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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Σκέδαση στον οφθαλµό ορίζεται η τυχαία αλλαγή της κατεύθυνσης διάδοσης του 

φωτός λόγω ανοµοιογενειών των οπτικών µέσων του οφθαλµού(δάκρυα, 

κερατοειδής, υδατοειδές, φακός, υαλοειδές) . Η σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλµό 

µπορεί να προκαλέσει θαµπή όραση, απώλεια χρωµάτων και αντίθεσης κλπ. Η 

σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλµό µετράται µέσω οπτικών διατάξεων όπως αυτή της 

διπλής διέλευσης η οποία έχει σκοπό την άµεση µέτρηση της σκέδασης και την 

ποσοτικοποίηση αυτής µέσω της συνάρτησης µεταφοράς σηµείου (Point Spread 

Function ή PSF). 

    Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει ώστε να περιγραφεί η σκέδαση µαθηµατικά. Την 

αρχή έκαναν οι Stiles-Holladay το 1930 οι οποίοι πρότειναν την περιγραφή της 

σκέδασης µέσω της PSF . Η συνάρτηση που έχει χρησιµοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

στη βιβλιογραφία για να περιγράψει την πλήρη PSF του ανθρώπινου οφθαλµού είναι 

η CIE glare function (1999) από τους Voss και Van den Berg. Η συνάρτηση θάµβους  

της CIE(Commision International d’Eclairage) όπως είναι γνωστή η συνάρτηση αυτή, 

περιλαµβάνει παραµέτρους του οφθαλµού όπως η ηλικία και ο χρωµατισµός της 

ίριδας. Έχει αναπτυχθεί µε τη βοήθεια ψυχοφυσικών µετρήσεων σε πολύ µεγάλο 

αριθµό φυσιολογικών οφθαλµών. 

    Η όλη δυσκολία του εγχειρήµατος έγκειται στην δυσκολία της άµεσης µέτρησης 

της PSF µε τη βοήθεια µιας σηµειακής πηγής λόγω της µικρής έντασης του 

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

σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί η µέθοδος της οπτικής ολοκλήρωσης κατά την οποία 

αποδεικνύεται ότι ο λόγος της PSF µέσα σε δίσκο ακτίνας ρ προς την συνολική 

ένταση της PSF ισούται µε την ένταση στο κέντρο το δίσκου ακτίνας ρ προς την 

ένταση ενός δίσκου θεωρητικά άπειρης ακτίνας. 

      Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εφαρµογή της µεθόδου της οπτικής 

ολοκλήρωσης για µετρήσεις σκέδασης σε διατάξεις διπλής διέλευσης. 

Αξιολογήθηκαν και επιλέγησαν συναρτήσεις για την πλήρη περιγραφή της PSF  και 

που  κάνουν καλή προσαρµογή στην CIE. Η συνάρτηση που επιλέχθηκε τελικά ήταν 

άθροισµα δυο επιµέρους συναρτήσεων, µιας για την περιγραφή του περιφερικού 

τµήµατος της PSF, και µιας για την περιγραφή του κεντρικού τµήµατος της. 

Ορίστηκε παράλληλα ένας συντελεστής Α, ο οποίος και ονοµάστηκε συντελεστής 

σκέδασης και δείχνει το ποσοστό του φωτός που σκεδάστηκε.  
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    Το ερώτηµα το οποίο τέθηκε είναι κατά πόσο είναι εφικτός ο αναλυτικός 

υπολογισµός της κατανοµής του φωτός στο επίπεδο του αµφιβληστροειδή µετά την 

πρώτη διέλευση. Μετά από υπολογισµούς , παρατηρήθηκε ότι είναι αδύνατη η 

επίλυση ενός τέτοιου προβλήµατος και για  τον λόγο αυτό λοιπόν η ανακτηµένη PSF 

από double pass πειραµατικά δεδοµένα υπολογίστηκε µε αριθµητικό τρόπο µέσω του 

θεωρήµατος της συνέλιξης.  

    Με συλλογή δεδοµένων από πειραµατικές µετρήσεις απλής και διπλής διέλευσης, 

έγινε αριθµητική αξιολόγηση και προσαρµογή των συναρτήσεων αυτών στα 

πειραµατικά δεδοµένα. Η προσαρµογή των συναρτήσεων στα πειραµατικά δεδοµένα 

έγινε µε την εφαρµογή της µεθόδου της οπτικής ολοκλήρωσης. Με τον τρόπο αυτό 

αξιολογήθηκε και υπολογίστηκε η σκέδαση άµεσα σε γωνίες µεγαλύτερες της 1ο , 

εκεί δηλαδή που παίζει σηµαντικό ρόλο η σκέδαση.  

 

 

SUMMARY 

  

      Τhe definition of ocular scattering is the incident change of the propagating 

direction of  light due to the non- uniformities of the optical medium of the eye (tears, 

cornea, lens, vitreous humor) . The ocular scattering can cause blur vision, loss of 

colours and loss of contrast of the retinal image. Ocular scattering is measured 

through optical set-ups such as the double pass set-up which is purposed to measure 

scattering directly and quantifying it via the point spread function (PSF).  

   There have been many attempts for the mathematical description of scattering. The 

inception was made by Stiles and Holladay in 1930 where they proposed the 

description of scattering with a function containing the  PSF. The function that is 

commonly used in the literature the last few years is the Commission International d’ 

Eclairage (CIE) glare function (1999) proposed by Voss and Van den Berg. The CIE 

glare function involves parameters of the eye such as age and iris pigmentation ,and is 

evolved by psychophysical measurements in a major number of normal eyes. 

    The difficulty of the project lies in the direct measurement of the PSF with the help 

of a point source due to the small intensity of the scattered light in angles bigger than 

a few minutes of arc. For this purpose, the method of optical integration is evolved 

with which it is proven that the ratio between  the PSF within a disc of radius r , and 
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the total PSF is equal to the ratio between the intensity in the center of the disc of 

radius r and the intensity of a disc with a theoretically infinite radius.  

  The primary purpose of the study was the implementation of the optical integration 

method for measuring scattering data held by double pass set-ups.  

     Certain functions were chosen and evaluated  for the outright description of PSF , 

which were predicated in non psychophysical characteristics, with independent 

variables that fit unexceptionably to the CIE glare function. The function that was 

chosen finally was the sum of two individual functions, one of which describes the 

PSF peripheral portion and the other  which describes the PSF central portion. On the 

other hand, a coefficient A was assigned, which was called the scattering coefficient 

and denotes the percent of the scattered light .  

    The main question in this subject was whether there is a possible way of analytical 

calculation and estimation of the distribution of light in the retinal plane after the first 

pass. After calculation, it was observed that such a problem is unsolvable. Therefore, 

the obtained PSF from double pass data was estimated in arithmetic means via the 

convolution theorem.  

    By collecting experimental data from single and double pass measurements the 

functions were evaluated and fitted in the data sets. The fitting in the data sets was 

held by the implementation of the optical integration method. Thus, scattering was 

evaluated and measured in angles bigger that 1 degree , where scattering has the 

primary role over the properties of vision.  
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1Ο 
 

1.1 Εισαγωγή 

     Η όραση είναι µία από τις πέντε αισθήσεις .Θεωρείται η πιο σηµαντική αφού µέσω 

αυτής γίνεται αντιληπτός ο εξωτερικός κόσµος. Η όραση είναι µια δυναµική 

διεργασία η οποία εκτελείται µέσω του οπτικού συστήµατος, έχει ως αντικείµενο 

αντίληψης το φως και µας επιτρέπει να συλλέγουµε και να επεξεργαζόµαστε 

πληροφορίες από το περιβάλλον.  

   Το οπτικό σύστηµα είναι το µέρος του νευρικού συστήµατος το οποίο 

ερµηνεύοντας τις πληροφορίες του ορατού φωτός επιτρέπει στους οργανισµούς να 

δουν. Το οπτικό σύστηµα του ανθρώπου είναι ένα εξαίρετο παράδειγµα οπτικού 

συστήµατος αφού λειτουργεί σε µακροσκοπική κλίµακα, επιτρέποντας όµως σε 

µικροσκοπική κλίµακα την διάδοση του ορατού φωτός. Η γεωµετρία των οπτικών 

µέσων  επιτρέπει τον σχηµατισµό ευκρινούς ειδώλου στον αµφιβληστροειδή µε 

σχετικά χαµηλές εκτροπές1,2 .  

Η αίσθηση της όρασης έχει  τρεις συνιστώσες:   

• Τους οφθαλµούς, που εστιάζουν µια εικόνα από τον έξω κόσµο στον φωτο-

ευαίσθητο αµφιβληστροειδή χιτώνα  

• Ένα σύστηµα εκατοµµυρίων νευρώνων που µεταφέρουν την πληροφορία στον 

εγκέφαλο 

• Τον εγκέφαλο, όπου γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας  

 

1.2 Ο οφθαλµός 

 
   Ο οφθαλµός είναι το όργανο  το οποίο ανιχνεύει το φως και το µετατρέπει σε 

ηλεκτρο-χηµικές έλξεις µέσω των νευρώνων. Απαρτίζεται από ένα οπτικό τµήµα, το 

οποίο εστιάζει την οπτική εικόνα στους φωτοαισθητήρες (φωτοϋποδοχείς) και ένα 

νευρικό τµήµα το οποίο µετατρέπει την οπτική εικόνα σε µια δεδοµένη αλληλουχία 

νευρικών εκφορτίσεων.  

   Σε ανώτερους οργανισµούς ο οφθαλµός είναι ένα περίπλοκο οπτικό σύστηµα το 

οποίο συλλέγει φως από το περιβάλλον, ρυθµίζει την ένταση του µέσω ενός 
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διαφράγµατος, της κόρης, το εστιάζει µέσω του προσαρµοζόµενου φακού και 

σχηµατίζει το  είδωλο στον αµφιβληστροειδή . Εν συνεχεία τα αµφιβληστροειδικά 

φωτοευαίσθητα γαγγλιακά κύτταρα µετατρέπουν το είδωλο σε ηλεκτρικά σήµατα και 

τα µεταβιβάζουν στον εγκέφαλο µέσω πολύπλοκων νευρικών οδών που ενώνουν τον 

οφθαλµό µέσω του οπτικού νεύρου µε το εποπτικό φλοιό και άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου.  

   Το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από 

τέσσερις διαθλαστικές διεπιφάνειες: τον κερατοειδή χιτώνα , το υδατοειδές υγρό, τον 

κρυσταλλοειδή φακό και το υαλώδες σώµα. Η µεταβολή της κυρτότητας των 

επιφανειών αυτών µε τη βοήθεια των µυών που τις περιβάλλουν , επιτρέπουν στον 

οφθαλµό να εστιάζει σε αντικείµενα, επιτρέπουν δηλαδή στον οφθαλµό να 

προσαρµόζει για κοντινή και µακρινή όραση. Οι κύριοι υπεύθυνοι όµως για την 

εστίαση είναι ο κερατοειδής (για τα 2/3) και ο φακός (για το υπόλοιπο 1/3).  

   Η πρώτη επιφάνεια που συναντούν οι εισερχόµενες στον οφθαλµό ακτίνες είναι  η 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή χιτώνα η οποία έχει σχήµα επιµηκούς 

ελλειψοειδούς3 ενώ  η οπίσθια επιφάνεια του έχει σχήµα περίπου σφαιρικό. Στη 

συνέχεια υπάρχει ο πρόσθιος θάλαµος ο οποίος είναι γεµάτος µε διαυγές υγρό, το 

υδατοειδές υγρό , που διατηρεί τη σύσταση στο πρόσθιο τµήµα του οφθαλµού. Πίσω 

από τον πρόσθιο θάλαµο βρίσκεται η ίριδα, η οποία αποτελεί το διάφραγµα του 

οπτικού συστήµατος και ρυθµίζει το ποσό του φωτός που θα φτάσει στον 

αµφιβληστροειδή. Πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο κρυσταλλοειδής φακός ο οποίος 

συγκεντρώνει τις ακτίνες του φωτός που τις µεταβιβάζει στο πίσω µέρος του µατιού. 

Ο φακός µπορεί να αυξοµειώνει το σχήµα του µεταβάλλοντας έτσι την διοπτρική 

ισχύ του οφθαλµού µε το µηχανισµό της προσαρµογής. Το σχήµα του είναι τέτοιο 

ώστε να αντισταθµίζεται η αρνητική σφαιρική εκτροπή που εισάγεται από την 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή4.  

   Πίσω από τον φακό βρίσκεται το υαλώδες σώµα, µια ζελατινοειδής και διαφανής 

δοµή. Το υαλώδες σώµα είναι γεµάτο υαλώδες υγρό και οι ακτίνες του φωτός αφού 

περάσουν το φακό, περνούν και µέσω αυτού .  

   Τέλος, ο αµφιβληστροειδής χιτώνας ο οποίος φέρει τους φωτοϋποδοχείς και που 

είναι στην ουσία τµήµα της εγκεφαλικής ουσίας. Ο αµφιβληστροειδής αποτελείται 

από πολλές επιµέρους στιβάδες. Το φωτεινό ερέθισµα, φτάνει στον αµφιβληστροειδή, 

προσλαµβάνεται από τα κωνία και τα ραβδία , τα οποία µετατρέπουν το φωτεινό 
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ερέθισµα σε ηλεκτρικό σήµα και το µεταφέρουν µέσω του οπτικού νεύρου στον 

εγκέφαλο ώστε να γίνει η περαιτέρω επεξεργασία.  

 

 
Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του οφθαλµού. Διακρίνονται οι 4 διαθλαστικές διεπιφάνειες: 

Κερατοειδής, υδατοειδές υγρό , φακός , υαλώδες σώµα. 

Πηγή εικόνας:  (http://www.fightforsight.org.uk/anatomy-of-the-eye) 

 

1.3 ΟΙ 4 ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

1.3.1 Ο κερατοειδής 

     1.3.1.1 Γενικά για τον κερατοειδή  

 

  Ο κερατοειδής είναι το παχύ διάφανο τµήµα του σκληροκερατοειδούς χιτώνα και 

αποτελεί το πρόσθιο 1/6 του οφθαλµικού τοιχώµατος. Η σχετικά σταθερή κυρτότητα 

της εξωτερικής του επιφάνειας αποτελεί τον κύριο µηχανισµό εστίασης ειδώλων στον 

αµφιβληστροειδή. Ο κερατοειδής είναι  η πρώτη και πιο βασική διαθλαστική 

επιφάνεια του οφθαλµού αφού αποτελεί την επιφάνεια µε την µέγιστη διαφορά 

δεικτών διάθλασής της εκατέρωθεν της. Ο κερατοειδής είναι ασφαιρικός, διαυγής και 

διάφανος και η  λειτουργία του είναι να διαθλά το φως και να προστατεύει το 

εσωτερικό του οφθαλµού. Η συνολική διοπτρική ισχύς του είναι 45 διοπτρίες δηλαδή 

τα 2/3 της συνολικής ισχύος του οφθαλµού.  

    Το πάχος του είναι µεταξύ 450 και 610 µm, µε έναν µέσο όρο των 550 µm  και ο 

δείκτης διάθλασής του είναι κατά προσέγγιση 1.38. Η διαφάνεια του επιτυγχάνεται µε 

έλλειψη αιµοφόρων αγγείων , λόγω της σχετικής αφυδάτωσης του αλλά  και µέσω 

των καλά διατεταγµένων ινών κολλαγόνου από τις οποίες κυρίως αποτελείται. Ο 
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κερατοειδής θρέφεται από την δακρυϊκή στιβάδα και το υδατοειδές υγρό που γεµίζει 

τον πρόσθιο θάλαµο.   

