποκτηθεί. 

 

Σχήμα 34: ορθογώνιο κάτοπτρο, διαφράγματα σε σχήμα D, φωτογραφία βυθού 

ανθρώπινου οφθαλμού από τη 2
η
 εγκατάσταση 
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Επαναλήφθηκαν οι μετρήσεις με το μοντέλο του οφθαλμού και όπως και στην 

πρώτη πειραματική διάταξη, το σύστημα ήταν σε θέση να διαχωρίσει τη διαφορά 

μεταξύ της σκέδασης των φακών MENICON. Ένας ορθογώνιος καθρέφτης 

χρησιμοποιήθηκε και δημιουργήθηκε μεγαλύτερη ελεύθερη περιοχή από 

αντανακλάσεις. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της μέτρησης με δοκιμές σε ανθρώπους, 

ήταν πιο δύσκολο να έχουμε μια επιτυχημένη μέτρηση και η επαναληψιμότητα των 

μετρήσεων αυτών ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με την πρώτη εγκατάσταση. 

 

ΤΡΙΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Αυτό είναι η επόμενη γενιά του οπτικού συστήματος. Τα δύο προηγούμενα 

συστήματα είχαν διάφορα προβλήματα και πλεονεκτήματα. Με αυτή τη ρύθμιση 

πρόκειται να βελτιωθούν οι επιδόσεις του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προηγούμενες εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από τα δύο προηγούμενα συστήματα. 

 

Σχήμα 35: Έξέλιξη οπτικού συστήματος 

Οι καθρέπτες έχουν σημαντική σημασία σε κάθε σύστημα. Για την επόμενη 

ρύθμιση ένας μικρός καθρέφτης (7mm) πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και οι θέσεις 

της LED πηγής και του PMT πρόκειται να αλλάξουν. Στη νέα εγκατάσταση, το φως 

θα πρέπει να φωτίζει απευθείας τον αμφιβληστροειδή και να περνάει από 

δακτυλιοειδή διαφράγματα που έχουν καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τα 

διαφράγματα σε σχήμα D. Το οπισθοσκεδαζόμενο φως πρόκειται να επανασυλλεχθεί 

μέσω του μικρού καθρέφτη στον ΡΜΤ. Ως τελική βελτίωση, θα αντικατασταθεί ο 
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φακός μπροστά από τον PMT, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη μεγέθυνση και 

μεγαλύτερη ελεύθερη περιοχή από αντανακλάσεις. 

Έτσι, το 3 setup θα έχει έναν καλύτερο καθρέφτη, τον καλύτερο συνδυασμό 

διαφραγμάτων και μια καλύτερη περιοχή μέτρησης, η οποία θα έχει μεγαλύτερη 

ελεύθερη περιοχή από αντανακλάσεις.[13, 14] 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) 

Το σύστημα απαιτεί λογισμικό NI-Labview για τη μέτρηση και λογισμικό 

MatLab για την ανάλυση των δεδομένων. Κατά την εξέλιξη της διάταξης, στόχος 

είναι να χρησιμοποιείται μόνο το MatLab, καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης της. 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία μέτρησης, ο χρήστης πρέπει να ευθυγραμμίσει 

τον οφθαλμό και να πατήσει το κουμπί έναρξης του Labview GUI. Το Labview 

στέλνει μια ψηφιακή έξοδο για τον μικροεπεξεργαστή PIC μέσω της κάρτας DAQ-

USB6009 (data acquisition and measurement card - κάρτα απόκτησης δεδομένων και 

μέτρησης). Όταν ο μικροεπεξεργαστής PIC παίρνει αυτή την ψηφιακή είσοδο, 

δημιουργεί ένα τετραγωνικό παλμό στην κύρια συχνότητα (1538 Hz) για 150 ms. 

