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Abstract 
 
Purpose: Visual perception begins on the retina. The light stimulus is captured from 

the photoreceptors (rod, cones) and converted to electrical signal. With the help of 

bipolar and ganglion cells the signal is driven to the optic nerve and the brain (LGN, 

V1, V2) for further processing. 

 

Retina is the light sensitive part of the human eye. Correct and thorough testing is 

essential for many reasons. Main one is that retina is considered to be part of the 

central nervous sytem. 

 

Purpose of this project is to build an instrument that projects fringes on the retina that 

can bypass the eye’s optics. These fringes will be of varying spatial frequency and 

contrast. More specific contrast can be altered without changing the average retinal 

luminance. Using this device can be very helpful for studies concerning the retina. 

 

Methods: During the experimental procedure, a Michelson interferometer was built. 

The laboratory, where the procedure took place, was offered from V. E. I. C. and 

based on F. O. R. T. H. grounds. First step was to determine the most suitable, for the 

occasion, type of interferometer. Then building and grading of the device followed. 

Grading had to be made for the fringes’ spatial frequency and contrast.   

 

After the device was constructed, contrast sensitivity measurements were made in 

order to determine whether the interferometer was working correctly or not. These 

measurements were made on patients with normal retinas, but had high refractive 

errors. 

 

Results: The results were really satisfactory. Fringes were created for a wide range of 

spatial frequencies and contrasts. Taking into account the small size of the device, 

which makes it easy to move and use, the experimental procedure was successful.  

 

At the same time the measurements’ results were also satisfactory. There was, in fact, 

agreement between present results and other from older and similar research projects. 
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Conclusions: The Michelson interferometer that was built can be used for either 

research or clinical purposes. It’s important though certain constructive improvements 

to be made. These improvements refer to the optic elements of the device. This way a 

wider zone of spatial frequencies can be attained. At the same time, necessary 

software is needed in order to make the device fully automated, something that will 

dramatically reduce the examination time. 

 

After all these improvements the interferometer will be ready for visual acuity 

measurements and studies concerning spatial vision and the optic nerve. In fact using 

this device in patients with cataract can be extremely interesting.  

 

This is because older people tend to develop cataract. With this device visual acuity 

measurement, prior to surgical removal, is possible. This way the benefits from the 

cataract removal, regarding the patient’s visual acuity, can be determined. This is 

because, due to age, certain retinal diseases can be also present, reducing visual acuity 

of the patient. 
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Περίληψη 
 

Σκοπός: Η αντίληψη της όρασης ξεκινά στον αμφιβληστροειδή. Πιο συγκεκριμένα η 

υποδοχή του φωτεινού ερεθίσματος πραγματοποιείται στους φωτοϋποδοχείς. Το 

φωτεινό σήμα, στη συνέχεια, μετατρέπεται σε ηλεκτρικό και οδηγείται μέσω των 

δίπολων και γαγγλιακών κυττάρων στο οπτικό νεύρο και από εκεί στον εγκέφαλο 

(LGN, V1, V2) για περεταίρω επεξεργασία. 

 

Ο αμφιβληστροειδής αποτελεί δηλαδή τον φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού. Η 

προσεκτική και όσο το δυνατό καλύτερη εξέταση του αμφιβληστροειδή ενδείκνυται 

για διάφορους λόγους. Σημαντικότερη αυτών είναι ότι αποτελεί μέρος του κεντρικού 

νευρικού συστήματος.  

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή ενός οργάνου προβολής 

αμφιβληστροειδικών κροσσών που παρακάμπτουν τα οπτικά του οφθαλμού. Οι  

κροσσοί αυτοί έχουν μεταβαλλόμενη χωρική συχνότητα και contrast. Πιο 

συγκεκριμένα το contrast μπορεί να μεταβληθεί χωρίς να αλλάξει η μέση 

φωτεινότητα στον αμφιβληστροειδή. Με τη βοήθεια της συσκευής αυτής είναι 

δυνατή η μελέτη της σωστής λειτουργίας του αμφιβληστροειδή. 

 

 
Μεθοδολογία: Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας κατασκευάστηκε ένα 

συμβολόμετρο Michelson. Η κατασκευή έγινε σε εργαστήριο του Β. Ε. Μ. Μ. Ο. στο 

Ι. Τ. Ε.. Μετά τον αρχικό έλεγχο σχετικά με τον καταλληλότερο τύπο 

συμβολόμετρου, έγινε η κατασκευή και βαθμονόμηση της συσκευής. Η 

βαθμονόμηση αφορούσε τόσο τη χωρική συχνότητα όσο και το contrast των 

κροσσών. 

 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής έγιναν μετρήσεις της ευαισθησίας φωτεινής 

αντίθεσης σε ασθενείς που παρουσίαζαν μεγάλα διαθλαστικά σφάλματα με σκοπό τον 

έλεγχο σωστής λειτουργίας της συσκευής.  
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Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της εργασίας ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Η 

κατασκευή του συμβολόμετρου κρίνεται επιτυχημένη καθώς δημιουργήθηκαν 

κροσσοί για ένα αρκετά μεγάλο εύρος χωρικών συχνοτήτων και contrast. Σημαντικό 

στοιχείο είναι και το μικρό μέγεθος του οργάνου, που το καθιστά εύκολα 

μετακινούμενο και εύχρηστο.  

 

Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έγιναν με σκοπό τον έλεγχο της 

λειτουργίας του οργάνου ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Υπάρχει μάλιστα συμφωνία με 

αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών.  

 
Συμπεράσματα: Το συμβολόμετρο που κατασκευάστηκε, στη παρούσα εργασία, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα είτε ερευνητικά είτε 

κλινικά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γίνουν κάποιες κατασκευαστικές 

βελτιώσεις, που αφορούν κυρίως τα οπτικά στοιχεία, με σκοπό την κάλυψη ενός 

ευρύτερου πεδίου χωρικών συχνοτήτων. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει και η ανάπτυξη 

κατάλληλου λογισμικού με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση του οργάνου, κάτι που 

θα οδηγήσει και σε κατακόρυφη μείωση του χρόνου εξέτασης. 

 

 Με το πέρας των βελτιώσεων το συμβολόμετρο θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί 

για μέτρηση της οπτικής οξύτητας, μελέτη της χωρικής όρασης, αξιολόγηση της 

λειτουργίας του οπτικού νεύρου κ.α.. Ιδιαίτερα χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί, η 

παρούσα συσκευή, στην περίπτωση ασθενών με καταρράκτη.  

 

Λόγω του ότι καταρράκτη παρουσιάζουν άτομα προχωρημένης, κυρίως, ηλικίας, 

είναι δυνατή η αξιολόγηση της οπτικής τους οξύτητας και το αν η αφαίρεση του θα 

έχει ουσιαστικά οφέλη για τον ασθενή (περιπτώσεις ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς). 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Το Ανθρώπινο Οπτικό Σύστημα 

 

Οπτικό σύστημα είναι το κομμάτι εκείνο του νευρικού συστήματος που αναλύει τις 

ακτίνες του ορατού φωτός με σκοπό την αναπαράσταση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά περίπλοκη καθώς είναι αναγκαία η 

δημιουργία μιας τρισδιάστατης εικόνας από μία δισδιάστατη προβολή του γύρω 

κόσμου. Το οπτικό σύστημα αποτελείται από 7 υποσυστήματα που εξετάζονται 

περιληπτικά στη συνέχεια (1). 

 

1.1.1 Οφθαλμός (1) 

 

Η δομή του ανθρώπινου ματιού παρουσιάζεται στην εικόνα 1.1. Το εμπρόσθιο 

στρώμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Τον κερατοειδή και τον σκληρό. Ο κερατοειδής είναι 

διαφανής και σχεδόν σφαιρικός με ακτίνα καμπυλότητας περίπου 8mm. Ο σκληρός 

είναι ένας πυκνός, αδιαφανής, λευκός, ινώδης ιστός με ακτίνα καμπυλότητας περίπου 

12mm. 

 

Το ενδιάμεσο στρώμα αποτελείται από την ίριδα, το χοριοειδή και το ακτινωτό σώμα 

ανάμεσα τους. Το οπίσθιο στρώμα αποτελεί ο αμφιβληστροειδής που αποτελεί μια 

προέκταση του κεντρικού νευρικού συστήματος και συνδέεται με τον εγκέφαλο μέσω 

του οπτικού νεύρου και αποτελεί το φωτοευαίσθητο τμήμα του οφθαλμού. 

 

Τέλος το εσωτερικό του οφθαλμού χωρίζεται σε 3 μέρη. 

 

1. Τον πρόσθιο θάλαμο, ανάμεσα στο κερατοειδή και την ίριδα, που περιέχει το 

υδατοειδές υγρό. 

2. Τον οπίσθιο θάλαμο, ανάμεσα στην ίριδα, το φακό και το ακτινωτό σώμα που 

όπως και ο πρόσθιος περιέχει υδατοειδές υγρό. 

3. Το υαλώδες, ανάμεσα στο φακό και τον αμφιβληστροειδή, που περιέχει ένα 

διαφανές,  άχρωμο, ζελατινώδες υγρό το υαλώδες σώμα. 
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Εικόνα 1.1: Τομή του ανθρώπινου οφθαλμού.  

 

1.1.2 Οπτικό Νεύρο (1) 

 

Η πληροφορία σχετικά με το είδωλο που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή 

μεταφέρεται στον εγκέφαλο μέσω του οπτικού νεύρου. Στο άνθρωπο το οπτικό νεύρο 

συνδέεται απευθείας με τον εγκέφαλο, κάτι που επιτρέπει τη γρηγορότερη 

επεξεργασία πολύπλοκων οπτικών πληροφοριών. 

 

Το οπτικό νεύρο συνδέεται με τον αμφιβληστροειδή στον οπτικό δίσκο (οπτική θηλή) 

και σ’ αυτό καταλήγουν οι νευράξονες των γαγγλιακών κυττάρων. Βρίσκεται 4.5mm 

(~15ο) ρινικά της ωχράς κηλίδας, στερείται φωτοϋποδοχέων και αντιστοιχεί σε ένα 

τυφλό σημείο στο οπτικό πεδίο. Οι περισσότεροι άξονες των νευρώνων καταλήγουν 

στον έξω γονατώδη πυρήνα (LGN) και από εκεί η πληροφορία μεταφέρεται στον 

εγκέφαλο για επεξεργασία. 
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1.1.3 Οπτικό Χίασμα (1) 

 

Τα δύο οπτικά νεύρα ενώνονται στο χίασμα που βρίσκεται στη βάση του εμπρόσθιου 

εγκεφαλικού λοβού. Στο σημείο αυτό οι πληροφορίες από τα δύο μάτια συνδυάζονται 

και διαβιβάζονται ανάλογα με το οπτικό πεδίο. Το αριστερό και δεξί μισό του 

οπτικού πεδίου διαβιβάζονται στο δεξί και αριστερό μέρος του εγκεφάλου αντίστοιχα 

για επεξεργασία. 

 

 1.1.4  Οπτική Ταινία (1) 

 

Η οπτική ταινία εκτείνεται από το χίασμα έως τον έξω γονατώδη πυρήνα. Σ’ αυτήν οι 

νευρικές ίνες που ξεκίνησαν από την επιφάνεια του αμφιβληστροειδή συνάπτονται με 

νευρώνες οι οποίοι συνεχίζουν σαν οπτική ακτινοβολία,  για να φτάσουν τελικά στον 

οπτικό φλοιό. 

 

1.1.5 Έξω Γονατώδης Πυρήνας (3) 

 

Οι δύο κατηγορίες γαγγλιακών κυττάρων (Μ, Ρ), που θα αναλυθούν στην επόμενη 

παράγραφο, μεταφέρουν ελαφρώς διαφορετικές πληροφορίες τις οποίες μεταφέρουν 

στον έξω γονατώδη πυρήνα (LGN) του θαλάμου. Ο έξω γονατώδης πυρήνας περιέχει 

έξι στιβάδες κυτταρικών σωμάτων που χωρίζονται με τη παρεμβολή στιβάδων 

νευραξόνων και δενδριτών (Εικ. 1.2). Στις 2 κατώτερες στιβάδες του LGN 

καταλήγουν οι νευράξονες των Μ κυττάρων και ονομάζονται μεγαλοκυτταρικές 

(Magnocellular), ενώ στις 4 ανώτερες στιβάδες, μικροκυτταρικές (Parvocellular), 

καταλλήγουν οι νευράξονες των Ρ κυττάρων. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε η ύπαρξη 

λεπτών κυτταρικών στιβάδων ανάμεσα στις μικροκυτταρικές που ονομάζονται 

Konio. 

 

Ο LGN περιέχει ουσιαστικά ένα τοπογραφικό χάρτη του αμφιβληστροειδή, που όμως 

δεν τον αντιπροσωπεύει σημείο προς σημείο. Αυτό οφείλεται στην διαφορετική 

κατανομή των φωτοϋποδοχέων ανά μονάδα επιφάνειας (ιδιαίτερα στο κεντρικό 
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βοθρίο). Η προβολή τέλος των νευραξόνων γίνεται με τοπογραφική οργάνωση, με 

αποτέλεσμα κάθε LGN να αποτελεί μια αμφιβληστροειδοτοπική αντιπροσώπευση 

του ετερόπλευρου οπτικού ημιπεδίου. 

 

 

 
 

Εικόνα 1.2: Ο έξω γονατώδης πυρήνας (LGN) είναι η κύρια υποφλοιική θέση επεξεργασίας 
οπτικών πληροφοριών (3). 

 

1.1.6 Κύριες Οπτικές Οδοί (3) 

 

Από τις δύο ομάδες στιβάδων του LGN εκφύονται δύο κύριες οδοί Μ, Ρ που 

καταλήγουν σε διαφορετικές στιβάδες στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1) και στη 

συνέχεια στον V2 και σε διάφορες άλλες περιοχές του φλοιού για ανώτερη 

επεξεργασία.  

 

Η μικροκυτταρική-μεσολωριδική/λεπτολωριδική οδός (Ρ οδός) ξεκινάει από τις 

μικροκυτταρικές στιβάδες του LGN και αντιστοιχεί στην αντίληψη των χρωμάτων, 

της μορφής και των σχημάτων. Η μεγαλοκυτταρική-παχυλωριδική οδός (Μ οδός) 

ξεκινάει από τις μεγαλοκυτταρικές στιβάδες του LGN και και είναι υπεύθυνη για τον 

έλεγχο της κίνησης και των χωρικών σχέσεων και για την αντίληψη του βάθους. 
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Εικόνα 1.3: Περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου που εξυπηρετούν την όραση (3). 

 

1.1.7 Οπτικός Φλοιός (3) 

 

Ο οπτικός φλοιός (Εικ. 1.3) είναι το πιο μεγάλο λειτουργικό σύστημα στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και είναι υπεύθυνος για την ανώτερη επεξεργασία των οπτικών 

πληροφοριών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1) 

καταλήγουν οι 2 κύριες οπτικοί οδοί. 

 

Αρχικά η Ρ οδός συνδέεται στη 4Cβ στιβάδα του V1 και στη συνέχεια καταλήγει στις 

στιβάδες 2 (σχήμα ) και 3 (χρώμα) αυτού. Από τον V1 συνεχίζει στις λεπτές λωρίδες 

(ανάλυση σχετικά με το χρώμα, τις λεπτομέρειες και τη μορφή των εικόνων) και στις 

μεσολωριδικές (περίγραμμα, όρια και προσανατολισμός εικόνων) περιοχές του V2. Η 

οδός αυτή στη συνέχεια προβάλλει στον V4 και καταλήγει στον κάτω κροταφικό 

φλοιό που είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση σύνθετων πραγμάτων και προσώπων. 

 

Η Μ οδός από τις μεγαλοκυτταρικές στιβάδες του LGN καταλλήγει αρχικά στην 4Cα 

στιβάδα του V1 και στη συνέχεια στη 4Β. Παρακάμπτοντας τις στιβάδες 2,3 φτάνει 

στις παχιές λωρίδες του V2 (στερεοσκοπική όραση, κατεύθυνση αντικειμένων) και 

μέσω τις ραχιαίας βρεγματικής οδού φτάνει στη μέση κροταφική περιοχή (ΜΤ ή V5) 
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που έχει σχέση με το βάθος και την κίνηση. Τέλος καταλήγει σε περιοχές του 

βρεγματικού λοβού που έχουν σχέση με τη λειτουργία της αντίληψης του χώρου. 