 

1.3.1.2 Ιστολογία του κερατοειδούς 

   Ο κερατοειδής αποτελείται από έξι στρώµατα : 

• Το επιθήλιο  

• Την βασική µεµβράνη 

• Την στοιβάδα του Bowman  

• Το στρώµα  

• Την δεσκεµέτειο µεµβράνη 

• Το ενδοθήλιο 

 

                                           
 

Εικόνα 2 .  Αναπαράσταση των στιβάδων  του κερατοειδή . α) Επιθήλιο, β) Βασική µεµβράνη, γ) 

Στιβάδα του Bowman, δ) Στρώµα, ε) Κερατοκύτταρα, στ) Δεσκεµέτειος µεµβράνη, ζ) Ενδοθήλιο. 

Πηγή εικόνας : (http://www.nfburnetthodd.com/keratoconusi.htm) 

 

     Στην εξωτερική πλευρά του κερατοειδή βρίσκεται το επιθήλιο το οποίο είναι 25 

έως 40 µm και αποτελείται από 5 µε 7 στρώµατα επιθηλιακών κυττάρων. Το σύνολο 

των κυττάρων αυτών αναγεννάται κάθε εφτά ηµέρες , µε τον πολλαπλασιασµό τους 

να λαµβάνει χώρα στην περιφέρεια του κερατοειδή και πιο συγκεκριµένα στο 

σκηροκερατοειδικό όριο. Το επιθήλιο συγκρατεί την δακρυική στιβάδα όπως επίσης 

εµποδίζει την διαταραχή των ινών κολλαγόνου, αποτρέποντας έτσι οίδηµα του 

κερατοειδούς και οποιεσδήποτε θολερότητές του. Το επιθήλιο βρίσκεται πάνω από 

την βασική µεµβράνη  η οποία αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου IV και 

προσφύεται σε αυτήν µε ηµι- δεσµοσώµατα. Κάτω από την βασική µεµβράνη 
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βρίσκεται η µεµβράνη του Bowman η οποία είναι η µεµβράνη στήριξης του 

επιθηλίου, προσδίδοντας έτσι στον κερατοειδή µηχανική σταθερότητα. Το στρώµα 

του κερατοειδή αποτελεί το 90% του πάχους του κερατοειδή και περιέχει ίνες 

κολλαγόνου, διατεταγµένες σε διαφορετική κατεύθυνση. Το στρώµα είναι η στοιβάδα 

στην οποία µπορούν να πραγµατοποιηθούν γεωµετρικές αλλαγές όταν είναι 

απαραίτητο να αλλάξει η διοπτρική ισχύς του οφθαλµού.  

     Κάτω από το στρώµα βρίσκεται η δεσκεµέτειος µεµβράνη η οποία είναι η 

µεµβράνη στήριξης του ενδοθηλίου του κερατοειδή. Το ενδοθήλιο είναι ένα µονό 

στρώµα κυττάρων που χωρίζει τον κερατοειδή από το υδατοειδές υγρό, αντλώντας 

νερό από τον κερατοειδή προς τον πρόσθιο θάλαµο παίζοντας έτσι σηµαντικό ρόλο 

στην διατήρηση της διαύγειας του κερατοειδή. Τα κύτταρα του ενδοθηλίου δεν 

ανναγενώνται και σε περίπτωση οιδήµατός του , προκαλείται σκέδαση και χάνεται η 

διαύγεια του κερατοειδή.   

 

1.3.2 Το υδατοειδές υγρό 

 

  Το υδατοειδές υγρό είναι άχρωµο, διαυγές υγρό. Έχει δείκτη διάθλασης περίπου 

1.336,βρίσκεται µεταξύ του προσθίου και του οπίσθιου θαλάµου ,  παράγεται δε από 

το επιθήλιο των ακτινοειδών προβολών του ακτινωτού σώµατος. Το υδατοειδές υγρό 

από τον οπίσθιο θάλαµο µεταβαίνει δια µέσου της κόρης στον πρόσθιο θάλαµο. Η 

αποχέτευσή του γίνεται µέσω της γωνίας του προσθίου θαλάµου .Το υδατοειδές υγρό  

ρυθµίζει την ενδοφθάλµια πίεση (10 µε 20 mm Hg) και σε περίπτωση αποτυχίας της 

αποχέτευσής του η εσωτερική πίεση αυξάνει µε αποτέλεσµα την πρόκληση 

γλαυκώµατος. 

 
Εικόνα 3: Ανατοµία του προσθίου θαλάµου . Το κίτρινο βέλος δείχνει την πορεία του υδατοειδούς 

υγρού. 

Πηγή εικόνας : (http://www.kriti-eyemd.gr/glaykoma.php) 
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1.3.3 Ο κρυσταλλοειδής φακός 

   1.3.3.1 Γενικά για τον κρυσταλλοειδή φακό 

 

    Ο κρυσταλλοειδής φακός είναι διαφανής, ελαστική και αµφίκυρτη δοµή, δηλαδή 

είναι πιο κυρτός στην πρόσθια από ότι στην οπίσθια επιφάνεια του. Είναι ανάγγειος 

και δεν περιέχει νεύρα. Ευθύνεται για την ισορροπία της διοπτρικής ισχύος του 

οφθαλµού και εξασφαλίζει την εστίαση των ακτίνων του φωτός στον 

αµφιβληστροειδή σε διαφορετικές αποστάσεις µε το µηχανισµό της προσαρµογής. Ο 

µηχανισµός της προσαρµογής οφείλεται στην ελαστικότητα του φακού  και στην 

δυνατότητα που έχει να µεταβάλλει το σχήµα του. Η διοπτρική του ισχύς είναι 15 

διοπτρίες δηλαδή  το 1/3  της συνολικής ισχύος του οφθαλµού. Ο δείκτης διάθλασής 

του εξαρτάται από τις συντεταγµένες: 1.40 στο κέντρο , στην περιφέρεια προς τους 

πόλους 1.39 και στην περιφέρεια προς τον ισηµερινό 1.375.Ο δείκτης διάθλασης είναι 

κατά µέσο όρο 1.42 ενώ αυξάνεται µε την ηλικία όταν αρχίζει ο πυρηνικός 

καταρράκτης.  

 

1.3.3.2 Ιστολογία του φακού 

 

  Ο φακός ιστολογικά  αποτελείται από στρώµατα ινών(φακικές ίνες)  που βρίσκονται 

σε ακτινωτή µορφή. Οι ίνες αυτές δεν αντικαθίστανται µε αποτέλεσµα ο  φακός να 

µεγαλώνει σε µέγεθος κατά την διάρκεια της ζωής σχηµατίζοντας καινούργια 

στρώµατα ινών από έξω προς τα µέσα. Ως µέρος της κανονικής διεργασίας της 

γήρανσης υπόκειται διάφορες αλλαγές όπως η διαφάνεια του και η ελαστικότητα του. 

Συνεπώς το κεντρικό του πάχος αυξάνεται ενώ η ακτίνα καµπυλότητας του 

µειώνεται.  

Το κέντρο της πρόσθιας επιφάνειας ονοµάζεται  πρόσθιος πόλος ενώ  το κέντρο 

της οπίσθιας επιφάνειας οπίσθιος πόλος. Η  κυκλική περιφέρεια σε ίση απόσταση από 

τους δύο πόλους είναι ο ισηµερινός του φακού. Ο φακός αναρτάται από το ακτινωτό 

σώµα µε λεπτές ίνες της Ζιννείου ζώνης οι οποίες προσφύονται στον ισηµερινό του. 

Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την ίριδα και χωρίζει την κοιλότητα του οφθαλµού στην 

κοιλότητα του υδατοειδούς υγρού και στην κοιλότητα του υαλοειδούς.  Ο πρόσθιος 

πόλος του φακού έχει µικρότερη ακτίνα καµπυλότητας είτε κατά την διαδικασία της 

προσαρµογής είτε κατά τη διαδικασία της χαλάρωσης.  
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    Η διαφάνειά του εξασφαλίζεται από την διάταξη των φακικών ινών και από την 

απουσία αγγείωσης. Τα κύτταρα των φακικών ινών διαιρούνται αλλά δεν αποπίπτουν. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι µε την πάροδο του χρόνου ο φακός περιέχει περισσότερα 

γηρασµένα κύτταρα τα οποία χάνουν την λειτουργικότητα τους και οδηγούν σε 

αδυναµία εστίασης του ειδώλου και απώλεια της διαφάνειάς του.  

 
Εικόνα 4: Η ανατοµία του κρυσταλλοειδούς φακού . 

Πηγή εικόνας: (http://www.visionsource-brighteyes.com/index.cfm?fuseaction=eyecyclopedia.main&Criteria=Results&ID=48) 

 

1.3.4 Το υαλοειδές  

 

  Το υαλοειδές  υγρό είναι διαφανής, ανάγγεια ουσία που καλύπτει το µεγαλύτερο 

µέρος του εσωτερικού του  οφθαλµού και βρίσκεται από τον φακό και πίσω. Έχει 

ζελατινώδη µορφή και είναι αυτό το οποίο κρατά την σπαργή του οφθαλµού και 

συγκρατεί τον αµφιβληστροειδή στη θέση του. Αποτελείται από 99% νερό, 1% 

κολλαγόνο και ένα οξύ το οποίο του δίνει την ζελατινώδη υφή. Με τα χρόνια το 

υαλώδες ρευστοποιείται και µπορεί να έλξει τον αµφιβληστροειδή προκαλώντας 

ρωγµή και αποκόλληση του.  

 
Εικόνα 5: Το υαλοειδές υγρό 

Πηγή εικόνας:  (http://www.stlukeseye.com/Conditions/vitreousdetachment.html 
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Κεφάλαιο 2Ο  

 

2.1 Η συνάρτηση µεταφοράς σηµείου (Point Spread Function)  

 

    H συνάρτηση  µεταφοράς σηµείου  ή  point spread function (PSF)  περιγράφει την 

δισδιάσταση κατανοµή φωτός µιας σηµειακής πηγής στο αµφιβληστροειδικό είδωλο. 

Μας  παρέχει µια πλήρη περιγραφή της ποιότητας του οπτικού συστήµατος στην 

συγκεκριµένη θέση για συγκεκριµένο µήκος κύµατος και συγκεκριµένο άνοιγµα 

κόρης. Η  PSF  είναι το τετράγωνο του µέτρου  του µετασχηµατισµού Fourier της 

συνάρτησης κόρης.  

PSF(x,y)  =  F 2)),(( ξληλ ddP = F (( )),( ξληλ ddP •F (( )),( ξληλ ddP *  

όπου ο µετασχηµατισµός Fourier δίνεται από : 

 

F (f(η,ξ))= ∫∫ +⋅ ξηξηπξη ddyxif )](2exp[),(  

 
Εικόνα 6 : Η κατανοµή της PSF στον ανθρώπινο οφθαλµό 

Πηγή εικόνας: ( http://webvision.med.utah.edu/KallSpatial.html) 
 

  Η  PSF ενός τέλειου οπτικά συστήµατος , θα είναι ένα airy pattern το οποίο 

υπολογίζεται  από την θεωρία περίθλασης του Fraunhofer. Η PSF εκφράζεται στον 

πραγµατικό χώρο του ειδώλου και µας δίνει  µια εικόνα του πόσο µικρό είναι ένα 

σηµειακό είδωλο.  

    Παρόλο που η πηγή µπορεί να είµαι σηµειακή , το είδωλο δεν είναι. Αυτό 

οφείλεται σε 2 λόγους. Πρώτον στις εκτροπές που περιορίζουν ένα οπτικό σύστηµα, 

οπότε η PSF ‘’απλώνεται΄΄ , δεύτερον στο φαινόµενο της περίθλασης που περιορίζει 

το οπτικό σύστηµα είτε αυτό εισάγει εκτροπές είτε όχι και τέλος στη σκέδαση η 

οποία υπάρχει ανεξαρτήτως των εκτροπών και της περίθλασης.  
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    Το να ποσοτικοποιήσουµε το PSF είναι σηµαντικό γιατί όλα τα οπτικά αντικείµενα 

µπορούν να θεωρηθούν σαν µια σειρά σηµείων. 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. 

     Ο βαθµός της ‘’εξάπλωσης’’ της PSF ενός σηµειακού αντικειµένου είναι ένα 

µέτρο ποιότητας ενός οπτικού συστήµατος. Αυτό σηµαίνει πως αν 2 αντικείµενα Α 

και Β προβάλλονται ταυτόχρονα, το αποτέλεσµα είναι ίσο µε το άθροισµα των 

ανεξάρτητων αυτών οπτικών αντικειµένων. Με άλλα λόγια το είδωλο του Α είναι 

ανεπηρέαστο από το είδωλο του Β.  

Με σεβασµό στην γραµµικότητα του συστήµατος έχουµε : 

 

Είδωλο( Α+Β)= Είδωλο(Α) + Είδωλο(Β) 

 

Αυτή είναι γνωστή ως η αρχή της υπέρθεσης και ισχύει για γραµµικά συστήµατα. Το 

είδωλο ενός πολύπλοκου αντικειµένου µπορεί να περιγραφεί ως η συνέλιξη του 

αντικειµένου και της PSF. 

 

 

 
Εικόνα 7: Σχηµατική αναπαράσταση της PSF για διάφορες εκτροπές. 

Πηγή εικόνας : (http://www.optometric.com/article.aspx?article=100949) 
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2.2 Η σκέδαση ως φυσικό φαινόµενο 

 
     Η σκέδαση είναι µια γενική φυσική διαδικασία οπού διάφορες µορφές 

ακτινοβολίας (φως,ήχος) αναγκάζονται να αποκλίνουν από µια ευθεία τροχιά λόγω 

κάποιων µη-κανονικοτήτων (όπως µικροσωµατίδια, τραχύτητα) της επιφάνειας στην 

οποία προσπίπτουν. 

   Η σκέδαση περιλαµβάνει απόκλιση της ανακλώµενης ακτινοβολίας υπό γωνία όπως 

αυτή προβλέπεται από το νόµο της ανάκλασης. Ανακλάσεις οι οποίες υφίστανται  

σκέδαση ονοµάζονται διαχεόµενες  ανακλάσεις ενώ αυτές που δεν υφίστανται 

σκέδαση ονοµάζονται κατοπτρικές ανακλάσεις.  

   Στην ουσία η σκέδαση είναι πολλαπλή ανάκλαση, δηλαδή ανάκλαση προς όλες τις 

κατευθύνσεις και είναι το φαινόµενο µε το οποίο περιγράφεται µια συνάθροιση 

οπτικών φαινοµένων , (περίθλαση, διάθλαση, ανάκλαση) η οποία οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση των µετώπων κύµατος µε τα σωµατίδια της ύλης και τις 

ανοµοιογένειες αυτής καθώς το φως τη διασχίζει. Τα είδη των ανοµοιογενειών αυτών 

ονοµάζονται σκεδαστές ή κέντρα σκέδασης.  Οι σκεδαστές είναι δύσκολο να 

κατηγοριοποιηθούν αλλά ως σκεδαστές µπορούν να θεωρηθούν σωµατίδια, σταγόνες, 

ατέλειες σε στερεά µε κρυσταλλική δοµή και κύτταρα σε ιστούς. Η επίδραση των 

σκεδαστών σε οποιοδήποτε µέσο από το οποίο διαδίδεται το φως µπορεί να 

περιγραφεί από την θεωρία της σκέδασης.  

   Η σκέδαση είναι ένα από τα δύο φυσικά φαινόµενα τα οποία συνεισφέρουν στην 

ορατή εµφάνιση των αντικειµένων ( το άλλο είναι η απορρόφηση). Επιφάνειες που 

χαρακτηρίζονται άσπρες οφείλουν την εµφάνιση τους σε πολλαπλή σκέδαση του 

φωτός από τις εσωτερικές ανοµοιογένειες του αντικειµένου ( διάχυτη ανάκλαση) . 

