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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδυθούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές του 

φωτοακουστικού μικροσκοπίου στο πεδίο των συχνοτήτων (FDPA), με τη χρήση μίας συχνότητας 

διαμόρφωσης στα 10MHz μέσω ενσωμάτωσης I/Q αποδιαμορφωτή χαμηλού κόστους για την 

καταγραφή του πλάτους και της φάσης των σημάτων, με τελικό στόχο την επιφανειακή ανακατασκευή 

των εικόνων. Διαμορφώνοντας την ένταση ενός συνεχούς διοδικού λέιζερ στα 10 MHz, μπορέσαμε να 

παρέχουμε ακριβείς εικόνες οπτικής απορρόφησης και επιφανειακές ανακατασκευές δειγμάτων 

phantom, συγκρίνοντας επίσης τα εξαγόμενα αποτελέσματα με αυτά της συμβατικής φωτοακουστικής 

μικροσκοπίας στο πεδίο του χρόνου. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη φθηνών φωτοακουστικών μικροσκοπίων με πολυφασματικές 

δυνατότητες για ένα ευρύ φάσμα βιοϊατρικών μελετών, που απαιτούν την ευαίσθητη ανίχνευση 

ενδογενών ή εξωγενών απορροφητών στους ιστούς. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: Φωτοακουστική-Οπτοακουστική Μικροσκοπία, Πεδίο Συχνοτήτων, Ακουστο-οπτικός 

Διαμορφωτής, CW laser ,I/Q αποδιαμορφωτής, Επιφανειακή Ανακατασκευή. 
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1.Εισαγωγή 

1.1. Ανάπτυξη βιοϊατρικής φωτοακουστικης 

Η απεικόνιση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για την βιολογική ανακάλυψη όσο και για την ιατρική 

διάγνωση. Το τρίπτυχο, γρήγορη, οικονομική και κυρίως ασφαλής διάγνωση, αποτελεί τον ακρογωνιαίο 

λίθο της έρευνας και συντελεί τόσο στην αναβάθμιση των τρεχουσών τεχνολογιών απεικόνισης όσο και 

στην δημιουργία νέων [1].  

Για περισσότερο από τρεις αιώνες το οπτικό μικροσκόπιο αποτελούσε το θεμελιώδες εργαλείο 

βιολογικής ανακάλυψης. Ωστόσο λόγω της σκέδασης του φωτός η in vivo απεικόνιση του ιστού ήταν 

περιορισμένη γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων μεθόδων που καθιστούν δυνατή την 

απεικόνιση σε βάθη και αναλύσεις πρωτόγνωρες για τις αμιγώς οπτικές μεθόδους. Συγκεκριμένα στις 

συμβατικές οπτικές τεχνικές απεικόνισης το βάθος απεικόνισης προσδιορίζεται από μια φυσική 

παράμετρο που ονομάζεται μέση ελεύθερη διαδρομή (MFP) ενός φωτονίου. Η MFP περιγράφει τη 

μέση απόσταση που διανύει ένα φωτόνιο μεταξύ δύο διαδοχικών γεγονότων σκέδασης. Η σκέδαση 

εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα μηκών κύματος, όπως σε ακτίνες Χ ή φασματικές περιοχές ακτίνων γ, 

αλλά είναι ιδιαίτερα ισχυρή στο υπεριώδες (<450 nm), στο ορατό (450–650 nm) και σε φασματικές 

περιοχές κοντά στο υπέρυθρο (650–1.000 nm), γεγονός που αποδίδεται στις αλληλεπιδράσεις των 

φωτονίων με τις κυτταρικές δομές [16]. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται στην 

περιοχή IR (700-1000nm), το οποίο ονομάζεται “οπτικό παράθυρο”. Ο λόγος που έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον οι ακτινοβολίες αυτών των μηκών κύματος είναι η ικανότητα τους να διεισδύουν βαθιά 

στους ιστούς και να επιτυγχάνεται η απορρόφηση τους από βιολογικούς απορροφητές (όπως η 

αιμοσφαιρίνη,μελανίνη) επιτυγχάνοντας έτσι οπτική αντίθεση. Μέσω της οπτικής αντίθεσης μπορούν 

να εξαχθούν λειτουργικές πληροφορίες (όπως ο βαθμός οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης) ενώ 

ανατομικές πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν με μεθόδους απεικόνισης όπως οι υπέρηχοι και οι 

ακτίνε-Χ [9]. 
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Εικόνα 1. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα που δείχνει το μήκος κύματος με την αντίστοιχη συχνότητα και ενέργεια από 

ραδιοσυχνότητες (RF) έως ακτίνες-γ [1]. 

 

Καθώς ένα κύμα προσπίπτει πάνω σε ένα αντικείμενο, ένα μέρος του θα απορροφηθεί από το 

αντικείμενο κι ένα μέρος του κύματος θα διασκορπιστεί, δηλαδή θα αποκλίνει από την αρχική 

ευθύγραμμη πορεία του. 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Το διερχόμενο επίπεδο 

κύμα αποκλίνει από την 

ευθύγραμμη πορεία του λόγω 

πρόσπτωσης σου σε σκεδαστή.  

 

 

  Σκέδαση παρατηρείται μετά τη διείσδυση φωτός μερικών εκατοντάδων μικρομέτρων (μέση ελεύθερη 

διαδρομή των φωτονίων στο κοντινό-IR είναι περίπου 1 mm) στον ιστό. Το φαινόμενο αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αποτρέπει την εμφάνιση υψηλής οπτικής ανάλυσης σε βάθος του ιστού. Πρόκειται για 

μια σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αμιγώς οπτικές τεχνικές, όπου το φως υποβάλλεται σε 

πολλαπλές σκεδάσεις έως ότου να ανιχνευτεί [2][9].   

Η σκέδαση δεν αποτελεί το μοναδικό πρόβλημα στην τεχνολογία της απεικόνισης, η χρήση ακτίνων Χ, 

ακτίνων γ οι οποίες ανήκουν στο φάσμα των ιονιζουσών ακτινοβολιών και βρίσκουν εφαρμογή σε 

αρκετές τεχνικές απεικόνισης όπως την ακτινογραφία, το PET θέτουν ένα όριο ως προς τον συχνότητα 
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με την οποία μπορούν να αξιοποιηθούν. Η ανάπτυξη επομένως της βιοϊατρικής φωτοακουστικής ήταν 

αναγκαία λόγω των ανώτερων διαγνωστικών της ικανοτήτων που δεν είναι διαθέσιμες μέσω άλλων 

μέσων όπως το συμβατικό υπερηχογράφημα. Επομένως μέσω της βιοϊατρικής φωτοακουστικής δίνεται 

η δυνατότητα λήψης εικόνων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς την χρήση ιονιζουσών ακτινοβολιών, με 

περιορισμένο το φαινόμενο της σκέδασης και άρα υψηλότερα βάθη απεικόνισης. Αυτά επιτυγχάνονται 

πλέον μέσω της φωτοακουστικής μικροσκοπίας και τομογραφίας. 

1.2 Φωτοακουστικό Φαινόμενο 

Το 1880 εισήχθη για πρώτη φορά η έννοια του φωτοακουστικού φαινομένου από τον Σκωτσέζο 

επιστήμονα Alexander Graham Bell.  Συγκεκριμένα μέσω της διάταξης που απεικονίζεται στην εικόνα 3 

ο Graham Bell παρατήρησε ότι η περιοδική ψύξη και θέρμανσή του καουτσούκ οδηγεί σε περιοδικά 

μεταβαλλόμενη κάμψη του υλικού. Ωστόσο η απουσία ανάπτυξης της τεχνολογίας των λέιζερ ως το 

1981 συντέλεσε στην αδυναμία αξιοποίησης του φαινομένου ως απεικονιστική μέθοδο [1],[6].  

 

 

Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποίησέ ο Graham Bell. Αρχικά η ένταση του φωτός 

διαμορφώθηκε με τη χρήση ενός “μηχανικού κόφτη” και στη συνέχεια εστιάστηκε σε ένα διάφραγμα από σκληρό καουτσούκ 

που αποτελούσε τμήμα του  “ακουστικού σωλήνα” ο οποίο λειτουργούσε ως δέκτης [6]. 

Ως φωτοακουστικό φαινόμενο  ορίζεται η μετατροπή της απορροφούμενης ακτινοβολίας σε 

υπερηχητικά κύματα (f  1̴-150MHz). Αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη του φωτοακουστικού 

φαινομένου είναι η ύπαρξη ακτινοβολίας η οποία να μεταβάλλεται είτε παλμικά είτε χρονικά. 

Επομένως σε πρώτη φάση το φωτοακουστικό φαινόμενο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

παλμικού λέιζερ (Pulsed laser). Ωστόσο φωτοακουστικό φαινόμενο μπορεί να επιτευχθεί και με τη 

χρήση συνεχούς λέιζερ (CW laser) του οποίου η ακτινοβολία με τη χρήση κατάλληλων οπτικών 

στοιχείων (Ακουστο-οπτικός Διαμορφωτής) μπορεί να διαμορφωθεί περιοδικά προκειμένου να 

ικανοποιεί την αρχική απαίτηση του φαινομένου περί χρονικά διαμορφωμένης ακτινοβολίας [3],[14]. 

Συγκεκριμένα η απορρόφηση του φωτός από το δείγμα έχει ως αποτέλεσμα την τοπική αύξηση της 
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θερμοκρασίας. Εφόσον η δέσμη είναι χρονικά μεταβαλλόμενη θα έχει ως συνέπεια και την χρονικά 

μεταβαλλόμενη θέρμανση του δείγματος γεγονός που οδηγεί σε χρονικά μεταβαλλόμενη συστολή-

διαστολή του δείγματος (τοπικά). Έτσι δημιουργούνται πυκνώματα-αραιώματα τα οποία 

μεταφράζονται ως περιοχές υψηλής και χαμηλής πίεσης αντίστοιχα. Οι μεταβολές αυτές της πίεσης 

ανιχνεύονται από πιεζοηλεκτρικούς ανιχνευτές ως υπέρηχοι και τελικά η χρονική διακύμανση της 

ηλεκτρικής εξόδου (ρεύμα ή τάση) από αυτούς τους ανιχνευτές είναι το φωτοακουστικό σήμα. Έτσι 

είναι δυνατή η λήψη εικόνων οπτικής απορρόφησης των υλικών με τη χρήση αλγορίθμου 

ανακατασκευής εικόνων [4] .Το πλάτος του φωτοακουστικού σήματος εξαρτάται από την ποσότητα της 

ενέργειας που απορροφάται  καθώς και από το χρόνο που εναποτίθεται η δέσμη στο δείγμα [1]. 