 

1.2 Νευροφυσιολογία Αμφιβληστροειδή (3) 

 

Ο αμφιβληστροειδής αποτελεί τον φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού και σ’ 

αυτόν εκτελείται η φωτομεταγωγή, η μετατροπή δηλαδή της φωτεινής ενέργειας από 

τα οπτικά ερεθίσματα σε ηλεκτρικά σήματα. Περιέχει δύο τύπους φωτοϋποδοχέων τα 

κωνία και τα ραβδία που είναι υπεύθυνα για τη σύλληψη των φωτεινών ακτινών. 

 

Ο αμφιβληστροειδής δεν διαβιβάζει ολόκληρη την οπτική εικόνα. Η διάταξη των 

νευρώνων στον αμφιβληστροειδή είναι τέτοια έτσι ώστε αυτός να ανιχνεύει και να 

συγκρίνει αλλαγές στην κατάσταση (π.χ. φωτεινότητα και χρωματικότητα) ενός 

αντικειμένου και να αγνοεί εντάσεις που είναι σταθερές στο χώρο και το χρόνο. Μια 

απότομη αλλαγή δηλαδή στην ένταση μιας αμφιβληστροειδικής εικόνας 

αναγνωρίζεται και διαβιβάζεται, ενώ χαρακτηριστικά που παραμένουν σταθερά όπως 

η συνολική ή η μέση φωτεινότητα αγνοούνται. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 

υπερφόρτωση του οπτικού νευρικού συστήματος με πληροφορίες, κάτι που θα 

συνέβαινε αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν περίπου 120 εκατομμύρια φωτοϋποδοχείς 

που συγκλίνουν σε 1.25 εκατομμύρια νευρικές οπτικές ίνες. 

 

1.2.1 Λειτουργική Οργάνωση Αμφιβληστροειδή (3) 

 

Ο αμφιβληστροειδής έχει 32mm μήκος στον οριζόντιου άξονα, έκταση 1049mm2 και 

πάχος 150μm στο κεντρικό βοθρίο, 400μm στο όριο του βοθρίου και 200μm στην 

περιφέρεια. Είναι συνδεδεμένος με το χωριοειδή στο οπτικό νεύρο και την πριονωτή 

περιφέρεια (Εικ. 1.4) και περιέχει 3 χαρακτηριστικές περιοχές. Την ωχρά κηλίδα με 

διάμετρο περίπου 5mm (~17ο οπτικής γωνίας), το βοθρίο με διάμετρο περίπου 1.5mm 

(5ο) και τη θηλή του οπτικού νεύρου που βρίσκεται 4.5mm (~15ο) ρινικά του 

κεντρικού βοθρίου (Εικ. 1.5): 
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1. Η ωχρά κηλίδα περιέχει τη χρωστική ξανθοφύλλη που παρουσιάζει μεγάλη 

πυκνότητα στους νευρίτες των φωτοϋποδοχέων. Έχει διάμετρο 5mm (~17ο 

οπτικής γωνίας) και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρωτευόντων 

θηλαστικών.  

2. Το βοθρίο καταλαμβάνει τη κεντρική περιοχή της ωχράς (διάμετρος 1.5mm ~ 

5o) και έχει μειωμένο πάχος επειδή τα κυτταρικά σώματα των γύρω 

νευρώνων έχουν μετατοπιστεί έτσι ώστε οι φωτοϋποδοχείς της περιοχής αυτής 

(μόνο κωνία) να λαμβάνουν τα οπτικά ερεθίσματα με την ελάχιστη δυνατή 

παραμόρφωση. Η κεντρική περιοχή ονομάζεται κεντρικό βοθρίο (1ο), 

αποτελεί την λεπτότερη περιοχή του αμφιβληστροειδή (~150μm) και 

παρουσιάζει την υψηλότερη ευκρίνεια καθώς στερείται ραβδίων και έχει τη 

μέγιστη πυκνότητα κωνίων. 

3. Η θηλή του οπτικού νεύρου αποτελεί το σημείο απ’ το οποίο οι ίνες του 

οπτικού νεύρου εγκαταλείπουν τον αμφιβληστροειδή. Βρίσκεται 4.5mm (15ο) 

ρινικά του κεντρικού βοθρίου στερείται φωτοϋποδοχέων και δημιουργεί ένα 

τυφλό σημείο στο οπτικό πεδίο. 

 

 
Εικόνα 1.4: Η θέση του αμφιβληστροειδή στον οφθαλμό φαίνεται αριστερά. Συνδέεται με το 
χοριοειδή στο οπτικό νεύρο και τη πριονωτή περιφέρεια. Όπως φαίνεται δεξιά στο μεγαλύτερο 
μέρος του το φως πρέπει να περάσει μέσα από στιβάδες νευρικών κυττάρων πριν φτάσει στους 
φωτοϋποδοχείς. Στη περιοχή του κεντρικού βοθρίου οι νευρώνες έχουν μετατοπιστεί προς τα 

πλάγια με αποτέλεσμα το φως να ‘χει άμεση πρόσβαση στους φωτοϋποδοχείς. Κατά συνέπεια, η 
εικόνα που σχηματίζεται στο κεντρικό βοθρίο έχει την ελάχιστη παραμόρφωση (3). 
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Ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από 5 διαφορετικές κατηγορίες νευρώνων. Τους 

φωτοϋποδοχείς, τα οριζόντια, τα δίπολα, τα βραχύινα και τα γαγγλιακά κύτταρα. Τα 

κύτταρα αυτά συνδέονται κατά ένα πολύπλοκο τρόπο, αλλά παρουσιάζουν μια 

συστηματική στιβαδωτή διάταξη. 

 

Πιο συγκεκριμένα από το εξωτερικό προς το εσωτερικό του οφθαλμού παρατηρούμε 

τη στιβάδα των φωτοϋποδοχέων, Η έξω αφοριστική μεμβράνη είναι μια σειρά 

σφιχτών συνδέσεων μεταξύ του νευρογλοιακού ιστού και των φωτοϋποδοχέων. Οι 

πυρήνες των φωτοϋποδοχέων σχηματίζουν την έξω κοκκώδη στιβάδα και οι άξονες 

τους και οι απολήξεις τους συνάπτονται με άλλους νευρώνες και σχηματίζουν την 

έξω συναπτική (δικτυωτή) στιβάδα. Η έσω κοκκώδης περιέχει τους πυρήνες όλων 

των υπόλοιπων νευρώνων (βραχύινα, οριζόντια, δίπολα), ενώ η έσω συναπτική είναι 

το σημείο που οι απολήξεις των δίπολων κυττάρων πραγματοποιούν συνάψεις με τα 

γαγγλιακά και τα βραχύινα κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα περιέχει τους δενδρίτες των 

γαγγλιακών κυττάρων. Στη συνέχεια βρίσκεται η στιβάδα των νευρικών ινών που 

αποτελείται από τους άξονες των γαγγλιακών κυττάρων που συρρέουν προς το οπτικό 

νεύρο και μεταφέρουν δυναμικά ενέργειας στο θάλαμο που βρίσκεται στον ενδιάμεσο 

εγκέφαλο. Η τελευταία στιβάδα του αμφιβληστροειδή είναι η έσω αφοριστική 

μεμβράνη, που διαμορφώνεται από τις απολήξεις των κυττάρων του Muller που 

εκτείνονται από το εσωτερικό του αμφιβληστροειδή προς τους φωτοϋποδοχεις και 

αποτελούν το νευρογλοιακό ιστό αυτού.  

 

 
 

Εικόνα 1.5: Φυσιολογικός βυθός του δεξιού οφθαλμού. Περιοχή της ωχράς αριστερά. (a) 

Κεντρικό βοθρίο (κεντρική 1ο), (b) Βοθρίο (κεντρικές 5ο), (c) Parafovea (5ο-9ο), (d) Perifovea (9ο-

18ο) (3). 
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Στην εικόνα 1.6 φαίνεται σχηματικά η διάταξη των 5 κατηγοριών των 

αμφιβληστροειδικών νευρώνων. Οι φωτοϋποδοχείς απορροφούν το φως και 

μεταφέρουν το σήμα στα δίπολα κύτταρα. Στη συνέχεια η πληροφορία μεταφέρεται 

είτε απευθείας στα γαγγλιακά κύτταρα (vertical pathway) είτε μέσω των οριζόντιων 

κυττάρων (lateral pathway). Αυτό σημαίνει ότι το σήμα σε ένα υποδοχέα επηρεάζεται 

από τη δραστηριότητα των γειτονικών. Επιπλέον, τα βραχύινα κύτταρα εκτελούν 

πλάγια αλληλεπίδραση σε διαφορετικό επίπεδο, μεταξύ των δίπολων και των 

γαγγλιακών κυττάρων.  

 

 

 
 

Εικόνα 1.6: Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες αμφιβληστροειδικών νευρώνων (3). 
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1.2.2 Φωτοϋποδοχείς της Όρασης (3), (4), (5) 

 

Στον αμφιβληστροειδή υπάρχουν δύο κατηγορίες φωτοϋποδοχέων. Τα ραβδία που 

ανταποκρίνονται σε χαμηλά επίπεδα φωτεινότητας (σκοτοπική όραση) και τα κωνία 

που αποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας (φωτοπική όραση). Τα κωνία και 

τα ραβδία σε αντίθεση με τους περισσότερους νευρώνες δεν παράγουν δυναμικά 

ενέργειας αλλά αποκρίνονται στο φως με διαβαθμισμένες αλλαγές του δυναμικού 

μεμβράνης. 

1.2.2.1  Μορφολογικά Χαρακτηριστικά (3), (4) 

 

Οι φωτοϋποδοχείς είναι υπεύθυνοι για τη μετατροπή του φωτεινού ερεθίσματος σε 

νευρικές ώσεις (ηλεκτρικά σήματα). Τόσο τα κωνία όσο και τα ραβδία έχουν ένα 

εσωτερικό και ένα εξωτερικό τμήμα που συνδέονται με ένα κροσσό. Το εσωτερικό 

τμήμα περιέχει τον πυρήνα του κυττάρου και το μεγαλύτερο μέρος των 

βιοσυνθετικών οργανιδίων και βρίσκεται προς την εγγύς επιφάνεια του 

αμφιβληστροειδή. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για το μεταβολισμό του κυττάρου.  

Το εξωτερικό τμήμα είναι μια περιοχή εξειδικευμένη στη φωτομετατροπή και 

αποτελείται από μια στήλη μεμβρανικών δισκίων που περιέχουν τις οπτικές 

χρωστικές. Μια άλλη μορφολογική διαφορά των φωτοϋποδοχέων αφορά τις 

συναπτικές απολήξεις τους, όπου συνάπτονται τα οριζόντια και τα δίπολα κύτταρα. Η 

συναπτική απόληξη των κωνίων είναι επίπεδη, ονομάζεται ποδίσκος και αποτελείται 

από 3-5 κολπίσκους. Η συναπτική απόληξη των ραβδίων είναι στρογγυλωπή, 

ονομάζεται σφαιρίδιο και περιέχει ένα ενιαίο κολπίσκο υποδοχής. 
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Εικόνα 1.7: Μορφολογικά χαρακτηριστικά φωτοϋποδοχέων (3). 

 

1.2.2.2 Κατανομή Φωτοϋποδοχέων (4) 

 

Η κατανομή των φωτοϋποδοχέων στον αμφιβληστροειδή ποικίλλει. Τα ραβδία, σε 

ένα φυσιολογικό αμφιβληστροειδή, είναι κατά πολύ περισσότερα (~200 

εκατομμύρια) από τα κωνία (~5 εκατομμύρια). Μεγαλύτερη πυκνότητα κωνίων 

συναντάται στο κεντρικό βοθρίο και μειώνεται απότομα με την εκκεντρότητα. Τα 

ραβδία, αντίθετα, απουσιάζουν από το βοθρίο, παρουσιάζουν μέγιστη πυκνότητα στις 

20ο περίπου και στη συνέχεια μειώνονται πάλι (Εικ. 1.8). Και τα δύο είδη 

φωτοϋποδοχέων απουσιάζουν από την οπτική θηλή. 

 

Το μέγεθος των κωνίων μεταβάλλεται καθώς απομακρυνόμαστε από το κεντρικό 

βοθρίο. Έτσι ενώ στο κέντρο τα κωνία έχουν ένα μέγεθος της τάξης των 0.5arcmin 

οπτικής γωνίας, στις περίπου 1.4ο-1.8ο αυξάνεται στο 1arcmin. Στο σημείο αυτό το 

μέγεθος των κωνίων είναι 3 φορές περίπου μεγαλύτερο από το μέγεθος των ραβδίων. 

Εκτός από τις διαφορές στο μέγεθος και την πυκνότητα των κωνίων και των ραβδίων, 

τα δύο είδη φωτοϋποδοχέων παρουσιάζουν διαφορές και στη διάταξη τους στην 

επιφάνεια του αμφιβληστροειδή. Στο κεντρικό βοθρίο τα κωνία έχουν τριγωνική 

διάταξη, που πολλές φορές χαρακτηρίζεται και σαν εξαγωνική (Εικ. 1.9). Καθώς 

μετακινούμαστε προς την περιφέρεια η απόσταση ανάμεσα στα κωνία μεγαλώνει και 

στο κενό που σχηματίζεται εμφανίζονται τα ραβδία. Ταυτόχρονα η τριγωνική (ή 
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εξαγωνική) διάταξη των κωνίων μειώνεται καθώς προχωράμε προς την περιφέρεια 

και εξαφανίζεται στις 2ο-3ο από το κέντρο της ωχράς. 

 

 

 
Εικόνα 1.8: Μεταβολή της πυκνότητας των κωνίων και των ραβδίων συναρτήσει της απόστασης 
από την ωχρά. Τα κωνία παρουσιάζουν μέγιστη πυκνότητα στο κέντρο, ενώ τα ραβδία στις 20ο 

περίπου. Και τα δύο είδη φωτοϋποδοχέων απουσιάζουν από την οπτική θηλή (3). 
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Σχήμα 1.9: Διάταξη των κωνίων στο κεντρικό βοθρίο. Τα κωνία είναι τοποθετημένα ώστε να 
σχηματίζουν μια τριγωνική (μπλε) ή εξαγωνική (διάταξη) (4). 

 

1.2.2.3 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φωτοϋποδοχέων (4), (5) 

 

Η διάταξη και το μέγεθος των κωνίων και των ραβδίων καθορίζουν τα όρια στη 

διακριτική ικανότητα του ματιού. Το μωσαϊκό των φωτοϋποδοχεων αντιστοιχεί στο 

pixel μιας ψηφιακής κάμερας που καθορίζει τη διακριτική της ικανότητα. Η 

λειτουργία των φωτοϋποδοχέων είναι ακριβώς η ίδια. Συλλαμβάνουν φωτόνια και τα 

μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα. Λόγω του ότι το μωσαϊκό των φωτοϋποδοχέων 

μεταβάλλεται από το κέντρο προς την περιφέρεια, η διακριτική ικανότητα του 

βοθρίου και του περιφερικού αμφιβληστροειδή θα εξεταστεί ξεχωριστά.  