    Η απουσία σκεδαστικής επιφάνειας οδηγεί σε γυαλιστερή επιφάνεια ( πχ το 

γυαλιστερό µάρµαρο). Συνήθως το συνδυαζόµενο αποτέλεσµα σκέδασης και 

απορρόφησης είναι αυτό που δίνει το χρώµα στα αντικείµενα. Υπάρχουν τύποι 

σκέδασης που δηµιουργούν  χρώµα χωρίς απορρόφηση και συνήθως στα µπλε 

χρώµατα όπως το χρώµα του ουρανού, η ίριδα του µατιού . 
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Εικόνα 8: Η σκέδαση από µικροσωµατίδια 

Πηγή εικόνας : (http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7f.html) 

 

2.3 Γενικά για τη σκέδαση  

 

   Αν ένα σωµατίδιο είναι ισότροπο ( σκεδάζει µε σφαιρική συµµετρία ) η κατανοµή 

της έντασης της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας είναι συµµετρική µε άξονα συµµετρίας 

τη διεύθυνση του κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. (βλέπε εικόνα 9)  

 
Εικόνα 9: Αναπαράσταση της εµπρόσθιας και της οπίσθιας σκέδασης 

 

    Η προσπίπτουσα ακτινοβολία σκεδάζεται υπο γωνία θ και η σκεδαζόµενη 

ακτινοβολία κατανέµεται συµµετρικά και προς την πρόσθια ( θ=0ο ) και την οπίσθια 

(θ=180ο) .  

   Εµπρόσθια σκέδαση είναι η σκέδαση κατά την οποία η γωνία µεταξύ της αρχικής 

και της τελικής κατεύθυνσης της κίνησης των σκεδαζόµενων σωµατιδίων είναι 
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λιγότερο από 90ο . Τα φωτόνια ταξιδεύουν στην ίδια κατεύθυνση µε την οποία 

εισήλθαν. Το ποσοστό της εµπρόσθιας σκέδασης αυξάνεται µε το µέγεθος των 

σκεδαστών. Οπισθοσκέδαση είναι η ακτινοβολία που σκεδάζεται αντίθετα από την 

κατεύθυνση από την οποία εισήλθε ( πχ ουράνιο τόξο). Για σωµατίδια µε διάµετρο 

µεγαλύτερη του µήκους κύµατος υπερτερεί η εµπρόσθια σκέδαση. 

  Η γωνιακή κατανοµή της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας ονοµάζεται φασική 

συνάρτηση σκέδασης  Ρ( θ,α,m) (scattering phase function ) ( σε sr –1  ) και είναι 

συνάρτηση της παραµέτρου µεγέθους α  του σκεδαστή και του δείκτη διάθλασης. Η 

φασική συνάρτηση περιγράφει την κατανοµή της έντασης σαν συνάρτηση της γωνίας 

σκέδασης.  

   Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η κατανοµή και η ένταση του φωτός που 

σκεδάζεται, εξαρτώνται από το είδος και την πυκνότητα των σκεδαστών αντίστοιχα. 

Πιο συγκεκριµένα, η γωνιακή κατανοµή της σκέδασης εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες: 

1. Το µέγεθος και το σχήµα των σκεδαστών. 

2. Την διαφορά στο δείκτη διάθλασης των σκεδαστών από το µέσο στο οποίο 

βρίσκονται 

3. Το µήκος κύµατος. 

 

Όταν λοιπόν το φως πέφτει πάνω σε ύλη, αφήνει το φως να συνεχίσει ευθύγραµµα 

αλλά επίσης επανεκπέµπει το φως σε όλες τις διευθύνσεις. 

 

 

 
   Ένα αρχικό κύµα µε κυµατοδιάνυσµα k πέφτει πάνω σε σκεδαστή και σκεδάζεται 

σε µια διεύθυνση k’  µε Q = k’-k . Το Q  λέγεται διάνυσµα σκέδασης. 
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Για ελαστική σκέδαση  έχουµε Q = 2kηµθ ( 2θ η γωνία µεταξύ k και k’ ). Στην ουσία 

µετράµε την ένταση I ( E,Q) όπου Ε η ενέργεια της δέσµης των σκεδαζόµενων 

σωµατιδίων.  

Όταν η ενέργεια του εισερχόµενου και εξερχόµενου κύµατος είναι η ίδια έχουµε 

ελαστική σκέδαση.  

Αν έχουµε 2 µονοχρωµατικά ηλεκτρικά πεδία µε το ίδιο κυµατάνυσµα αλλά µε 

διαφορά φάσης θα έχουµε : 

 

Εi ( t) = Eo e iθ1 = k x i – wt  

 

E1 + E2  = e iθ1( Εο1 + Εο2 e i(θ2-θ1))  

 

Ιολ= |Ε 1+Ε2| = Εο1 
2 + Εο22 + Εο1 Εο2 e i(θ2-θ1) + e -i(θ2-θ1) ) = I1 + I2 +2 Εο1Εο2cos(θ2 -θ1 ) 

 

Όπου Ιολ η ολική ένταση , I1 και I2 οι εντάσεις από τα πεδία E1 και E2   

Αν έχουµε Ν πεδία  

Ιολ= I1 + I2 + ….. + ΙΝ + 2[ cos(θ2 -θ1 ) Εο1Εο2 + cos(θ3 -θ1 ) ) Εο1Εο2Εο3 + …….] 

 

2.4 Απλή και πολλαπλή σκέδαση 

 

   Όταν η ακτινοβολία σκεδάζεται από ένα µόνο σκεδαστή καλείται απλή σκέδαση. 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου οι σκεδαστές είναι πολυάριθµοι και η ακτινοβολία 

µπορεί να σκεδαστεί πολλές φορές είναι γνωστή ως πολλαπλή σκέδαση.  

Η κύρια διαφορά µεταξύ των αποτελεσµάτων της απλής και της πολλαπλής 

σκέδασης, είναι ότι η απλή  µπορεί να µελετηθεί ως ένα τυχαίο φαινόµενο, ενώ η 

πολλαπλή µπορεί να µοντελοποιηθεί και να υπολογιστεί. Στην απλή σκέδαση, η 

ακριβής θέση του σκεδαστή, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί και γι’ αυτό  η απλή  

σκέδαση συχνά περιγράφεται από κατανοµές πιθανότητας. Στην πολλαπλή σκέδαση, 

η τυχαιότητα της αλληλεπίδρασης τείνει να αντισταθµιστεί από τον µεγάλο αριθµό 

συµβάντων σκέδασης. 
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2.5 Σκέδαση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας  

 

   Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι η πιο ευρέως γνωστή µορφή ακτινοβολίας που 

υφίσταται σκέδαση.   . 

Η σκέδαση του φωτός και των ραδιοκυµάτων είναι από τις πιο σηµαντικές . Η 

σκέδαση διαχωρίζεται σε 2 είδη ανάλογα µε το αν το φωτόνιο διατηρεί την ενέργεια 

του ή όχι.  

1) Η ελαστική σκέδαση κατά την οποία το φωτόνιο υφίσταται µηδενική 

ανταλλαγή ενέργειας της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας µε το σκεδαστή  

(σκέδαση Rayleigh,σκέδαση  Mie). Αν η ακτινοβολία υποστεί µερική ή ολική 

απώλεια ενέργειας η διεργασία είναι γνωστή ως απορρόφηση. 

2) Η ανελαστική σκέδαση κατά την οποία µεταβάλλεται η ενέργεια του 

φωτονίου (σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και απορρόφηση ενέργειας) και το 

φαινόµενο είναι δύσκολο να περιγραφεί µε τους νόµους της Φυσικής – 

Οπτικής. ( σκέδαση Brillouin, σκέδαση Raman, σκέδαση Compton , 

ανελαστική σκέδαση ακτίνων Χ ) 

Η σκέδαση µπορεί να διαχωριστεί επίσης  σε 3 κατηγορίες που βασίζονται στην 

παράµετρο µεγέθους   α  του σκεδαστή ,  

 

                                        
 

όπου    πDp     είναι η περιφέρεια του σκεδαστή, λ το µήκος κύµατος της 

προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Βασιζόµενοι στο α , έχουµε:  

 

α << 1 : σκέδαση Rayleigh  ( πολύ µικρός σκεδαστής σε σχέση µε το µήκος κύµατος)  

α≈1     : σκέδαση  Mie ( το µέγεθος του σκεδαστή είναι περίπου ίδιο µε το µήκος 

κύµατος)  

α>>1 : γεωµετρική σκέδαση ( το µέγεθος του σκεδαστή είναι κατά πολύ µεγαλύτερο 

από το µήκος κύµατος ) 

 

 

 

 



 23 

2.5.1 Η σκέδαση Rayleigh. 

 

    Η σκέδαση Rayleigh περιλαµβάνει την σκέδαση της ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας, µήκους κύµατος λ, από σφαιρικό όγκο διαµέτρου d και δείκτη 

διάθλασης n. Σε αυτό το µοντέλο σκέδασης ο σκεδαστης (θεωρητικά µε σφαιρικό 

σχήµα) είναι µικρότερος σε διάµετρο από το µήκος κύµατος λ του σκεδαζόµενου 

φωτός. Τυπικά το ανώτερο όριο είναι το 1/10 του µήκους κύµατος. Σε αυτή την 

περιοχή µεγεθών, το ακριβές σχήµα του κέντρου σκέδασης δεν είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό και µπορεί να αντιµετωπισθεί σαν µια σφαίρα ισοδύναµου όγκου. Αυτό το 

είδος σκέδασης είναι ο βασικός λόγος για το µπλε του ουρανού ( τα µικρότερα µήκη 

κύµατος σκεδάζονται περισσότερο). Η κατανοµή της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας 

εξαρτάται από το λόγο d/λ (διάµετρος σκεδαστή προς το µήκος κύµατος). Η ένταση 

του σκεδαζόµενου φωτός είναι αντιστρόφως ανάλογη  µε την 4η δύναµη του µήκους 

κύµατος. Συγκεκριµένα, η ένταση Ι του σκεδαζόµενου φωτός µε µήκος κύµατος λ και 

ένταση Ιο δίνεται από την σχέση: 

Ι= Ι0 
62
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 όπου R η απόσταση από το σωµατίδιο, θ η γωνία σκέδασης, n ο δείκτης διάθλασης 

του σωµατιδίου και d η διάµετρος του σωµατιδίου. 

    Ο όρος (1 + cos²θ) καθορίζει την γωνιακή κατανοµή της σκέδασης, η οποία είναι 

συµµετρική ως προς το επίπεδο που είναι κάθετο στο επίπεδο πρόσπτωσης της 

ακτινοβολίας, οπότε η κατανοµή είναι ίδια στην διεύθυνση της διάδοσης και αντίθετα 

σε αυτήν. 

Η θεωρία σκέδασης του Rayleigh προκύπτους  τα ακόλουθα: 

1. Η σκεδαζόµενη ακτινοβολία υπό γωνία 90° ως προς την µεταδιδόµενη ακτίνα 

είναι πλήρως πολωµένη. ( το διάνυσµα µα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου 

είναι κάθετο στην αρχική διεύθυνση διάδοσης)  

2. Το ποσό του σκεδαζόµενου φωτός είναι ανάλογο του αντιστρόφου της 

τέταρτης δύναµης του µήκους κύµατος. Σαν αποτέλεσµα, το µπλε φως των 

400nm σκεδάζεται 9,4 φορές περισσότερο από το κόκκινο φως των 700nm 

µήκος κύµατος. 

3. Το ποσό της εµπρόσθιας και οπίσθιας σκέδασης είναι ίσο. 
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4. Ο συντελεστής σκέδασης είναι ανάλογος του τετραγώνου του δείκτη 

διάθλασης 

5. Η ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας είναι ανάλογη του 1 + cos²θ 

6. H σκέδαση γίνεται πάνω σε µόρια στα ορατά µήκη κύµατος 

 

2.5.2 Η σκέδαση Mie 

 

   Η σκέδαση Mie περιγράφει την σκέδαση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από 

σωµατίδια µε διάµετρο συγκρίσιµη ή και µεγαλύτερη απο το µήκος κύµατος. Στη 

σκέδαση Mie ρόλο παίζει το µέγεθος του σκεδαζόντος σωµατιδίου σε σχέση µε το 

µήκος κύµατος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας καθώς επίσης και ο δείκτης 

διάθλασης των σωµατιδίων. Η ‘’θεωρία της ανώµαλης περίθλασης’’ είναι µια ειδική 

περίπτωση της σκέδασης Mie που προσεγγίζει ικανοποιητικά τη σκέδαση του φωτός 

στον κερατοειδή. Είναι ακριβής όταν ο δείκτης διάθλασης των σκεδαστών είναι 

περίπου ίσος µε το δείκτη διάθλασης του µέσου στο οποίο βρίσκονται αυτοί. 

   Για µεγαλύτερες διαµέτρους το πρόβληµα σκέδασης της ηλεκτροµαγνητικής  

ακτινοβολίας µελετήθηκε από τον Mie και η σκέδαση από σφαίρες µε διάµετρο 

µεγαλύτερη από λ/10 είναι γνωστή σαν σκέδαση Mie . Εδώ το σχήµα του σκεδαστή 

έχει µεγαλύτερη σηµασία και ισχύει µόνο για σφαίρες και µε ορισµένες βελτιώσεις 

για ελλειψοειδή και σφαιροειδή . Παρόλο που υπάρχουν λύσεις για ορισµένα 

σχήµατα δεν υπάρχουν λύσεις για τυχαία σχήµατα. 

   Η θεωρία σκέδασης του Mie προκύπτουν  τα ακόλουθα: 

1. Για σφαιρικά σωµατίδια η σκέδαση Mie µπορεί να υπολογιστεί από τον 

δείκτη διάθλασης και την κλασσική θεωρία του Maxwell 

2. Το µήκος κύµατος της εισερχόµενης ακτινοβολίας δεν µεταβάλλεται 

3. Η σκέδαση είναι κυρίως πρόσθια  

4. Η σκέδαση Mie δεν είναι πολωµένη 

 
Εικόνα 10: Σχηµατική αναπαράσταση της σκέδασης Rayleigh και Mie 

Πηγή : (http://bellespics.eu/domain/musicpower.com/) 
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Κεφάλαιο 3Ο  

 

3.1  Η σκέδαση στον ανθρώπινο οφθαλµό  

 

   Γνωρίζουµε ότι διαταραχές στα οπτικά µέσα του οφθαλµού όπως οι εκτροπές 

µπορεί να προκαλέσουν µείωση της όρασης, αλλά η όραση µπορεί να µειώθει ακόµα 

περισσότερο όταν παρατηρούνται φαινόµενα  όπως για παράδειγµα η σκέδαση του 

φωτός η οποία  έχει ως αποτέλεσµα ένα βέλο σκεδαζόµενου φωτός πάνω από το 

αµφιβληστροειδικό είδωλο (γνωστή και ως ακτινωτή κορώνα) . Η σκέδαση στον 

ανθρώπινο οφθαλµό µπορεί να προκαλέσει θαµπή όραση, απώλεια χρωµάτων και 

αντίθεσης κλπ. Τα φαινόµενα αυτά µπορούν να γίνουν ακόµα χειρότερα όταν η 

όραση είναι ήδη χαµηλή λόγω παθολογίας του αµφιβληστροειδή όπως για 

παράδειγµα η εκφύλιση της ωχράς ή το γλαύκωµα. 