 

Η ακτινοβολία που προκαλεί αυτά τα θερμικά παραγόμενα ακουστικά κύματα μπορεί να βρίσκεται 

οπουδήποτε στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, από ιοντίζοντα σωματίδια υψηλής ενέργειας έως 

ραδιοκύματα χαμηλής ενέργειας. Ο όρος «οπτοαακουστική» ισχύει για αυτό το φαινόμενο όταν η 

προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι  στα οπτικά μήκη κύματος (400-700nm), ενώ η «θερμοακουστική» 

είναι ο γενικότερος όρος και αναφέρεται σε όλες τις πηγές ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένων των 

οπτικών. Επομένως έχουμε δύο υποκατηγορίες του φωτοακουστικού φαινομένου την οπτοακουστική 

(OA) και την θερμοακουστική (TA) η διαφοροποίηση των οποίων έγκειται στις διαφορετικές 

ενεργειακές περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος αναλόγως τη πηγή [1]. 

 

Απορρόφηση 
φωτός

Αύξηση 
θερμοκρασίας

(ΔΤ  ̴ mK)

Θερμοελαστική 
διαστολή 

Μεταβολή 
Πίεσης

(ΔΡ  ̴ mbar)

Παραγωγή 
ακουστικού 

κύματος



 
9 

 

 

Συνοψίζοντας για να έχουμε φωτοακουστικό φαινόμενο πρέπει η ακτινοβολία που θα χρησιμοποιηθεί 

να ανήκει στο ορατό, και το παραγόμενο φως να είναι είτε  χρονικά διαμοφωμένο είτε παλμικό. 

Μαθηματική διατύπωση του φαινομένου 

Προκειμένου να εξαχθεί η φωτοακουστική εξίσωση είναι απαραίτητη η χρήση δύο βασικών εξισώσεων, 

με αρχική την εξίσωση της θερμικής διαστολής 𝛻𝜉(𝑟, 𝑡) = −𝑘𝑝(𝑟, 𝑡) + 𝛽𝑇(𝑟, 𝑡) (1), όπου το διάνυσμα 

𝜉 δηλώνει τη μέση μετατόπιση από την κατάσταση ισορροπίας, κ η ισοθερμική συμπιεστότητα, β ο 

θερμικός συντελεστής διαστολής του όγκου και ρ,Τ οι συναρτήσεις πίεσης και θερμοκρασίας 

αντίστοιχα. Η δεύτερη εξίσωση αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα 

και έχει τη μορφή 𝜌
𝜕2

𝜕𝑡2 𝜉(𝑟, 𝑡) = −𝛻𝜌(𝑟, 𝑡) (2), όπου ο αριστερός όρος αντιπροσωπεύει την πυκνότητα 

μάζας επί την επιτάχυνση και ο δεξιός είναι η δύναμη εφαρμόζεται ανά μονάδα όγκου. Η απόκλιση της 

εξ.2 δίνεται από τη σχέση 

 𝜌
𝜕2

𝜕𝑡
(𝛻𝜉(𝑟, 𝑡)) = −𝛻2𝜌(�̅�, 𝑡) (3) και αντικαθιστώντας την 1 στην 3 και μέσω αναδιάταξής των όρων 

προκύπτει (𝛻2 − 𝜌𝜅
𝜕2

𝜕𝑡2) 𝜌(𝑟, 𝑡) = −𝛽𝜌
𝜕2𝛵(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡2  (4). Η ταχύτητα του ήχου μπορεί να εκφραστεί ως 

 𝑢𝑠 = √
1

𝜌𝜅
 (5). Με αντικατάσταση της εξ.5 στην εξ.4 προκύπτει (𝛻2 −

1

𝑢𝑠
2

𝜕2

𝜕𝑡2) 𝑝(𝑟, 𝑡) = −
𝛽

𝐶𝑃

𝜕𝐻(𝑟,𝑡)

𝜕𝑡
 (6), 

όπου p(𝑟, t) είναι η πίεση συναρτήσει χώρου και χρόνου, H (𝑟, t) είναι η συνάρτηση θερμότητας που 

ορίζεται ως η θερμική ενέργεια που μετατρέπεται ανά μονάδα όγκου και ανά μονάδα χρόνου κατόπιν 

έκθεσης στην ακτινοβολία, us  ορίζεται ως η ταχύτητα του ήχου στο μέσο διάδοσης, β είναι ο θερμικός 

συντελεστής διαστολής όγκου και το CP είναι η θερμοχωρητικότητα υπό σταθερή πίεση. Ο όρος 

Οπτοακουστική

οπτική διέγερση

Υψηλή οπτική 
αντίθεση

Μη-ιονίζουσα

Μικρό βάθος 
διείσδυσης (  ̴cm)

Θερμοακουστική

Ραδιοσυχνότητες 
(RF)

RF αντίθεση

Μη-ιονίζουσα

Μεγάλο βάθος 
διείσδυση

(  ̴ 10-90cm)
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(
𝜕𝐻(𝑟⃗,𝑡))

𝜕𝑡
) εξ.6 υποδηλώνει την αναγκαιότητα της χρονικά μεταβαλλόμενης ακτινοβολίας, όπως έχει 

ήδη διατυπωθεί [5]. 

                                                         

1.3 Οπτοακουστική μικροσκοπία σε frequency και time domain 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η φωτοακοσυστική μικροσκοπία (PAM) έχει αυξανόμενες ιατρικές και 

βιολογικές εφαρμογές. Η τεχνική βασίζεται στο φωτοακουστικό φαινόμενο και ως εκ τούτου συνδυάζει 

τα πλεονεκτήματα της οπτικής απεικόνισης και των υπερήχων [15]. Η PAM προσφέρει μοριακή 

απεικόνιση σε βάθη(>1mm) που είναι κατά πολύ έξω από τα όρια της συμβατικής οπτικής απεικόνισης. 

Επίσης διαθέτει το πλεονέκτημα της ασθενέστερης σκέδασης των υπερήχων έναντι της οπτικής 

σκέδασης. Συγκεκριμένα η σκέδαση των υπερήχων ανά μονάδα μήκους διαδρομής είναι δύο τάξεις 

μικρότερη σε σχέση με την οπτική σκέδαση. Επομένως αυτή η μέθοδος απεικόνισης προσφέρει μεγάλο 

βάθος απεικόνισης, χρήσιμες δομικές και λειτουργικές πληροφορίες ενώ δεν χρειάζεται οπτική τομή 

για την λήψη 3D εικόνων [8]. 

Η οπτοακουστική μικροσκοπία, διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες, την OR-PAM (οπτική ανάλυση) και 

την AR-PAM (ακουστική ανάλυση). Η διάκριση αυτή γίνεται με βάση το πόσο καλά εστιασμένη είναι η 

δέσμη του λέιζερ αλλά και ο ανιχνευτής των ηχητικών κυμάτων σε σχέση με την δέσμη. Επίσης οι 

επιδόσεις της οπτοακουστικής μικροσκοπίας καθορίζονται από την πλευρική, την αξονική, την χρονική 

αλλά και το βάθος διείσδυσης. Συνήθως στην OR-PAM, οι σύντομοι παλμοί λέιζερ εστιάζονται σε ένα 

δείγμα για την δημιουργία PA σημάτων στην οπτική εστίαση. Για την παλμική διέγερση που 

χρησιμοποιείται κυρίως στο πεδίο του χρόνου, η αξονική ανάλυση εξαρτάται από την μέτρηση του 

χρόνου πτήσης και καθορίζεται από το εύρος ζώνης του ανιχνευτή υπερήχων, επομένως είναι τυπικά 

μεγαλύτερη από 10μm. Αυτό οδηγεί σε ασσύμετρα voxel, με την πλευρική ανάλυση να είναι συνήθως 

10 φορές καλύτερη από την αξονική [26]. 

 Συγκεκριμένα στην OR-PAM όπου η δέσμη του λέιζερ είναι καλύτερα εστιασμένη, επιτυγχάνεται 

υψηλή ανάλυση (  1̴μm) αλλά μικρό βάθος διείσδυσης (  1̴mm). Η πλευρική ανάλυση ορίζεται ως: 

                                                                       𝑅𝐿 = 0.51
𝜆0

𝑁𝐴0
   (7) 

Όπου RL είναι η ελάχιστη απόσταση για την οποία δύο σημειακά αντικείμενα μπορούν να διακριθούν, 

𝜆0 είναι το μήκος κύματος ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται και 𝛮𝛢0 είναι το «αριθμητικό πλάτος» του 

φακού εστίασης. Από την εξίσωση (7) παρατηρείται ότι τόσο με τη μείωση του μήκους κύματος της 

ακτινοβολίας όσο και με την αύξηση του αριθμητικού πλάτους (αύξηση του μεγέθους του φακού) 

επιτυγχάνεται η μείωση του RL, δηλαδή η βελτίωση της εστίασης, μειώνοντας ωστόσο το βάθος 

απεικόνισης. Ενδεικτικά, έχει επιτευχθεί ανάλυση έως και 220 nm σε μέγιστο βάθος 100 μm, ενώ για 

ιστούς το μέγιστο βάθος απεικόνισης περιορίζεται στο 1mm λόγω σκεδάσεων [20]. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4 ένα τυπικό σύστημα OR-PAM χρησιμοποιεί έναν οπτικό φακό για να 

εστιάσει το φως στο δείγμα. Ένας συνδυασμός φωτός-ήχου διαδίδει το φως και αντανακλά τον ήχο. Ο 

συνδυαστής αποτελείται από ένα ορθογώνιο πρίσμα, ένα λεπτό στρώμα λαδιού σιλικόνης και ένα 
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ρομβοειδές πρίσμα για ακουστική-οπτική ομοαξονική ευθυγράμμιση. Συνήθως η δέσμη λέιζερ είναι 

στενά εστιασμένη, της οποίας η διάμετρος μπορεί να κυμαίνεται από αρκετές εκατοντάδες νανόμετρα 

έως αρκετά μικρόμετρα, ανάλογα με το αριθμητικό άνοιγμα (NA) του οπτικού φακού εστίασης, το 

μήκος κύματος της δέσμης διέγερσης και το επιθυμητό βάθος απεικόνισης [18]. 

 

Εικόνα 4. Τυπικό σύστημα φωτοακουστικής μικροσκοπίας οπτικής ανάλυσης (OR-PAM). BS, beam splitter; ConL, condenser 
lens; CorL, correction lens; FC, fiber collimator; HbT, total hemoglobin concentration; ND, neutral density; PD, photodiode; RAP, 
right-angle prism; RBC, red blood cell; RhP, rhomboid prism; SMF, single-mode fiber; SO, silicone oil; and US, ultrasonic 
transducer [18]. 