 

Στη περιοχή του κεντρικού βοθρίου, όπου απαντάται και η μέγιστη οπτική οξύτητα, η 

διακριτική ικανότητα εξαρτάται από τη χωρική κατανομή των κωνίων. Στη περιοχή 

αυτή τα κωνία παρουσιάζουν το μικρότερο μέγεθος και επομένως τη μέγιστη 

πυκνότητα. Σε φωτοπικές συνθήκες κάθε κωνίο μεταδίδει τις πληροφορίες σε ένα 

μόνο γαγγλιακό κύτταρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τελική διακριτική ικανότητα 

του οφθαλμού να περιορίζεται από τη μέση απόσταση μεταξύ των κωνίων του 

κεντρικού βοθρίου. Επειδή όμως ένα είδωλο γίνεται αντιληπτό όταν δύο 

παρακείμενες σημειακές πηγές εστιάζονται σε δύο παρακείμενα κωνία, η διάκριση 

των δύο ειδώλων ως δύο ξεχωριστά σημεία είναι δυνατή εφόσον ανάμεσα στα δύο 

κωνία που ερεθίζονται υπάρχει ένα “ανερέθιστο” (όριο Nyquist). 
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Εικόνα 1.10: Τα όρια της διακριτικής ικανότητας του οφθαλμού εξαρτώνται από δύο 

παράγοντες. Το αμφιβληστροειδικό είδωλο πρέπει να παρουσιάζει συνάρτηση διασποράς 
σημείων με 2 μέγιστα και 1 τοπικό ελάχιστο (κριτήριο Rayleigh). Επίσης η διάταξη των 
φωτοϋποδοχέων πρέπει να είναι τέτοια ώστε ανάμεσα στα δύο κωνία που εστιάζονται οι 

σημειακές πηγές να υπάρχει ένα ανερέθιστο κωνίο (5). 
 

 

Η μέση απόσταση των κωνίων σε ένα φυσιολογικό αμφιβληστροειδή είναι περίπου 

2.5μm (οπτική γωνία Θ=0.50arcmin). Η ελάχιστη λοιπόν οπτική γωνία ευκρίνειας, 

λόγω της τριγωνικής διάταξης, καθορίζεται από το ύψος του τριγώνου και αντιστοιχεί 

σε 3 / 2Θ . Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι είναι απαραίτητος ο ερεθισμός 3 

παρακείμενων κωνίων η τελική τιμή της ελάχιστης γωνίας ευκρίνειας είναι 3Θ . 

 

Στη περιφέρεια κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα ραβδία. Τα ραβδία είναι πιο ευαίσθητα σε 

σκοτοπικές συνθήκες. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ραβδία περιέχουν περισσότερη 

φωτοευαίσθητη οπτική χρωστική από τα κωνία, γεγονός που τους επιτρέπει να 

δεσμεύουν περισσότερο φως. Επιπλέον, το σύστημα των ραβδίων είναι συγκλίνον: 

πολλά ραβδία συνάπτονται με τον ίδιο ενδιάμεσο νευρώνα. Με τον τρόπο αυτό τα 

σήματα των ραβδίων αλληλοενισχύονται, δυναμώνοντας την απόκριση του κυττάρου 

και επιτρέποντας στον εγκέφαλο να ανιχνεύει αμυδρό φως στο σκοτάδι. 
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Εικόνα 1.11: Διάγραμμα που παρουσιάζει τη σύγκλιση πολλών ραβδίων σε ένα δίπολο κύτταρο. 
Κοντά στο βοθρίο ένα δίπολο κύτταρο λαμβάνει σήματα από περίπου 15 ραβδία. Ο αριθμός 

αυτός αυξάνει καθώς προχωράμε στην περιφέρεια (5). 
 
 

1.3 Ποιότητα Αμφιβληστροειδικών Εικόνων (8), (9), (14), (28) 

 
Η ποιότητα ενός αμφιβληστροειδικού ειδώλου καθορίζεται τόσο από οπτικούς όσο 

και από νευρωνικούς παράγοντες. Από τους οπτικούς παράγοντες τα διαθλαστικά 

σφάλματα, οι οφθαλμικές εκτροπές και η περίθλαση εξαρτώνται από το μήκος 

κύματος της ακτινοβολίας και το μέγεθος της κόρης, ενώ η σκέδαση εξαρτάται και 

από το μέγεθος και τη χωρική κατανομή των επιφανειών που τη προκαλούν. 

Νευρωνικοί παράγοντες είναι το μέγεθος και η χωρική κατανομή των 

αμφιβληστροειδικών κυττάρων, η επεξεργασία από τον αμφιβληστροειδή στον 

οπτικό φλοιό και η ανώτερη εγκεφαλική επεξεργασία. 
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1.3.1 Οπτικοί Παράγοντες (2), (6), (7), (8), (9) 

 

Σφαιρική εκτροπή: Σφαιρικό σφάλμα είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι ακτίνες 

φωτός διαθλώμενες απ’ το φακό του ματιού τέμνουν τον οπτικό άξονα σε 

διαφορετικά σημεία (Εικόνα 12). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σχηματισμό μιας 

κηλίδας αντί ενός σημείου κατά την εστίαση και κατά συνέπεια την δημιουργία μη 

ευκρινούς ειδώλου. 

 

 
 

Εικόνα 1.12: Σφαιρική εκτροπή στον ανθρώπινο οφθαλμό. 

 

 

Κόμη: Σ’ ένα περιστροφικά συμμετρικό σύστημα η κόμη είναι μία μη αξονική 

εκτροπή. Αν μια δέσμη φωτός πέσει σε ένα φακό παράλληλα με έναν δευτερεύοντα 

άξονα του, οι διαφορετικές ζώνες του φακού δίνουν και διαφορετικές εστίες. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενός ειδώλου ιδιόμορφου σχήματος και άνισης 

φωτεινότητας. Η ένταση μάλιστα είναι μεγαλύτερη στην “μυτερή” άκρη του ειδώλου.  

 

Στο μάτι κόμη παρουσιάζεται στο βοθρίο λόγω του ότι το μάτι δεν είναι συμμετρικό 

σε έναν κατάλληλο άξονα αναφοράς. 
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Εικόνα 1.13: Κόμη. Μια σημειακή πηγή δεν απεικονίζεται σαν σημείο αλλά εκτεταμένη. Η 

ένταση του φωτός μάλιστα είναι μεγαλύτερη  στην μυτερή άκρη του ειδώλου. 

 

 

Καμπύλωση πεδίου: Άλλη μια μη αξονική εκτροπή. Σε ένα παραξονικό σύστημα 

ένας φακός ή ένα σύστημα φακών παράγει μια επίπεδη εικόνα ή ένα επίπεδο 

αντικείμενο. Απουσία όμως όλων των άλλων εκτροπών το είδωλο ενός επίπεδου 

αντικειμένου δεν είναι επίπεδο αλλά παρουσιάζει καμπύλωση. Η καμπύλη αυτή 

επιφάνεια πάνω στην οποία σχηματίζεται το είδωλο ονομάζεται επιφάνεια Petzval. 

 

 
Εικόνα 1.14: Καμπύλωση πεδίου 

 

Παραμόρφωση: Η παραμόρφωση είναι εκτροπή παρόμοια με την καμπύλωση 

πεδίου. Αφορά την ανικανότητα ενός οπτικού συστήματος να αναπαράγει με 

ακρίβεια ένα πιστό είδωλο του αντικειμένου. Έτσι ενώ τα σημεία του ειδώλου 

βρίσκονται σε ακριβή εστίαση στο σωστό επίπεδο του ειδώλου, το οποίο θα είναι 

επίπεδο αν έχουν εξαλειφθεί όλες οι άλλες εκτροπές, λόγω της παραμόρφωσης θα 

καταλαμβάνουν θέσεις κοντύτερα ή μακρύτερα από τις ιδανικές. Η παραμόρφωση 
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σχηματίζεται δηλαδή λόγω της μη ομοιόμορφης γραμμικής μεγέθυνσης ενός φακού. 

Στην περίπτωση που τα σημεία σχηματίζονται μακρύτερα από τις κανονικές τους 

θέσεις η παραμόρφωση ονομάζεται θετική και αντίστοιχα αρνητική.  

 

 

 
Εικόνα 1.15: (α) Παραμόρφωση, (β) θετική και αρνητική παραμόρφωση. 

 

Χρωματικές εκτροπές:  

Η χρωματική εκτροπή οφείλεται στην ανάλυση του λευκού φωτός λόγω διάθλασης. 

Υπάρχουν δύο είδη χρωματικών εκτροπών η αξονική και η εγκάρσια. Η αξονική 

χρωματική εκτροπή δεν διορθώνεται όπως οι μονοχρωματικές αν και αντισταθμίζεται 

κάπως από ένα φασματικό φιλτράρισμα λόγω της απορρόφησης του μπλε από τον 

φακό και την χρωστική της ωχράς. Η εγκάρσια χρωματική εκτροπή οφείλεται στο ότι 

η ωχρά δεν βρίσκεται στον οπτικό άξονα.  

 

 

 
(α) 
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(β) 

Εικόνα 1.16: Χρωματική εκτροπή 

 

 

Διαθλαστικά σφάλματα: Είναι σφάλματα που οφείλονται στην μη εστίαση του 

φωτός στον αμφιβληστροειδή από τα οπτικά του ματιού. Τα διαθλαστικά σφάλματα 

κατηγοριοποιούνται συχνά σαν σφαιρικά και κυλινδρικά. Σφαιρικά είναι αυτά που 

συμβαίνουν όταν η ισχύς του ματιού είναι είτε πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή για να 

εστιάσει τις φωτεινές ακτίνες στον αμφιβληστροειδή. Η όραση στην περίπτωση αυτή 

είναι θολή. Τα διαθλαστικά σφάλματα είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο 

αστιγματισμός. 

 
                               (α)                                                                            (β) 

Εικόνα 1.17: (α) Μυωπία, (β) υπερμετρωπία. 

 

Στην πρώτη περίπτωση τα οπτικά του ματιού είναι πολύ ισχυρά σε σχέση με το μήκος 

του οφθαλμού, κάτι που μπορεί να οφείλεται στον κερατοειδή λόγω μεγάλης 

κυρτότητας ή σε μεγάλο μήκος του οφθαλμού και οι ακτίνες εστιάζονται πριν τον 

αμφιβληστροειδή. Στην περίπτωση της υπερμετρωπίας συμβαίνει το αντίθετο. 
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Ανάλογη με την υπερμετρωπία είναι η πρεσβυωπία που δεν οφείλεται όμως στον 

κερατοειδή ή το οφθαλμικό μήκος, αλλά σε μη καλή προσαρμογή του φακού.  

 

Κυλινδρικά σφάλματα συμβαίνουν στην περίπτωση που η ισχύς του ματιού είναι 

πολύ ισχυρή ή ασθενής κατά μήκος ενός μεσημβρινού του ματιού. Είναι σαν ο φακός 

του ματιού κατά την προσαρμογή να παίρνει ένα κυλινδρικό σχήμα κατά τον 

μεσημβρινό αυτό. Στην περίπτωση αυτή το σφάλμα είναι ο αστιγματισμός. Άτομα 

που πάσχουν από αστιγματισμό βλέπουν θολά περιγράμματα αντικειμένων σε ένα 

συγκεκριμένο προσανατολισμό, ενώ καθαρά τα υπόλοιπα. 

 

 
Εικόνα 1.18: Αστιγματισμός 

 

Περίθλαση: Σύμφωνα με την αρχή του Huygens όταν μία δέσμη φωτός, που κινείται 

ευθύγραμμα, πέσει πάνω σε μία σχισμή αυτή λειτουργεί σαν δευτερεύουσα πηγή και 

επανεκπέμπει φωτεινά κύματα. Το φως τότε ακολουθεί διαφορετική πορεία από την 

αρχική και παρακάμπτει την αρχική ευθύγραμμη πορεία του. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι να εμφανίζεται μικρή ποσότητα φωτός σε σημεία που κανονικά θα ‘πρεπε να 

υπάρχει σκοτάδι καθώς και κροσσοί συμβολής. 

 

Για να παρατηρηθεί όμως η περίθλαση θα πρέπει η το εμπόδιο ή η οπή που συναντάει 

το φως να έχει διαστάσεις της ίδιας τάξης μεγέθους με το μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας. Επειδή στο μάτι η περίθλαση οφείλεται στη κόρης, είναι φανερό 

λοιπόν ότι για μικρές διαμέτρους αυτής το φαινόμενο θα είναι εντονότερο. Στην 

περίπτωση αυτή το είδωλο ενός σημειακού αντικειμένου στον αμφιβληστροειδή θα 

εμφανίζεται εκτεταμένο. Αυτό οφείλεται στο βάθος πεδίου που αυξάνεται με τη 

μείωση της διαμέτρου της κόρης. Η σχέση μάλιστα που συνδέει τα δύο μεγέθη αν 
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υποτεθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα σφάλματα είναι 2/DOF Dλ= , με D τη διάμετρο της 

κόρης και λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. 

 

Σκέδαση: Φως που περνάει μέσα από ένα διαφανές μέσο που βρίσκεται μέσα σε ένα 

άλλο διαφορετικού δείκτη διάθλασης σκεδάζεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Η 

σκέδαση στο μάτι οφείλεται σε χωρικές μεταβολές του δείκτη διάθλασης των 

οφθαλμικών μέσων. Είναι μάλιστα εντονότερη στο φακό και τον κερατοειδή απ’ ότι 

στο υαλώδες και το υδατοειδές υγρό λόγω της ανομοιογένειας στη δομή εξαιτίας των 

κυττάρων και του συνδετικού ιστού που τα αποτελούν. Η σκέδαση στον οφθαλμό 

μπορεί να προκαλέσει μείωση της οπτικής οξύτητας ειδικά σε παθολογικές 

περιπτώσεις όπως ο καταρράκτης.  

 

 
 

Εικόνα 1.19: Περίθλαση μονοχρωματικής ακτινοβολίας από ορθογώνια σχισμή. Καθώς μικραίνει 

το μέγεθος της σχισμής το φαινόμενο γίνεται εντονότερο και εμφανίζονται κροσσοί. 
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Από τα  παραπάνω είναι φανερό ότι το αμφιβληστροειδικό είδωλο επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ο περιορισμός της οπτικής 

οξύτητας στην περίπτωση που για την όραση ήταν υπεύθυνοι μόνο νευρωνικοί 

παράγοντες. Η μελέτη λοιπόν της νευρωνικής λειτουργίας της όρασης παρουσιάζει 

μεγάλο ενδιαφέρον. Πως όμως είναι δυνατή μια τέτοια μελέτη; Βοήθεια στο σημείο 

αυτό έρχεται να δώσει η φυσική με την συμβολομετρία. 
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Κεφάλαιο 2: Συμβολομετρία και εφαρμογές στην 

οφθαλμολογία 

 

2.1 Εισαγωγή (16) 

 

Για την μελέτη των χαρακτηριστικών της χωρικής όρασης, όπως είναι η ευαισθησία 

φωτεινής αντίθεσης, είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση gratings. Αυτά είναι 

ερεθίσματα που παρουσιάζουν περιοδικότητα στη διαμόρφωση. Αποτελούνται 

δηλαδή από εναλλασσόμενες φωτεινές και σκοτεινές γραμμές.  

 

 
Εικόνα 2.1: Grating ημιτονοειδούς διαμόρφωσης (16). 

 

 

Η διαμόρφωση της φωτεινότητας αυτών των gratings μπορεί να γίνει με πολλούς 

τρόπους. Ένας από τους απλούστερους τρόπους είναι η μεταβολή αυτή να γίνεται με 

τη χρήση μιας ημιτονοειδούς σχέσης της μορφής L(x) = Lmean[1+Csin(2 x+ )] fπ ϕ . 

Στην σχέση αυτή f είναι η χωρική συχνότητα σε cycles/ degree, Lmean η μέση 

φωτεινότητα, L(χ) η φωτεινότητα σε κάθε σημείο στην περίπτωση που η μεταβολή 

γίνεται στον οριζόντιο άξονα, C το contrast και φ η φάση.  
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Το contrast σύμφωνα με τον Michelson υπολογίζεται από τη σχέση 

, ενώ η φάση φ εκφράζει την οριζόντια 

μετατόπιση του grating  σε σχέση με την αρχή των αξόνων. 

( max min) /( max min)C L L L L= − +

 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής gratings είναι η προβολή τους σε μία οθόνη. 

Αυτό σημαίνει ότι το L των παραπάνω σχέσεων αντιστοιχεί στην φωτεινότητα αυτής. 

Άλλος τρόπος παραγωγής είναι η χρήση laser. Στην περίπτωση αυτή αντί για τη 

φωτεινότητα L της οθόνης χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς η ένταση Ι της 

ακτίνας του laser.  