     Η σκέδαση που παρατηρείται στον οφθαλµό είναι ελαστική και προέρχεται από 

την ύπαρξη ανοµοιογενών στα διαθλαστικά του µέσα (δάκρυα, κερατοειδής, 

υδατοειδές, φακός, υαλώδες). Η δέσµη διέρχεται και αλλάζει πορεία µε αποτέλεσµα 

να µην εστιάζεται ακριβώς πάνω στον αµφιβληστροειδή µειώνοντας το contrast του 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Στον καταρράκτη η σκέδαση είναι τόσο έντονη που το 

άτοµο βλέπει µετά βίας.  

   Προσοµοιώνοντας το οπτικό σύστηµα του οφθαλµού θα µπορούσαµε να το 

χαρακτηρίσουµε ως ένα σχετικά οµοιογενές µέσο, µέσα στο οποίο όµως βρίσκονται 

διάφορες ανοµοιογένειες όπως κερατοκύτταρα κ.α. Έτσι , το διαδιδόµενο, στο εν 

λόγω µέσο σκέδασης, κύµα, θα υποστεί µια τοπική καθυστέρηση φάσης ίση µε τη 

διαφορά του οπτικού δρόµου που αντιστοιχεί στη διάδοση µέσω του σωµατιδίου. 

    Οι δύο κυριότερες  πηγές σκέδασης στον οφθαλµό είναι ο κερατοειδής και ο 

κρυσταλοειδής φακός. 

     Σε ένα ιδανικό µάτι δεν θα υπήρχε καθόλου σκέδαση, επειδή όµως τα οπτικά µέσα 

δεν είναι οπτικά τέλεια, πάντα θα υπάρχει σκέδαση. Η σκέδαση προκαλεί µείωση  της 

αντίθεσης ενός αντικειµένου που προβάλλεται στον αµφιβληστροειδή ,µειώνοντας 

έτσι την ποιότητα της όρασης. Εν συντοµία περισσότερη σκέδαση σηµαίνει χειρότερη 

όραση.  
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Εικόνα 11: Μοντελοποίηση της ακτινωτής κορώνας 

Πηγή εικόνας: (http://www.nin.knaw.nl/research_groups/van_den_berg_group/research_line_1/) 

 

3.1.1 Από πού προέρχεται η σκέδαση  

 

    Το ποσό του σκεδαζόµενου φωτός είναι διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο ακόµη 

και για τα 2 µάτια του. Εξαρτάται από την ηλικία, τον χρωµατισµό της ίριδας, τις 

παθολογίες όπως ο καταρράκτης και αλλάζει µετά από µεσολαβήσεις όπως η 

διαθλαστική χειρουργική .  

  Στον οφθαλµό υπάρχουν 4 διαφορετικές πηγές του σκεδαζόµενου φωτός: ο 

κερατοειδής, η ίριδα και ο σκληρός, ο φακός και ο αµφιβληστροειδής. Παρ’ όλα αυτά 

κυριότερες πηγές σκέδασης είναι ο κερατοειδής και ο φακός.  

 

 
Εικόνα 12 : Κυρίαρχες πηγές της ενδοφθάλµιας σκέδασης : Κερατοειδική σκέδαση, ίριδα και σκληρός, 

φακική σκέδαση και αµφιβληστροειδική σκέδαση . 

Πηγή εικόνας : (http://www.nin.knaw.nl/research_groups/van_den_berg_group/research_line_1/) 
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    Για ένα νεαρό υγιές Καυκάσιο µάτι το συνολικό ποσό σκέδασης οφείλεται κατά το 

1/3 από τον κερατοειδή , κατά το 1/3 από τον φακό και κατά το 1/3 από την ίριδα, τον 

σκληρό και τον αµφιβληστροειδή. Οι αναλογίες αλλάζουν ανάλογα µε την ηλικία και 

τον χρωµατισµό της ίριδας.  

 

- Η κερατοειδική σκέδαση  είναι σταθερή µε την ηλικία αλλά αυξάνεται ως 

ανεπιθύµητη παρενέργεια επιλεγµένων διαθλαστικών επεµβάσεων αλλά και 

σαν συνέπεια παθήσεων (πχ δυστροφιών) του κερατοειδή. 

- Η ίριδα και ο σκληρός 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 µη καυκάσιους (καφέ 

µάτια) αλλά  αξιοσηµείωτη για Καυκάσιους ( µπλε µάτια)  

- Το σκεδαζόµενο φως που προέρχεται από τον φακό αυξάνεται µε την ηλικία 

ειδικά όταν αναπτύσσεται καταρράκτης ο οποίος είναι ο γηρασµός του φακού.  

- Ο αµφιβληστροειδής δεν απορροφά όλο το φως οπότε µέρος του φωτός που 

φτάνει στον αµφιβληστροειδή θα ανακλαστεί πίσω και θα σκεδαστεί προς 

διάφορες κατευθύνσεις του αµφιβληστροειδή οπότε θα συµβάλλει στο 

συνολικό ποσό του σκεδαζόµενου φωτός. Το ποσό αυτού του σκεδαζόµενου 

φωτός είναι εξαρτώµενο από τον χρωµατισµό της ίριδας.  

 

3.1.2 Σηµαντικές αιτίες σκεδαζόµενου φωτός 

 

-Ο καταρράκτης . Εάν ο καταρράκτης εµφανιστεί  σε νεαρή ηλικία , τα παράπονα 

προέρχονται κυρίως από αυξηµένο σκεδαζόµενο φως όπως αυξηµένο θάµπωµα κατά 

την οδήγηση την νύχτα. Το πρώτο αποτέλεσµα του καταρράκτη είναι ότι οι ασθενείς 

σταµατούν να οδηγούν τη νύχτα. Άλλα συµπτώµατα είναι απώλεια της φωτεινής 

αντίθεσης και των χρωµάτων και η άλως γύρω από φώτα 

-Οι περισσότερες κερατοειδικές ανωµαλίες όπως για παράδειγµα κερατοειδικές 

δυστροφίες προκαλούν µεγάλη αύξηση του σκεδαζόµενου φωτός. Σε πολλές 

περιπτώσεις η οπτική οξύτητα διατηρείται σε καλά επίπεδα παρ’ όλο που το 

σκεδαζόµενο φως αυξάνεται όπως για παράδειγµα στο οίδηµα του κερατοειδή  

-Στις διαθλαστικές επεµβάσεις υπάρχει πιθανότητα θάµβους του κερατοειδή. Η 

οπτική οξύτητα δεν επηρεάζεται .  
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-Οι φακοί επαφής αυξάνουν το σκεδαζόµενο φως. Εναποθέσεις ή γρατσουνιές 

µπορούν να ληφθούν ως πηγές αυξηµένου σκεδαζόµενου φωτός.  

-Η θολερότητα του υαλοειδούς µπορεί να προκαλέσει αυξηµένη σκέδαση χωρίς να 

µειώσει την οπτική οξύτητα.  

 

3.2 Η σκέδαση στον κερατοειδή  

 

    Στον   οφθαλµό σκέδαση µπορεί να δηµιουργήσει ο κερατοειδής µετά από 

τραυµατισµό και αλλαγή της δοµής του όπως κακώς διατεταγµένες ίνες κολλαγόνου , 

διάσπαρτα κερατοκύτταρα ή κληρονοµικά σύνδροµα.  

   Κύρια πηγή σκέδασης του κερατοειδούς είναι το στρώµα. Όταν ο δείκτης 

διάθλασης µειώνεται και το πάχος του κερατοειδή αυξάνεται τότε αυξάνεται και η 

σκέδαση . Σε ένα φυσιολογικό οφθαλµό η σκέδαση είναι περίπου 18-20 % µε αύξηση 

του δείκτη σκέδασης να µειώνει το contrast και να χάνουµε υψηλές συχνότητες. 

Παθολογικές καταστάσεις του κερατοειδή µπορούν να επηρεάσουν τη σκέδαση  µε 

ποικίλους τρόπους, οι οποίοι εξαρτώνται  από το είδος της ασθένειας. Στην κεντρική 

κρυσταλλική δυστροφία η σκέδαση αυξάνεται ενώ η οπτική οξύτητα διατηρείται σε 

πολύ καλά επίπεδα6,7. Σε οπίσθιες πολυµορφικές δυστροφίες η σκέδαση δεν 

αυξάνεται ακόµα και µε ασθενή οπτική οξύτητα7. Σχετικά µε τις διαθλαστικές 

επεµβάσεις, και συγκεκριµένα στην PRK, µελέτες δεν έχουν δείξει σηµαντική 

αύξηση της σκέδασης 8,9,10,11 

 

3.3 Η σκέδαση στον φακό  

 

   Κύρια πηγή  σκέδασης στον φακό  είναι ο καταρράκτης που µπορεί να εµφανιστεί 

λόγω ηλικίας (π.χ µεταβολή της ιστοχηµείας του φακού), είτε λόγω παθολογικών 

καταστάσεων (διαβήτης,µεταβολικές παθήσεις, κληρονοµικά σύνδροµα κ.α. ) είτε 

µετά από τραύµα. Η ενδοφθάλµια σκέδαση είναι περίπου σταθερή µέχρι τα 40 µε 45 

έτη ηλικίας µετά από τα οποία αυξάνεται δραµατικά.  

Παράγοντες που επηρεάζουν την σκέδαση στο φακό είναι : 

1) το κιτρίνισµα του φακού 

2) η γεροντική µύωση η οποία µειώνει την φωτεινότητα του στόχου στον 

αµφιβληστροειδή και προσθέτει σκέδαση από την άκρη της κόρης  

3) Η θαµπάδα του φακού.  
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Ανεξάρτητα από το είδος του καταρράκτη (πυρηνικός, φλοιώδης, οπίσθιος 

υποκαψικός κ.α.) ο κρυσταλλοειδής φακός χάνει την διαφάνεια του, αυξάνεται η 

οπτική του πυκνότητα και γίνεται θολερός και σκληρός. Η επιρροή της σκέδασης, της 

διάδοσης του φωτός στον φακό λόγω καταρράκτη, έχει µελετηθεί5 , και έχει 

αναφερθεί µείωση στην φωτεινότητα (contrast) και στην ανάλυση του 

αµφιβληστροειδικού ειδώλου. Η εξάρτηση του σκεδαζόµενου φωτός από τον 

καταρράκτη µετρήθηκε σε ασθενείς µε φλοιώδη , πυρηνικό και οπίσθιο υποκαψικό 

καταρράκτη . Η σκέδαση βρέθηκε  να αυξάνεται και για τους 3 τύπους καταρράκτη 

σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου χωρίς καταρράκτη12. Σε σύγκριση  µε την οπτική 

οξύτητα ο οπίσθιος υποκαψικός έδειξε την µεγαλύτερη αύξηση της σκέδασης αλλά 

αυτά τα αποτελέσµατα µπορεί να ποικίλουν13. Η γωνιακή εξάρτηση βρέθηκε να είναι 

περίπου η ίδια για όλους τους τύπους καταρράκτη14,15 . 

    Στον φακό µικρά µόρια σκεδάζουν σχετικά µεγάλο ποσοστό του φωτός σε µεγάλες 

γωνίες ( 30-180 µοίρες) ενώ τα µεγάλα µόρια συγκεντρώνουν το σκεδαζόµενο φως σε 

σχετικά µικρές γωνίες. Η µέση γωνία σκέδασης16 είναι το τόξο συνηµιτόνου της 

παραµέτρου ασυµµετρίας που είναι το µέσο συνηµίτονο του σκεδαζόµενου φωτός 

προς το ποσό που σκεδάζεται υπό αυτή τη γωνία. Η µέση γωνία σκέδασης θ δίνεται : 

 

Θ = cos –1 (

∫

∫

Ι

Ι

π

π

θθ

θθθθ

0

0

sin)(

sincos)(

d

d
 

 

Όπου Ι(θ) η ένταση του σκεδαζόµενου φωτός σε γωνία θ. Για µικρά µόρια(0.1µm) 

που σκεδάζουν µε Ι(θ) ~ 1+ cos2(θ) η µέση γωνία σκέδασης είναι περίπου 90 µοίρες . 

Για µεγάλα µόρια η µέση γωνία µπορεί να είναι και µικρότερη από 10 µοίρες(0.5-

3µm) κυρίως στην πρόσθια κατεύθυνση. 

 

3.4 Σχέση µεταξύ σκέδασης και οπτικής οξύτητας 

 

Υπάρχει µικρή σχέση µεταξύ σκέδασης και οπτικής οξύτητας . Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η σκέδαση καθορίζεται σε µεγάλες γωνίες ( 1o µε 90o) ενώ η οπτική 

οξύτητα καθορίζεται από τις παρεκτροπές του φωτός ( γνωστές και ως εκτροπές) σε 

µικρές γωνίες ( µικρότερες της 0.1o) Για παράδειγµα βάζοντας έναν +2 φακό µπροστά 
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από το µάτι του υποκειµένου η οπτική του οξύτητα θα µειωθεί ενώ η τιµή του 

σκέδασης  θα παραµείνει ακριβώς η ίδια. Από τη άλλη βάζοντας ένα θαµπό φίλτρο 

µπροστά από το µάτι του υποκειµένου θα αυξηθεί δραµατικά η τιµή της σκέδασης 

ενώ η οπτική του οξύτητα µετά βίας θα µειωθεί.  

 

3.5   Σκέδαση και ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 

 

 Η σκέδαση επηρεάζει ελάχιστα την ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης. 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.  

 

3.6 PSF  και σκέδαση 

 

     Σε συνδυασµό µε την περίθλαση και τις εκτροπές, η PSF  του οφθαλµού 

αλλοιώνεται από την σκέδαση του οπτικού συστήµατος. Οι πηγές της ενδοφθάλµιας 

σκέδασης όπως προείπαµε είναι η εµπρόσθια σκέδαση από τον κερατοειδή, η 

εµπρόσθια σκέδαση από τον φακό, η εµπρόσθια σκέδαση από τον αµφιβληστροειδή 

και η οπισθοσκέδαση από τον βυθό. Η σκέδαση τείνει να προσφέρει κυρίαρχα στην 

εξάπλωση της PSF αφαιρώντας ενέργεια από την κεντρική περιοχή της (βαλλιστικό 

µέρος) και να την κατανέµει στην περιφέρεια δηµιουργώντας άλω(περιοχές από 1-90ο 

που αποτελούν το 10% του συνολικού ποσού του φωτός) . Σε ένα νεαρό οφθαλµό η 

σκέδαση δεν παίζει τόσο µεγάλο ρόλο. Αρχίζει να γίνεται σηµαντική µε το γήρας του 

οφθαλµού17,18. H PSF λόγω σκέδασης µπορεί να προστεθεί  στην PSF που οφείλεται 

στην περίθλαση.   

      Από την στιγµή που η PSF είναι γνωστή, µπορούµε να υπολογίσουµε το είδωλο 

οποιουδήποτε αντικειµένου στο χώρο των συχνοτήτων. Η κατανοµή της έντασης 

φωτεινότητας του ειδώλου , I(x,y) είναι η συνέλιξη της PSF µε την κατανοµή της 

έντασης  φωτεινότητας του αντικειµένου . 