 

Εικόνα 5. Αντιπροσωπευτική εικόνα του OR-PAM. Η εικόνα αυτή αναπαριστά το αυτί ενός ζωντανού ποντικιού και 
συγκεκριμένα της συγκέντρωση της ολικής αιμοσφαιρίνης, αποκαλύπτοντας την αγγειακή ανατομία του. Το ένθετο δείχνει ένα 
πυκνά γεμισμένο τριχοειδές στρώμα και μεμονωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια που ταξιδεύουν κατά μήκος ενός τριχοειδούς [18]. 

 

Στο AR-PAM όπου ο ανιχνευτής είναι καλύτερα εστιασμένος σε μια περιοχή , επιτυγχάνεται 

χαμηλότερη ανάλυση (  2̴5 μm) αλλά υψηλό βάθος διείσδυσης (  3̴-4 mm). Η πλευρική ανάλυση 

ορίζεται ως: 
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                                                                    𝑅𝐿 = 0,71
𝑣𝐴

𝑁𝐴𝐴 ·𝑓𝐴
   (8) 

Όπου 𝛮𝛢𝛢 είναι το «αριθμητικό πλάτος» του ανιχνευτή υπερήχων v𝛢 είναι η ταχύτητα του ήχου στο 

μέσο διάδοσης και 𝑓𝐴 είναι η συχνότητα των υπερήχων. Με μείωση της ταχύτητας του ήχου vA (με 

αλλαγή του μέσου διάδοσης) ή με αύξηση του αριθμητικού πλάτους ΝΑΑ, επιτυγχάνεται η μείωση του 

RL. Ένα πρόβλημα που προκύπτει με τους υπερήχους είναι ότι ενώ έχουμε τη δυνατότητα να 

αυξήσουμε την ανάλυση με την παραγωγή υπερήχων υψηλότερης συχνότητας, το πλάτος τους 

αποσβένει γρηγορότερα έχοντας ως αποτέλεσμα να υστερούν σε βάθος απεικόνισης. Ωστόσο έχει 

επιτευχθεί βάθος απεικόνισης της τάξεως των μερικών εκατοστών με την μείωση της ανάλυσης στα 

560 μm. Η αξονική ανάλυση τόσο στο OR-PAM όσο και στο AR-PAΜ παραμένει ίδια καθώς εξαρτάται 

από το μέσο διάδοσης (δηλαδή την ταχύτητα του ήχου) και από το εύρος των συχνοτήτων που μπορεί 

να ανιχνεύσει ο ανιχνευτή υπερήχων [20]. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 6, σε ένα τυπικό σύστημα AR-PAM, η δέσμη λέιζερ διέρχεται μέσω ενός 

κωνικού φακού για να σχηματίσει ένα μοτίβο φωτισμού σε σχήμα δακτυλίου. Στη συνέχεια, η δέσμη 

εστιάζεται στον στόχο με ειδικά κατασκευασμένους καθρέφτες. Ο οπτικός φωτισμός στην επιφάνεια 

του δέρματος έχει σχήμα ντόνατ με σκούρο κέντρο για ελαχιστοποίηση των ισχυρών επιφανειακών 

σημάτων. Δεδομένου ότι η ακουστική σκέδαση είναι πολύ πιο αδύναμη από την οπτική σκέδαση στον 

ιστό, η στενή ακουστική εστίαση μπορεί να διατηρηθεί σε βάθη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας 

έναν ανιχνευτή κεντρικής συχνότητας 50 MHz με ΝΑ  0̴,44, μια πλευρική ανάλυση ∼45μm επιτεύχθηκε 

απεικόνιση με βάθος μεγαλύτερο από 3 mm. Επιλέγοντας ανιχνευτές με διαφορετικές κεντρικές 

συχνότητες και NA, οι πλευρικές αναλύσεις μπορούν να κλιμακωθούν. Αν και η ακουστική σκέδαση 

είναι ασθενής στον ιστό, τα σήματα υπερήχων υψηλής συχνότητας υφίστανται ισχυρή εξασθένηση. Στο 

τέλος, η εξασθένηση γίνεται ο περιοριστικός παράγοντας για την απεικόνιση μεγάλων βαθών AR-PAM 

υψηλής ανάλυσης [19]. 

 

Εικόνα 6. Τυπικό σύστημα φωτοακουστικής μικροσκοπίας ακουστικής ανάλυσης (AR-PAM) [19]. 
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Εικόνα 7. Αναπαρίσταται  η μέγιστη προβολή πλάτους μια τρισδιάστατης φωτοακουστικής εικόνας που λήφθηκε από την 
παλάμη ενός εθελοντή. Οι φωτεινές περιοχές στην εικόνα δείχνουν το φωτοακουστικό σήμα που παράγεται από τα αιμοφόρα 

αγγεία των εθελοντών [19] 

Στο OR-PAM η ανάλυση του συστήματος προέρχεται από την οπτική ανάλυση. Αφού το οπτικό μήκος 

κύματος είναι πολύ μικρότερο από το ακουστικό μήκος κύματος, το OR‐PAM μπορεί εύκολα επιτύχει 

υψηλή χωρική ανάλυση, μέχρι το μικρόμετρο έως και την κλίμακα του υπομικρομέτρου. Το OR‐PAM 

γενικά υπακούει στον TMFP περιορισμός λόγω σκέδασης φωτονίων, ωστόσο μπορεί να επιτύχει 

μεγαλύτερα βάθη από την AR-PAM. Το PAM υποφέρει συνήθως από χαμηλή ταχύτητα απεικόνισης 

λόγω του raster scattering. Για να βελτιωθεί αυτό, έχουν προταθεί διαφορετικοί μηχανισμοί σάρωσης 

για να αντικατασταθεί η παραδοσιακή μηχανική σάρωση. Εναλλακτική προσέγγιση σάρωσης αποτελεί 

η οπτική σάρωση με τη χρήση κατόπτρων Galvos, η μηχανική σάρωση με χρήση κινητήρα voice-coil αι 

υβριδική σάρωση με οπτική σάρωση σε έναν άξονα και μηχανική σάρωση στον άλλο άξονα [22]. 

 

 

Εικόνα 6. Σχηματική αναπαράσταση φωτοακουστικού μικροσκοπίου οπτικής ανάλυσης (OR-PAM) [22]. 
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Η αδυναμία των OR-PAM 1ης γενιάς αν και πιο απλά, δεν επιτρέπουν την απεικόνιση δειγμάτων 

μεγάλου πάχους, έτσι αναπτύχθηκαν τα OR-PAM 2ης γενιάς.  

 

Εικόνα 7. Στην αριστερή εικόνα σχηματική αναπαράσταση φωτοακουστικού μικροσκοπίου οπτικής ανάλυσης 1ης γενιάς (G1 
OR-PAM) [22].Οπτική ανάλυση δεύτερης γενιάς φωτοακουστική μικροσκοπία (G2-OR-PAM), όπου η πλευρική ανάλυση 
προσδιορίζεται από την οπτική εστίαση περιορισμένης περίθλασης [23]. 

 Όπως η ομοεστιακή μικροσκοπία, το OR-PAM μπορεί να εφαρμοστεί σε λειτουργία ανάκλασης, 

λειτουργία μετάδοσης ή λειτουργία διπλού φωτισμού, ανάλογα με την εφαρμογή . Στην δεξία εικόνα 

11 δείχνει έναν αντιπροσωπευτικό τρόπο ανάκλασης συστήματος δεύτερης γενιάς OR-PAM (G2-OR-

PAM) . Αποτελείται από ένα παλμικό λέιζερ (ns) του οποίου η δέσμη εστιάζεται «στενά» στον ιστό 

μεσω ένος optical objective. Ένας συνδυαστής οπτικής-ακουστικής δέσμης που αποτελείται από ένα 

στρώμα λαδιού σιλικόνης που περικλείεται από δύο πρίσματα χρησιμοποιείται για την ομοαξονική και 

ομοεστιακή ευθυγράμμιση του οπτικού φωτισμού και της ακουστικής ανίχνευσης. Τα ακουστικά 

κύματα που δημιουργούνται ανιχνεύonται από έναν ultrasound transducer ευρείας ζώνης (κεντρική 

συχνότητα: 50 MHz). O διορθωτικός φακός προστίθεται για να αντισταθμίσει την οπτική εκτροπή του 

πρίσματος [23]. 
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Εικόνα 8. Αντιπροσοπευτικές εικόνες από PAM επιτυγχάνοντας το μέγιστο βάθος απεικόνισης. (a) G2-OR-PAM μιας μαύρης 
βελόνας που έχει μπει λοξά μέσα το πόδι ενός αναισθητοποιημένου ζωντανού ποντικιού (μέγιστο βάθος απεικόνισης ~ 1.2 

mm). (b) Dark field AR-PAM υποδόριου αγγείων σε ζωντανό αρουραίο όταν το δέρμα ήταν καλυμμένο από ένα ιστό από 
στήθος κατόπουλου (μέγιστο βάθος απεικόνισης που Επιτεύχθηκε ~3.3 mm). V,Vessels ; Τ, Top της επιφάνεια του ιστού από το 

κοτόπουλο [23]. 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας τεχνολογιών απεικόνισης με βάση τους το φωτοακουστικό 

φαινόμενο (φωτοακουστική μικροσκοπία,τομογραφία) γίνεται στο πεδίο του χρόνου (ΤD) με τη χρήση 

παλμικών λέιζερς. Ωστόσο η τεχνικές αυτές στο πεδίο του χρόνου συμβατικά χρειάζονται ογκώδεις και 

σχετικά ακριβές διατάξεις λόγω της χρήσης Q-switched λέιζερ (nanosecond). Απαιτείται επίσης 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τακτική συντήρηση καθώς και ελεγχόμενο σταθερό περιβάλλον για την 

λήψη έγκυρων αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα τίθεται άνω όριο στην λήψη εικόνων ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχει μικρό εύρος μηκών κύματος. Τα μειονεκτήματα αυτά έχουν επηρεάσει την κλινική υιοθέτηση 

της φωτοακουστικής τεχνολογίας. Η προοπτική χρήσης φθηνών και συμπαγών οπτικών πηγών για 

εφαρμογές φωτοακουστικής απεικόνισης θα είναι μια σημαντική ανακάλυψη στην ανάπτυξη των 

εμπορικών συσκευών [11]. 