 

2.2 Συμβολή (10), (11) 

 

Συμβολή είναι η υπέρθεση δύο ή περισσοτέρων κυμάτων. Ο όρος χρησιμοποιείται 

κυρίως στη περίπτωση σύμφωνων μονοχρωματικών κυμάτων, που είτε προέρχονται 

από την ίδια πηγή είτε έχουν σχεδόν ίδια συχνότητα και σταθερή διαφορά φάσης. 

Στην περίπτωση μη μονοχρωματικών κυμάτων πρέπει να ισχύουν οι ίδιες συνθήκες 

για τα αντίστοιχα μήκη κύματος που τα αποτελούν. 

 

 

 
(α) 
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(β) 

Εικόνα 2.2: Συμβολή. (α) Καταστρεπτική, (β) Ενισχυτική.  

 

 

Συμβολή είναι δυνατό να παρατηρηθεί από κάθε είδους φωτεινή πηγή. Οι δακτύλιοι 

του Newton  για παράδειγμα μπορούν να παραχθούν από το φως του ήλιου. Πρακτικά 

όμως το λευκό φως δεν είναι το καταλληλότερο για την παραγωγή gratings λόγω του 

ότι περιέχει μήκη κύματος από όλο το φάσμα. Καταλληλότερη πηγή είναι το laser 

που είναι σχεδόν τέλεια μονοχρωματικό. Μάλιστα σύμφωνα με τον νόμο των Fresnel-

Arago πρέπει οι δύο ακτίνες που συμβάλλουν εκτός από σύμφωνες να είναι και 

παράλληλα πολωμένες. Μεταβάλλοντας μάλιστα το contrast του grating που 

παρατηρούμε.  

 

Υπάρχουν δύο ήδη συμβολής. Κατά την υπέρθεση δύο ημιτονοειδών κυμάτων το 

πλάτος του συνισταμένου κύματος εξαρτάται από το πλάτος και τη διαφορά φάσης 

των κυμάτων που το αποτελούν και ισούται σε κάθε σημείο με το άθροισμα των 

μετατοπίσεων των επιμέρους κυμάτων. Ενισχυτική συμβολή εμφανίζεται στην 

περίπτωση που τα κύματα είναι σε φάση, στην περίπτωση δηλαδή που τα δύο κύματα 

παίρνουν ταυτόχρονα τη μέγιστη τιμή τους. Στην αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται 

καταστρεπτική συμβολή. 
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Εικόνα 2.3: Πείραμα συμβολής δύο σχισμών. 

 

Αναλυτικότερα (11) θεωρούμε την συμβολή δύο κυμάτων που προέρχονται από δύο 

σύμφωνες πηγές, εκπέμπουν αρμονικά κύματα και έχουν την ίδια κυκλική συχνότητα 

ω (Εικόνα 2.3). Σε ένα τυχαίο σημείο Ρ θα έχουν σταθερή διαφορά φάσης φ. Η ολική 

ένταση στο σημείο αυτό θα είναι η διανυσματική συνισταμένη των δύο κυμάτων που 

εκπέμπουν οι σχισμές S1 και S2. Για λόγους ευκολίας θεωρούμε ότι τα δύο αυτά 

κύματα έχουν το ίδιο πλάτος Ε0 και επίπεδο πόλωσης. Συνεπώς οι εντάσεις των δύο 

κυμάτων στο σημείο Ρ θα είναι: 1 0 sinE E tω=  και 2 0 sin( )E E tω ϕ= + .  

 

Εφόσον τα δύο κύματα βρίσκονται σε φάση κατά την εκπομπή τους, η διαφορά 

φάσης στο Ρ οφείλεται στην διαφορά διαδρομής 2 1 sinr r dδ θ= − = . Διαφορά όμως λ 

αντιστοιχεί σε διαφορά φάσης 2π. Άρα: 

 

2 sin
2

dδ λ πδ θ
φ π λ
= → =  (1) 

 

Το συνιστάμενο κύμα στο Ρ θα ισούται σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας με: 

 

1 2 0[sin sin( )]pE E E E t tω ω ϕ= + = + +  

 

από την οποία προκύπτει: 02 cos sin( )
2 2pE E tϕ ϕω= +  
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Η ένταση όμως των φωτεινών κυμάτων στο Ρ είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του 

συνισταμένου πεδίου στο σημείο αυτό. Ισχύει δηλαδή ότι 2
pI E∝ . Παίρνοντας υπ’ 

όψιν επίσης ότι τα περισσότερα φωτόμετρα μετρούν τον μέσο όρο ως προς τον χρόνο 

της έντασης του φωτός και ότι ο μέσος όρος του 2sin ( )tω ϕ+  είναι ½ καταλήγουμε 

στη σχέση : .  2
0 cos ( / 2)avI I ϕ=

 

Τέλος αντικαθιστώντας το φ από τη σχέση (1) και θεωρώντας ότι για μικρές γωνίες 

sin /y Lθ ≈  καταλήγουμε στη σχέση που δίνει την ένταση του συνισταμένου 

κύματος: 

2
0 cos ( )av

dI I y
L

π
λ

=  

 

Γραφικά η σχέση αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4. Παρατηρούμε ότι για 

ενισχυτική συμβολή πρέπει η ποσότητα d y
L

π
λ

 να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π.  

 

 
 

Εικόνα 2.4: Κατανομή της έντασης ως προς dsinθ στο πείραμα των δύο σχισμών (11). 
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2.3 Πόλωση του φωτός (11) 

 

Η μελέτη της συμβολής στηρίχτηκε στην κυματική φύση του φωτός. Το φως σαν 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα αποτελείται από ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που 

είναι κάθετα μεταξύ τους και κάθετα προς τη κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. Το 

φαινόμενο της πόλωσης είναι απόδειξη της εγκάρσιας αυτής ιδιότητας των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.  

 

 
Εικόνα 2.5: Ηλεκτρομαγνητικό κύμα που διαδίδεται στον άξονα χ.  

 

Μια συνήθης δέσμη φωτός αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό κυμάτων τα οποία 

έχουν εκπεμφθεί από τα άτομα ή μόρια της φωτεινής πηγής. Το κάθε άτομο παράγει 

ένα κύμα με διαφορετική διεύθυνση του E , η οποία οφείλεται στη διεύθυνση της 

ατομικής ταλάντωσης. Η πόλωση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος συμπίπτει με την 

διεύθυνση στην οποία ταλαντώνεται το ηλεκτρικό πεδίο. Επειδή όμως όλες οι 

διευθύνσεις ταλάντωσης είναι δυνατές το προκύπτον ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι 

υπέρθεση των κυμάτων που εκπέμπουν τα άτομα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μη 

πολωμένο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Στο σχήμα 2.6α φαίνεται ένα τέτοιο κύμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι κατευθύνσεις ταλάντωσης είναι ισοπίθανες, αλλά 

βρίσκονται όλες στο πεδίο που είναι κάθετο στην κατεύθυνση διάδοσης του κύματος. 

Σε μια τυχαία χρονική στιγμή και σε ένα οποιοδήποτε σημείο υπάρχει μόνο ένα 

συνιστάμενο ηλεκτρικό πεδίο. Αντίθετα πολωμένο και μάλιστα γραμμικά λέγεται ένα 

κύμα  που το  ταλαντώνεται στο ίδιο σημείο πάντοτε και κατά την ίδια κατεύθυνση 

(εικόνα 2.6β).  

E
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Εικόνα 2.6: (α) Μη πολωμένο δέσμη φωτός που κατευθύνεται κάθετα στο επίπεδο της σελίδας. 

Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου μπορεί να ταλαντώνεται με την ίδια πιθανότητα προς κάθε 

κατεύθυνση.  (β) Γραμμικά πολωμένο κύμα του οποίου το ηλεκτρικό πεδίο ταλαντώνεται στην 

κατεύθυνση της κατακόρυφου (11). 

 

 

Αν μια δέσμη φωτός σχηματίζει γωνία θ με τον άξονα χ όπως φαίνεται στο σχήμα 

2.7, το κύμα θα είναι πολωμένο αν η γωνία θ είναι σταθερή ή αν μια από τις 

συνιστώσες ,x yE E  είναι πάντα μηδενική. Αν όμως η αιχμή του  περιστρέφεται 

διαγράφοντας κύκλο, το κύμα χαρακτηρίζεται σαν κυκλικά πολωμένο. Αυτό 

συμβαίνει στην περίπτωση που οι δύο συνιστώσες του 

E

E  έχουν ίσα μέτρα αλλά 

διαφορά φάσης 90ο . Στην περίπτωση που τα ,x yE E  έχουν διαφορά φάσης 90ο αλλά 

δεν έχουν ίσα μέτρα τότε το  διαγράφει έλλειψη και το κύμα χαρακτηρίζεται σαν 

ελλειπτικά πολωμένο. Τέλος στην περίπτωση που τα 

E

,x yE E  έχουν ίσα μέτρα αλλά 

τυχαία διαφορά φάσης το κύμα χαρακτηρίζεται ως μη πολωμένο.  
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Εικόνα 2.7: Γραμμικά πολωμένο φως του οποίου το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου  

σχηματίζει γωνία θ με τον άξονα χ και επομένως έχει συνιστώσες 

E

cosxE E θ=  και 

sinyE E θ= . 

 

Για να παραχθεί ένα γραμμικά πολωμένο φως πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα κύματα 

εκτός από αυτά το διάνυσμα των οποίων ταλαντώνεται σε ένα μόνο επίπεδο. Αυτό 

μπορεί να γίνει με διάφορες διεργασίες όπως επιλεκτική απορρόφηση, ανάκλαση, 

διπλή διάθλαση, σκέδαση. Στη συνέχεια περιγράφεται η μέθοδος της επιλεκτικής 

απορρόφησης που θα χρησιμοποιηθεί και στην πειραματική διάταξη.  

 

1.2.1 Πόλωση μέσω επιλεκτικής απορρόφησης (10), (11) 

 

Είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική για την παραγωγή πολωμένων φωτεινών δεσμών. 

Στην περίπτωση αυτή αναγκάζουμε το φως να περάσει μέσα από ένα διαφανές υλικό 

το οποίο αφήνει να διέλθουν από μέσα του κύματα που ταλαντώνονται σε 

συγκεκριμένη διεύθυνση ενώ απορροφά όλα τα υπόλοιπα. Τα υλικά αυτά λέγονται 

διχροϊκά. Ένα τέτοιο υλικό είναι το Polaroid τα προσανατολισμένα μόρια του οποίου 

απορροφούν επιλεκτικά το φως. Τα υλικά αυτά επιτρέπουν να τα διαπεράσει φως που 

το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου είναι κάθετο στο μήκος τους και απορροφούν 

αυτό που το  είναι παράλληλο σε αυτό. Για το λόγο αυτό ο άξονας που είναι 

κάθετος στην μακριά μοριακή αλυσίδα λέγεται άξονας διάδοσης.  

E
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Εικόνα 2.8: Διάταξη δύο πολωτών των οποίων οι άξονες πόλωσης σχηματίζουν γωνία θ. Ένα 

μόνο μέρος του προσπίπτοντος φωτός διαπερνά τη διάταξη. 

 

Στο σχήμα 2.8 φαίνεται μία μη πολωμένη δέσμη φωτός που περνάει μέσα από έναν 

πολωτή ο άξονας διάδοσης του οποίου είναι παράλληλος στις γραμμές που είναι 

σχεδιασμένες πάνω του. Το διάνυσμα του φωτός που τον διαπερνά είναι πολωμένο με 

το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου 0E  να έχει την διεύθυνση που φαίνεται στο 

σχήμα. Στη συνέχεια το φως προσπίπτει σε έναν δεύτερο πολωτή, τον αναλυτή, ο 

άξονας διάδοσης του οποίου σχηματίζει γωνία θ με τον άξονα του πρώτου πολωτή. Ο 

αναλυτής απορροφά την συνιστώσα του 0E  που είναι κάθετη στον άξονα του και 

αφήνει την παράλληλη. Η συνιστώσα αυτή ισούται με 0 cosE θ . Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω η ένταση του φωτός είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του πλάτους του 

πεδίου του διαδιδόμενου κύματος. Συνεπώς η διαδιδόμενη ένταση του φωτός είναι: 

 
2

0 cosI I θ=  

 

Στην παραπάνω σχέση  είναι η ένταση του προσπίπτοντος στον αναλυτή κύματος. 

Η έκφραση αυτή ονομάζεται νόμος του Malus και ισχύει για οποιαδήποτε δύο 

πολωτικά υλικά σχηματίζουν με τους άξονες τους γωνία θ. Η σχέση μας δείχνει ότι η 

ένταση του διαδιδόμενου φωτός είναι μέγιστη όταν οι άξονες των δύο υλικών είναι 

παράλληλοι (θ=0, 180

0I

ο) και ελάχιστη όταν οι άξονες είναι κάθετοι. Η μέθοδος αυτή 

θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την βαθμονόμηση του contrast.  
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2.4 Τύποι συμβολόμετρων (10), (12) 

 

Η αρχές της συμβολής που αναφέρθηκαν πιο πάνω χρησιμοποιούνται σε συσκευές 

που ονομάζονται συμβολόμετρα. Τα πρώτα τέτοια όργανα που κατασκευάστηκαν 

χρησιμοποιούσαν σαν πηγές λευκού φωτός (πείραμα διπλής σχισμής του Young). 

Σήμερα η κυματική φύση της ύλης και πηγές μονοχρωματικού φωτός, όπως τα laser, 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. 

Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη συμβολόμετρων που χρησιμοποιούνται σε 

πολλούς τομείς από την φυσική και την αστρονομία έως την ιατρική και την 

οφθαλμολογία. Γνωστοί τύποι συμβολόμετρων είναι του Michelson, των Mach- 

Zehnder, των Fabry- Perot και του Sagnac. Εδώ θα περιγραφούν τα δύο πρώτα. 

Συμβολόμετρο του Michelson (10) 

 Το συμβολόμετρο του Michelson είναι ο πιο γνωστός και διαδεδομένος τύπος 

συμβολόμετρου. Η αρχή λειτουργίας του φαίνεται στην εικόνα 2.6. Σαν πηγή 

χρησιμοποιείται laser η δέσμη του οποίου πέφτει σε έναν ημιπερατό καθρέφτη (beam 

splitter) και χωρίζεται στα δύο. Το ένα κομμάτι συνεχίζει ευθεία προς τον καθρέφτη 2 

ενώ το άλλο πηγαίνει προς τον 1.  Στη συνέχεια οι δύο ακτίνες ανακλώνται από τους 

καθρέφτες και επιστρέφουν προς τον ημιπερατό καθρέφτη όπου και ενώνονται.  

Οι  δύο ακτίνες είναι σύμφωνες αφού προέρχονται από την ίδια πηγή άρα κατά την 

ένωση τους θα παρατηρηθούν κροσσοί συμβολής. Η χωρική συχνότητα των κροσσών 

εξαρτάται από την διαφορά οπτικού δρόμου των δύο ακτινών μέχρι να συμβάλλουν. 

Έτσι αν η διαφορά τους είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του μήκους κύματος λ τότε θα 

παρατηρηθεί ενισχυτική συμβολή. Στην περίπτωση που η διαφορά είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του λ/2 υπάρχει καταστρεπτική συμβολή. Μεταβάλλοντας λοιπόν τη 

διαφορά οπτικού δρόμου ανάμεσα στις δύο δέσμες, μεταβάλλεται και η χωρική 

συχνότητα των κροσσών που παρατηρούνται. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός 

κατόπτρου που μετακινείται αξονικά μπρος και πίσω μεταβάλλοντας την απόσταση 

του από τον beam splitter. 
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Εικόνα 2.7: Αρχή λειτουργίας συμβολόμετρου Michelson.  