 31 

 
Εικόνα 13 : Η συνέλιξη της PSF µε την κατανοµή της έντασης του αντικειµένου µας δίνει την 

κατανοµή της έντασης του ειδώλου 

Πηγή εικόνας ( http://en.wikipedia.org/wiki/Point_spread_function) 

 

3.7 Μαθηµατική περιγραφή της σκέδασης 

 

  Η σκέδαση µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µε την βοήθεια της PSF. Το 1930 οι  

Stiles19,20 και Holladay21,22   πρότειναν την περιγραφή της σκέδασης µε την  PSF να 

ορίζεται ως 

2

10
θ

=
Egl
Leq  

όπου Leq = η ισοδύναµη φωτεινότητα σε cd/m2 

             Egl= η φωτεινή ροή ανά µονάδα επιφάνειας του οφθαλµού σε lux  

         θ= η γωνία όρασης σε µοίρες 

Η L είναι η φωτεινότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος που είναι ίση µε την 

αµφιβληστροειδική κατανοµή φωτεινότητας που προκαλείται από σηµειακή πηγή 

φωτός. Η Egl είναι η  φωτεινότητα που προκαλείται από την σηµειακή πηγή στο 

επίπεδο της κόρης.23,24 

     Αυτή η εξίσωση χρησιµοποιήθηκε για την περιγραφή της γωνιακής κατανοµής της 

σκέδασης και είναι γνωστή ως Stilles- Holladay formula. 

     Νεότερες  µελέτες από αυτήν των Stiles-Holladay έδειξαν  αύξηση της σκέδασης 

µε την ηλικία25,26  αλλά η µεταβλητότητα των αποτελεσµάτων ήταν  πολύ µεγάλη για 

να δείξει ακριβή ποσοτικοποίηση της επίδρασης.  
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   O Voss27  το 1984 πρότεινε µια νέα µαθηµατική µοντελοποίηση της σκέδασης η 

οποία ήταν µια αναθεωρηµένη εξίσωση των Stilles και  Holladay και  ονοµάστηκε 

‘’Commission International d’ Eclairage (CIE) standard observer disability glare 

formula, µελετώντας έτσι την εξάρτηση της σκέδασης από την ηλικία.  

      Με την ψυχοφυσική µέθοδο της σύγκρισης αντιστάθµισης (βλέπε σελίδα 38)  

ήταν  δυνατό να µετρηθεί η σκέδαση σε µεγαλύτερους πληθυσµούς µε καλή ακρίβεια 

και να δώσει µια µαθηµατική περιγραφή της εξάρτησης της σκέδασης από την 

ηλικία24 . Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι , η σκέδαση αυξάνεται µε την ηλικία Α κατά 

έναν παράγοντα της µορφής 


















+
4

1
D
A  µε D να είναι η ηλικία κατά την οποία το 

ποσό της σκέδασης διπλασιάζεται . Οι τιµές για το D κυµαίνονται από  62.5 έως 70 

ετών .        

   Η εξάρτηση αυτή περιγράφηκε αργότερα µε ένα πιο εκτενές µοντέλο της CIE 

standard glare observer28 η οποία αργότερα περιγράφηκε και από τον Vos29,30 .Το 

κύριο θέµα της νέας CIE είναι η αξιολόγηση της για την προσέγγιση του stiles-

holladay για γωνιακή εξάρτηση της σκέδασης ειδικά για µεγαλύτερες γωνίες όρασης.  

   Στην νέα αυτή µελέτη βρέθηκε ότι ο χρωµατισµός της ίριδας είναι επίσης πηγή 

πρόκλησης σκέδασης. Καυκάσιοι µε µπλε µάτια έχουν 0.1-0.4 περισσότερες 

λογαριθµικές µονάδες σε σχέση µε µη καυκάσιους. Προηγούµενες µελέτες31 έδειξαν  

ότι η εξάρτηση από τον χρωµατισµό της ίριδας προκαλείται από αποκλίσεις της 

µετάδοσης του φωτός µέσω του οπτικού τοίχου. Για σκούρα καφέ µάτια η µετάδοση 

βρέθηκε να είναι τάξεις µεγέθους χαµηλότερη από αυτών µε µπλε µάτια.  

     Κάποιες µελέτες32,33 κατά τις οποίες µετρήθηκε η εξάρτηση της σκέδασης από το 

µήκος κύµατος για δαχτυλίδια από 3 έως 8 µοίρες,  έδειξαν ότι δεν υπάρχει καµία 

εξάρτηση  τουλάχιστον για µήκη κύµατος από 450-650 nm. Παρ’ όλα αυτά αργότερες 

in vitro µελέτες έδειξαν πως όντως υπάρχει εξάρτηση της σκέδασης του φακού από 

το µήκος κύµατος προκαλούµενη από µικρά µόρια34 . Αυτή η ανακάλυψη εξηγεί το 

φαινόµενο της βλεφαριδωτής κορώνας, η οποία είναι ακτινοβολία σε µορφή βελόνων 

που σχηµατίζονται όταν κοιτάµε µια σηµειακή φωτεινή πηγή35.  Επιπλέον, βρέθηκε 

ότι η σκέδαση  στο φακό περιγράφεται από το µοντέλο της  σκέδασης 36  Rayleigh . 
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3.8 Η CIE glare function 1999 

 

     Η οπτικά τέλεια PSF είναι ένα Airy pattern, αλλά η παρουσία ενδοφθάλµιας 

σκέδασης προκαλεί στο σχήµα της εξάπλωση και ειδικά σε µεγάλες γωνίες να 

‘’σηκωθεί΄΄, µε κόστος στο ολοκλήρωµα του κεντρικού κοµµατιού της PSF. Ο όρος 

συνάρτηση σκέδασης θα χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει το περιφερικό κοµµάτι 

της PSF ( παράδειγµα φ>1ο , όπου φ είναι η γωνία σκέδασης σε µοίρες) . Θεωρώντας 

την PSF συµµετρική εκ περιστροφής και εξαρτώµενη από την γωνία, έχουµε PSF= 

PSF(φ) . Έτσι θεωρείται σηµαντικό µόνο το µισό κοµµάτι του πεδίου ( έως τις 90ο ) . 

Η κανονικοποίηση ορίζεται ως εξής : 

 

12)(
2/

0

=∫
π

φπφφ dPSF  

  

Για πάνω από µισό αιώνα, οι ερευνητές χρησιµοποιούσαν την προσέγγιση των Stiles- 

Holladay όπου PSF(φ) ≈10 * φ 2−  , για φ µεταξύ 1 και 90ο . Παρατηρήθηκε δε, ότι 

περίπου στις 10 µοίρες η PSF πέφτει σε αναλογία  stiles- Ηolladay και  για µεγάλες 

ηλικίες όλο και περισσότερο µέρος χάνεται από το κεντρικό κοµµάτι της PSF στην 

περιοχή 1-90 µοίρες. 

    Το 1983 η Commission Internationale d’ Eclairage (CIE) πρότεινε την εύρεση µιας 

µέσης PSF για το υγιές νεανικό µάτι. Μετά από πολλές µελέτες η CIE glare function 

(1999) προτάθηκε από τον Vos και  τον Van den Berg28   και η οποία έγινε δεκτή από 

την  Commission Internationale d’ Eclairage  δίνει την πλήρη PSF. 
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σε µονάδες [sr-1] και όπου θ η γωνία όρασης σε µοίρες , Α η ηλικία σε έτη, και p ο 

χρωµατισµός της ίριδας ( p=0 για πολύ σκούρα µάτια, p=0.5 για καφέ µάτια, και p=1 

για µπλε ή πράσινα Καυκάσια µάτια)37 

   Η εικόνα 14 δείχνει την γωνιακή κατανοµή της CIE για 3 καταστάσεις ηλικίας και 

χρωµατισµού της ίριδας.  

 
 

Εικόνα 14: Η CIE για έναν 35-χρονο νέγρο (µαύρη καµπύλη), έναν 35-χρονο Καυκάσιο µε 

γαλαζοπράσινα µάτια(κόκκινη καµπύλη) και έναν 80-χρονο Καυκάσιο µε γαλαζοπράσινα µάτια 

(πράσινη καµπύλη) 

 

 

 

 

Η εικόνα 15 δείχνει την PSF πολλαπλασιασµένη µε θ2. Αυτή η παράµετρος ορίστηκε 

από τους Voss και Van den Berg ως η παράµετρος σκέδασης s που επίσης 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει µετρήσεις σκέδασης.  

S= log10(PSF* θ2). 

 

 

 



 35 

 
Εικόνα 15: Η CIE πολλαπλασιασµένη µε θ2   ώστε να αναπαρασταθεί σε όρους της παραµέτρου 

σκέδασης για τις ίδιες παραµέτρους ηλικίας και χρωµατισµού όπως και στην προηγούµενη εικόνα. 

 

 
 

Εικόνα 16: Η CIE ολοκληρωµένη από το κέντρο (0 µοίρες) για τις ίδιες τιµές ηλικίας και χρωµατισµού 

της ίριδας όπως και στην εικόνα 1. Στις 90 µοίρες η τιµή του ολοκληρώµατος είναι 1 εξ ορισµού αφού 

η PSF είναι κανονικοποιηµένη. Το ποσό του φωτός στο κεντρικό κοµµάτι της PSF, κάτω του 1 λεπτού 

της µοίρας (µπλε κάθετη γραµµή), που καθορίζει την οπτική οξύτητα είναι µόνο το 30% 
    

 

 Η CIE 1999 είναι σχετικά περίπλοκη και για αυτό  το λόγο µερικές απλοποιηµένες 

εξισώσεις έχουν τροποποιηθεί. Η πιο απλή28  της CIE  έίναι η κλασσική Stiles- 
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Holladay όπου η σταθερά είναι πολλαπλασιασµένη µε έναν παράγοντα ηλικίας. 

Καλείται  age adapted  Stiles-Holladay equation:  

PSF= [ ]{ } 2
4

,

1070/1
θ
⋅+=









−

A
Egl
Leq

ageadapHS

,η  οποία είναι έγκυρη από 3ο –30ο  και 

φθίνει έξω της 1ο . 
 

Η επόµενη εξίσωση είναι η απλοποιηµένη εξίσωση σκέδασης28, η οποία εξυπηρετεί 

σε µεγαλύτερη γωνιακή κατανοµή.  

 

PSF= [ ]{ } 2
4

3

55.62/110
θθ
⋅++=







 A
Egl
Leq

simple

, και  έχει εγκυρότητα για θ =0.1ο –30ο  

  

 Για να καλυφθεί το µεγάλο πεδίο γωνιών, προστέθηκαν  περισσότεροι όροι ώστε να 

περιγραφεί µια πιο γενική συνάρτηση σκέδασης25 :  

 

PSF= [ ] [ ]{ } pp
Egl
Leq

general

⋅⋅+Α+⋅⋅++=






 −34
23 105.25.62/11.0510

θθθ
,η οποία έχει 

εγκυρότητα από 0.1ο έως το όριο του οπτικού πεδίου δηλαδή γύρω στις 100ο . 

 

 
 

Εικόνα 17: H CIE φτάνει τις 7 τάξεις µεγέθους για ένα µέσο υγιή νεαρό οφθαλµό. Συµφωνά µε την 

καµπύλη η σκέδαση παίζει ρόλο µόνο για γωνίες από 1-100ο , η οπτική οξύτητα για 1’ της 

µοίρας(0.02ο) ενώ η ευαισθησία φωτεινής αντίθεση για γωνίες από 0.06ο- 0.33ο . 
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Κεφάλαιο 4o 

 

4.1 Μέθοδοι µέτρησης της σκέδασης στον ανθρώπινο οφθαλµό  

 

   Οι µέθοδοι της µέτρησης της σκέδασης στον ανθρώπινο οφθαλµό χωρίζονται σε 2 

κατηγορίες:  

1) οπτικές 

2) ψυχοφυσικές  

  Οι οπτικές αφορούν την άµεση µέτρηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που 

σκεδάζεται (π.χ. µε κάµερες ή άλλους αισθητήρες φωτός) ενώ στις ψυχοφυσικές η 

µέτρηση γίνεται έµµεσα µε ποσοτικοποίηση του διάχυτου σκεδαζόµενου φωτός και 

εκτιµάται η µείωση της φωτεινότητας του αµφιβληστροειδικού ειδώλου.  

 

4.2 Οπτικές µέθοδοι 

     α) Η αρχή της απλής διέλευσης 

 

   Στην αρχή της διπλής διέλευσης38 (Artal) δέσµη υπέρυθρου laser φιλτράρεται 

χωρικά µε την βοήθεια ενός συστήµατος φακών (Ρ1 και Ρ2) και του οπτικού 

συστήµατος του οφθαλµού και  εστιάζεται στον αµφιβληστροειδή. Η εστιασµένη 

κατανοµή λειτουργεί ως δευτερογενής πηγή ακτινοβολίας και έτσι η 

ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία έχει διέλθει και αλληλεπιδράσει µε τις δοµές του 

οφθαλµού 2 φορές . Η ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας εκτιµάται αναλύοντας 

περιφερικά τµήµατα της PSF, (γωνίες µεγαλύτερες της 1ο ώστε να µην έχουν 

συµµετοχή οι εκτροπές) και συγκρίνοντας τη φωτεινότητα στις περιοχές αυτές σε 

σχέση µε το κέντρο της PSF.  

    Η αρχή της διπλής διέλευσης χρησιµοποιήθηκε από τους Gerald Westheimer  και 

Jonzhing Liang39 για την εκτίµηση της διάχυσης του φωτός στον ανθρώπινο οφθαλµό 

in vivo µε αντικειµενικό τρόπο, ορίζοντας ως δείκτη διάχυσης τον λόγο των 

εντάσεων στο κέντρο και την περιφέρεια του προφίλ της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας. 
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Εικόνα 18: Σχηµατική αναπαράσταση της διάταξης της διπλής διέλευσης.(Artal) 

Πηγή εικόνας (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016823) 

 

    Παραλλαγή της µεθόδου, είναι η µέθοδος που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήµιο 

Κρήτης (D.De Brouwere, Γκίνης, Παλλήκαρης)40 µε χρήση πολλαπλών δεσµών µε 

σκοπό όχι µόνο τη µέτρηση της σκέδασης αλλά και τη "χαρτογράφησή" της καθώς 

διαφορετικές δέσµες που (διέρχονται από διαφορετικά τµήµατα του οπτικού 

συστήµατος) υπόκεινται σε διαφορετική σκέδαση.  Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, ένα 

διάφραγµα 12 οπών(µικρών διαστάσεων ώστε να µην υπάρχει συνεισφορά των 

εκτροπών στην  PSF) τοποθετείται µπροστά από ένα τηλεσκόπιο που κάνει την δέσµη 

του laser (660 nm) παράλληλη, δηµιουργώντας ένα αριθµό παράλληλων δεσµών που 

εισέρχονται στο υπό εξέταση οπτικό σύστηµα (Tscherning)41. Προκειµένου να είναι 

σαφής η αντιστοιχία των σηµείων τοµής των δεσµών εισόδου µε τις κηλίδες στον 

αµφιβληστροειδή, οι δέσµες εστιάζονται πριν τον αµφιβληστροειδή µε την χρήση 

ενός φακού. Το σύνολο των κηλίδων στον αµφιβληστροειδή απεικονίζεται σε µια 

camera υψηλής ευαισθησίας. 

 
Εικόνα 19: Η τροποποιηµένη µέθοδος της διπλής διέλευσης(De Brouwere, Ginis,Pallikaris) 
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Β)Τεχνική πολωσιµετρίας (Bueno). 

 

Στην τεχνική αυτή χρησιµοποιείται πολωµένη ακτινοβολία σε µία διάταξη διπλής 

διέλευσης και η σκέδαση ποσοτικοποιείται µε βάση την απώλεια της πόλωσης µετά 

τη διέλευση. 