Βασικός στόχος επομένως είναι η λήψη εικόνων με υψηλή ταχύτητα, υψηλή ανάλυση και κυρίως 

φθηνή διάταξη. Προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά κρίνεται αναγκαία η χρήση 

των CW λέιζερ έναντι των παλμικών που χρησιμοποιούνται κυρίως έως τώρα στην φωτοακουστική 

μικροσκοπία. Συγκεκριμένα τα  CW λέιζερ είναι φθηνά, έχουν μεγάλο εύρος μηκών κύματος, δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός στην λήψη εικόνων ενώ η μελέτη τους γίνεται στο πεδίο των συχνοτήτων 

(FD). Ωστόσο τα CW λέιζερ δεν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν εκ των προτέρων την αναγκαία 

προϋπόθεση περιοδικής ακτινοβόλησης του δείγματος για την απόκτηση φωτοακουστικού σήματος. 

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο ακουστο-οπτικός μετατροπέας (AOM), οποίος πρακτικά 

διαμορφώνει περιοδικά το φως. 

Ο AOM αποτελείται από έναν ανιχνευτή υπερήχων κι έναν κρύσταλλο καθώς κι έναν ακουστικό 

απορροφητή. Η λειτουργία του βασίζεται στο φωτοελαστικό φαινόμενο το οποίο περιγράφει τις 

αλλαγές στις οπτικές ιδιότητες ενός υλικού υπό μηχανική παραμόρφωση. Συγκεκριμένα η μηχανική 
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πίεση (strain) προκαλεί μεταβολές στην πυκνότητα του κρυστάλλου, οι οποίες αποτυπώνονται ως 

παραμόρφωση του υλικού και τελικώς οδηγούν στην μεταβολή του δείκτη διάθλασης του [21].  

O πιεζοηλεκτρικός ανιχνευτής συνδέεται με ένα υλικό όπως ο 

κρύσταλλος. Ένα ταλαντούμενο ηλεκτρικό σήμα, το οποίο προέρχεται 

συνήθως από μια πηγή RF, θέτει τον ανιχνευτή σε δόνηση. Η δόνηση 

αυτή μεταφέρεται και στον κρύσταλλο που είναι κολλημένος με το 

ανιχνευτή δημιουργώντας ακουστικά κύματα. Τα κύματα αυτά 

απορροφώνται από έναν απορροφητή στο τέλος του κρυστάλλου. 

Επομένως προκαλείται μια περιοδική μεταβολή του μηχανικού strain 

εντός του κρυστάλλου, δηλαδή μια περιοδική μεταβολή του δείκτη 

διάθλασης εντός του κρυστάλλου. Ο κρύσταλλος πλέον θα λειτουργεί 

σαν ανακλαστήρας Bragg (Bragg reflector) για φως που διέρχεται από  

μέσα του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φως να περιθλάται στις 

κατάλληλες γωνίες [21].  

 

 

Η συμβατική μεθοδολογία φωτοακουστικής μικροσκοπίας γίνεται στο πεδίο του χρόνου (TD) με τη 

χρήση παλμικών λέιζερ. Η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα για τη λήψη εικόνων με υψηλή αναλογία 

σήματος προς θόρυβο (SNR) λόγω της διέγερσης των δειγμάτων (πχ ιστός) με εξαιρετικά σύντομους 

παλμούς υψηλής ενέργειας (Ενέργεια>10mJ/παλμο) [10,12]. Επίσης τα φωτοακουστικά σήματα που 

ανιχνεύονται στο πεδίο του χρόνου (TD) απαιτούν δεδομένα υψηλής ταχύτητας με ρυθμούς πολλών 

εκατοντάδων MSamples/sec, που αυξάνει περαιτέρω το κόστος του μικροσκοπίου [14]. Ως εναλλακτική 

της φωτοακουστικής μικροσκοπίας στο πεδίο του χρόνου, αποτελεί η φωτοακουστική μικροσκοπία στο 

πεδίο των συχνοτήτων. Οι πηγές για την απεικόνιση στον τομέα των συχνοτήτων είναι φθηνότερες και 

απαιτούν λιγότερη συντήρηση σε σύγκριση με τα τυπικά χρησιμοποιούμενα Q-switched ns-lasers. Σε 

σύγκριση με τη διέγερση στο πεδίο του χρόνου, η δημιουργία κυμάτων ακουστικής πίεσης είναι 

συνήθως λιγότερο αποτελεσματική για την διέγερση στο πεδίο των συχνοτήτων. Συγκεκριμένα για έναν 

παλμό που εξαρτάται από το χρόνο η ένταση δίνεται από τη σχέση 𝐼(𝑡) =
𝐸

𝜃
∙ 𝑓(

𝑡

𝜃
) (9), όπου Ε η ροή, t ο 

χρόνος και θ μια παράμετρος πλάτους του παλμού. Η προκύπτουσα πίεση δίνεται από τη σχέση 𝑝(𝑡) =
𝜎𝛽1

4𝜋𝑐𝑝𝑟
∙

𝐸

𝜃2 ∙
𝑑

𝑑�̂�
𝑓(�̂�) (10), όπου 𝛽1 είναι ο πρώτος συντελεστής στην ανάπτυξη της σειράς του συντελεστή 

θερμικής διαστολής, σ είναι η οπτική τομή του απεικονιζόμενου σωματιδίου, 𝑐𝑝 η ειδική 

θερμοχωρητικότητα, r η απόσταση μεταξύ πηγής και ανιχνευτή ,και  �̂� =
𝑡−𝑟/𝑐

𝜃
 με c να είναι η ταχύτητα 

του ήχου. Επομένως μπορεί να εξαχθεί η μέγιστη πίεση ενός γκαουσιανού παλμού μέσω της σχέσης 

𝑝𝐺,𝑚𝑎𝑥~√
2

𝑒𝜋

𝛦

𝜏𝐺
2  (11), ενώ η μέγιστη πίεση που προκύπτει από διαμορφωμένη δέσμη CW λέιζερ δίνεται 

από τη σχέση 𝑝𝑆,𝑚𝑎𝑥~2𝜋𝐼0𝑓𝑠 (12), όπου Ι0 η μέση οπτική ένταση και fS είναι η συχνότητα διαμόρφωσης. 

Τώρα μπορεί να υπολογιστεί η αναλογία μέγιστων παραγόμενων πίεσης για παλμική και ημιτονοειδή 

Εικόνα 9. Ακουστο-οπτικός 
διαμορφωτής. 
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διέγερση διαιρώντας τη σχέση (8) με τη (9) και προκύπτει 
𝑝𝐺,𝑚𝑎𝑥

𝑝𝑆,𝑚𝑎𝑥
≈

1

4𝜋
∙

𝛦

𝛪0
∙

1

𝜏𝐺
2 ∙𝑓𝑠

 (13). Στην πράξη ωστόσο 

μας ενδιαφέρουν περισσότερο τα παραγόμενα SNR κι όχι οι παραγόμενές πιέσεις. Συγκεκριμένα για 

την παλμική διέγερση το SNR δίνεται από τη σχέση 𝑆𝑁𝑅𝐺 = 𝑝𝐺,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜉/𝑁𝐸𝑃 (14), ενώ για την 

ημιτονοειδή διέγερση από τη σχέση              𝑆𝑁𝑅𝑠 = 𝑝𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙
𝜒

𝑁𝐸𝑃
  (15), όπου NEP η ισοδύναμη πίεση 

θορύβου. Προκειμένου να βρεθεί ο λόγος των SNR της παλμικής διέγερσης και της ημιτονοειδής 

διέγερσης που μετράται μέσω της τεχνικής «κλειδώματος» , υποθέτουμε ότι το NEP είναι το ίδιο και 

για τις δύο μεθόδους, κι ο λόγος που προκύπτει ισούται με 
𝑆𝑁𝑅𝐺

𝑆𝑁𝑅𝑆
≈

𝑝𝐺,𝑚𝑎𝑥∙𝜉

𝑁𝐸𝑃
∙

𝑁𝐸𝑃

𝑝𝑆,𝑚𝑎𝑥∙𝑥
 (16), όπου 𝑥 =

√
𝐵𝐷𝑒𝑡

𝐵𝐿𝐼𝐴
 (17), όπου BDet είναι το εύρος ζώνης ανίχνευσης υπερήχων και BLIA είναι το εύρος ζώνης της 

ανίχνευσης του κλειδώματος το οποίο εξαρτάται από το χρόνο ολοκλήρωσης LIA 𝐵𝐿𝐼𝐴 =
1

2𝜋𝜏𝐿𝐼𝐴
 (18) 

[26]. 

Τα CW λέιζερ εκτός από τα πλεονεκτήματα που εμφανίζουν ως προς την διάταξη (κόστος, αντοχή, 

μέγεθος) προσφέρουν και πληθώρα άλλων χρήσιμων χαρακτηριστικών. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν υψηλό SNR (αναλογία σήματος-θορύβου) χωρίς ωστόσο να 

παρατηρείται απώλεια στην αξονική ανάλυση [9]. Το μειονέκτημα ωστόσο της χρήσης CW λέιζερ είναι 

η περιορισμένη οπτική ισχύς που μπορεί να αποδοθεί στο δείγμα (πχ χρωμοφόρα ιστών) με 

αποτέλεσμα την δημιουργία πολύ αδύναμων ακουστικών κυμάτων, ενώ οι μετρήσεις που 
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πραγματοποιούνται στο πεδίο της συχνότητας (FD) παρουσιάζουν μικρότερο κατά  20dB-40dB SNR σε 

σχέση με τα παλμικά συστήματα [11,15]. 

 

 

 

Εικόνα 12. Οπτοακουστική μικροσκοπία με αξιοποίηση διαφορετικών διατάξεων. 

Σε προϋπάρχουσες μελέτες στο πεδίο το συχνοτήτων έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή lock-in detection 

προσφέροντας υψηλή ευαισθησία στην καταγραφή των PA σημάτων, ωστόσο, μια τέτοια λύση είναι 

αρκετά ακριβή. Επίσης έχει αναπτυχθεί διάταξη χαμηλού κόστους με τη χρήση I/Q αποδιαμορφωτή 

ενσωματωμένο σε FDPA καταγράφοντας πολλαπλές σαρώσεις σε ένα εύρος διαφορετικών διακριτών 

συχνοτήτων. Η τελική ανακατασκευή πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας την απλή άθροιση των 

μεμονωμένων εικόνων ,με αποτέλεσμα έναν κατά προσέγγιση χάρτη οπτικής απορρόφησης του 

δείγματος. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είναι σχετικά αργή και δεν παρέχει πληροφορίες βάθους των 

απεικονιζόμενων απορροφητών 
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1.4 Εφαρμογες PAM στην βιοιατρική 

Η φωτοακουστική μικροσκοπία έχει μέχρι στιγμής εφαρμοστεί σε πολυάριθμες προκλινικές και 

ανθρώπινες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της αγγειακής βιολογίας, ογκολογία, νευρολογία, 

οφθαλμολογία, δερματολογία, γαστρεντερολογία και καρδιολογία. 