 

Συμβολόμετρο Mach- Zehnder (10), (12) 

 

Το συμβολόμετρο Mach-Zehnder είναι άλλος ένας πολύ διαδεδομένος τύπος 

συμβολόμετρου. Η αρχή λειτουργίας του φαίνεται στην εικόνα 2.7. Στην περίπτωση 

αυτή μια δέσμη laser οδηγείται σε έναν beam splitter όπου χωρίζεται σε δύο μέρη. Οι 

δύο νέες ακτίνες ακολουθούν διαφορετικούς οπτικούς δρόμους και αφού οδηγηθούν 

από δύο ανακλαστικά κάτοπτρα ενώνονται σε έναν δεύτερο beam splitter όπου και 

σχηματίζονται κροσσοί συμβολής. Λόγω του ότι οι δύο ακτίνες ακολουθούν 

διαφορετικούς οπτικούς δρόμους το συμβολόμετρο είναι δύσκολο να ευθυγραμμιστεί, 

λόγω του μεγάλου αριθμού οπτικών που απαιτούνται. Η διαφορά αυτή στους 

οπτικούς δρόμους είναι που καθιστά το Mach-Zehnder κατάλληλο για ένα πλήθος 

εφαρμογών. 

 

Στην περίπτωση αυτή η μεταβολή στη χωρική συχνότητα των κροσσών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με δύο κυρίως τρόπους. Είτε δίνοντας στον έναν beam splitter μία 

μικρή κλίση, είτε παρεμβάλλοντας στην πορεία μιας ακτίνας ένα αντικείμενο π.χ. 

γυαλί, αέριο.  
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Εικόνα 2.8: Αρχή λειτουργίας συμβολόμετρου Mach-Zehnder (12). 

 

2.5 Συμβολομετρία και οφθαλμολογία (13), (15) 

 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.3 τα οπτικά του ματιού λόγω των εκτροπών, 

των διαθλαστικών σφαλμάτων, της διάθλασης και της σκέδασης επηρεάζουν και 

μάλιστα περιορίζουν την όραση. Πειραματικές και θεωρητικές μελέτες έχουν δείξει 

ότι κάτω από άριστες συνθήκες ότι η υψηλότερη χωρική συχνότητα που μπορεί να 

γίνει ξεκάθαρα αντιληπτή είναι οι 60c/deg. 

 

 Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως η λειτουργία της χωρικής όρασης χωρίς τους 

οπτικούς αυτούς περιορισμούς. Πρώτος ο Le Grand (15) υποστήριξε, το 1935, ότι η 

χρήση συμβολομετρίας επιτρέπει μία τέτοια μελέτη. Η μελέτη του Le Grand έδειξε 

ότι με τη χρήση δύο σύμφωνων πηγών είναι δυνατή η δημιουργία 

αμφιβληστροειδικών ειδώλων υψηλού contrast (κροσσοί) που δεν επηρεάζονται από 
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τα οπτικά του ματιού και την διάθλαση στη κόρη. Η αρχή λειτουργίας φαίνεται στο 

σχήμα 2.9. Φως από μία πηγή, μήκους κύματος λ, περνάει μέσα από τον φακό L1 

ώστε να γίνει παράλληλο. Στη συνέχεια διαθλάται από ένα ημιτονοειδές grating που 

βρίσκεται απόσταση F από τον L2. Στη συνέχεια οι ακτίνες εστιάζονται από τον φακό 

L2 σε 2 σημεία μέσα στο μάτι που απέχουν απόσταση S. Οι εστίες αυτές 

χρησιμοποιούνται σαν πηγές για τον σχηματισμό στον αμφιβληστροειδή 

ημιτονοειδών gratings με γωνιακή περίοδο / Sθ λ= .   

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής ήταν, για την εποχή, εντυπωσιακά. Για υψηλές 

τιμές φωτεινότητας και contrast η οπτική οξύτητα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά 

του αμφιβληστροειδή. Για χαμηλές τιμές όμως εξαρτάται από τις ατέλειες των 

οπτικών του ματιού.  

 

 
 

Εικόνα 2.9: Τρόπος δημιουργίας συμβολομετρικών ερεθισμάτων. Φως από τη λάμπα Β γίνεται 

παράλληλο μέσω του φακού L1 και στη συνέχεια διαθλάται από ένα ημιτονοειδές grating (G). Οι 

ακτίνες στη συνέχεια εστιάζονται μέσω του L2 σε δύο σημεία μέσα στο μάτι σε απόσταση S 

μεταξύ τους. Τα δύο αυτά σημεία αποτελούν τις σύμφωνες πηγές για την δημιουργία στον 

αμφιβληστροειδή κροσσών συμβολής. 

 

Η σημασία της μεθόδου αυτή του Le Grand έγινε όμως αντιληπτή πολύ αργότερα με 

την εμφάνιση της ανάλυσης Fourier. Σήμερα η χρήση συμβολομετρικών ερεθισμάτων 

στην οφθαλμολογία για τη μελέτη της χωρικής όρασης είναι πολύ διαδεδομένη. Η 

χρήση τους γίνεται τόσο εργαστηριακά όσο και κλινικά (13).  

 

Μία σημαντική χρήση είναι η μέτρηση της οπτικής οξύτητας. Λόγω του ότι το 

ερέθισμα προέρχεται από δύο σύμφωνες πηγές που είναι πολύ κοντά η μία με την 
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άλλη, μπορούν να οδηγηθούν έτσι ώστε να αποφευχθούν ανωμαλίες στα οπτικά του 

ματιού και να μετρηθεί η οπτική οξύτητα του νευρικού μέρους της όρασης. Μία 

εφαρμογή είναι στην περίπτωση του καταρράκτη μιας και μέσω της μέτρησης αυτής 

είναι δυνατό να εκτιμηθεί το κατά πόσο μία επέμβαση θα βοηθήσει πραγματικά τον 

ασθενή, ειδικά στην περίπτωση ηλικιωμένων ατόμων, στους οποίους ενδέχεται να 

συνυπάρχει ηλικιακής αιτιολογίας εκφύλιση της ωχράς. 

 

Μία άλλη χρήση στηρίζεται στο γεγονός ότι το αμφιβληστροειδικό είδωλο δεν 

εστιάζεται από τα οπτικά του ματιού, αλλά σχηματίζεται μετά από συμβολή. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν χρειάζεται διόρθωση τυχόν διαθλαστικών σφαλμάτων κατά τη 

μέτρηση, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο στην περίπτωση της μελέτης της περιφερικής 

όρασης ή στην περίπτωση που για κάποιο λόγο οι συνηθισμένες τεχνικές μέτρησης 

της οπτικής οξύτητας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τρίτη εφαρμογή είναι το ότι 

τα αποτελέσματα από την εξέταση, λόγω του ότι προέρχονται από ημιτονοειδή 

gratings και όχι από γράμματα όπως στα συνηθισμένα οπτότυπα, μπορούν να 

αναλυθούν και να ερμηνευτούν καλύτερα από τις μοντέρνες θεωρίες που αφορούν 

την χωρική όραση (π.χ. ανάλυση Fourier).  

 

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας μέσω κροσσών συμβολής μπορεί να βοηθήσει και 

στην διάγνωση ασθενειών που πλήττουν τον αμφιβληστροειδή και έχουν σαν 

αποτέλεσμα τον θάνατο των γαγγλιακών κυττάρων. Μία τέτοια ασθένεια είναι το 

γλαύκωμα. Η διάγνωση μπορεί να γίνει με μέτρηση της οπτικής οξύτητας σε όλη την 

επιφάνεια του αμφιβληστροειδή. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής καλείται όχι μόνο 

να πει αν βλέπει αλλά και να αναγνωρίσει τον προσανατολισμό των κροσσών. Στην 

περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υπάρχει περίπτωση, ειδικά σε υψηλές συχνότητες, 

ο εξεταζόμενος να διακρίνει τους κροσσούς, αλλά να κάνει λάθος σχετικά με τον 

προσανατολισμό ή την συχνότητα τους. Για παράδειγμα ένα κάθετο και υψηλής  

συχνότητας grating μπορεί να γίνει αντιληπτό σαν οριζόντιο και χαμηλής συχνότητας. 
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Τέλος σημαντική χρήση είναι η μέτρηση των χρόνων αντίληψης του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, του οποίου το οπτικό νεύρο θεωρείται μέρος. Η σχέση 

ανάμεσα στους χρόνους αντίληψης και σε διάφορες νευρολογικές ασθένειες του 

κεντρικού νευρικοί συστήματος έχει αποδειχθεί εδώ και καιρό. Με τη μελέτη λοιπόν 

των χρόνων αντίδρασης του νευρικού μέρους της όρασης είναι δυνατή μια ενδεικτική 

εξέταση σχετικά με ασθένειες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας.  
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Κεφάλαιο 3: Πειραματική διάταξη 

3.1 Εισαγωγή 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή ενός οργάνου που θα μελετά το 

νευρωνικό κομμάτι της ανθρώπινης όρασης μέσω ψυχοφυσικών μεθόδων. Για το 

λόγο αυτό κατασκευάστηκε ένα συμβολόμετρο με σκοπό την δημιουργία 

αμφιβληστροειδικών ειδώλων που παρακάμπτουν τα οπτικά του ματιού.  

 

Το όργανο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη των χαρακτηριστικών της 

χωρικής όρασης, όπως η οπτική οξύτητα, το φαινόμενο τη επιλεκτικότητας 

προσανατολισμού, περιφερική όραση και οι χρόνοι αντίδρασης,  καθώς μπορεί να 

προβάλει στον αμφιβληστροειδή κροσσούς συμβολής μεταβλητής χωρικής 

συχνότητας, προσανατολισμού και contrast.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία κατασκευής και 

βαθμονόμησης του οργάνου.  

 

3.2 Επιλογή τύπου συμβολόμετρου 

 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο δύο είναι οι πλέον διαδεδομένοι τύποι 

συμβολόμετρων. Αυτοί των Mach-Zehnder και Michelson. Κατά την διαδικασία 

κατασκευής του οργάνου εξετάστηκαν και οι δύο τύποι με σκοπό να επιλεχθεί ο 

καλύτερος λειτουργικά. 

 

3.2.1 Κατασκευή συμβολόμετρου Mach-Zehnder 

  

Αρχικά στο εργαστήριο κατασκευάστηκε ένα συμβολόμετρο τύπου Mach-Zehnder. Η 

αρχική επιλογή στηρίχτηκε στο ότι, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο 

συγκεκριμένος τύπος συμβολόμετρου είναι από τους πλέον διαδεδομένους λόγω του 
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ότι προσφέρεται σε μεγάλο εύρος πειραματικών εφαρμογών. Η αρχική κατασκευή 

φαίνεται σχηματικά στο σχήμα 3.1. 

 

 

 
 

Εικόνα 3.1: Set up συμβολόμετρου Mach-Zehnder. 

 

 

Μία μη πολωμένη δέσμη laser (632nm) οδηγείται σε έναν πολωτικό beam splitter 

(BS1). Ο πολωτής αφήνει να τον διαπεράσει το κομμάτι εκείνο της δέσμης που είναι 

πολωμένο κάθετα στο επίπεδο της σελίδας (R1), ενώ εκτρέπει το κομμάτι εκείνο που 

είναι πολωμένο παράλληλα στο επίπεδο της σελίδας (R2). 

 

Η δέσμη R1 στη συνέχεια συναντάει ένα απόλυτα ανακλαστικό κάτοπτρο (Μ1) και 

οδηγείται στον beam splitter B3 για να ξαναενωθεί με την R2. Ταυτόχρονα η R2 

πέφτει στην αρχή σε έναν πολωτικό beam splitter BS2 που της αλλάζει κατεύθυνση 

και την οδηγεί στον BS3. Επειδή τα επίπεδα πόλωσης των δύο δεσμών είναι κάθετα 

μεταξύ τους σύμφωνα με τον νόμο των Fresnel-Arago δεν θα παρατηρούμε μετά τον 

BS3 κροσσούς συμβολής.  Για το σκοπό αυτό ο beam splitter BS3 έχει τοποθετηθεί 

πάνω σε μια βάση που μπορεί να αλλάζει κλίση. Στρέφοντας τη βάση και δίνοντας 

κλίση στον beam splitter στρέφουμε το επίπεδο πόλωσης της μίας δέσμης με 

αποτέλεσμα η συνιστώσα που είναι παράλληλη με το επίπεδο πόλωσης της άλλης να 

δημιουργεί κροσσούς. Αλλάζοντας την κλίση κάθε φορά στο επίπεδο πόλωσης 
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μεταβάλλεται το μέτρο της συνιστώσας που συμβάλλει και αλλάζει η χωρική 

συχνότητα των κροσσών. 

 

Το setup αυτό έχει όμως κάποια μειονεκτήματα. Καταρχήν λόγω του ότι οι δέσμες 

ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους είναι δυσκολότερο να ευθυγραμμιστούν σωστά 

ώστε αρχικά να είναι απόλυτα κάθετα τα επίπεδα πόλωσης. Το σημαντικότερο όμως 

μειονέκτημα είναι οι δονήσεις που εμφανίστηκαν. Στην εικόνα 3.2 εμφανίζονται τρία 

διαδοχικά frames από ένα video που δείχνει τους κροσσούς που σχηματίστηκαν από 

το Mach-Zehnder.  

 

Στην πρώτη χρονικά εικόνα (3.2α) οι κροσσοί φαίνονται καθαρά όπως και θα έπρεπε 

να είναι μόνιμα. Την επόμενη χρονική στιγμή η εικόνα χαλάει και θολώνει (3.2β) για 

να ξαναφτιάξει αμέσως μετά (3.2γ). Η ακολουθία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς 

κάτι που κάνει αδύνατη τη χρήση του συμβολόμετρου. 

 

 

 

 
(α) 
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(β) 

 

 
(γ) 

 
Εικόνα 3.2: Διαδοχικά frames από video που δείχνει δονήσεις κατά τη συμβολή δύο δεσμών laser. 

Οι δονήσεις οφείλονται σε δονήσεις είτε μηχανικές από το οπτικό τραπέζι. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες επιδρούν διαφορετικά στη στην φάση των δύο δεσμών που σχηματίζουν τους 

κροσσούς. 

 

 

Οι συνεχείς αυτές δονήσεις που χαλάνε την ευκρίνεια των κροσσών οφείλονται σε 

μηχανικές δονήσεις του οπτικού τραπεζιού και των βάσεων πάνω στα οποία είχαν 

τοποθετηθεί τα οπτικά στοιχεία. 
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Λόγω των προβλημάτων αυτών και αφού δεν υπήρξε ικανοποιητική λύση στο 

πρόβλημα των δονήσεων, εγκαταλείφθηκε το setup του Mach-Zehnder 

συμβολόμετρου και αποφασίστηκε η κατασκευή του συμβολόμετρου Michelson που 

περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

3.3 Κατασκευή συμβολόμετρου Michelson 

 

3.3.1 Αρχική κατασκευή 

 

Το συμβολόμετρο που κατασκευάστηκε φαίνεται σχηματικά στην εικόνα 3.3. Η 

δέσμη του laser αφού περάσει μέσα από ένα διάφραγμα ώστε να πάρει την επιθυμητή 

διάμετρο φτάνει στον beam splitter BS1. Ο BS1 αφήνει το 66% του παράλληλα 

πολωμένου φωτός να τον διαπεράσει ενώ εκτρέπει το 34% αυτού. Αντίθετα εκτρέπει 

σχεδόν όλο (97%) του φωτός που είναι πολωμένο κάθετα. Η δέσμη που εκτρέπεται 

καταλήγει στο κάτοπτρο Μ1 το οποίο φαίνεται στο σχήμα 3.4. Ο καθρέφτης αυτός 

είναι τοποθετημένος σε μία κατασκευή ώστε να μπορεί να στρέφεται έτσι ώστε να 

αλλάζει τόσο το επίπεδο πόλωσης της δέσμης, άρα να μεταβάλλεται η χωρική 

συχνότητα, αλλά και γύρω από τον άξονα της βάσης κάτι που αλλάζει τον 

προσανατολισμό των κροσσών. Αντίθετα η δέσμη 2 που είναι πολωμένη παράλληλα 

χτυπάει σε ένα σταθερό, απόλυτα ανακλαστικό κάτοπτρο και επιστρέφει πίσω στον 

BS1 ώστε να συμβάλλει με την 1η δέσμη.  
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Εικόνα 3.3: Πειραματική διάταξη. 