 

4.3. Ψυχοφυσικές µέθοδοι 

 C-Quant  

 

     Η σηµαντικότερη, αναπτύχθηκε το 1992, όπου οι Thomas J.T.P van den Berg και 

Jan Kees Ijspeert ανέπτυξαν µια συσκευή για κλινική χρήση (C-Quant) , η οποία είχε 

την δυνατότητα µέτρησης της σκέδασης στον ανθρώπινο οφθαλµό, µε µια 

ψυχοφυσική διαδικασία ‘σύγκρισης αντιστάθµισης’ όπως οι ίδιοι την 

χαρακτήρισαν. Σε αυτήν την συσκευή, ο εξεταζόµενος καλείται να παρατηρήσει (µε 

το ένα µάτι) µέσα σε ένα σωλήνα διαµέτρου 5 cm στον οποίο και βλέπει ένα σκοτεινό 

δίσκο (πεδίο εξέτασης) ο οποίος περιβάλλεται από ένα φωτεινό δακτύλιο. Το πεδίο 

εξέτασης (δακτύλιος µε ακτίνα φ = 3.5, 10 ή 28 µοίρες)  και ο φωτεινός δακτύλιος 

διαµορφώνονται (flicker) σε αντίθετη φάση, µε συχνότητα 8 Hz. Όταν το πεδίο 

εξέτασης είναι σκοτεινό, εµφανίζεται να αναβοσβήνει λόγω σκέδασης από τον 

οφθαλµό του εξεταζόµενου, του φωτός που προέρχεται από την πηγή σκέδασης που 

αναβοσβήνει. Αυξάνοντας την φωτεινότητα του πεδίου εξέτασης για κάποια τιµή 

φωτεινότητας ο εξεταζόµενος θα το αντιλαµβάνεται ως διαρκώς 

φωτισµένο. Με τον τρόπο αυτό το ποσό της φωτεινότητας του εσωτερικού δίσκου θα 

ισούται µε το ποσό του φωτός που σκεδάστηκε. 

Mε τον  λόγο L/E  µπορούµε να υπολογίσουµε την παράµετρο σκέδασης s, όπου L η 

τιµή της φωτεινότητας και  Ε η φωτεινότητα διαµόρφωσης στο µάτι,  που προκύπτει 

λόγω της ύπαρξης της πηγής σκέδασης. 
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Εικόνα 20:Η µέθοδος της άµεσης αντιστάθµισης. Ο µικρός δίσκος στο κέντρο είναι το εξεταζόµενο 

πεδίο ενώ ο µαύρος δακτύλιος που το περιβάλλει είναι η πηγή σκέδασης. 

 

     Η µέθοδος αυτή είναι τυποποίηση παλαιότερης µεθόδου που βασιζόταν στην 

εκτίµηση της φωτεινότητας ενός οµοιογενώς φωτισµένου στόχου παρουσία φωτεινής 

πηγής σε συγκεκριµένη γωνία ως προς τη γραµµή όρασης. Η φωτεινή πηγή, λόγω της 

σκέδασης, δηµιουργεί µια κατανοµή έντασης στον αµφιβληστροειδή. Παρουσία της 

φωτεινής πηγής, η ένταση της φωτεινότητας του στόχου αυξάνεται έτσι ώστε µόλις 

να γίνεται αντιληπτός από τον εξεταζόµενο (µέτρηση threshold φωτεινότητας). Στην 

συνέχεια σβήνοντας την φωτεινή πηγή και µεταβάλλοντας την φωτεινότητα στο 

φόντο του στόχου (στο οποίο προσηλώνει ο εξεταζόµενος), ελέγχεται για ποια τιµή 

φωτεινότητας του φόντου, ο φωτεινός στόχος έχει το ίδιο threshold φωτεινότητας, 

προκειµένου να γίνει ξανά αντιληπτός από τον εξεταζόµενο. 
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Β . ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

Κεφάλαιο 5ο 

 

5.1 Αναλυτική περιγραφή της  CIE glare function (1999) 

 

     Όπως προείπαµε η  PSF  στον ανθρώπινο οφθαλµό καθορίζεται από τις εκτροπές 

(πολυχρωµατικές και µονοχρωµατικές)  και τη σκέδαση. Παρόλο που κάθε σύστηµα 

(οφθαλµός)  είναι διαφορετικό, η  PSF  µπορεί να περιγραφεί συνολικά µε µια 

συνάρτηση τόσο για το κεντρικό της τµήµα (µικρές γωνίες που καθορίζονται από τις 

εκτροπές)  όσο και για το περιφερικό της τµήµα (µεγάλες γωνίες που καθορίζονται 

από τη σκέδαση) . Η συνάρτηση που έχει χρησιµοποιηθεί στη βιβλιογραφία για να 

περιγράψει την πλήρη PSF του ανθρώπινου οφθαλµού είναι η CIE(Commission 

International d’ Eclairage) glare function η οποία φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα . Το  

παρόν πρόβληµα αναφέρεται στην ανάπτυξη πειραµατικών διατάξεων για τη µέτρηση 

της PSF σε µεγάλες γωνίες. 

 

 
Εικόνα 21: Η καµπύλη CIE για οφθαλµό ηλικίας 30 ετών. Ο άξονας χ είναι η γωνία όρασης σε µοίρες, 

ενώ ο άξονας y είναι  η PSF σε λογαριθµικές µονάδες [sr-1]. 
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Η  CIΕ δίνει : 
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σε µονάδες [sr-1], θ η γωνία όρασης σε µοίρες , Α η ηλικία σε έτη, και p ο 

χρωµατισµός της ίριδας ( p=0 για πολύ σκούρα µάτια, p=0.5 για καφέ µάτια, και p=1 

για µπλε ή πράσινα Καυκάσια µάτια)37 

 

Η CIE ολοκληρωµένη έχει την µορφή : 
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Το ακτινικό ολοκλήρωµα της CIE υπολογίζεται από τις 0 έως τις 90ο .Στις 90ο µοίρες 

η τιµή του ολοκληρώµατος είναι 1 εξ ορισµού αφού η PSF είναι κανονικοποιηµένη.  

Η κανονικοποίηση ορίζεται ως εξής:  

 

 

2!" #PSF(" )d"
0

! 2

$ = 1  

 

 

 
Εικόνα 22: Η ολοκληρωτική µορφή της CIE. Στις 90ο  η τιµή του ολοκληρώµατος είναι 1 εφόσον  η 

PSF είναι κανονικοποιηµένη. 
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5.2 Η µέθοδος της οπτικής ολοκλήρωσης 

 
    Λόγω της µικρής έντασης του σκεδαζόµενου φωτός σε γωνίες µεγαλύτερες από 

λίγα λεπτά της µοίρας (βλ. εικόνα 21) είναι δύσκολη ως ανέφικτη η άµεση µέτρηση 

της PSF µε τη βοήθεια µιας σηµειακής πηγής ( µιας παράλληλης δέσµης) .  

    Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί η µέθοδος της οπτικής ολοκλήρωσης κατά την 

οποία αποδεικνύεται  ότι ο λόγος της PSF µέσα στο δίσκο ακτίνας ρ προς τη 

συνολική ένταση της PSF ισούται µε την ένταση Ic (όπου 0 < Ic  < 1), και τότε το 

κλάσµα της έντασης στο κέντρο δίσκου ακτίνας ρ προς την ένταση ενός άπειρου 

δίσκου ισούται επίσης µε Ic. Έτσι   Ic = 2!" #PSF(" )d"
0

$

%  , όπου PSF(φ) είναι η PSF 

του  συστήµατος και  θ η ακτίνα του δίσκου. Και στις 2 περιπτώσεις υποθέτουµε ότι η 

PSF είναι κανονικοποιηµένη  ( 2!" #PSF(" )d"
0

! 2

$ = 1 ). 

 
Εικόνα 23: Σχηµατική αναπαράσταση της οπτικής ολοκλήρωσης 

    

 

Στην πραγµατικότητα το ολοκλήρωµα αυτό ισούται µε τη συνέλιξη του δίσκου µε την 

PSF όταν αυτή αξιολογηθεί στο κέντρο του δίσκου. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε σε 

µια µεθοδολογία όπου προβάλλονται διαδοχικοί δίσκοι ακτίνων θi οι οποίοι 

απεικονίζονται µέσα από το υπό αξιολόγηση οπτικό σύστηµα και καταγράφεται η 

φωτεινότητα στο κέντρο του φωτεινού δίσκου. Τα αποτελέσµατα αυτών των 

µετρήσεων µοιάζουν όπως το ακόλουθο σχήµα . 
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Εικόνα 24: Πειραµατικές µετρήσεις µε τη µέθοδο της οπτικής ολοκλήρωσης. 

Πηγή εικόνας : (Ginis et al, Ophthal. Physiol. Opt 2009) 

 

 

 

 

Από τα δεδοµένα αυτά είναι δυνατόν να ανακατασκευαστεί η PSF µέσω των 

ακόλουθων 2 µεθοδολογιών   

a) πεπερασµένες διαφορές  

 

PSF(! ) =
1

2"!

dI
c
(! )

d!
 η οποία παράγωγος µπορεί να προσεγγιστεί από 

πεπερασµένες διαφορές :  

PSF(!
n
) =

1

2"!
n

I
c
(!

i+1) # Ic (! i
)

!
i+1 #! i

 όπου !
n
= (!

i+1 +! i
) / 2 . 

 

           b)προσαρµογή µιας κατάλληλης συνάρτησης στα ανωτέρω πειραµατικά 

δεδοµένα και αναλυτική παραγώγιση της ανωτέρω συνάρτησης 

 

 

Όπως γίνεται κατανοητό , η τεχνική αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας 

στον ανθρώπινο οφθαλµό καθώς απαιτείτο τοποθέτηση µιας κάµερας στο επίπεδο του 

αµφιβληστροειδή .  
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5.3 Η συνάρτηση PSF_total 

 

  Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η CIE glare function είναι συνάρτηση η οποία 

βασίζεται σε  φυσιολογικούς  παράγοντες όπως η ηλικία και ο χρωµατισµός της 

ίριδας, και  περιγράφει τη σκέδαση χωρίς να περιγράφει µε άµεσο τρόπο τα 

χαρακτηριστικά της, δηλαδή την ένταση και τη γωνιακή της κατανοµή. Η συνάρτηση 

η οποία επιλέχθηκε για να προσεγγιστεί η συνολική PSF του οφθαλµού είναι µια 

αξιολόγηση της σκέδασης που στηρίζεται σε οπτικούς παράγοντες και προκύπτει από 

το άθροισµα δυο επιµέρους συναρτήσεων, της PSF_scatter η οποία ονοµάστηκε 

συνάρτηση σκέδασης και περιγράφει το περιφερικό τµήµα της PSF( για µεγάλες 

γωνίες που καθορίζονται από τη σκέδαση) και την PSF_diffraction που περιγράφει το 

κεντρικό της τµήµα ( για µικρές γωνίες που καθορίζονται από την περίθλαση και τις 

εκτροπές) . Έτσι η συνάρτηση προκύπτει ως εξής:  

 

( ) ndiffractioPSFAscatterPSFAPSFtotal _1_ ⋅−+⋅=   ⇔  

 

 

( )
( ) 2

2

ðw211 θ

θοθ

−

⋅−+
+

⋅= eAAPSFtotal n
, 

 

 

όπου : 

θ : η γωνία όρασης 

θο :  απειροστά µικρή και σταθερή γωνία  

 w: 
α
λ

2
22.0 ⋅  µε λ το µήκος κύµατος, και α η ακτίνα του διαφράγµατος (κόρη) 

Α : ο συντελεστής σκέδασης 
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5.4 Η PSF_scatter  

   Η  PSF_scatter επιλέχθηκε ώστε να  ακολουθεί νόµο δύναµης, 








+ n)(
1
θοθ

  όπως 

άλλωστε έχει αποδειχθεί πειραµατικά, και έχει γίνει κατάλληλη επιλογή απειροστά 

µικρής γωνίας θο ώστε να αποφευχθεί η ασυνέχεια που προκύπτει στην αρχή των 

αξόνων για αντίστοιχες τιµές του n . Η συγκεκριµένη συνάρτηση κανονικοποιήθηκε 

θεωρώντας ότι είναι συµµετρική εκ περιστροφής . Έτσι θεωρείται σηµαντικό µόνο το 

µισό κοµµάτι του πεδίου ( έως τις 90ο ) , ώστε το ακτινικό της ολοκλήρωµα να 

ισούται µε µονάδα ως εξής: 

 

• Για n=2  

 

      *_ scatterPSF = 
( )2

1
θοθ +

. 

 

Κανονικοποιώντας την ανωτέρω συνάρτηση  και για n=2  έχουµε:  

 

scatterPSF _ =

∫
⋅ 2/

0

)(2

1*_
π

φφπφ dPSF
scatterPSF .  

 

Όπου : 

 






 ++
+

−




 ++
+

=∫ )0log(
0
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2/

0

θο
θο

θο
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π
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• Για n ≠ 2 

 

*_ scatterPSF = 
( )nθοθ +

1 . 

 

Κανονικοποιώντας την ανωτέρω συνάρτηση και για n ≠ 2,  

scatterPSF _ =

∫
⋅ 2/

0

)(2

1*_
π

φφπφ dPSF
scatterPSF  

Όπου :  

 

( ) ( )









+−−

−⋅−
−








+−−

−⋅−
=

−−∫ 11

2/

0 )0)(2)(1(
0)1(2

)2/)(2)(1(
2/)1(2)(2 nn nn

n
nn
ndPSF

θο
θο

π
θοπ
θοπ

πφφπφ
π

. 

 

Όπως παρατηρείται στην εικόνα 26b , η PSF_scatter  για µικρό n  µειώνει την ένταση 

της PSF και την κατανέµει  στο περιφερικό της  τµήµα (γωνίες µεγαλύτερες των 5ο ) 

εκεί δηλαδή που παίζει σηµαντικό ρόλο η σκέδαση.  

 

 
Εικόνα 25: Η PSF_scatter για n=1.5 – 2.6 και για σταθερή θο 
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Εικόνα 26a: Η PSF_scatter για n=2.1(µπλε καµπύλη)  και n= 2.4(κόκκινη καµπύλη)  για σταθερή θο 

 

 
Εικόνα 26b: Η PSFscatter για n=2.1(µπλε καµπύλη) και n=2.4(κόκκινη καµπύλη) εστιασµένη στην 

αρχή των αξόνων 
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Η τιµή του ολοκληρώµατος της PSF_scatter είναι 1 στις 90ο εξ ορισµού αφού η PSF 

είναι κανονικοποιηµένη. 

 

 
Εικόνα 27: Το ολοκλήρωµα της PSF_scatter για τιµές n=2.1 – 2.7 και για σταθερή τιµή της θο . 

 

 
Εικόνα 28: Το ολοκλήρωµα της PSF_scatter για n=1.9(κόκκινη καµπύλη) και n=2.4(µπλε καµπύλη). 

Παρατηρείται ότι στις 90ο οι δύο καµπύλες τέµνονται στη µονάδα, εξ ορισµού. 

 

Παρατηρείται ότι για µεγάλες τιµές του n το ολοκλήρωµα της PSF_scatter φτάνει το 

µέγιστο σε µικρότερη γωνία. 
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5.5 H PSF_diffraction 

 

      Όπως προείπαµε, η οπτικά τέλεια PSF είναι µια κατανοµή Airy . Για να 

περιγραφεί λοιπόν το κεντρικό τµήµα της PSF  (µικρές γωνίες που καθορίζονται από 

τις εκτροπές και την περίθλαση) και για να απλοποιηθούν οι υπολογισµοί, επιλέχθηκέ 

µια γκαουσσιανή προσέγγιση του δίσκου Airy. Το µοτίβο του Airy, παρουσιάζει το 

πρώτο ελάχιστο (το 0) ανάλογα µε την τιµή του διαφράγµατος.  