Στην επιστήμη της όρασης και την οφθαλμολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική η εξαγωγή πληροφορίων 

για την ανατομία και την φυσιολογική λειτουργία του ματιού. Αρκετές μελέτης έχουν διεξαχθεί με την 

χρήση κυρίως ηλεκτρονικών μικροσκοπίων σάρωσης (SEM), καθώς παρουσιάζει πληθώρα 

πλεονεκτημάτων έναντι των συμβατικών τεχνολογιών απεικόνισης με τη χρήση φωτός. 

Για την εξαγωγή ανατομικών πληροφοριών ακτινωτών σωμάτων όπως η δομή της ίριδας, μπορεί να 

αξιοποιηθεί το υβριδικό μικροσκόπιο εικ.14 [24]. 

 

Εικόνα 13. Σχηματική αναπαράσταση υβριδικής μικροσκοπίας που ενσωματώνει λειτουργίες οπτικού και PA. L(1-7), lenses; PH, 
pinhole; ND, neutral density filters;DM, dichroic mirror; FMM, flip mount mirror; F1, long-pass filter; PMT, photomultiplier tube; 
SHG, second harmonic generation crystal; F2, bandpass filter; M, mirror; OL, objective lens; XYZ, 3-D translation stages; WT, water 
tank; UT, ultrasonic transducer; A, amplifier; DAQ, data acquisition card; and PC, recording computer [24]. 
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Εικόνα 14. (a) Σχηματική αναπαράσταση του πρόσθιου τμήματος του οφθαλμού. (b) Bright-field ενός υγιούς ματιού κουνελιού 
που έχει διχοτομηθεί στο στεφανιαίο επίπεδο (αφαιρείται ο κρυσταλλικός φακός) [24]. 

 

 

Εικόνα 15. (α) Δείχνει μια ανακατασκευή απεικόνισης PA ενός ολόκληρου δείγματος ακτινωτού σώματος/ίριδας που 
αφαιρέθηκε από μάτι κουνελιού. (b) Πλάγια όψη της περιοχής που υποδεικνύεται με τη διακεκομμένο πλαίσιο της εικόνας (α), 
παρέχει πρόσθετες ανατομικές πληροφορίες του δείγματος. Το scale bar ισούται  με 3 mm [24]. 

 

Η εικόνα 15 παρέχει ανατομικές πληροφορίες υψηλής ανάλυσης μέσω της παραγωγής PA σημάτων , τα 

οποία προκύπτουν λόγω της ισχυρής απορρόφησης της προσπίπτουσας ακτινοβολία (στο ορατό) από 

τη μελαχρωστική στιβάδα του επιθηλίου, καλύπτοντας ολόκληρο το δείγμα [24]. 

Αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αποτελέσει οι χρωστικές που περιέχονται στους 

φυτικούς ιστούς καθώς παίζουν ενεργό ρόλο σε αρκετούς μοριακούς μηχανισμούς που αφορούν τα 

φυτά,   τη φυσιολογία τους και τη λειτουργία τους. Η ομοεστιακή μικροσκοπία αποτελεί την τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας στην χαρτογράφηση της κατανομής των χρωστικών στα φυτά. Στα πλεονεκτήματα 

της τεχνικής αυτής συμπεριλαμβάνεται η υψηλή χωρική ανάλυση, ωστόσο ως προς το βάθος 

απεικόνισης φαίνεται να μειονεκτεί γεγονός που οδηγεί στην απαίτηση υψηλού φθορισμού του υπό 
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μελέτη δείγματος. Προκείμενου να ξεπεραστούν οι περιορισμοί αυτοί άρχισε να λαμβάνει χώρα μια 

νέα υβριδική φωτοακουστική οπτική τεχνική προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις 

χρωστικές των φυτών όπως είναι οι χλωροφύλλες, οι ανθοκυανίνες και οι βεταλαΐνες . Στην εικ.16 

καταδεικνύεται η απορρόφηση των χρωστικών σε διαφορετικά δείγματα. Τα σημεία όπου υπάρχει 

έντονη φωτεινότητα, αποτελούν σημεία υψηλής απορρόφησης. Επομένως παρατηρείται διακύμανση 

της αντίθεσης ανάλογα με τις χρωστικές στο δείγμα [17]. 

 

 

Εικόνα 16. Χαρτογράφηση χρωστικών διαφόρων φυτών με την τεχνική OR-PAM. (A) πέταλο από μπουμπούκι τριαντάφυλλου, 
(Β)  φύλλο Alternanthera dentata, (C) Φύλλο κόκκινου λάχανου, (D) Δείγμα φλούδας κόκκινου μήλου. Στις εικόνες (Α), (C) και 
(D) αφορούν την απορρόφηση ανθοκυανινών ενώ στην εικόνα (Β) αφορά την απορρόφηση των βετελαϊνών. Το οπτικό πεδίο 
για όλες τις εικόνες ήταν 2 mm × 2 mm. Το scale bar  είναι ίσο με 500 μm [17]. 

 

Η δημιουργία βραχέων παλμών φωτονίων υψηλής ενέργειας απαιτεί σύνθετη τεχνολογία λέιζερ που 

επιβάλλει χαμηλή συχνότητα επανάληψης παλμών (PRF) και περιορίζει τον αριθμό των μηκών κύματος 

που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα για φασματική απεικόνιση. Για να αποφευχθούν οι περιορισμοί που 

προκύπτουν στο πεδίο του χρόνου αναπτύχθηκε οπτικοακουστική μικροσκοπία στον τομέα των 

συχνοτήτων (FDOM), στην οποία η ένταση του φωτός διαμορφώνεται σε πολλαπλές διακριτές 

συχνότητες . Επιβεβαιώνονται πειραματικά τα πλεονεκτήματα της εφαρμογης της FDOM, 

συμπεριλαμβανομένου του ταυτόχρονου φωτισμού σε δύο μήκη κύματος που εκτελούνται σε 

διαφορετικες συχνότητες διαμόρφωσης [25]. 
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Εικόνα 17. Ex vivo απεικόνιση ενός βολβού zebrafish. Η μωβ εικόνα ανακατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας χαμηλές (L) 
συχνότητες (10, 15 και 20 MHz), η πράσινη εικόνα χρησιμοποιώντας μεσαίες (M) συχνότητες (25, 30 και 35 MHz) και η κόκκινη 
εικόνα χρησιμοποιώντας υψηλές (Η) συχνότητες (40, 45 και 50 MHz). Η χρωματικά κωδικοποιημένη επικάλυψη όλων των 
συχνοτήτων (FSR, 10 έως 50 MHz) υπογραμμίζει τη συμβολή κάθε συχνότητας [25]. 

 

 

Εικόνα 18. . Ex vivo απεικόνιση ενός βολβού zebrafish. Το πορτοκαλί χρώμα απεικονίζει το άθροισμα του πλάτους για τις εννέα 
χρησιμοποιούμενες συχνότητες διαμόρφωσης. Scale bar, 100 μm. Η δεξιά εικόνα (bright-field) αναπαριστά το μάτι σε δείγμα 
zebrafish [25]. 
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2.Υλικά και Μέθοδοι 

Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται σχηματικά η πειραματική διάταξη που αξιοποιήθηκε για την λήψη 

εικόνων στο πεδίο των συχνοτήτων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ένα CW διοδικό λέιζερ, το οποίο 

εκπέμπει μονοχρωματική ακτινοβολία στο ορατό μήκους κύματος λ=488nm (MDL-III-488, CNI, 

Changchun, China; Μέγιστη ισχύς εξόδου: 100 mW). Προκειμένου να εστιαστεί η δέσμη τοποθετήθηκε 

ένα θετικός φακός L1 του οποίου η εστιακή απόσταση είναι 15cm. Η διαμόρφωση της εστιασμένης 

πλέον δέσμης πραγματοποιείται με την χρήση ενός ακουστο-οπτικού διαμορφωτή (AOM; TEM-200-50, 

Brimrose, Maryland, USA; Εύρος ζώνης διαμόρφωσης: 50 MHz). Η δέσμη συγκεκριμένα προσπίπτει στο 

ενεργό άνοιγμα του AOM (αρχές λειτουργίας AOM στην εικόνα 11) και διαμορφώνεται η στιγμιαία 

ένταση της με υψηλή απόδοση. O ακουστο-οπτικός διαμορφωτής συνδέεται με μια γεννήτρια 

ημιτονοειδών συναρτήσεων (FG; DG5252, Rigol, Oregon, USA; Μέγιστη συχνότητα: 250 MHz) καθώς 

ήταν βασική απαίτηση του ακουστο-οπτικου driver η είσοδος ημιτονοειδής τάσης (επιλεγμένη 

συχνότητα: 10 MHz, εύρος: 0-1 V). Με τη χρήση δεύτερου θετικού φακού L2 (εστιακής απόσταση 15cm) 

ευθυγραμμίζεται η διαμορφωμένη δέσμη. Επειδή η ακτινοβολία μετά την διέλευση της στον AOM 

υφίσταται περίθλαση (δημιουργούνται φωτεινοί και σκούροι δακτύλιοι) πρέπει να φιλτραριστεί ώστε 

να απομονωθεί αποκλειστικά η πρώτη τάξη του προκύπτοντος μοτίβου περίθλασης, το οποίο 

επιτυγχάνεται με ένα φίλτρο ανοίγματος 5mm σε διάμετρο. Η φιλτραρισμένη δέσμη κατευθύνεται 

στους γαλβανομετρικούς καθρέφτες (GM; Scancube 7, Scanlab, Puchheim,  Germany)όπου και 

πραγματοποιείται η σάρωση της δέσμης (raster scans) κατά μήκος του δείγματος. Οι galvos είναι 

υπεύθυνοι και για την ταχύτητα λήψης των εικόνων.  