Όταν τελειώσει το ταυτόχρονο flickering (αναβόσβημα - τρεμόπαιγμα),  ο 

μικροεπεξεργαστής δημιουργεί τέσσερις συχνότητες (483 Hz, 769 Hz, 1077 Hz, 1791 

Hz) για 150 ms. Το φως περνά μέσα από τα οπτικά και φτάνει στον οφθαλμό. Η 

ακτίνα που οπισθοσκεδάζεται (backscattering) ταξιδεύει μέσω των οπτικών και 

φτάνει στο φωτοπολλαπλασιαστή. Το φως μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και 

συλλέγεται από την κάρτα DAQ. Το Labview αποθηκεύει τα δεδομένα του σήματος 

στο σύστημα.  

Ο χρήστης με το Labview μπορεί να καθορίσει τις λεπτομέρειες της μέτρησης 

και να πάρει μια μέτρηση με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς και να δει αμέσως το 

μετρούμενο σήμα απ’το περιβάλλον. 
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Σχήμα 36 : Παράθυρο Εργασίας Labview 

Για την ανάλυση του PSF, ένας κώδικας σε MATLAB έχει αναπτυχθεί που 

βασίζεται στη μέθοδο της οπτικής ολοκλήρωσης που ανέπτυξαν οι Χ. Γκίνης και οι 

συνεργάτες τους, για την εκτίμηση της σκέδασης στον ανθρώπινο οφθαλμό. Ο  

αλγόριθμος λαμβάνει τα δεδομένα του σήματος, τα οποία το LabVIEW έσωσε 

προηγουμένως σε αρχείο και βρίσκει το σήμα των 300ms, το οποίο και διαχωρίζει σε 

δύο μέρη. Μετά τη λήψη του μετασχηματισμού Fourier FFT του σήματος, κάθε 

αλγόριθμος αφαιρεί το σφάλμα και υπολογίζει το σχετικό πλάτος, υπολογίζοντας το 

λόγο fx / fmain. Στη συνέχεια, το σύστημα υπολογίζει την κλίση της έντασης και την 

PSF. Ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, ο αλγόριθμος μπορεί να κάνει αυτόν 

τον υπολογισμό για διάφορες μετρήσεις του ιδίου εξεταζόμενου και να υπολογίσει τη 

μέση τιμή και την τυπική απόκλιση (STDEV) του PSF. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε MatLab για την ανάλυση του σήματος που 

μετρήθηκε. Ο κώδικας του matlab παίρνει το μετρούμενο σήμα. Έπειτα, εφαρμόζεται 

ένας αλγόριθμος για την ανίχνευση του σήματος που μετρήθηκε. Όταν ανιχνεύεται το 

σήμα των 300ms, ο κώδικας διαχωρίζει το πρώτο και το δεύτερο flickering (Σχήμα 

37). 
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Σχήμα 37: Το σήμα των 300ms διαχωρίζεται σε δύο μέρη, (150ms ταυτόχρονο 

flickering όλων των ζωνών της πηγής και 150ms ξεχωριστό για κάθε ζώνη) 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μετασχηματισμός Fourier FFT κάθε σήματος. 

Όταν η απόλυτη τιμή του FFT υπολογιστεί, ο κώδικας παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

του μετασχηματισμού FFT (Σχήμα 38). Ο μετασχηματισμός Fourier, παράγει το 

φάσμα συχνοτήτων, που περιέχει όλη την πληροφορία για το αρχικό σήμα, 

δείχνοντας καθαρά τις αρμονικές που το αποτελούν. 

 

Σχήμα 38: Aποτελέσματα του μετασχηματισμού FFT για τα δύο μέρη του σήματος 
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Με τη χρήση των FFT αποτελεσμάτων, ο κώδικας υπολογίζει την PSF. 

Αρχικά, ο αλγόριθμος κανονικοποιεί τις τιμές, διαιρώντας το πλάτος της συχνότητας 

του κάθε flickering με το πλάτος του ταυτόχρονου flickering. Με τον υπολογισμό της 

κλίσης, ο αλγόριθμος υπολογίζει και γράφει το αποτέλεσμα της PSF σε ένα αρχείο. 

 Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία μετρήσεις, το πρόγραμμα μπορεί να 

επαναληφθεί και αποθηκεύει κάθε αποτέλεσμα σε αρχείο. Στο τέλος, ένα άλλο μέρος 

του κώδικα υπολογίζει τη μέση τιμή των δεδομένων και την τυπική απόκλιση. Εάν 

υπάρχουν περισσότερα από ένα αντικείμενα για μέτρηση, ο κώδικας μπορεί να λάβει 

τις μέσες τιμές αυτών των διαφορετικών αντικειμένων και να δώσει τις γραφικές 

παραστάσεις των αποτελεσμάτων [14,14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 66 - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

 

 Μέτρηση της παραμέτρου σκέδασης log(S),  σε δύο ομάδες πέντε φακών 

σκέδασης Menicon (Α1- Α5 και Β1-Β5).  

 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις με τους Φακούς Σκέδασης MENICON A, B 

Set. Κάθε φακός τοποθετείται σε μια ειδική υποδοχή μπροστά από τον κερατοειδή 

του τεχνητού οφθαλμού και λαμβάνονται 5 μετρήσεις. Για κάθε φακό υπολογίζεται η 

μέση τιμή των 5 μετρήσεων καθώς και η τυπική απόκλιση. Το σύστημα, μετράει την 

ένταση του σκεδαζόμενου φωτός σε τρεις γωνιακούς τομείς (0.5- 2, 3- 5, 6-12 μοίρες 

της οπτικής γωνίας) στο τεχνητό μονέλο οφθαλμού. 

Με τα πειραματικά σετ μετρήσεων NecMeaSet3, NecMeaSet4, NecMeaSet10 

και NecMeaSet11, επιχειρείται να μελετηθεί η διαφορά στην σκέδαση μεταξύ των 

φακών Α.  

Τα θηκογράμματα (box plots), παρουσιάζουν την τιμή της παραμέτρου 

σκέδασης log(S) για κάθε φακό σκέδασης (Α1-Α5 και Β1-Β5), καθώς και για το 

model eye, για κάθε έναν από τους γωνιακούς τομείς του αμφιβληστροειδή στους 

οποίους καταγράφεται η ένταση του σκεδαζόμενου φωτός. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα. Με τα διαγράμματα  που φαίνονται στο 

Σχήμα 39, ελέγχεται η ακρίβεια του συστήματος και η επαναληψιμότητα των 

μετρήσεων. 
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Σχήμα 39: box plots για κάθε φακό σκέδασης Α 



 - 69 - 

Με τα πειραματικά σετ μετρήσεων NecMeaSet12 και NecMeaSet13, 

επιχειρείται να παρατηρηθεί διαφορά στην σκέδαση μεταξύ των φακών Β. 
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Σχήμα 40: box plots για κάθε φακό σκέδασης Β 
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Στα παραπάνω διαγράμματα,  τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα είναι 

ικανό να μετρά τη διαφορά σκέδασης μεταξύ των φακών. Αλλά υπάρχουν ακόμα 

κάποια περιθώρια βελτίωσης στην βαθμονόμηση για να επιτευχθούν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

 

 

 Μέτρηση της PSF σε συνάρτηση με το διαθλαστικό σφάλμα σε τεχνητό 

οφθαλμό. 

 

Με τα πειραματικά σετ μετρήσεων NecMeaSet8 και NecMeaSet9, επιχειρείται 

να παρατηρηθεί η επίδραση που έχει στη σκέδαση, η πρόκληση σφάλματος εστίασης 

στον τεχνητό οφθαλμό. Αλλάζοντας την απόσταση μεταξύ αμφιβληστροειδή – 

κερατοειδή στον τεχνητό οφθαλμό δημιουργήθηκε σφάλμα εστίασης (defocus). 