     Ένα καλό µέτρο για να προσεγγιστεί το κεντρικό κοµµάτι είναι µία γκαουσσιανή 

συνάρτηση κατάλληλου πλάτους. Καθώς η γκαουσσιανή δεν παρουσιάζει ελάχιστο , 

θεωρήθηκε ότι αριθµητικά µηδενίζεται όταν ο εκθέτης είναι απόλυτα µεγαλύτερος 

του 5 καθώς το 
5

1
e

 είναι πολύ µικρό νούµερο σε σχέση µε την κορυφή της η οποία 

είναι της τάξης του 108 . Εφαρµόζοντας την ανωτέρω προσέγγιση η RMS διαφορά 

της γκαουσσιανής από τον δίσκο Airy, είναι περίπου το ένα πέµπτο της ακτίνας του 

δίσκου Airy, δηλαδή η γκαουσσιανή για συγκεκριµένη διάµετρο διαφράγµατος θα 

παρουσιάσει το πρώτο ελάχιστο στο  0.22λf/D σε αντίθεση µε το 1.22λf/D( το πρώτο 

ελάχιστο του µοτίβου Airy)  

    Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν επιλέχθηκε γκαουσσιανή, κατάλληλου πλάτους που να 

προσεγγίζει την οπτικά τέλεια PSF.  

 

2

2

2*_ wendiffractioPSF
θ−

=  

όπου w= 
α
λ

2
22.0 , όπου λ το µήκος κύµατος στα 590nm και α η ακτίνα του 

διαφράγµατος(κόρη) 
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Εικόνα 29 : Η PSF_diffraction limited για διάφραγµα διαµέτρου 4 χιλιοστών πριν κανονικοποιηθεί µε 

το ολοκλήρωµα της. Το πρώτο ελάχιστο παρατηρείται περίπου στις 0.01ο . 

 

Η συγκεκριµένη συνάρτηση κανονικοποιήθηκε µε τον ίδιο τρόπο που 

κανονικοποιήθηκε και η PSF_scatter έτσι ώστε το ακτινικό της ολοκλήρωµα να 

ισούται µε µονάδα.  

 

Έτσι  

∫
⋅= 2/

0

)(2

1*__
π

φφπφ dPSF
ndiffractioPSFndiffractioPSF  

 

όπου  

 

 
  

 

 












−−=

−−

∫
22 2
0

2
2/

2
2/

0

2)(2 ww eewdPSF
ππ

πφφπφ



 53 

 

 
Εικόνα 30 : Η PSF_diffraction limited για διάφραγµα διαµέτρου 4 χιλιοστών κανονικοποιηµένη µε το 

ολοκλήρωµα της. Το πρώτο ελάχιστο παρατηρείται περίπου  στις 0.01ο . 

 

 

 
Εικόνα 31: Το ολοκλήρωµα της PSF_diffraction για διάφραγµα 4 χιλιοστών. Το πρώτο ελάχιστο 

παρατηρείται στις 0.01ο . 
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5.6 H PSF_total 

    Όπως προείπαµε η συνάρτηση που επιλέχθηκε για να περιγράψει την σκέδαση για 

οποιαδήποτε γωνία, είναι συνάθροιση δυο επιµέρους συναρτήσεων.  

( ) ndiffractioPSFAscatterPSFAPSFtotal _1_ ⋅−+⋅=  

 

    Η παραπάνω σχέση  είναι κανονικοποιηµένη ( το ακτινικό της ολοκλήρωµα 

ισούται µε τη µονάδα) αφού οι επιµέρους συναρτήσεις είναι κανονικοποιηµένες, 

φαίνεται δε  ότι το κλάσµα Α της συνολικής PSF σκεδάζεται σε µια κατανοµή της 

µορφής nθ
1  ενώ η υπόλοιπη συµπληρωµατική  ένταση (1-Α)  να συγκεντρώνεται σε 

ένα κεντρικό ‘’πυρήνα’’ που προσεγγίζεται από  µια γαουσσιανή κατανοµή. Στην 

ουσία ο συντελεστής σκέδασης Α δείχνει το ποσοστό του φωτός που σκεδάζεται. 

Έτσι για µηδενική τιµή του Α το οπτικό µας σύστηµα είναι περιορισµένο µόνο από 

την περίθλαση ενώ για τιµή του Α ίση µε 1 το οπτικό σύστηµα περιορίζεται µόνο από 

την σκέδαση. Το ακτινικό  ολοκλήρωµα αυτής της συνάρτησης µπορεί να 

υπολογιστεί αναλυτικά και να χρησιµοποιηθεί για την προσαρµογή (fitting ) σε 

πειραµατικά δεδοµένα . Το ολοκλήρωµα αυτό ισούται µε 

 

1))(2)(1(
)1()(2

−+−−

−−
⋅=∫ nnn

nBdPSF
θοθ

θοθ
φφπφ  + ⋅C  (-2πw2) 2

2

2 we π

θ−

, για n≠ 2 

 

και για n=2  
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⋅=∫ )log()(2 θοθ
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φφπφ BdPSF  + ⋅C  (-2πw2) 2

2

2 we π
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, 

 

όπου Β και C οι αντίστοιχοι συντελεστές κανονικοποίησης.  
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Εικόνα 32: Η PSF_total (µπλε καµπύλες)  για διαφορετικές τιµές του Α(0-1) σε σύγκριση µε την CIE (κόκκινη 

καµπύλη) 

 

Εικόνα 33: Η PSF_total (µπλε καµπύλες) για διαφορετικές τιµές του n(1.9-2.6) σε σύγκριση µε την CIE (κόκκινη 

καµπύλη) 

 

Εικόνα  33: Η PSF_total (µπλε καµπύλες) για διφορετικές τιµές του Α(0-1) και  

n(1,9-2,3) σε σύγκριση µε την CIE. 
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5.7 Προσαρµογή της PSF_total σε πειραµατικές µετρήσεις απλής διέλευσης. 

 

    Για την πραγµατοποίηση του πειράµατος στήθηκε οπτική διάταξη για την 

αξιολόγηση εµπρόσθιας σκέδασης σε µικρές γωνίες ( γωνίες κάτω των 10ο ) ειδικών 

πολυµερών ενθεµάτων. .Η οπτική διάταξη42 απεικονίζεται στην εικόνα  29. 

 

 
Εικόνα 34: Οπτική διάταξη για τη µέτρηση εµπρόσθιας σκέδασης για µικρές γωνίες σε πολυµερικά 

ενθέµατα. 

 

     Η οπτική διάταξη περιλαµβάνει µια CCD camera (pco. pixelfly), µια TFT όθονη 

ανάλυσης 1280Χ1024 pixels και φακούς. Τα πολυµερή ενθέµατα βρίσκονταν στο 

ενδιάµεσο των φακών (µεγέθυνση στην εικόνα 29) και σε απόσταση 58 εκατοστών 

από την οθόνη .Επιπρόσθετος κυρτός φακός (10 διοπτριών) χρησιµοποιήθηκε για  να 

προσαρµόζεται η συνολική διοπτρική ισχύς του συστήµατος και να απεικονίζεται το 

είδωλο στο επίπεδο της κάµερας. Όλοι οι φακοί ήταν ευθυγραµµισµένοι  και για να 

ελαχιστοποιηθούν οι οπτικές εκτροπές χρησιµοποιήθηκε διάφραγµα διαµέτρου 0.5 

χιλιοστών. Η οπτική διάταξη χρησιµοποιήθηκε ώστε να απεικονίζονται δίσκοι 

διαφόρων διαµέτρων στην TFT οθόνη. Για κάθε πολυµερές ένθεµα αναπτύχθηκε  ένα 

σετ 25 δίσκων σε ανάλυση 1280 Χ 1024 pixels ,µε χρήση κατάλληλου προγράµµατος 
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στη Matlab . Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ακτίνες και οι αντίστοιχες 

γωνίες των δίσκων που χρησιµοποιήθηκαν.  

 

Αριθµός Δίσκου Ακτίνα σε pixels Αντίστοιχη γωνία 

1 2 0,0655 

2 5 0,1640 

3 8 0,2624 

4 13 0,4264 

5 21 0,6888 

6 27 0,8855 

7 34 1,1151 

8 39 1,2790 

9 44 1,4429 

10 55 1,8034 

11 62 2,0327 

12 72 2,3603 

13 89 2,9167 

14 116 3,7992 

15 130 4,2562 

16 144 4,7125 

17 156 5,1033 

18 188 6,1428 

19 200 6,5316 

20 233 7,5976 

21 250 8,1447 

22 269 8,7544 

23 275 8,9466 

24 287 9,3302 

25 296 9,6174 
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Η αντιστοίχιση µεταξύ των γωνιών και των ακτίνων των δίσκων έγινε µε τον 

παρακάτω τύπο.  

Αντιστοιχία εκατοστών – pixel = 
1024
34 , απόσταση οθόνης - κάµερας = 58 εκατοστά 

Γωνία= 





















−

⋅








−
⋅

νηςοθµεραςκ

στασηαπ

ναακτ
ααντιστοιχ

π

όά
ό

ί
pixelcm

ί

arctan180 . Ο πολλαπλασιασµός µε 180/π 

γίνεται για να µετατραπούν τα ακτίνια σε µοίρες. 

  
Εικόνα 35: Σχηµατική αναπαράσταση της αντιστοιχίας µεταξύ γωνιών και ακτίνων δίσκων. 

 

 
Εικόνα 36α: Ο δίσκος µε ακτίνα 80 pixels που αντιστοιχεί σε γωνία 2,9167ο. 
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Εικόνα 36β: Ο δίσκος µε ακτίνα 275 pixels που αντιστοιχεί σε γωνία 8,9466ο 

 

 

    Στη συνέχεια για κάθε έναν από τους 25 δίσκους λήφθηκαν φωτογραφίες µε την 

κάµερα της πειραµατικής διάταξης και µε χρήση προγραµµάτων της Matlab  

υπολογίστηκε το κεντροειδές των δίσκων µια φορά εφόσον όλοι οι δίσκοι θεωρούνται 

οµόκεντροι καθώς και η ένταση στο κέντρο κάθε δίσκου µε τη µέθοδο της οπτικής 

ολοκλήρωσης. Τα δεδοµένα αντιστοιχούσαν στην εξής µορφή:  
 

 
Εικόνα 37: Διάγραµµα της έντασης µε τις αντίστοιχες γωνίες. Στο συγκεκριµένο διάγραµµα η ένταση 

δεν είναι κανονικοποιηµένη. 
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   Η προσαρµογή της PSF_total1 στα πειραµατικά δεδοµένα έγινε µε την εύρεση της 

µικρότερης RMS2 διαφοράς τους και υπολογίστηκε η προσέγγιση της  PSF_total για 

κατάλληλο n, και κατάλληλο συντελεστή σκέδασης (Α) . Ο τύπος που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν ο εξής : 

 

Fitted_Curve=D*((A*INT_sfunction(theta,thetao,n))+ 

                            ((1-A)*INT_difflimitedgaussian(theta,a))); 
 

όπου A κατάλληλος συντελεστής σκέδασης, n κατάλληλος εκθέτης για την 

συνάρτηση σκέδασης, και D κατάλληλη τιµή κοντά στην µέγιστη των πειραµατικών 

δεδοµένων έτσι ώστε αυτά να κανονικοποιηθούν µε το  D  και να έχουν µέγιστη τιµή 

τη µονάδα. Παράλληλα, µε την τιµή αυτή πολλαπλασιάστηκε και η προσαρµοσµένη 

PSF_total , έτσι ώστε να κανονικοποιηθεί και αυτή ώστε η µέγιστη τιµή της να είναι 

η µονάδα. Με αντικατάσταση των κατάλληλων Α, n, D, στην PSF_total , έγινε και η 

κατάλληλη προσαρµογή στα πειραµατικά δεδοµένα.  

 

 

1. ( ) ndiffractioPSFAscatterPSFAPSFtotal _1_ ⋅−+⋅=  

2.Η RMS διαφορά ορίζεται ως το άθροισµα των διαφορών των τετραγώνων τους ή αλλιώς όπως ονοµάζεται 

µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. 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Εικόνα 38: Η προσαρµογή της  ολοκληρωτικής PSF_total(µπλε συνεχής γραµµή) σε πειραµατικά 

δεδοµένα(αστερίσκοι). Στο συγκεκριµένο σετ δεδοµένων η προσαρµογή έγινε για  συντελεστή 

σκέδαση Α= 0.3088 και  n=2.3097. 

 

 
Εικόνα 39: Διάγραµµα της ανωτέρω PSF_total(µπλε καµπύλη) για τα ίδια  Α και n της εικόνας 31, σε 

σύγκριση  µε την CIE glare function(κόκκινη καµπύλη). Παρατηρείται ότι η PSF_total προσεγγίζει µε 

αρκετά µεγάλη ακρίβεια την CIE glare function. 
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5.8 Εφαρµογή της µεθόδου της οπτικής ολοκλήρωσης στην διπλή διέλευση 

 

 
Εικόνα 40: Σχηµατική αναπαράσταση της διάταξης της διπλής διέλευσης.(Artal) 

 

    Όπως προείπαµε στην µέθοδο της διπλής διέλευσης η εστιασµένη κατανοµή 

λειτουργεί ως δευτερογενής πηγή ακτινοβολίας και έτσι η ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία έχει διέλθει και αλληλεπιδράσει µε τις δοµές του οφθαλµού 2 φορές . Η 

ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας εκτιµάται αναλύοντας περιφερικά τµήµατα 

της PSF, (γωνίες µεγαλύτερες της 1ο ώστε να µην έχουν συµµετοχή οι εκτροπές) και 

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

Η PSF που καταγράφεται µετά από τη διπλή διέλευση ισούται µε την αυτοσυσχέτιση 

(autocorrelation) της PSF του συστήµατος. ( πρόκειται για την αυτοσυσχέτιση και όχι 

για την αυτοσυνέλιξη καθώς λόγω των οπτικών µετά την πρώτη διέλευση το είδωλο 

είναι αντεστραµµένο ).  

Το είδωλο που καταγράφεται στην κάµερα ισούται µε  

Ι (χ,y) =  δίσκος ),(),( yxPSFyxPSF ⊗⊗  

 

Όπου ο δίσκος είναι µια συνάρτηση circ δηλαδή 1 εντός του δίσκου και 0 εκτός, PSF 

είναι η PSF του συστήµατος και το ⊗  δηλώνει συνέλιξη.  

Ως συνέλιξη  ονοµάζουµε µια µαθηµατική πράξη µεταξύ 2 συναρτήσεων που παράγει 

µια τρίτη συνάρτηση η οποία είναι τροποποιηµένη εκδοχή των αρχικών 

συναρτήσεων.   

    Μαθηµατικά η συνέλιξη ορίζεται ως εξής :  

f (t ) = g ⊗ h = ∫
∞

∞−

− τττ dthg )()(  

 

H   g ⊗ h είναι συνάρτηση του t και ισχύει  g ⊗ h = h ⊗ g . 
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     Το θεώρηµα της συνέλιξης δηλώνει ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες ο 

µετασχηµατισµός Fourier της συνέλιξης δυο συναρτήσεων  είναι το γινόµενο των 

µετασχηµατισµών Fourier τους. Με άλλα λόγια συνέλιξη σε ένα πεδίο ορισµού ( πχ. 