 

Πιο συγκεκριμένα στην εικόνα 3.6 φαίνεται η κατασκευή πάνω στην οποία έχει 

τοποθετηθεί ο καθρέφτης Μ1. Το μπροστινό κομμάτι είναι κατασκευασμένο έτσι 

ώστε να περιστρέφεται σε ένα επίπεδο κάθετο στον άξονα περιστροφής του οργάνου. 

Ο Μ1 αρχικά είναι κάθετος στον άξονα περιστροφής. Καθώς όμως στρέφεται το 

κομμάτι πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένος σχηματίζεται μια πολύ μικρή γωνία 

κλίσης αυτού κάτι που στρέφει το επίπεδο πόλωσης της προσπίπτουσας δέσμης. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα όσο πιο πολύ στρέφεται το κομμάτι αυτό να αυξάνει η χωρική 

συχνότητα των κροσσών. Ταυτόχρονα κατά την περιστροφή του άξονα πάνω στον 

οποίο είναι τοποθετημένος ο Μ1 η κλίση του σχηματίζει έναν κώνο συμβάλλοντας σε 

διαφορετικό σημείο κάθε φορά με την δέσμη, 2 κάτι που αλλάζει τον 

προσανατολισμό των κροσσών.  

 

Μετά την συμβολή, η καινούρια δέσμη φτάνει σε ένα δεύτερο beam splitter που την 

στρέφει και την οδηγεί μέσω ενός διαφράγματος ώστε να πάρει τις επιθυμητές 

διαστάσεις σε ένα αντικειμενικό φακό που εστιάζει τη δέσμη μέσα στο μάτι και 

συγκεκριμένα κοντά στο επίπεδο του πρώτου κομβικού σημείου, ώστε να είναι 

παρατηρήσιμοι οι κροσσοί. 
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Εικόνα 3.4: Λειτουργία συμβολόμετρου Michelson. 

 

 

 
Εικόνα 3.5: Αρχική πειραματική διάταξη. 
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Ο BS2 χρησιμοποιήθηκε επίσης για την εισαγωγή ασύμφωνου φωτός μέσα στη 

διάταξη ώστε να ελεγχθεί η φωτεινότητα και το contrast που παρουσιάζουν οι 

κροσσοί. 

 

Με την ολοκλήρωση του αρχικού set up παρατηρήθηκαν κροσσοί συμβολής που δεν 

παρουσίαζαν τα προβλήματα δονήσεων που υπήρχαν στην περίπτωση του Mach-

Zehnder. Αυτό οφείλεται στο ότι στην περίπτωση του συμβολόμετρου Michelson οι 

δέσμες ακολουθούν σε ένα μεγάλο κομμάτι κοινούς οπτικού δρόμους. Έτσι οι 

μεταβολές στην φάση, λόγω του αέρα ή των μηχανικών δονήσεων, είναι κοινές στις 

δέσμες κάτι που κάνει τυχόν δονήσεις μη αντιληπτές. Λόγω της κατασκευής του 

επίσης το συμβολόμετρο Michelson μπορεί να γίνει και πολύ μικρό στην κατασκευή 

κάτι που βοηθάει στον περιορισμό της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων πάνω στις 

δέσμες. 

 

 
 

Εικόνα 3.6: Η βάση του περιστρεφόμενου κατόπτρου. 
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Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν η εμφάνιση speckle noise που είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο κατά την συμβολή σύμφωνων πηγών. Πρόκειται για μια 

ανομοιομορφία στην ένταση των κροσσών (μαύρες κουκίδες). Το πρόβλημα όμως 

αντιμετωπίστηκε σε κάποιο βαθμό με την εισαγωγή ενός ασύμφωνου background 

στην πορεία της δέσμης. Για την ολοκληρωτική όμως αντιμετώπιση του speckle noise 

θα χρειαζόταν αλλαγή στα οπτικά με καινούρια καλύτερης ποιότητας. 

 

3.3.2 Τελική κατασκευή 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διάταξης και αφού ξεπεράστηκαν όλα τα 

προβλήματα έγινε η κατασκευή της τελικής διάταξης που φαίνεται στο ακόλουθο 

σχήμα. Η πρώτη αλλαγή που πραγματοποιήθηκες σε σχέση με το αρχικό set up ήταν 

να τοποθετηθούν όλα τα οπτικά πάνω σε μία κοινή βάση κάτι που βοηθάει στο να 

μην υπάρχει απόκλιση στο ύψος των δεσμών και στην σωστή ευθυγράμμιση του 

οργάνου.  

 

 
Εικόνα 3.7: Τελική πειραματική διάταξη. 
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Η δέσμη του laser αφού περάσει μέσα από ένα φράγμα ώστε να πάρει τη επιθυμητή 

διάμετρο φτάνει στον BS1 χωρίζεται σε δύο δέσμες πάει στα κάτοπτρα επιστρέφει 

στον BS1 συμβάλει και περνάει μέσα από έναν αντικειμενικό φακό ώστε να εστιαστεί 

λίγο πριν τον BS2. Αυτό γίνεται γιατί καθώς θα μεταβάλλεται η κλίση της 1ης δέσμης 

θα περιστρέφεται γύρω από την 2η που είναι σταθερή. Αν η εστίαση γινόταν μακριά 

από τον BS2 τότε υπήρχε κίνδυνος, για μεγάλες σχετικά γωνίες κλίσης, η 1η δέσμη να 

έβγαινε εκτός του BS2 και να μην μπορούσαν να παρατηρηθούν υψηλές χωρικές 

συχνότητες. Στο σημείο μάλιστα που εστιάζονται οι δύο δέσμες έχει τοποθετηθεί ένα 

διάφραγμα που χρησιμεύει στο να εμποδιστούν δευτερεύουσες ανακλάσεις από τα 

οπτικά του συμβολόμετρου να φτάσουν στο μάτι και να διαφοροποιήσουν το grating 

που σχηματίζεται. 

 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 3.8: Εικόνες κροσσών που σχηματίστηκαν σε διαφορετικές συχνότητες και 

προσανατολισμούς. 
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Στη συνέχεια οι δέσμες αφού εκτραπούν από τον BS2 οδηγούνται σε έναν δεύτερο 

αντικειμενικό φακό L2 που εστιάζει τις 2 δέσμες μέσα στο μάτι του εξεταζόμενου. Οι 

δύο δέσμες εστιάζονται μέσα στο μάτι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, όπως στη 

μέθοδο του Le Grand (εικόνα 2.7). Οι αποστάσεις είναι έτσι υπολογισμένες ώστε οι 

δύο δέσμες να συμβάλλουν στον αμφιβληστροειδή όπως φαίνεται στο σχήμα 3.8.  

Μεταβάλλοντας τη κλίση της 1ης δέσμης αλλάζει η γωνία ανάμεσα στις δέσμες και 

κατά συνέπεια η απόσταση ανάμεσα στα σημεία εστίασης τους. Η απόσταση αυτή 

είναι που καθορίζει το ποσοστό επικάλυψης των δεσμών στον αμφιβληστροειδή και 

την χωρική συχνότητα των κροσσών που σχηματίζονται. 

 

 
 

Εικόνα 3.9: Συμβολή των δεσμών που προέρχονται από το συμβολόμετρο Michelson στο επίπεδο 

του αμφιβληστροειδή. Μεταβάλλοντας την γωνία ανάμεσα στις δύο δέσμες, μεταβάλλεται η 

απόσταση ανάμεσα στα σημεία εστίασης τους, αλλάζει και το ποσοστό επικάλυψης τους και η 

χωρική συχνότητα των κροσσών (26). 

 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των οπτικών στοιχείων ακολούθησε η 

βαθμονόμηση των παρατηρούμενων οπτικών συχνοτήτων. Η βαθμονόμηση αυτή 

περιγράφεται στη συνέχεια. 
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3.4 Βαθμονόμηση οργάνου 

 

3.4.1 Υπολογισμός χωρικής συχνότητας και προσανατολισμού 

κροσσών 

 

Για τον υπολογισμό της χωρικής συχνότητας των κροσσών αμέσως μετά τον 2ο 

αντικειμενικό φακό τοποθετήθηκε ένα γυάλινο φίλτρο το οποίο λειτούργησε σαν 

ημιπερατός καθρέφτης με σκοπό την ταυτόχρονη παρατήρηση κροσσών και οθόνης. 

Σε γωνία 90ο σε σχέση με το επίπεδο των παρατηρούμενων κροσσών τοποθετήθηκε η 

οθόνη ενός υπολογιστή στην οποία έτρεχε ένα script της Matlab που παρουσίαζε 

ημιτονοειδές grating του οποίου η χωρική συχνότητα και ο προσανατολισμός 

μπορούσαν να μεταβληθούν. Η οθόνη είχε τοποθετηθεί σε απόσταση σχεδόν ενός 

μέτρου από το σημείο παρατήρησης. Στην συνέχεια μεταβαλλόταν η χωρική 

συχνότητα των gratings που προέρχονταν από το συμβολόμετρο και γινόταν 

επικάλυψη με το grating που προερχόταν από την οθόνη. Μεταβάλλοντας την χωρική 

συχνότητα των κροσσών που προέρχονταν από την οθόνη βρισκόταν κάθε φορά η 

τιμή της συχνότητας του grating έτσι ώστε οι δύο εικόνες να είναι όμοιες (εικόνα 

3.8).  Για τη μεταβολή της χωρικής συχνότητας του συμβολομετρικού grating 

τοποθετήθηκε στην περιφέρεια της βάσης του κατόπτρου μία βαθμονομημένη ταινία 

με βάση την περιφέρεια του. Το βήμα αλλαγής της κλίσης ήταν κάθε φορά σταθερό 

και ίσο με , με R την ακτίνα της βάσης. 2 /180ostep Rπ=

 

Όσο όμως αυξανόταν η χωρική συχνότητα η παρατήρηση γινόταν δυσκολότερη και 

υπήρχε και ο κίνδυνος φαινομένων aliasing στην οθόνη (λόγω του ότι η συχνότητα 

της οθόνης πλησίαζε το μέγεθος ενός pixel) μετρήσεις πάρθηκαν για ένα αρκετό 

μεγάλο αριθμό συχνοτήτων (~40) και στη συνέχεια έγινε, με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων, υπολογισμός της σχέσης που συνέδεε τη μεταβολή της 

κλίσης της δέσμης (σύμφωνα με το βήμα) με τη χωρική συχνότητα. Οι μετρήσεις 

έγιναν για 4 προσανατολισμούς των gratings (0o, 90o, 45o, 135o). Για την 

βαθμονόμηση του προσανατολισμού τοποθετήθηκε στο πίσω μέρος της βάσης του 

στρεφόμενου κατόπτρου ένας βαθμονομημένος χάρακας, μήκους ίσου με τη διάμετρο 

της βάσης. 
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Εικόνα 3.10: Βαθμονόμηση χωρικής συχνότητας. 

 

Ο υπολογισμός των συχνοτήτων των gratings της οθόνης έγινε με δύο τρόπους λόγω 

του ότι η συχνότητα πλησίαζε όπως αναφέρθηκε το μέγεθος του pixel της οθόνης.  

 

Η πρώτη μέθοδος υπολογισμού ήταν με μέτρηση της συχνότητας απευθείας από την 

οθόνη με ένα χάρακα. Η δεύτερη έγινε μέσω του Matlab. Αρχικά γινόταν γραφικά η 

ημιτονοειδής αναπαράσταση του grating. Στη συνέχεια γινόταν υπολογισμός της 

συχνότητας μετρούμενης σε pixel. Αφού ήταν γνωστά τόσο η ανάλυση όσο και οι 

διαστάσεις της οθόνης, γινόταν μετατροπή της συχνότητας από pixel σε cm. Αρχικά 

υπολογίστηκε το μέγεθος ενός pixel από τη σχέση ( ) # /pixel cm pixel x= , με #pixel 

τον οριζόντιο αριθμό των pixels της οθόνης και χ το μήκος της.  
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(α) 

 

 
(β) 

Εικόνα 3.11: Βαθμονόμηση οργάνου. Όταν η συχνότητα του grating της οθόνης ήταν πολύ κοντά 

με αυτή του συμβολόμετρου η εικόνα στο μάτι ήταν πολύ καθαρή και ήταν εύκολο να 

προσδιοριστεί η συχνότητα του pattern της οθόνης το οποίο συνέπιπτε με τους κροσσούς. 
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Η ήδη υπολογισμένη σε pixels συχνότητα μετατράπηκε σε cm με τη σχέση 

( ) ( ) ( )f cm f pixel pixel cm= . 1 κύκλος όμως ισούται με τη συχνότητα του grating και 

αφού είναι γνωστά τόσο η συχνότητα όσο και η απόσταση από το μάτι του 

ημιτονοειδούς grating, υπολογίστηκε η γωνία με την οποία το μάτι βλέπει 1 κύκλο 

του grating. Από τη γωνία αυτή υπολογίστηκε με αναγωγή η χωρική συχνότητα των 

κροσσών σε κύκλους ανά μοίρα (cpd).  

 

 

 

                                                               Β           Γ 

 

 

 

  

 

 

 
 
Εικόνα 3.12: Υπολογισμός χωρικής συχνότητας. 1 κύκλος ισούται με τη συχνότητα σε cm του 

grating. Υπολογίζοντας λοιπόν την γωνία θ με την οποία το μάτι βλέπει μία περίοδο 

( 1( ) ( )tan tan
( ) ( )
B B

B
θ θ − ⎛ ⎞Γ Γ
= ⇒ = ⎜Α Α⎝ ⎠

⎟Β
)

), υπολογίζεται με απλή μέθοδο των τριών η χωρική 

συχνότητα σε κύκλους ανά μοίρα με τη σχέση ( ) 1/ (f cpd Degreesθ= .  
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3.4.2 Αποτελέσματα βαθμονόμησης χωρικής συχνότητας 

 
Αφού έγινε υπολογισμός της χωρικής συχνότητας σε cpd έγινε η γραφική παράσταση 

των αποτελεσμάτων για τους 4 προσανατολισμούς. Στην επόμενη εικόνα 

παρατίθενται τα γραφικά αποτελέσματα για κάθε προσανατολισμό ξεχωριστά. 

 
(α) 

 
(β) 
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(γ) 

 

 
(δ) 

 

Εικόνα 3.13: Γραφική αναπαράσταση της χωρικής συχνότητας των κροσσών συναρτήσει της 

σχετικής στροφής του μπροστινού τμήματος του mount σε σχέση με το πίσω. 
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Στο παραπάνω σχήμα είναι φανερή όχι μόνο η συμφωνία ανάμεσα στις δύο μεθόδους 

υπολογισμού της χωρικής συχνότητας, αλλά και η πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτιση 

ανάμεσα στα δύο μεγέθη. Από τις σχέσεις αυτές, εκείνες που προέρχονται από τη 

μέθοδο με τη χρήση των pixels θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τον 

υπολογισμό των χωρικών συχνοτήτων που θα προβάλλονται κατά την εξέταση 

ασθενών. 

 

Τέλος στο παρακάτω σχήμα βρίσκονται, για τη μέθοδο των pixels,όλες οι ευθείες που 

προέκυψαν. Είναι και πάλι φανερή η συμφωνία ανάμεσα στα αποτελέσματα. Κάποιες 

μικρές διακυμάνσεις οφείλονται στο ότι η ευθυγράμμιση των δεσμών έγινε με το 

χέρι, κάτι που σημαίνει ότι ίσως υπάρχει κάποια ελάχιστη απόκλιση και στην 

υποκειμενική κρίση για την επικάλυψη των gratings κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της βαθμονόμησης. 

 

 
Εικόνα 3.14: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της μεταβολής της χωρικής συχνότητας, σύμφωνα 

με την μέθοδο των pixels, για όλους του προσανατολισμούς. 
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3.4.3 Βαθμονόμηση contrast 

 

Για να μεταβληθεί το contrast των κροσσών εισήχθη στον οπτικό δρόμο της δέσμης 

ένα ασύμφωνο background με τη βοήθεια ενός δεύτερου laser μέσω του BS2. Το 

επίπεδο πόλωσης του laser αυτού είναι κάθετο στο επίπεδο πόλωσης των κροσσών. 