Συγκεκριμένα, στο σετ μετρήσεων NecMeaSet9, γίνεται αλλαγή της θέσης του 

αμφιβληστροειδή στο μοντέλο του οφθαλμού, από τη θέση pst1 κοντά στον 

κερατοειδή, στην θέση ps10 μακριά από τον κερατοειδή, με βήμα 0,5mm, που 

αντιστοιχεί σε 1,25D.  
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Σχήμα 41: PSF και log(S) συναρτήσει διαθλαστικού σφάλματος σε διοπτρίες 

 

Στο Σχήμα 41, παρατηρούμε ότι επηρεάζεται πολύ η κεντρική περιοχή του 

PSF από την πρόκληση εστιακού σφάλματος στον τεχνητό οφθαλμό, ενώ η 

περιφέρεια δεν επηρεάζεται έντονα. Μελλοντικά προτείνεται να γίνει ανάλυση σε 

πραγματικούς οφθαλμούς, ώστε να προσδιοριστεί το εύρος του διαθλαστικού 

σφάλματος (σε διοπτρίες) που δεν θα απαιτεί διόρθωση. 

 

Από την αλγόριθμο στην Matlab, προκύπτει το διάγραμμα του logPSF, 

συναρτήσει της οπτικής γωνίας. Εξετάζοντας τις καμπύλες που προέκυψαν για κάθε 

θέση, εντοπίσαμε τη θέση pst8 με τη βέλτιστη PSF. Αυτή η θέση, αντιστοιχεί στην 

απόσταση κερατοειδή αμφιβληστροειδή, που έχουμε την καλύτερη εστίαση στον 

αμφιβληστροειδή και κανένα διαθλαστικό σφάλμα. Οι θέσεις pst9 και ps10 κάνουν το 

σύστημα μυωπικό προκαλώντας defocus, ενώ οι θέσεις pst1- pst7 το κάνουν 

υπερμετρωπικό. Γύρω από τη θέση pst8 παρατηρείται συμμετρία. 
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Καλύτερα αποτελέσματα, παρατηρήθηκαν για τις θέσεις 6, 7 και 8, με τη θέση 

8 να δίνει αποτελέσματα κοντά στα αναμενόμενα, όπως φαίνεται στα γραφήματα που 

ακολουθούν. 
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Σχήμα 42: logPSF, συναρτήσει της οπτικής γωνίας( Θέση 8) 
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6.2  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ 

 

Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε εθελοντές. Η κόρη του ματιού ήταν 

ευθυγραμμισμένη με τη βοήθεια μιας κάμερας κόρης. Το κεφάλι ήταν 

σταθεροποιημένο και ο εθελοντής προσήλωνε το βλέμμα του σε ένα στόχο. Για κάθε 

μέτρηση, ο χρόνος έκθεσης ήταν 300ms. Το άτομο είχε τη δυνατότητα να 

ανοιγοκλείνει τα μάτια του μεταξύ των εικόνων. Καταγράφησαν φωτογραφίες του 

αμφιβληστροειδή για διαφορετικές βλεματικές θέσεις στο οπτικό πεδίο, ώστε να 

εντοπιστεί το καλύτερο σημείο εστίασης για τον εξεταζόμενο.  

Από το αρχείο των φωτογραφιών, χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες 

φωτογραφίες (Εικόνα 1 και Εικόνα 2), που αντιστοιχούν στη βέλτιστη βλεμματική 

θέση. Η Εικόνα 1, είναι απεικόνηση του φωτισμένου βυθού από την πρώτη 

εγκατάσταση, ενώ η Εικόνα 2, είναι απεικόνηση του βυθού από τη δεύτερη 

εγκατάσταση. Στις δύο φωτογραφίες, φαίνεται καθαρά ο αμφιβληστροειδής με τα 

αγγεία του. Ωστόσο, φαίνονται οι διαφορετικές αντανακλάσεις από τα δύο 

συστήματα και η μεγαλύτερη ελεύθερη περιοχή από ανακλάσεις στην δεύτερη 

περίπτωση. 