Χρόνος) ισούται µε το γινόµενο των µετασχηµατισµών σε άλλο πεδίο ορισµού. (πχ 

συχνότητα). Έστω h και g  2 συναρτήσεις F {h} και F {g}  οι αντίστοιχοι 

µετασχηµατισµοί  Fourier τους. Τότε : 

 

F { g ⊗ h }= F (g)•  F (h) ή   F {g• h} = F (g) ⊗  F (h) 

 

Συνεπαγωγικά: 

 

 g ⊗ h = F 1− { F {g}•  F {h}}  

Η συσχέτιση 2 συναρτήσεων  h(t) και  g(t)   ορίζεται ως  

 

Corr(g,h) = ∫
∞

∞−

+ ττ dthtg )()(  

 

Η συσχέτιση είναι συνάρτηση του t, υπολογίζεται στο πεδίο του χρόνου και γι’αυτό 

είναι γνωστή και ως ‘’καθυστέρηση’’. 

 

Επίσης    Corr(g,h) ↔  F (g) F *  (h) 

 

Πολλαπλασιάζοντας τον µετασχηµατισµό Fourier της µιας συνάρτησης µε τον 

συζυγή του µετασχηµατισµού Fourier της άλλης µας δίνει τον µετασχηµατισµό 

Fourier της συσχέτισης τους. Αυτό καλείται θεώρηµα της συσχέτισης.  

 

 

Αυτοσυσχέτιση 

 

Η συσχέτιση µιας συνάρτησης µε τον εαυτό της καλείται αυτοσυσχέτιση και 

υπόκειται σε µια ειδική κατηγορία του θεωρήµατος της συσχέτισης, το θεώρηµα 



 64 

Wiener- Khinchin . Έτσι η αυτοσυσχέτιση είναι η απόλυτη τιµή του τετραγώνου του 

µετασχηµατισµού Fourier της συνάρτησης.  

Σε αυτήν την περίπτωση το θεώρηµα της συσχέτισης µας δίνει  

 

Corr(g,g) ↔ F (g) F  * (g)=   F (g)
2
 

 

Παρατήρηση : εν προκειµένω καθώς η PSF είναι εκ περιστροφής συµµετρική 

µπορούµε να θεωρήσουµε ότι δεν έχει σηµασία η αντιστροφή του ειδώλου στη 

δεύτερη διέλευση . Κατά της χρήση αυτής της πειραµατικής διάταξης συλλέγονται 

δεδοµένα για τη φωτεινότητα του δίσκου στο κέντρο του όπου εν προκειµένω και µε 

βάση την επιµεριστική ιδιότητα της συνέλιξης µπορούν να χρησιµοποιηθούν όπως 

περιγράφηκε νωρίτερα για τον υπολογισµό της double pass PSF (DP PSF) η οποία 

είναι η  PSF  σε διπλή διέλευση και ισούται µε  ),(),( yxPSFyxPSF ⊗ . 

   Έχοντας πειραµατικές τιµές για την DP PSF µπορούµε να υπολογίσουµε 

αριθµητικά  την PSF µετά την πρώτη διέλευση µέσω του θεωρήµατος της συνέλιξης.  

 

spPSF= ( ))(1 dpPSFFF −  

 

   Τo ερώτηµα το οποίο τέθηκε είναι κατά πόσο είναι εφικτός ο αναλυτικός 

υπολογισµός της κατανοµής του φωτός στο επίπεδο του αµφιβληστροειδή µετά την 

πρώτη διέλευση. Στην περίπτωση αυτή θα µπορoύσε ενδεχοµένως να υπολογιστεί και 

ένα ολοκλήρωµα της µορφής του ολοκληρώµατος I
c
= 2!" #PSF(" )d"

0

$

%  και τα 

πειραµατικά δεδοµένα για την ένταση στο κέντρο του δίσκου να προσεγγιστούν   

(fitting) µε αυτή την κατάλληλη συνάρτηση . Η εν λόγω κατανοµή µετά την πρώτη 

διέλευση δίνεται από την ακόλουθη σχέση : 

dxdyyyxxPSFtotalyyxxcircyxI oo ∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

−−⋅−−= ),(),(),( 0000   

όπου όπως αναφέρθηκε η PSF  ισούται µε  PSFtotal=
( )

( ) 2

2

ðw211 θ

θοθ

−

⋅−+
+

⋅ eAA n
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   Μετά από υπολογισµούς , παρατηρήθηκε ότι είναι αδύνατη η επίλυση ενός τέτοιου 

διπλού ολοκληρώµατος, αφού η συνάρτηση circ  δεν υπάρχει σε κλειστή µορφή όπως 

επίσης ο υπολογισµός ακόµη και του διπλού ολοκληρώµατος της PSF µόνο(µετά από 

διάφορους µετασχηµατισµούς όπως π.χ αλλαγή µεταβλητών, παραµετρικοποίηση των 

µεταβλητών ) κατέληγε σε ένα ολοκλήρωµα της µορφής : 

( )∫ +

⋅
ncta

tdta
sec
sec2 , µε α και c να είναι σταθερές, το οποίο  δεν είναι υπολογίσιµο.  

 

Για  τον λόγο αυτό λοιπόν η ανακτηµένη PSF µετά την πρώτη διέλευση από double 

pass πειραµατικά δεδοµένα υπολογίστηκε µε αριθµητικό τρόπο µέσω του 

θεωρήµατος της συνέλιξης.  

 

 

5.9 Η ανακτηµένη PSF µέσω του θεωρήµατος της συνέλιξης 

  

     Λόγω της µη ύπαρξης ενός κλειστού τύπου για τον υπολογισµό της PSF µετά την 

πρώτη διέλευση από double pass δεδοµένα, έγινε εφαρµογή του θεωρήµατος της 

συνέλιξης. Παρ’ όλα αυτά  για να εφαρµοστεί το θεώρηµα της συνέλιξης, έπρεπε 

πρώτα να υπολογιστεί η PSF µετά την δεύτερη διέλευση µέσω πεπερασµένων 

διαφορών µέσω της µεθόδου της οπτικής ολοκλήρωσης.  

   Συγκεκριµένα, η PSF µετά την δεύτερη διέλευση (dpPSF) υπολογίστηκε ως εξής:  

 

θθπθθ ddpPSFIc ∫ ⋅= )(2)(  ⇔  

                dpPSF(! ) =
1

2"!

dI
c
(! )

d!
  

η οποία παράγωγος µπορεί να προσεγγιστεί από πεπερασµένες διαφορές :  

  dpPSF(!
n
) =

1

2"!
n

I
c
(!

i+1) # Ic (! i
)

!
i+1 #! i

 όπου !
n
= (!

i+1 +! i
) / 2 . 

Έτσι η PSF µετά τη δεύτερη διέλευση υπολογίστηκε µέσω των πειραµατικών 

δεδοµένων µε πεπερασµένες διαφορές.  
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Εικόνα 41 : Πειραµατικά δεδοµένα από µετρήσεις double pass. 

 

Εικόνα 42: Η ανακατασκευασµένη PSF µετά τη δεύτερη διέλευση µε πεπερασµένες διαφορές για τα 

παραπάνω πειραµατικά δεδοµένα. 

 

 

 

Όσον αφορά την PSF µετά την πρώτη διέλευση αυτή υπολογίστηκε αριθµητικά όπως 

προείπαµε µέσω του θεωρήµατος της συνέλιξης. Συγκεκριµένα: 
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DpPSF=spPSF⊗ spPSF ⇔  F (dpPSF)= F(spPSF) F(spPSF)  ⇔  

 

F (dpPSF)= F 2(spPSF)  ⇔     spPSF= ( ))(1 dpPSFFF −  

Όπου dpPSF η PSF µετά την δεύτερη διέλευση και spPSF η PSF µετά την πρώτη 

διέλευση.  

Στις παρακάτω εικόνες γίνεται αναπαράσταση των PSF µετά την πρώτη και δεύτερη 

διέλευση. 

 

 

Εικόνα 43: Η δισδιάστατη PSF µετά από την δεύτερη διέλευση 

 

Εικόνα 44: Η ανακατασκευασµένη δισδιάστατη  PSF της πρώτης διέλευσης µέσω του θεωρήµατος της 

συνέλιξης. 
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5.10 Προσαρµογή της PSF_total σε πειραµατικές µετρήσεις διπλής  διέλευσης. 

 

   Κατασκευάστηκε οπτική διάταξη παρόµοια µε αυτή της εικόνας 40 που δίνει τη 

δυνατότητα να προβάλλονται δίσκοι διαφόρων διαµέτρων στον αµφιβληστροειδή και 

το είδωλο τους να καταγράφεται σε ειδική κάµερα. Ειδική µέριµνα έχει ληφθεί (µέσω 

κατάλληλων διαφραγµάτων ) ώστε να ελαχιστοποιείται ο ρόλος των εκτροπών . 

    Για την προσαρµογή λοιπόν της PSF_total στα πειραµατικά δεδοµένα, µε χρήση 

κατάλληλου προγράµµατος στη MATLAB κατασκευάστηκαν 50 δίσκοι ίδιων 

διαµέτρων µε αυτών των πειραµατικών δεδοµένων. Οι διάµετρο των  δίσκων που 

χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Η µετατροπή έγινε µέσω 

της αντιστοιχίας : 
250

1.9 pixelίναακτ
γωνια

⋅
= . Η αντιστοιχία προέκυψε από τις 

ιδιότητες της πειραµατικής διατάξεως. 

Αριθµός Δίσκου Ακτίνα σε pixel Αντίστοιχη γωνία 

1 5 0,1820 

2 10 0,3640 

3 15 0,5460 

4 20 0,7280 

5 25 0,9100 

6 30 1,0920 

7 35 1,2740 

8 40 1,4560 

9 45 1,6380 

10 50 1,8200 

11 55 2,0020 

12 60 2,1840 

13 65 2,3660 

14 70 2,5480 

15 75 2,7300 

16 80 2,9120 

17 85 3,0940 

8 90 3,2760 

19 95 3,4580 
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20 100 3,6400 

21 105 3,8220 

22 110 4,0040 

23 115 4,1860 

24 120 4,3680 

25 125 4,5500 

26 130 4,7320 

27 135 4,9140 

28 140 5,0960 

29 145 5,2780 

30 150 5,4600 

31 155 5,6920 

32 160 5,8240 

33 165 6,0060 

34 170 6,1880 

35 175 6,3700 

36 180 6,5520 

37 185 6,7340 

38 190 6,9160 

39 195 7,0980 

40 200 7,2800 

41 205 7,4620 

42 210 7,6440 

43 215 7,8260 

44 220 8,0080 

45 225 8,1900 

46 230 8,3720 

47 235 8,5540 

48 240 8,7360 

49 245 8,9180 

50 250 9,1000 
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   Για κάθε σετ δίσκων , και για συγκεκριµένα Α και n πυκνής διαµέρισης 

κατασκευάστηκε η δισδιάστατη PSF, υπολογίστηκε η αυτοσυνέλιξη της και έπειτα η 

ένταση στο κέντρο κάθε δίσκου µέσω της ολοκληρωτικής µεθόδου µε αριθµητικό 

τρόπο. 

  Για κάθε σετ δίσκων  υπολογίστηκε η ελάχιστη RMS διαφορά από τα πειραµατικά 

δεδοµένα. Με παρατήρηση των δεδοµένων και αφού βρέθηκε για ποιο Α και n 

συµβαίνει η ελάχιστη RMS διαφορά, τα δεδοµένα αποθηκεύτηκαν, και έγινε πιο 

λεπτοµερής διαµέριση των Α και n ώστε να ελαχιστοποιηθεί ακόµα περισσότερο η 

RMS  διαφορά.  

  Έτσι, λύνοντας το ευθύ πρόβληµα, υπολογίζεται οι µεταβλητές οι οποίες 

προσαρµόζουν ικανοποιητικά τα πειραµατικά δεδοµένα.  
 

 Εικόνα 45: Η προσαρµογή της PSF_total(κόκκινη καµπύλη)  σε πειραµατικά δεδοµένα(µπλε 

καµπύλη). Παρατηρείται ότι η καλυτερη προσαρµογή της, γίνεται για Α=0.6, n=2.5 , αφού η ελάχιστη 

RMS διαφορά για το συγκεκριµένο ζεύγος µεταβλητών είναι 0.055545. 
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Εικόνα 46: Γράφηµα της RMS διαφοράς για 10 διαφορετικές τιµές του Α(0-1) και του n(2.3-2.8). 

Παρατηρείται η περιοχή στην οποία η  RMS διαφορά ελαχιστοποιείται . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47 : Τρισδιάσταση αναπαράσταση του παραπάνω γραφήµατος για τα ίδια Α και n. 
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Συµπεράσµατα 

   Το ερώτηµα το οποίο τέθηκε στην παρούσα εργασία ήταν κατά πόσο είναι εφικτός 

ο αναλυτικός υπολογισµός της κατανοµής του φωτός στο επίπεδο του 

αµφιβληστροειδή µετά την πρώτη διέλευση. Μετά από υπολογισµούς , 

παρατηρήθηκε ότι είναι αδύνατη η επίλυση ενός τέτοιου προβλήµατος και για  τον 

λόγο αυτό λοιπόν η ανακτηµένη PSF από double pass πειραµατικά δεδοµένα 

υπολογίστηκε µε αριθµητικό τρόπο µέσω του θεωρήµατος της συνέλιξης. 

    Είναι κατανοητό πως η εύρεση ενός κλειστού τύπου για τον υπολογισµό της 

έντασης  του ειδώλου µετά την δεύτερη διέλευση θα ήταν κάτι το ιδανικό σε µια 

τέτοια διαδικασία. Μια αναλυτική λύση  θα ήταν όχι µόνο πιο εύκολη, αλλά και πιο 

εφαρµόσιµη καθώς οι υπολογισµοί θα ήταν πιο εύκολοι αλλά και η αναλυτική λύση 

θα έδινε πιο ακριβή αποτελέσµατα. ‘Όπως παρατηρείται στην επόµενη εικόνα , η 

µέτρηση της σκέδασης σε πολύ µικρές γωνίες, εκτός του κέντρου είναι πολύ δύσκολη 

έως ανέφικτη. Το σκεδαζόµενο φως είναι διάχυτο µε αποτέλεσµα µέσω του 

θεωρήµατος της συνέλιξης και της αριθµητικής µεθόδου να µην υπάρχει ακριβής 

υπολογισµός της σκέδασης.  
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Εικόνα 48: Προσαρµογή της PSF_total σε πειραµατικά δεδοµένα διπλής 
διέλευσης.

Εικόνα 49: Προσαρµογή της PSF_total σε πειραµατικά δεδοµένα απλής διέλευσης 
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   Όπως παρατηρείται στην εικόνα 48, η προσαρµογή της PSF_total στα πειραµατικά 

δεδοµένα διπλής διέλευσης αποτυγχάνει στο περιφερικό κοµµάτι της PSF αφού δεν 

λαµβάνει υπ’ όψιν το θόρυβο των µετρήσεων όπως επίσης η αριθµητική λύση του 

προβλήµατος είναι αρκετά ευαίσθητη σε αντίθεση µε την ύπαρξη µιας αναλυτικής 

λύσης η οποία θα έκανε ακριβή προσαρµογή . Σε αντίθεση, στην εικόνα 49, γίνεται 

ακριβής προσαρµογή της PSF_total στα πειραµατικά δεδοµένα απλής διέλευσης αφού 

στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει αναλυτικός κλειστός τύπος για την 

προσαρµογή. Αυτό είναι και το πλεονέκτηµα της µίας µεθόδου σε σχέση µε την άλλη.  

     Παρ’όλα αυτά, η επιλογή της αριθµητικής λύσης κάνει προσαρµογή στα 

πειραµατικά δεδοµένα µε τρόπο ικανοποιητικό ώστε να αξιολογηθεί και να 

υπολογιστεί η σκέδαση άµεσα. Άλλωστε είναι µέθοδος που περιγράφει τη σκέδαση 

βασισµένη στα χαρακτηριστικά της, δηλαδή την ένταση και τη γωνιακή της 

κατανοµή.  
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