 

 

Εικόνα 19. Τρισδιάστατη σχηματική αναπαράσταση της διάταξης (FDPA μικροσόπιο). Το ένθετο αποτελεί την κοντινή όψη της 
διαμόρφωσης, διέγερσης και ανίχνευσης που πραγματοποιείται στο μικροσκόπιο. Συντομογραφίες: L1-L4: Θετικοί φακοί; 
AOM: Ακουστο-οπτικός διαμορφωτής; FG: Γεννήτρια συναρτήσεων. GM: Γαλβανομετρικός σαρωτής. XYZ: Χειροκίνητα στάδια. 
AMP: Ενισχυτής; IQ: Αποδιαμορφωτής I/Q. DAQ: Κάρτα απόκτησης δεδομένων? PC: Υπολογιστής καταγραφής. UT: Ανιχνευτής 
υπερήχων. WT:Δεξαμενή νερού; S: Δείγμα; Obj: Αντικειμενικός φακός; AP: φίλτρο. 
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Πρώτού η ακτινοβολία εισέλθει (ανακλαστεί) στο κατάλληλα τροποποιημένο οπτικό 

μικροσκόπιο(Diaphot, Nikon, Tokyo, Japan), επιτυγχάνεται περαιτέρω «άνοιγμα» της δέσμης (~2.3X) 

μέσω ενός οπτικού τηλεσκοπίου. Το οπτικό τηλεσκόπιο αποτελείται από δύο θετικούς φακούς L3, L4 με 

εστιακές αποστάσεις 7.5cm και 17.5cm αντίστοιχα. Το δείγμα (S) είναι τοποθετημένο στο κάτω μέρος 

μιας οπτικά διάφανης δεξαμενής νερού (WT) και σταθεροποιείται εφαρμόζοντας ένα λεπτό στρώμα gel 

υπερήχων. Η δέσμη από το οπτικό τηλεσκόπιο εισέρχεται στο οπτικό μικροσκόπιο(Obj; Achromat 8X, 

LOMO, St. Petersburg, Russia; Αριθμητικό άνοιγμα (NA): 0.2) και μέσω του αντικειμενικού φακού 

εστιάζεται στο δείγμα. Η ανίχνευση των φωτοακουστικών κυμάτων πραγματοποιείται από ένα 

εστιασμένο πιεζοηλεκτρικό ανιχνευτή (σφαιρικά εστιασμένος) υπερήχων(UT; V373-SU, Olympus, 

Tokyo, Japan; Ονομαστική κεντρική συχνότητα: 20 MHz; -6 dB έυρος ζώνης: 13.3–32.9 MHz, εστιακή 

απόσταση: 31.3 mm) , ο οποίος είναι στερεωμένος σε κατάλληλη διάταξη ώστε να επιτρέπει την 

χειροκίνητη μετακίνηση του και στους τρεις άξονες  XYZ (PT3, Thorlabs, New Jersey, USA). Προκείμενου 

να ανιχνευτούν τα κύματα ο ανιχνευτής πρέπει να είναι ελαφρώς εμβαπτισμένος στο νερό. Το νερό 

που έχει προστεθεί στην δεξαμενή είναι απεσταγμένο, ενώ η επιλογή του αποτελεί ένα καλό μέσο 

σύζευξης και διάδοσής των φωτοακουστικών κυμάτων από την πηγή του σήματος έως τον ανιχνευτή. 

Αν ο ανιχνευτής δεν είναι μέσα στο νερό δεν θα ληφθεί καλή έως καθόλου εικόνα. Επίσης αφού 

τοποθετηθεί ο ανιχνευτής στο νερό, πρέπει να ελεγχθεί ότι δεν υπάρχουν φυσαλίδες. .Για την ενίσχυση 

των παραγόμενων σημάτων χρησιμοποιούνται δύο ενισχυτές RF χαμηλού θορύβου (AMP; TB-414-8A+, 

MiniCircuits, Camberley, England; κέρδος: 31 dB). Οι ενισχυτές είναι συνδεδεμένοι σε σειρά και το 

συνολικό κέρδος που επιτυγχάνουν είναι 62dB, πριν την μετάδοση τους σε I/Q αποδιαμορφωτή  (IQ; 

AD8333, Analog Devices, Massachusetts, USA; Έυρος ζώνης: DC έως 50 MHz). 

Η πληροφορία που καταγράφεται είναι το πλάτος του ακουστικού σήματος. Επιτυγχάνεται δηλαδή η 

μετατροπή του ακουστικού κύματος σε διαφορά δυναμικού. Εκεί η τάση είναι της τάξεως 1-10μV. Αυτό 

περνάει από τον ενισχυτή (amplifier) και γίνεται 1-10mV. Στην συνέχεια του σήμα περνάει από τον 

αποδιαμορφωτή (demodulator) όπου διαχωρίζει το σήμα από τον θόρυβο με βάση το ημίτονο 

αναφοράς, μέσω της λήψης σήματος τοπικού ταλαντωτή 4Χ στα 40MHz από ένα δεύτερο κανάλι της 

γεννήτρια συναρτήσεων, και αυτό εμφανίζεται στον υπολογιστή. Η παροχή των τιμών I και Q 

καταγράφονται και αποθηκεύονται σε μια κάρτα απόκτησης δεδομένων (DAQ; PCIe-6363, National 

Instruments, Texas, USA; Μέγιστος αριθμός δειγματοληψίας: 2 MS/s), ενώ ο υπολογιστής είναι 

συγχρονισμένο με τον γαλβανομετρικό σαρωτή.  . Το ημίτονο αναφοράς είναι το ίδιο με αυτό που 

διαμορφώνει και την ένταση του λέιζερ. Επομένως το σήμα πρέπει να ακολουθεί την ίδια συχνότητα.   

Οι τιμές των I και Q χρησιμοποιούνται απευθείας για τον υπολογισμό του πλάτους (Amp) και της φάσης 

(Ph) του σήματος PA μέσω των εξισώσεων 𝐴𝑚𝑝 = √𝐼2 + 𝑄2 και 𝑃ℎ = tan−1(
𝑄

𝐼
) αντίστοιχα. Για την 

ενίσχυση του SNR ( αναλογία σήματος – θορύβου) για την εξαγωγή των τιμών I και Q πραγματοποιείται 

ο υπολογισμός του μέσου όρου συνολικά 4000 μετρήσεων και στη συνέχεια πραγματοποιείται μέσω 

των προηγούμενων τύπων ο υπολογισμός του πλάτους και της φάσης. Στο επίπεδο του δείγματος η 

τυπική μέση ισχύς υπολογίστηκε στα 7mW , ενώ διασφαλίζει και την απουσία φωτοκαταστροφής. Οι 

επιπτώσεις της φωτοκαταστροφής εάν υπάρχουν παρατηρούνται κατά τις διαδικασίες απεικόνισης, 

δηλαδή στην τελική εικόνα που θα απεικονιστεί στον υπολογιστή. Με την χρήση κατάλληλων 

αναπτυγμένων προγραμμάτων επιτεύχθηκε ο έλεγχος και ο συγχρονισμός του μικροσκοπίου. Τέλος 

όλα τα δεδομένα έχουν καταγραφεί και επεξεργαστεί μέσω προγραμματιστικού περιβάλλοντος 

MATLAB και λογισμικό ανοιχτού κώδικα ImageJ που βασίζεται σε Java. 
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3.ΑΝΑΛΥΣΗ Δεδομένων 

Αρχικά μελετήθηκε η εξάρτηση του πλάτους (Amp) και της φάσης (Ph) μεταξύ της σχετικής απόστασης 

της οπτικής εστίασης και του ανιχνευτή. Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκε ως 

δείγμα μια μαύρη ταινία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται αποτελεσματική παραγωγή φωτοακουστικών 

σημάτων. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά μετρήσεων πλατών και φάσεων με κατακόρυφη μετατόπιση 

(Z) του ανιχνευτή  όπου η ισχύς του λέιζερ ήταν σταθερή. Στην εικόνα 20(a) αναπαριστώνται γραφικά οι 

μετρήσεις που διενεργήθηκαν για το πλάτος του φωτοακουστικού σήματος συναρτήσει της σχετικής 

απόσταση ανιχνευτή – πηγής υπερήχων. Οι μετρήσεις αυτές που καταγράφηκαν κάλυπταν μια 

συνολική κατακόρυφη μετατόπιση 430μm με βήμα 10μm. Τα σημεία των δεδομένων είναι περαιτέρω 

προσαρμοσμένα (fitting) με τη χρήση μιας ημιτονοειδούς συνάρτησης (𝑅2 = 0.987) της οποίας η 

τυπική μορφή δίνεται μέσω της σχέσης 𝑦 = 𝑦0 + 𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑥 + 𝜑) (19), προκειμένου να υπολογιστούν, 

το offset (𝑦0 = 7.294𝑚𝑉 )των φωτοακουστικών πλατών, το μέγιστο της απόλυτης διαφοράς μεταξύ 

του φωτοακουστικού πλάτους και του offset (A=1.502mV), η παράμετρος του κυματάρυθμου (𝑘 =

4.254 × 10−2𝜇𝑚−1) καθώς κι η αρχική φάση (𝜑 = −219.9 𝑑𝑒𝑔). Το μήκος κύματος της 

παρατηρούμενης ταλάντωσης υπολογίστηκε μέσω της σχέσης 𝜆 =
2𝜋

𝜅
 και η αριθμητική τιμή που 

προκύπτει ισούται με λ=147.7μm με συχνότητα διέγερσης 10MHz. Βιβλιογραφικά το ακουστικό μήκος 

κύματος απεσταγμένου νερού στους 20οC ισούται με λ=148μm γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι η  πειραματική του τιμή βρίσκεται σε συμφωνία με την βιβλιογραφική. Η ταλαντωτική 

συμπεριφορά του φωτοακουστικού σήματος συναρτήσει της κατακόρυφης μετατόπισης εικ.20(α) 

ερμηνεύεται φυσικά λόγω της πεπερασμένης επιφάνειας του transducer. Συγκεκριμένα το σφαιρικό 

μέτωπο του φωτοακουστικού σήματος προσπίπτει στην επιφάνεια του transducer σε ελάχιστα 

διαφορετικούς χρόνους, που τελικώς αθροίζονται. Η προκύπτουσα απόκριση-συμβολή εξαρτάται από 

τη σχετική απόσταση πηγή σήματος-ανιχνευτής. Αυτή η εξάρτηση επαληθεύεται μέσω πειραματικών 

δεδομένων όπου με κατακόρυφη μετατόπιση ίση με το ακουστικό μήκος κύματος παρατηρείται 

επαναληψιμότητα της ταλάντωσης του φωτοακουστικού πλάτους, όπως θα έπρεπε να παρατηρηθεί σε 

περίπτωση συμβολής κυμάτων.  
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Εικόνα 20.(a) Μετρήσεις PA πλάτους συναρτήσει της σχετικής απόστασης του ανιχνευτή, η κόκκινη καμπύλη αντιστοιχεί στην 
ημιτονοειδή προσαρμογή των δεδομένων. (b) Μετρήσεις της PA φάσης και η μπλε καμπύλη αντιστοιχεί σε ημιτονοειδή 

προσαρμογή των δεδομένων. (c) Αντίστροφη ημιτονοειδής καμπύλη που παρέχει το σχετικό βάθος του PA σήματος συναρτήσει 
της ανιχνευόμενης φάσης. 