Λόγω όμως του ότι η ένταση του laser αυτού ήταν πολύ μεγάλη σε σχέση με την 

ένταση των κροσσών, τοποθετήθηκε μπροστά από αυτό ένα φακός που εστιάζει τη 

δέσμη πριν τον BS2 έτσι ώστε όταν φτάσει σε αυτόν η δέσμη να έχει ανοίξει και να 

έχει μειωθεί η ένταση. Με τη βοήθεια μάλιστα ενός φράγματος δίνεται στο 

ασύμφωνο φως που φτάνει στο μάτι η επιθυμητή διάμετρος. 

 

 
Εικόνα 3.15: Πολωτής για την αλλαγή του contrast των κροσσών. 

 

Ταυτόχρονα μετά το 2ο beam splitter τοποθετήθηκε ένας πολωτής με τον οποίο 

ρυθμιζόταν η ένταση της ακτινοβολίας που φτάνει στον εξεταζόμενο. Η σχέση που 

συνδέει την ένταση της ακτινοβολίας του laser μετά των πολωτή δίνεται από τον 

νόμο του Malus  που αναφέρθηκε στην παράγραφο της επιλεκτικής απορρόφησης και 

είναι 0 sinI I θ=  με Ι την ένταση μετά τον πολωτή, Ι0 την ένταση πριν τον πολωτή 
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και θ τη γωνία στροφής του πολωτή. Ο πολωτής αυτός ρυθμίζει, επίσης, το λόγο των 

εντάσεων του ασύμφωνου φωτός και των κροσσών. Με τον τρόπο αυτό η συνολική 

retinal illuminance παραμένει σταθερή. 

 

Το contrast υπολογίζεται από τον τύπο του Michelson: 

. Tα Ιmax min max min( ) /(contrast I I I I= − + ) max και Ιmin είναι η μέγιστη και η ελάχιστη 

ένταση της ακτινοβολίας που έχει το grating. Ισούνται με το άθροισμα της έντασης 

της ακτινοβολίας που προέρχεται από το συμβολόμετρο, συν την ακτινοβολία που 

προέρχεται από το ασύμφωνο φως. Κάνοντας τους υπολογισμούς η σχέση για το 

contrast που προκύπτει είναι, αφού και το min 0I = , max max in/( 2 )contrast I I I= +  με Ιin 

την ένταση του ασύμφωνου φωτός.  

 

 
                                    (α)                                                                                   (β) 

 
(γ) 

Εικόνα 3.16: Gratings σταθερής χωρικής συχνότητας και συνεχώς μειούμενου contrast. 

 

Για την μέτρηση των εντάσεων χρησιμοποιήθηκε ένα φωτόμετρο. Επειδή όμως το 

φωτόμετρο μετράει την μέση ισχύ του φωτός που πέφτει σε αυτό χρησιμοποιήθηκε 
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πριν από αυτό ένα φράγμα γνωστών διαστάσεων. Έτσι πάρθηκαν μετρήσεις για τις 

δύο δέσμες που προέρχονται από το συμβολόμετρο και για αυτήν του ασύμφωνου 

φωτός. Στις μετρήσεις αυτές αφαιρέθηκε ο θόρυβος και διαιρέθηκαν με τη διάμετρο 

του φράγματος έτσι ώστε να υπολογιστεί σε κάθε περίπτωση η μέση ένταση. Στη 

συνέχεια υπολογίστηκε το contrast που παρουσιάζεται γραφικά στο παρακάτω σχήμα. 

Εκτός από τις πειραματικές μετρήσεις έχει γίνει και προσαρμογή μιας θεωρητικής 

καμπύλης σύμφωνα με το νόμο του Malus. Φαίνεται ότι οι δύο καμπύλες είναι 

αρκετά κοντά μεταξύ τους. 

 

 
Εικόνα 3.17: Βαθμονόμηση contrast. Με κόκκινο χρώμα είναι η πειραματική καμπύλη, ενώ με 

μαύρο η αναμενόμενη θεωρητική από το νόμο του Mallus. 

 

 

Μετά το τέλος της βαθμονόμησης πάρθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις σε δύο άτομα για 

τον υπολογισμό του contrast threshold οι οποίες παρουσιάζονται στο επόμενο 

κεφάλαιο.  
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Κεφάλαιο 4: Ενδεικτικές μετρήσεις 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η μεθοδολογία λήψης μετρήσεων με το 

συμβολόμετρο. Σκοπός των μετρήσεων που έγιναν δεν είναι η μελέτη κάποιου 

συγκεκριμένου χαρακτηριστικού της όρασης, αλλά να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία 

του οργάνου και να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται.  

 

Πιο συγκεκριμένα έγινε μέτρηση του threshold του contrast για διαφορετικές χωρικές 

συχνότητες. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η όλη διαδικασία και η ανάλυση των 

μετρήσεων. Αρχικά όμως αναφέρονται κάποια στοιχεία σχετικά με τις ψυχοφυσικές 

μετρήσεις. 

 

4.2 Εισαγωγή στις ψυχοφυσικές μεθόδους (17) 

 

Η αίσθηση της όρασης αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών ικανοτήτων που 

λειτουργούν αυτόνομα και ενσωματώνονται ώστε να δημιουργήσουν μια συνολική 

εικόνα του χώρου και των αντικειμένων. Λόγω όμως των πολλών παραγόντων που 

επηρεάζουν την όραση είναι δύσκολη η άμεση αξιολόγηση της. Επιτυγχάνεται όμως 

μέσω τριών προσεγγίσεων που αφορούν πειράματα στον τομέα της ανατομίας, της 

νευροφυσιολογίας και της ψυχοφυσικής.  

 

Οι νευροφυσιολογικές διαδικασίες αφορούν την μελέτη της επεξεργασίας των 

οπτικών πληροφοριών σε διάφορα νευρωνικά στάδια της οπτικής οδού. Οι 

ανατομικές διαδικασίες αφορούν την μελέτη ανατομικών χαρακτηριστικών των 

νευρώνων και των διαφόρων δομών του οπτικού συστήματος και βοηθάνε στην 

κατανόηση της ροής των οπτικών πληροφοριών. Τέλος η ψυχοφυσική ασχολείται με 

τη διερεύνηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του οπτικού συστήματος. Αυτό 

γίνεται μέσω σύγκρισης φυσικών παραμέτρων των ερεθισμάτων με την 

αντιλαμβανόμενη απόκριση. Συνδυάζοντας τα παραπάνω είναι δυνατός ο 
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συσχετισμός δραστηριότητας και αποκρίσεως των νευρώνων με την οπτική μας 

αντίληψη.  

 

4.2.1 Ψυχοφυσικές μέθοδοι (17), (25), (27) 

 

Οι ψυχοφυσικές διαδικασίες είναι οι πρώτες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι αισθητήριες πληροφορίες μεταβιβάζονται και 

οργανώνονται στο οπτικό σύστημα. Επίσης με τη χρήση ψυχοφυσικών μεθόδων έγινε 

για πρώτη φορά αντιληπτό το ότι η επεξεργασία του οπτικού σήματος στην οπτική 

και την ανώτερη νευρωνική οδό δεν είναι γραμμική. Για παράδειγμα η ανίχνευση 

μιας φωτεινής πηγής περιγράφεται καλύτερα σε λογαριθμική κλίμακα. 

 

Μελέτες έδειξαν ότι οι νευρώνες στην οπτική οδό (αλλά και στον ινιακό φλοιό) 

αποκρίνονται περισσότερο στις χωρικές συχνότητες από ότι σε άλλα χαρακτηριστικά 

του “οπτικού κόσμου”. Πιο πρόσφατες μάλιστα έρευνες έδειξαν ότι η χωρική 

επεξεργασία στην οπτική οδό οργανώνεται από παράλληλα (αλλά ανεξάρτητα) 

νευρωνικά κανάλια στο νευρικό σύστημα. Κάθε κανάλι μάλιστα είναι συντονισμένο 

σε αντικείμενα διαφορετικού μεγέθους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η ικανότητα να 

ανίχνευσης και διάκρισης χωρικών μορφών να μεταβάλλεται συναρτήσει κάποιον 

χαρακτηριστικών όπως είναι το μέγεθος, το contrast, η φωτεινότητα, η 

χρωματικότητα και ο προσανατολισμός.  

 

 
Εικόνα 4.1: Σύγχρονη προσέγγιση των ψυχοφυσικών δοκιμασιών. Λόγω των εξελιγμένων 

νευροφυσιολογικών μεθόδων είναι εφικτή η εκτίμηση της νευρωνικής δραστηριότητας κάτι που επιτρέπει 

το συσχετισμό της αντιλαμβανόμενης αντίληψης και των χαρακτηριστικών των νευρώνων. 
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Οι περισσότερες ψυχοφυσικές μέθοδοι είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να 

καταλήγουν στην καταγραφή ενός κατωφλίου. Πρόκειται δηλαδή για την ελάχιστη 

ποσότητα ενός ερεθίσματος που είναι απαραίτητη για την αντίληψη του. Από την 

τιμή αυτή υπολογίζεται η ευαισθησία για το συγκεκριμένο ερέθισμα. Η ουδός 

μάλιστα (έτσι ονομάζεται το κατώφλι αυτό) ισούται με το αντίστροφο της 

ευαισθησίας. Αν η εξέταση γίνεται σε ιδανικές συνθήκες τότε χρησιμοποιείται ο όρος 

απόλυτη ουδός. Η καταγραφή του κατωφλίου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. 

Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει την ανίχνευση, την αναγνώριση ή την διάκριση 

ενός ερεθίσματος. Υπάρχει επίσης μια σειρά μεθοδολογιών που ακολουθούνται για 

τον υπολογισμό της ουδούς.  

 

Οι κλασσικές μεθοδολογίες είναι:  

 

• Η μέθοδος της ρύθμισης, όπου ο εξεταζόμενος καλείται να ρυθμίσει μια 

μεταβλητή (π.χ. ένταση) του ερεθίσματος, αυξομειώνοντας τη μέχρι να 

καταλήξει σε μία απόκριση. 

• Η μέθοδος των ορίων, στην οποία οι μεταβλητές των ερεθισμάτων 

παρουσιάζονται σε μία αυξανόμενη ή μειούμενη ακολουθία. 

• Η μέθοδος των προκαθορισμένων μεταβλητών, κατά την οποία μια σειρά 

προκαθορισμένων μεταβλητών των ερεθισμάτων, μεγαλύτερες οι μικρότερες 

της ουδούς, προβάλλονται σε τυχαία ακολουθία και για αρκετές φορές. Ο 

εξεταζόμενος πρέπει να αποκρίνεται με ένα “ναι” ή ένα “όχι” σχετικά με την 

ανίχνευση του ερεθίσματος. Για την εύρεση της ουδούς είναι απαραίτητη η 

χρήση των λεγόμενων psychometric functions. Πρόκειται ουσιαστικά για την 

γραφική παράσταση του ποσοστού των καταφατικών αποκρίσεων συναρτήσει 

των τιμών των μεταβλητών. Σαν ουδός θεωρείται ανάλογα με το πείραμα είτε 

το 75% είτε το 50% των σωστών απαντήσεων. 

• Η μέθοδος της υποχρεωτικής επιλογής, όπου παρουσιάζονται δύο ή τρεις 

μεταβλητές και ο εξεταζόμενος πρέπει να διαλέξει μία από αυτές. Η 

παρουσίαση τους μπορεί να είναι είτε ταυτόχρονη είτε διαδοχική. 

• Η μέθοδος της προσαρμογής, αποτελεί εξέλιξη αυτής των ορίων. Στην 

περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι για τον υπολογισμό της ουδού. 

Για παράδειγμα στην “σκάλα αναζήτησης” η ένταση του ερεθίσματος 
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μειώνεται όταν αυτό είναι αντιληπτό και αυξάνεται όταν δεν είναι μέχρι τον 

καθορισμό της επιθυμητής παραμέτρου. 

 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί εδώ ότι η τιμή της ουδούς εξαρτάται από το κριτήριο 

που έχει θέσει ο εξεταζόμενος. Για τον περιορισμό επομένως των λαθών είναι 

απαραίτητη τόσο η καθοδήγηση με αναλυτικές οδηγίες από την πλευρά του εξεταστή 

όσο και η ενσωμάτωση ειδικά σχεδιασμένων αλγορίθμων στα λογισμικά 

προγράμματα.   

 

 
 

Εικόνα 4.2: Psychometric function για την εύρεση της ουδούς δοκιμασίας ανίχνευσης 

ερεθίσματος. Η ουδός είναι η τιμή εκείνη που αντιστοιχεί σε 75% καταφατικές αποκρίσεις (σε 

άλλες δοκιμασίες χρησιμοποιείται το 50%).  
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4.2.1 Χαρακτηριστικά ερεθισμάτων (17), (16) 

 

Σχεδόν όλες οι δοκιμασίες αξιολόγησης της οπτικής οδού μπορούν να διαχωριστούν 

σε δύο τμήματα. Ένα που ανταποκρίνεται σε χαμηλά επίπεδα φωτεινότητας και 

οφείλεται στην λειτουργία των ραβδίων και ένα που ανταποκρίνεται σε υψηλά 

επίπεδα φωτεινότητας και οφείλεται στην λειτουργία των κωνίων. Η παρουσία των 

δύο τύπων φωτοϋποδοχέων έχει σαν αποτέλεσμα η ευαισθησία του οφθαλμού να 

εκτείνεται σε μια ευρεία κλίμακα φωτεινότητας (8-12 λογαριθμικές μονάδες). Η 

συμπεριφορά της όρασης ανάλογα με το επίπεδο φωτεινότητας χωρίζεται σε τρεις 

κατηγορίες.  

 

• Η φωτοπική όραση χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας (και σε 

φωτισμένους εσωτερικούς χώρους), σε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας 

(>3cd/m2). Στην περίπτωση αυτή λειτουργούν μόνο τα κωνία και μας 

παρέχεται η δυνατότητα να βλέπουμε χρώματα και να διακρίνουμε 

λεπτομέρειες εικόνων.  

• Η σκοτοπική όραση (φωτεινότητα <10-3cd/m2) ευνοεί τη λειτουργία μόνο των 

ραβδίων, τα οποία σε φωτοπικές συνθήκες παρουσιάζουν κορεσμό. Στην 

περίπτωση αυτή η όραση παρουσιάζει περιορισμένη ευκρίνεια και είναι 

δυνατή η διάκριση μόνο ασπρόμαυρων εικόνων. 

• Σε ενδιάμεσες τιμές φωτεινότητας λειτουργεί η μεσοπική όραση κατά την 

οποία οι δύο φωτοϋποδοχείς λειτουργούν ταυτόχρονα. Η κατάσταση αυτή της 

όρασης είναι πολύ σημαντική γιατί είναι εκείνη που επικρατεί τη νύχτα.    

 

Για την αξιολόγηση των χωρικο-χρονικών χαρακτηριστικών της όρασης οι 

ψυχοφυσικές μέθοδοι χρησιμοποιούν οπτικά ερεθίσματα που διαφέρουν σε πολλές 

παραμέτρους όπως η ένταση (φωτεινότητα), το μήκος κύματος, το μέγεθος, η 

διάρκεια παρουσίασης, το σχήμα κ.τ.λ.. Δύο επίσης σημαντικοί παράγοντες είναι η 

φωτεινότητα του background και η θέση προβολής του ερεθίσματος στον 

αμφιβληστροειδή.  
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Εικόνα 4.3: Η φωτεινή ευαισθησία του οφθαλμού σε φωτοπικές συνθήκες μειώνεται όταν το 

ερέθισμα προβάλλεται στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδή. Όσο μειώνεται η φωτεινότητα του 

background τόσο αυξάνεται η ευαισθησία του οφθαλμού. 

 

Είναι εμφανές ότι η ευαισθησία του οφθαλμού μεταβάλλεται σε διαφορετικά επίπεδα 

φωτισμού και με την περιοχή προβολής στον αμφιβληστροειδή. Για το λόγο αυτό 

πρέπει σε κάθε ψυχοφυσική εξέταση να καθορίζονται με ακρίβεια οι συνθήκες αυτές. 