   

 

Εικόνα 1 : απεικόνηση του φωτισμένου        Εικόνα 2 :απεικόνηση του φωτισμένου         

βυθού από την πρώτη εγκατάσταση  βυθού από την δεύτερη εγκατάσταση 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα μέσο για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας σκέδασης βασίζεται στην μέθοδο 

της διπλής διέλευσης (doublepass) με βελτιωμένο φωτισμό και συστήματα 

ανίχνευσης, έχει αναπτυχθεί και η σωστή λειτουργία του έχει επικυρωθεί σε τεχνητό 

οφθαλμό. Η υψηλή ευαισθησία, αποδεικνύεται από τη χρήση φακών σκέδασης που 

δημιουργούν συγκρίσιμη σκέδαση με την αναμενόμενη.  

Οι μετρήσεις για τη σκέδαση, χρησιμοποιώντας την οπτική διάταξη διπλής 

διέλευσης και την μέθοδο της οπτικής ολοκλήρωσης, επέτρεψαν την ανακατασκευή 

του PSF του οφθαλμού σε ευρεία γωνία (~13
0
). Η PSF που καταγράφηκε, ήταν 

αποτέλεσμα των συνδυασμένων επιδράσεων της σκέδασης του φωτός στα οπτικά 

μέσα και του φωτός που διαχέεται στον αμφιβληστροειδή. Επιπροσθέτως, το φως από 

τις πολλαπλές ανακλάσεις στο εσωτερικό του οφθαλμικού τοιχώματος, προκαλούσε 

ένα ομοιόμορφο φόντο- background. Σε πραγματικές συνθήκες θάμβους, μια 

επιπρόσθετη παράμετρος που σχετίζεται με τη διαύγεια της κόρης και του σκληρού, 

θα μπορούσε να εμπλακεί. Στις δικές μας μετρήσεις όμως, το φως περνάει μέσα από 

μικρό τμήμα της κόρης και η συνεισφορά του, γίνεται αμελητέα. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα είναι ικανό να μετρά τη διαφορά 

σκέδασης μεταξύ των φακών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων με δοκιμές 

σε ανθρώπους, ήταν πιο δύσκολο να έχουμε μια επιτυχημένη μέτρηση. 

Συμπερασματικά, υπάρχουν ακόμα κάποια περιθώρια βελτίωσης που αφορούν στην 

βαθμονόμηση του συστήματος και στην ευθυγράμμιση του οφθαλμού, για να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και το σύστημα να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί 

σε μελλοντικές κλινικές εφαρμογές. 

Εξειδικεύοντας τα προηγούμενα, σε σχέση με την σκέδαση στον οφθαλμό και 

την όραση, αξίζει να αναφερθούν επιγραμματικά τα ακόλουθα: 

 Η σκέδαση στον οφθαλμό όταν βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα δεν 

προκαλεί σημαντική επιδείνωση της ποιότητας της όρασης και γίνεται 

αντιληπτή μόνο σε ιδιαίτερες συνθήκες (για παράδειγμα όταν 

παρατηρούμε μια φωτεινή πηγή σε κατά τα άλλα σκοτεινό 

περιβάλλον). 
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 Η πλέον συνηθισμένη αιτία αύξησης της σκέδασης είναι η θόλωση του 

κρυσταλλοειδούς φακού, είτε πολύ έντονα -ως καταρράκτης, είτε ως 

σταδιακή αύξηση με την ηλικία, χωρίς να έχει εκδηλωθεί καταρράκτης 

σε κλινικό επίπεδο. 

 Άλλες αιτίες αύξησης της σκέδασης είναι η θόλωση και οι ουλές του 

κερατοειδή (οίδημα, κερατίτιδες, δυστροφίες), καθώς και η 

ξηροφθαλμία. 

 Η φυσιολογικά αυξανόμενη σκέδαση με την ηλικία οδηγεί περίπου 

στον διπλασιασμό της σε σχέση με τον νεαρό οφθαλμό στο 60ό έτος. 

 Η σκέδαση αρχίζει να επηρρεάζει την όραση όταν αυξηθεί 

περισσότερο από το 4πλάσιο της φυσιολογικής. 
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