 

Ταλαντωτική συμπεριφορά 

 

Στην περίπτωση (a) τα εκπεμπόμενα μονοχρωματικά φωτοακουστικά κύματα θα φτάσουν στην 

επιφάνεια του ανιχνευτή με την ίδια ακριβώς φάση, καθώς οι ακουστικές ακτίνες (κόκκινες γραμμές) 

αντιστοιχούν στις ακτίνες του ίδιου κύκλου. Επομένως όταν η πηγή βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο 

του ανιχνευτή, αναμένεται να ανιχνεύσει μια υψηλή απόκριση ως αποτέλεσμα της συμβολής των ίδιων 

φάσεων στην επιφάνεια του ανιχνευτή. Ωστόσο εάν ο ίδιος ανιχνευτής μετατοπιστεί κατακόρυφα προς 

τα πάνω, όπως βλέπουμε στην εικόνα (b) οι αντίστοιχες ακουστικές ακτίνες θα έχουν πλέον άνισο 
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μήκος, άρα και διαφορετική κατανομή της φάσης στην επιφάνεια του ανιχνευτή και συνεπώς 

διαφορετικές συνθήκες συμβολής από την προηγούμενη περίπτωση.  

Στην φωτοακουστική μικροσκοπία είναι απαραίτητο το καταγεγραμμένο φωτοακουστικό πλάτος να είναι 

ανεξάρτητο από την σχετική απόσταση πηγής – ανιχνευτή, θα πρέπει να εξαρτάται μόνο από τις τοπικές 

οπτικές ιδιότητες του δείγματος. Προκειμένου να εξαληφθεί η ασάφεια του φωτοακουστικού πλάτους, 

γίνεται καταγραφή του φωτοακουστικού πλάτους σε 0 και 90 μοίρες αντίστοιχα (phase shfit στον AOM 

Δφ=90ο). Με αυτές τις μετρήσεις ο υπολογισμός της παραμέτρου Α που είναι πρακτικά το πλάτος του 

ημιτόνου,που εμφανίζεται στην εξίσωση (19) και εξαρτάται από το μέγεθος της οπτικής απορρόφησης 

εκτιμάται μέσω της σχέσης 𝐴 = √(𝑦0𝑑𝑒𝑔 − 𝑦0)2 + (𝑦90𝑑𝑒𝑔 − 𝑦0)2    (20) όπου τα y0deg και y90deg 

αντιπροσωπεύουν τις μετρήσεις στις 0 και 90 μοίρες, οι οποίες καταγράφονται για σταθερή κατακόρυφη 

θέση του ανιχνευτή και 𝑦0 το πλάτος στο offset, όταν δηλαδή δεν έχουμε οπτική απορρόφηση.Στην εικ.20 

(b) παρουσιάζονται οι μετρήσεις της φάσης που καταγράφονταν ταυτόχρονα με την καταγραφή του 

φωτοακουστικού πλάτους. Οι μετρήσεις αυτές της φάσης ήταν προσαρμοσμένες με μια ημιτονοειδή 

συνάρτηση (𝑅2 = 0.940) προκειμένου να υπολογιστεί,το offset (𝑦0𝑝ℎ𝑎 = −116𝑑𝑒𝑔), η μέγιστη απόλυτη 

διαφορά της PA φάσης που καταγράφηκε και του offset  ( 𝐴𝑝ℎ𝑎 = 10.74 𝑑𝑒𝑔 ), τον κυματαριθμό 𝜅𝑝ℎ𝑎 =

4.178 × 10−2𝜇𝑚−1, καθώς και την παράμετρο της αρχικής φάση (𝜑𝑝ℎ𝑎 = 59.6 𝑑𝑒𝑔). Στην εικ.20(c) 

απεικονίζεται ένα γράφημα το οποίο παρέχει χωρίς ασάφεια το σχετικό βάθος παραγωγής PA σήματος 

ως συνάρτηση της καταγεγραμμένης φάσης με εύρος ίσο με το μισό του ακουστικού μήκους κύματος. 

Μέσω του γραφήματος αυτού και σε συνδυασμό με την χαρτογράφηση της καταγραφόμενης φάσης θα 

είναι δυνατή η ανακατασκευή της εικόνας για την επιφανειακή ανακατασκευή της. Η μεταβολή στο ύψος 

της επιφάνειας προσδιορίζεται με βάση την φάση και την ασάφεια της σε σχέση με το επίπεδο 

αναφοράς. Συγκεκριμένα αν η μεταβολή του σχετικού ύψους της επιφάνειας είναι μεγαλύτερη από 

~74𝜇𝑚 δεν είναι δυνατή η καταγραφή θα υπάρχει αβεβαιότητα στον προσδιορισμό του βάθους του 

σήματος , τουλάχιστον στην περίπτωση που χρήσιμοποιείται μια συχνότητα διαμόρφωσης. 
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Εικόνα 21. (a) Απεικόνιση φωτοακουστικού πλάτους κυλινδρικού ghost δείγματος στις 0 μοίρες. (b) Αντίστοιχη απεικόνιση που 
καταγράφηκε σε μετατόπιση φάσης 90 μοιρών. (c) Πλήρης ανακατασκευή του πλάτους για το δείγμα. Η γκρι κλίμακα 

αντιπροσωπεύει 8-bit pixel φωτεινότητα και το scalebar ισούται με 100μm.(d) Απεικόνιση του δείγματος μέσω ταυτόχρονης 
καταγραφής της φάσης. Η κλίμακα αντιπροσωπεύει τις τιμές των φάσεων σε μοίρες. 

Εφόσον μελετήθηκε η συμπεριφορά του φωτοακουστικού σήματος, πραγματοποιήθηκε η απεικόνιση 

ενός μαύρου phantom πλαστικού δείγματος, κυλινδρικού σχήματος με διάμετρο της τάξης των 200μm. 

Για την διενέργεια αυτής της απεικόνισης σκόπιμα το διάφραγμα του αντικειμενικού φακού ήταν 

μεγαλύτερο από την διάμετρο της δέσμης ώστε να επιτευχθεί μειωμένο 𝑁𝐴~0.1 και αντίστοιχο βάθος 

εστίασης στα ~50𝜇𝑚 (που δίνεται από την αναλογία 
𝜆

(𝛮𝛢)2 ), το οποίο είναι συγκρίσιμο με το μέγιστο 

εύρος προσδιορισμού του βάθους απεικόνισης. Στην εικ.21(a) παρουσιάζεται ένα μέρος του δείγματος, 

η απεικόνιση του οποίου διενεργήθηκε σαρώνοντας μια περιοχή 520 × 520𝜇𝑚2και για την τελική 

εικόνα χρησιμοποιήθηκαν 200 × 200 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠. Στην εικ.21(b)  - κόκκινη χρωματική κλίμακα , διαφαίνεται 

μια διαφορετική κατανομή της αντίθεσης λόγω της ημιτονοειδούς διαμόρφωσης του φωτοακουστικού 

σήματος. Συγκεκριμένα στην εικ.21(a) φανερώνεται η απορρόφηση στο δείγμα για μηδενική φάση, ενώ 

η εικ.21(b) πραγματοποιήθηκε με μετατόπιση της φάσης κατά 90°. Στην εικ.21(c) αναπαρίσταται η 

ανακατασκευή του φωτοακουστικού πλάτους και είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού των εικόνων 

(a),(b), η ενοποίηση των οποίων πραγματοποιήθηκε με την χρήση της εξίσωσης (20-7). Η εικ.21(c) 

φανερώνει τις ιδιότητες οπτικής απορρόφησης του δείγματος. Στο γυάλινο υπόστρωμα της δεξαμενής 

νερού μπορούν να πραγματοποιηθούν οπισθο-ανακλάσεις οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλουν με τα 

φωτοακουστικά κύματα με αποτέλεσμα την δημιουργία αλλοιώσεων της τελικής εικόνας. Στην 

εικ.21(d) παρουσιάζεται η χαρτογράφηση του δείγματος συναρτήσει της φάσης και συγκεκριμένα για 

εύρος φάσεων ±10.74°.  
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Εικόνα 22. (a) Επιφανειακή ανακατασκευή του κυλινδρικού δείγματος, μέσω μετρήσεων φάσης και πλάτους, με τη χρήση 
μικροσκοπίου στο πεδίο των συχνοτήτων. (b) Προφίλ της ανακατασκευής στους άξονες ΧΖ. (c) Επιφανειακή ανακατασκευή σε 

TD. (d) αντίστοιχο προφίλ της ανακατασκευής στους ΧΖ άξονες. Ο άξονας Z είναι ελαφρώς διογκωμένος και στα δύο προφίλ για 
βελτιωμένη οπτικοποίηση 

Προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής ανακατασκευή της επιφάνειας, στην εικ.22 παρουσιάζεται το 

«ξεδίπλωμα» της επιφάνειας της εικ.21(c), το οποίο διενεργήθηκε σύμφωνα με την εικ.21(d) σε 

συνδυασμό με την καμπύλη βαθμονόμησης της εικ.20(c). Στην εικ.22(a) αναπαρίσταται το ήμισυ της 

κυλινδρικής επιφάνειας με επαρκή χωρική ανάλυση. Επομένως είναι δυνατή η επιφανειακή 

ανακατασκευή του δείγματος. Στην εικ.22(b) απεικονίζεται η ανακατασκευή της επιφάνειας στους 

άξονες ΧΖ, προκειμένου να γίνει ακόμη πιο εμφανής η ακρίβεια της μεθόδου για τον προσδιορισμό του 

βάθους απεικόνισης μέσω PA σήματος εντός συγκεκριμένου εύρους. Συγκεκριμένα στην εικ.22(b) 

απεικονίζεται μέρος της εξωτερικής επιφάνειας του δείγματος.  