Είναι αναγκαίο όμως να ληφθούν υπόψη και διάφορες παράμετροι του ερεθίσματος. 

 

• Το μέγεθος του ερεθίσματος. Είναι αναμενόμενο ότι όσο πιο μεγάλο είναι το 

ερέθισμα τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία. Υπάρχει επομένως μια 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ φωτεινής ουδού και μεγέθους.  

• Η διάρκεια παρουσίασης του ερεθίσματος. Όσο περισσότερο παρουσιάζεται 

το ερέθισμα τόσο πιο εύκολα γίνεται αντιληπτό. Το φαινόμενο αυτό είναι 

γνωστό ως temporal summation. 
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Εικόνα 4.4: (α) Λογάριθμος της φωτεινής ουδούς vs μέγεθος ερεθίσματος για πέντε διαφορετικά 

επίπεδα του background. Οι συνεχείς γραμμές εκφράζουν μεταβολή σύμφωνα με τον νόμο του 

Ricco. Αντίθετα οι διακεκομμένες εκφράζουν μεταβολή σύμφωνα με τον νόμο του Piper. (β) 

Λογάριθμος φωτεινής ουδού συναρτήσει της διάρκειας του ερεθίσματος. Οι συνεχείς γραμμές 

καταδεικνύουν μεταβολή σύμφωνα με το νόμο του Bloch (16) . 

 

 

Τέλος σημαντικό ρόλο παίζει και η διαφορά στην φωτεινότητα του ερεθίσματος σε 

σχέση με το background. Η ικανότητα του οπτικού συστήματος να εντοπίσει 

μεταβολές στην φωτεινότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό της όρασης και αποτελεί 

τη βάση των περισσοτέρων κλινικών μεθόδων αξιολόγησης της όρασης. Σημασία έχει 

λοιπόν ο υπολογισμός της διαφοράς στη φωτεινότητα ερεθίσματος, background 

(ΔL/L). Σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού (<0.01cd/m2) το οπτικό σύστημα 

συμπεριφέρεται σαν ιδανικός ανιχνευτής, αφού όσο αυξάνεται η φωτεινότητα του 

background, η διαφορά φωτεινότητας (ΔL) του ερεθίσματος από το background 

αυξάνεται περίπου γραμμικά με L  (νόμος De Vries, /L L CΔ = ). Για 

μεγαλύτερες φωτεινότητες (έως 103cd/m2)  του background το ΔL/L παραμένει 

σταθερό (νόμος Weber, ). Σε ακόμα μεγαλύτερες φωτεινότητες 

(>10

/L L CΔ =
3cd/m2) καμία από τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει γιατί και οι δύο ομάδες 

φωτοϋποδοχέων έχουν κορεστεί. Η φωτεινότητα δηλαδή του ερεθίσματος πρέπει να 

διαφέρει πάρα πολύ σε σχέση με το background για να γίνει αντιληπτό.   
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Εικόνα 4.5: Μεταβολές του λογαρίθμου της αυξητικής ουδού σε σχέση με την φωτεινότητα του 

background. Η συνεχής γραμμή περιγράφει τον νόμο του DeVries ενώ η διακεκομμένη του 

Webber. 

 

 

4.3 Ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης (Contrast Sensitivity) (16) 

 

4.3.1 Λειτουργική όραση 

 

Ο πρότυπος τρόπος αξιολόγησης της διακριτικής ικανότητας είναι η οπτική οξύτητα 

λόγω του ότι ο υπολογισμός της είναι απλός και γρήγορος. Η οπτική οξύτητα όμως 

περιέχει περιορισμένη αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας του οφθαλμού και δεν 

αποτελεί αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης, της ικανότητας δηλαδή ενός ατόμου 

να διακρίνει διάφορα αντικείμενα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση στο 

σχήμα, τη φωτεινότητα, το μέγεθος και το contrast. Είναι λοιπόν σημαντική η 

χρησιμοποίηση πιο απαιτητικών δοκιμασιών της όρασης, που θα έχουν τη 

δυνατότητα βαθμονόμησης της αξιολόγησης της διακριτικής ικανότητας σε 
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πραγματικές συνθήκες με μεγάλη ακρίβεια και για ευρεία κλίμακα φωτεινότητας, 

χρωματικότητας, μεγέθους και contrast.  

 

Η πιο απλή εξέταση είναι η χρήση γραμμάτων με μειωμένο contrast. Αν και αυτή η 

εξέταση φαίνεται εφικτή λόγω της εξοικείωσης των εξεταζόμενων με το είδος της 

εξέτασης, μελέτες έχουν δείξει ότι μια τέτοια εξέταση δεν προσομοιώνει τις 

απαιτήσεις της λειτουργικής όρασης.  

 

Για να γίνει κατανοητός ο συσχετισμός των φυσικών χαρακτηριστικών των εικόνων 

που αντιλαμβανόμαστε στον περιβάλλοντα χώρο με τα ανατομικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά και τις αποκρίσεις των νευρώνων και με τη συνολική 

αντιλαμβανόμενη απόκριση, που ολοκληρώνεται σε ανώτερα στάδια επεξεργασίας 

στον εγκέφαλο, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη λειτουργικών οπτικών δοκιμασιών. 

Μία τέτοια μέθοδος είναι και η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης.  

 

 
Εικόνα 4.6: Η χρήση ενός οπτότυπου με γράμματα διαφορετικού contrast δεν μπορεί να 

αντικατοπτρίσει τις οπτικές απαιτήσεις μιας πραγματικής εικόνας. Αυτό γίνεται περισσότερο 

αισθητό στις περιπτώσεις που ο εξεταζόμενος παρουσιάζει μειωμένη ευαισθησία αντίθεσης, λόγω 

κάποιας παθολογικής κατάστασης. 
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4.3.2 Μέτρηση ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης (16) 

 

Η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης αποτελεί μια ψυχοφυσική εξέταση της “ποιότητας” 

όρασης βασισμένη σε προβαλλόμενα ερεθίσματα, κυρίως gratings, με διαφορετική 

χωρική συχνότητα, φωτεινότητα και contrast. Κατά την δοκιμασία υπολογίζεται η 

ευαισθησία των εξεταζομένων για την αντίληψη (ανίχνευση ή αναγνώριση) ενός 

ερεθίσματος από την μέτρηση της ουδούς, της μικρότερης ποσότητας ερεθίσματος 

που απαιτείται για την αντίληψη του. Η μεταβλητή που χρησιμοποιείται είναι η 

φωτεινή αντίθεση (contrast) μεταξύ του ερεθίσματος και του περιβάλλοντος 

(background) κι επομένως η ευαισθησία ισούται με min1/CS C= .  

 

Τα ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση του contrast είναι όπως έχει 

ήδη αναφερθεί παραπάνω gratings για διάφορες τιμές χωρικών συχνοτήτων, 

προσανατολισμού και contrast. Αυτό οφείλεται στο ότι οι νευρώνες στην οπτική οδό 

είναι συντονισμένοι σε διαφορετικές χωρικές συχνότητες. Για να περιγραφεί ένα 

grating είναι απαραίτητος ο καθορισμός κάποιων παραμέτρων.  

 

• Της χωρικής συχνότητας (f, cpd) που είναι αντιστρόφως ανάλογη της χωρικής 

περιόδου (ράβδοι με μικρότερο πάχος παρουσιάζουν μεγαλύτερη χωρική 

συχνότητα). Ένας κύκλος εκτείνεται για 360ο χωρικής φάσης. 

• Της φωτεινότητας του (Lmean), η οποία αποτελεί την μέση τιμή της 

διαμόρφωσης: . max min( )meanL L L= + / 2

)

• Του contrast (C, αντίθεση φωτεινότητας), το οποίο εκφράζεται συνήθως 

ποσοστιαία (%C), ενώ για λόγους πρακτικής ορίζεται σύμφωνα με τον 

Michelson ως εξής: max min max min( ) /(Contrast L L L L= − + . Στην περίπτωση 

της συμβολομετρίας που χρησιμοποιείται laser το L αντικαθίσταται από την 

ένταση Ι αυτού. Έτσι ο παραπάνω τύπος γίνεται 

, με Ιmax το άθροισμα της μέγιστης 

έντασης του laser που δημιουργεί τους κροσσούς συν την ένταση της 

ασύμφωνης πηγής φωτός και Ιmin την ελάχιστη ένταση του laser (που είναι 0) 

συν την ένταση της ασύμφωνης πηγής φωτός. Ο τελικός τύπος που προκύπτει 

είναι . 

max min max min( ) /(Contrast I I I I= − + )

max max in/( 2 )Contrast I I I= +
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• Της φάσης (φ), που περιγράφει τη θέση του grating σε σχέση με τη θέση ενός 

άλλου. Αν, για παράδειγμα, δύο gratings έχουν την ίδια φάση, τότε η 

κορύφωση της φωτεινότητας τους γίνεται στο ίδιο σημείο, ενώ αν έχουν 180ο 

διαφορά φάσης τότε στο σημείο που η φωτεινότητα του ενός είναι μέγιστη, 

του άλλου είναι ελάχιστη. 

• Του προσανατολισμού, που περιγράφει τη γωνία που σχηματίζει το grating με 

τον οριζόντιο άξονα. Αυτό οφείλεται στο ότι συνήθως χρησιμοποιούνται 

κάθετα gratings. 

 

 4.4 Πειραματική διαδικασία 

 

4.4.1 Περιγραφή διαδικασίας 

 

Η μετρήσεις έγιναν με την μέθοδο των προκαθορισμένων μεταβλητών. Πιο 

συγκεκριμένα στους εξεταζόμενους προβλήθηκαν 5 χωρικές συχνότητες (2.1, 4.2, 

6.3, 8.4 και 10.5cpd), σε 4 διαφορετικούς προσανατολισμούς (0ο, 45ο, 90ο, 135ο) και 

για 7 διαφορετικές τιμές του contrast, γύρω όμως από την περιοχή που είναι το 

αναμενόμενο κατώφλι. Η προβολή των κροσσών έγινε σε τυχαία σειρά, ανεξαρτήτου 

χωρικής συχνότητας, προσανατολισμού και contrast. Ο εξεταζόμενος κάθε φορά 

έπρεπε να πει αν έβλεπε ή όχι τους κροσσούς και στην περίπτωση καταφατικής 

απάντησης να διακρίνει τον προσανατολισμό τους. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν 

σε σκοτεινό δωμάτιο, ώστε να μην επηρεάζεται η μέτρηση και χωρίς εξωτερικές 

παρεμβολές (18), (19), (20).  

 

Εξετάστηκαν δύο άτομα, διαφορετικού φύλλου,  25 και 28 ετών, που είχαν 

διαθλαστικά σφάλματα. Κατά την εξέταση τα σφάλματα αυτά δεν διορθώθηκαν. Πριν 

την εξέταση στους εξεταζόμενους δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την 

διαδικασία και έδωσαν τη συγκατάθεση τους. Λόγω του μεγάλου αριθμού των 

μετρήσεων και για να αποφευχθούν προβλήματα λόγω κόπωσης πραγματοποιήθηκαν 

δύο διαλείμματα κατά την διάρκεια της διαδικασίας ώστε να ξεκουραστούν οι 

εξεταζόμενοι.   
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Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι οι μετρήσεις δεν έγιναν για ερευνητικούς 

σκοπούς, αλλά για να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του οργάνου. 

 

4.4.2 Ανάλυση μετρήσεων-αποτελέσματα 

 

Μετά την εξέταση η ανάλυση των μετρήσεων για τον προσδιορισμό του threshold 

έγινε με psychometric functions (25), (27). Σαν τιμή κατωφλίου θεωρήθηκε το σημείο με 

το 50% των σωστών απαντήσεων. Στην περίπτωση που για 2 διαδοχικές τιμές 

contrast δινόντουσαν 50% σωστές απαντήσεις σαν threshold θεωρήθηκε το μέσο του 

διαστήματος. Οι τιμές του contrast υπολογίστηκαν από την θεωρητική καμπύλη της 

βαθμονόμησης του. 

 

 

 

 
(α) 
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(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Εικόνα 4.7: Psychometric functions για διαφορετικές χωρικές συχνότητες για τον εξεταζόμενο Α. 
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Μετά τον υπολογισμό του κατωφλίου, η ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης 

υπολογίστηκε από την σχέση min1/CS C=  και έγινε γραφική παράσταση του 

λογαρίθμου του contrast sensitivity συναρτήσει της χωρικής συχνότητας.  

 

 
 

(α) 

 

 
 

(β) 
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(γ) 

 
(δ) 

 

Εικόνα 4.8: Υπολογισμός κατωφλίου για τον εξεταζόμενο Β.  

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν ακολουθούν την επιθυμητή μορφή. Και οι δύο 

εξεταζόμενοι παρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία μεταξύ 4-6cpd ενώ στη συνέχεια 

αυτή μειώνεται.  
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Εικόνα 4.9: Αποτελέσματα μεταβολής της ευαισθησίας φωτεινής αντίθεσης για τους δύο 

εξεταζόμενους. 

 

 

4.5 Συμπεράσματα-προτάσεις 

 

Οι παραπάνω μετρήσεις συμφωνούν σε συμπεριφορά με παρόμοιες μετρήσεις που 

έχουν γίνει παλαιότερα (18), (19), (20), (22) όπως φαίνεται στο σχήμα 4.10. Συνεπώς τα 

αποτελέσματα είναι καταρχήν θετικά σχετικά με τη σωστή λειτουργία του οργάνου. 

Είναι βέβαια αναγκαίο να γίνουν περαιτέρω μετρήσεις και συγκρίσεις με παρόμοιες 

έρευνες που χρησιμοποιούν τόσο συμβολομετρικά όσο και ερεθίσματα που 

προβάλλονται σε οθόνη και δεν παρακάμπτουν τα οπτικά του οφθαλμού για την 

εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  

 

Μία πρώτη σύγκριση με μία μελέτη συμβολομετρικών ερεθισμάτων των Sekiguchi, 

Williams και Brainard που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Optical Society of 
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America (20) με τίτλο “Aberration free measurements of the visibility of isoluminant 

gratings” δείχνει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα δύο πειράματα (Εικόνα 4.10). 

 

 
Εικόνα 4.10: Αποτελέσματα από την μελέτη των Sekiguchi, Williams και Brainard που 

συμφωνούν με τα πειραματικά δεδομένα της παρούσας εργασίας (20) . 

 

Πιθανές βελτιώσεις του οργάνου που θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία είναι 

η αντικατάσταση κάποιων από τα οπτικά του με καινούρια, κατασκευασμένα ειδικά 

για το όργανο αυτό. Αυτό χρειάζεται κυρίως στην περίπτωση, του μεγέθους, των 

beam splitters κάτι που θα επιτρέψει την μελέτη ακόμα μεγαλύτερων συχνοτήτων, 

καθώς θα είναι εφικτή η αύξηση της γωνίας μεταξύ των δεσμών που συμβάλλουν, 

κάτι που δεν μπορούσε να γίνει με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη 

εργασία.  

 

Η τοποθέτηση όλων των οπτικών και των laser σε μία βάση θα βοηθήσει επίσης στην 

καλύτερη ευθυγράμμιση και στο να γίνει το όργανο πιο εύχρηστο και μετακινούμενο. 

Η χρήση επιπλέων μικρομετρικών βάσεων σε κάποια από τα οπτικά είναι επίσης 

επιθυμητή για την καλύτερη ευθυγράμμιση. 
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Τέλος πολύ σημαντική είναι η αυτοματοποίηση του οργάνου και η κατασκευή 

λογισμικού για τον έλεγχο του και την αλλαγή όλων των παραμέτρων, κάτι που θα 

οδηγήσει σε δραματική μείωση του χρόνου εξέτασης. 

 

Μετά τις προτεινόμενες βελτιώσεις το όργανο θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί 

τόσο ερευνητικά όσο και κλινικά πάνω στις πιθανές εφαρμογές που αναφέρθηκαν 

στην παράγραφο 2.5.  
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