Για τον τελικό έλεγχο της αξιοπιστίας των απεικονίσεων στο πεδίο των συχνοτήτων, έγινε η σύγκριση 

αντίστοιχων εικόνων στο πεδίο του χρόνου. Συγκεκριμένα απεικονίστηκε το ίδιο κυλινδρικό δείγμα  με 

την χρήση ενός τυπικού φωτοακουστικού μικροσκοπίου οπτικής ανάλυσης στο πεδίο του χρόνου, στο 

οποίο ενσωματώθηκε ο ίδιος αντικειμενικός φακός και ανιχνευτής υπερήχων με την διάταξης της 

εικ.19. Στην περίπτωση αυτή απεικόνισης στο πεδίο του χρόνου , κάθε καταγεγραμμένη 

φωτοακουστική κυματομορφή έχει επεξεργαστεί μέσω του υπολογισμού του συντελεστή 

μετασχηματισμού Hilbert, ώστε να προσδιοριστεί το χρονικό σημείο που αντιστοιχεί στην μέγιστη 

απόδοση . Στην τεχνική αυτή έχοντας βιβλιογραφική γνώση της ταχύτητας του ήχου σε αποσταγμένο 

νερό (1480 m/s) μπορεί να απεικονιστεί το βάθος του δείγματος μέσω του χρόνου πτήσης. Η εικ.22(c) 

δείχνει την απεικόνιση της ημικυλινδρικής επιφάνειας στο πεδίο του χρόνου η οποία είναι συγκρίσιμη 

με την εικ.22(a) που έχει προκύψει με ανακατασκευή στο πεδίο των συχνοτήτων. Η εικ.22(d) 

αναπαριστά το ΧΖ προφίλ της επιφάνειας στο πεδίο του χρόνου, το οποίο προκύπτει μέσω των 

σχετικών καθυστερήσεων των σημάτων, η οποία συγκρινόμενη με την εικ.22(b) επαληθεύεται η υψηλή 

χωρική ακρίβεια της μικροσκοπίας στο πεδίο των συχνοτήτων. 
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Εικόνα 23. (a) Εικόνα PA πλάτους ενός μαύρου ράμματος στις 00. (b) Αντίστοιχη εικόνα πλάτους για μετατόπιση φάσης 900. (c) 
Πλήρης ανακατασκευή πλάτους του ράμματος. Το scalebar ισούται με 100μm.(d) Επιφανειακή ανακατασκευή ράμματος μέσω 

μετρήσεων φάσης και πλάτους. 

 

Με τη χρήση των νέων παραμέτρων πραγματοποιήθηκε η απεικόνιση ενός μαύρου ράμματος πλάτους 

200μm. Οι εικόνες 23(a),(b) αποτελούν απεικονίσεις  πλάτους σε 0 και 90 μοίρες αντίστοιχα 

διαφορετικών περιοχών του δείγματος, χωρίς ωστόσο να μπορούν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες 

οπτικής απορρόφησης του δείγματος ανά περιοχή. Ο συνδυασμός των δύο εικόνων διενεργήθηκε 

μέσω της χρήσης της εξίσωσης 7 και παρουσιάζεται ρητά στην εικ.23(c), όπου οριοθετείται η εσωτερική 

δομή του δείγματος με υψηλή ανάλυση και ομοιογενής αντίθεση. Η επιφανειακή ανακατασκευή του 

δείγματος διενεργήθηκε με όμοιο τρόπο όπως του κυλίνδρου της εικόνας 22, δηλαδή μέσω ξεδίπλωσης 

της εικ.23(c) στο χώρο με την καταγραφή του χάρτη φάσης και την χρήση της καμπύλης της εικ.20(c). Η 

εικ.23(d) αποτελεί την τρισδιάστατη αυτή απεικόνιση, χωρίς καμία αβεβαιότητα βάθους. Η ακρίβεια 

στο βάθος επιτεύχθηκε με τη χρήση στενά εστιασμένης δέσμης.  
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4.Συμπεράσματα-Προοπτικές 

Εν κατακλείδι, επιδείχθηκαν οι δυνατότητες του FDPA μικροσκοπίου, με λειτουργία σε μία μόνο 

συχνότητα των 10MHz μέσω ενσωμάτωσης I/Q αποδιαμορφωτή ο οποίος παρείχε άμεσα το πλάτος και 

τη φάση των σημάτων. Η πλευρική ανάλυση περιορίζεται από την περίθλαση της οπτικής ακτινοβολίας, 

ενώ η αξονική σχετίζεται με τη μέγιστη ακρίβεια της φάσης του αποδιαμορφωτή, με βασική 

προϋπόθεση ότι το SNR είναι αρκετά υψηλό. Το πρόβλημα που προκύπτει λόγω αβεβαιότητας της 

φάσης στην ανακατασκευή των εικόνων μπορεί να εξαλειφθεί είτε μέσω στενής εστίασης της δέσμης 

είτε με την καταγραφή πρόσθετων σαρώσεων σε διαφορετικές συχνότητες διαμόρφωσης προκειμένου 

να επεκταθεί το εύρος του ακριβούς προσδιορισμού του βάθους. Ωστόσο οι πρόσθετες αυτές 

σαρώσεις επιβραδύνουν αρκετά τη διαδικασία απεικόνισης δημιουργώντας φαινόμενα 

φωτοκαταστροφής λόγω υψηλής εναπόθεσης ενέργειας, μετατοπίσεις φάσης κατά τις αλλαγές 

συχνότητας διαμόρφωσης, καθώς και μετατόπιση του ίδιου του δείγματος. Η τρέχουσα διάταξη θα 

μπορούσε να αναβαθμιστεί προσθέτοντας μια δεύτερη πηγή λέιζερ γεγονός που θα προσφέρει 

πρόσθετες πληροφορίες απορρόφησης. Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη 

σταθερών φωτοακουστικών μικροσκοπίων χαμηλού κόστους, με άμεση εφαρμογή τους σε ένα ευρύ 

φάσμα βιοϊατρικών μελετών που απαιτούν την ακριβής ανίχνευση διαφόρων απορροφητών σε 

μαλακούς ιστούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

Βιβλιογραφία 

[1] V. Ntziachristos, G. Sergiadis, N. Hanik, “Thermoacoustic Imaging in time and frequency domain. 

Theory and experiments”, Thesis, Technische Universität München (2013) 

[2] X.L. Deán-Ben, S.Gottschalk, B.Mc Larney, S.Shohamc and D.Razansky, “Advanced optoacoustic 

methods for multiscale imaging of in vivo dynamics”, Chem. Soc. Rev., 46, 2158-2198 (2017). 

[3] V. Ntziachristos, Nat. Methods 7, 603 (2010) 

[4] Zuomin Zhao and Teemu Myllylä, “Recent Technical Progression in Photoacoustic Imaging—Towards 

Using Contrast Agents and Multimodal Techniques”, Appl. Sci., 11(21), 9804 (2021). 

[5] P. KuchmentL. Kunyansky, “Mathematics of photoacoustic and thermoacousic tomography,” 

Handbook of Mathematical Methods in Imaging, 817 –865 Springer (2011) 

[6] E. Lüscher, P. Korpiun, H.J. Coufal, R. Tilgner, “Photoacoustic Effect Principles and Applications”, 

Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Braunschweig (1984) 

 [7] S. Jeon, J. Kim, D. Lee, J.W. Baik, C. Kim, “Review on practical photoacoustic microscopy”, 

Photoacoustics, 15, 100141 (2019) 

[8] K. Maslov, L.V. Wang, “Photoacoustic imaging of biological tissue with intensity-modulated 

continuous-wave laser”, J. of Biomedical Optics, 13(2), 024006 (2008). 

[9] S. Telenkov, A. Mandelis, B. Lashkari, and M. Forcht, “Frequency-domain photothermoacoustics: 

Alternative imaging modality of biological tissues”, J. of Applied Physics, 105, 102029 (2009). 

[10] P. Mohajerani, S. Kellnberger, V. Ntziachristos, “Frequency domain optoacoustic tomography using 

amplitude and phase”, Photoacoustics,2(3), 111–118 (2014). 

[11] S. Telenkov, A. Mandelis, “Signal-to-noise analysis of biomedical photoacoustic measurements in 

time and frequency domains”, Rev.Sci. Instruments, 81(12), 124901 (2010). 

[12] S. Kellnberger, N.C. Deliolanis, D. Queirós, G. Sergiadis, and V. Ntziachristos “In vivo frequency 

domain optoacoustic tomography”, Opt. Letters, 37(16), 3423-3425 (2012). 

[13] Y. Fan and A. Mandelis, “Development of a laser photothermoacoustic frequency-swept system for 

subsurface imaging: Theory and experiment”, The Journal of the Acoustical Society of America, 116, 

3523 (2004). 

[14] G.J. Tserevelakis, K.G. Mavrakis, N. Kakakios, and G. Zacharakis, “Full image reconstruction in 

frequency-domain photoacoustic microscopy by means of low-cost I/Q demodulator”, Opt. Letters, 46, 

4718-4721 (2021) 

[15] B. Zhu and E.M. Sevick-Muraca “Reconstruction of sectional images in frequencydomain based 

photoacoustic imaging”, Opt. Express, 19, 23286-23297 (2011). 



 
33 

 

[16] S. Ermilov, T. Khamapirad, A. Conjusteau, M. Leonard, R. Lacewell, K. Mehta, T. Miller, and A. 

Oraevsky, “Whole-body three-dimensional optoacoustic tomography system for small animals”, J. 

Biomed. Opt. 14, 024007 (2009). 

[17] G.J.Tserevelakis, M.Tsagkaraki, and G. Zacharakis, “Hybrid photoacoustic and optical imaging of 

pigments in vegetative tissues,” J. Microsc.263(3), 300-306 (2016). 

 

[18] S. Hu, K. Maslov, and L.V. Wang, “Second-generation optical-resolution photoacoustic microscopy 

with improved sensitivity and speed”, Opt. Letters, 36(7), 1134-1136 (2011). 

[19] C.P, Favazza, L.A. Cornelius, L.V. Wang, “In vivo functional photoacoustic microscopy of cutaneous 

microvasculature in human skin”, J. Biomed Opt., 16(2), 026004 (2011). 

[20] L.V. Wang and S. Hu, “Photoacoustic Tomography: In Vivo Imaging from Organelles to Organs”, 

Science, 335(6075), 1458-62 (2012). 

[21] Safa O. Kasap ,“Optoelectronics & Photonics:Principles & Practices”, Pearson; 2nd edition 

(November 6, 2013) 

[22] C. Zhang, K. Maslov, and L.V. Wang, “Subwavelength‐resolution label‐free photoacoustic 

microscopy of optical absorption in vivo”, Opt Letters, 35(19), 3195–3197 (2010). 

[23] J. Yao, and L.V. Wang, “Photoacoustic microscopy,” Laser Photonics Rev., 7, 758-778 (2013).  

[24] S. Avtzi, G.J. Tserevelakis, M.K. Tsilimbaris, G. Zacharakis “Delineating the anatomy of the ciliary 

body using hybrid optical and photoacoustic imaging”, J. of Biomedical Optics, 22(6), 060501 (2017). 

[25] S. Kellnberger, D. Soliman, G.J. Tserevelakis, et al., “Optoacoustic microscopy at multiple discrete 

frequencies,” Light Sci Appl 7, 109 (2018). 

[26] G. Langer, B. Buchegger, J. Jacak, T.A. Klar, and T. Berer, “Frequency domain photoacoustic and 

fluorescence microscopy,” Biomed Opt Express. 7(7), 2692-702 (2016). 

 

 


