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Από την παρουσίασή τους από την Essilor το 1959, οι
πολυεστιακοί φακοί έχουν τύχει παγκόσµιας αποδοχής ως οι
πλέον κατάλληλοι φακοί για την πρεσβυωπία. Επειδή
παρέχουν καθαρή, άνετη, φυσιολογική όραση σε όλες τις
αποστάσεις έχουν σταδιακά αντικαταστήσει τους
διπλεστιακούς φακούς και χρησιµοποιούνται ολοένα και
περισσότερο έναντι των φακών µονής όρασης για κοντά.

Σήµερα, ένα στα τέσσερα άτοµα είναι πρεσβύωπας σε
παγκόσµια κλίµακα, δηλαδή περίπου 1,5 δισεκατοµµύρια
άτοµα. Λιγότεροι από τους µισούς πρεσβύωπες φέρουν
διόρθωση, και από αυτούς περίπου το 25% φορούν
πολυεστιακούς φακούς, λιγότεροι από 25% διπλεστιακούς και
περίπου 50% µονοεστιακούς φακούς. Παρότι η ακριβής
κατανοµή ποικίλει από χώρα σε χώρα, η χρήση των
πολυεστιακών φακών φαίνεται να αυξάνει παντού.

Με την αναµενόµενη αύξηση του πληθυσµού, ειδικά µεταξύ
των ηλικιωµένων, οι πρεσβύωπες θα γίνουν όλο και
πολυπληθέστεροι µέσα στα επόµενα χρόνια. Η αγορά των
διορθωτικών φακών πρεσβυωπίας θα συνεχίζει να αυξάνεται
και είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσει η αντικατάσταση των
διπλεστιακών και µονοεστιακών φακών από πολυεστιακούς.
Το µέλλον για τους πολυεστιακούς φακούς συνεχίζει να είναι
καλό.

Το παρόν τεύχος της σειράς Οφθαλµικών Οπτικών της Essilor
εξετάζει τις τεχνικές ιδέες και την φυσιολογία που βρίσκονται
πίσω από τους πολυεστιακούς φακούς, από την πρώτη τους
εµφάνιση έως τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις.

Σχήμα 1: Πρεσβύωπες: ένας αυξανόµενος πληθυσµός

Εισαγωγή
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Ένας πολυεστιακός φακός είναι ένας φακός που η ισχύς του
αυξάνει συνεχώς από πάνω προς τα κάτω, µεταξύ µιας
ανώτερης ζώνης σχεδιασµένης για την µακρινή όραση και µιας
κατώτερης ζώνης σχεδιασµένης για την κοντινή όραση. Η
αύξηση της ισχύος επιτυγχάνεται από µια συνεχή αλλαγή στην
κυρτότητα της µιας ή αµφοτέρων των επιφανειών του φακού.
Θα εξετάσουµε το πώς συµβαίνει αυτό συγκρίνοντας το
σχεδιασµό µε έναν φακό µονής όρασης και έναν διπλεστιακό.

Η κυρτή επιφάνεια του µονοεστιακού φακού διαβάσµατος
αποτελείται από µια και µοναδική σφαίρα ενδεδειγµένης
ακτίνας, που παρέχει, σε συνδυασµό µε την οπίσθια
επιφάνεια, διόρθωση µόνο για την κοντινή όραση (Σχήµα 2α).
Επειδή ο φακός εστιάζει για κοντά, όταν ο χρήστης προσπαθεί
να δει µακριά, η όραση θολώνει. Επιπλέον, δεν υπάρχει καµιά
συγκεκριµένη διόρθωση για την ενδιάµεση όραση που το
άτοµο θα µπορούσε να πετύχει αν υπήρχε επαρκής
προσαρµογή (Σχήµα 3α).

Σε ένα διπλεστιακό φακό, µια σφαίρα µακρινής όρασης
τοποθετείται επάνω από µια σφαίρα κοντινής όρασης και
ενώνεται άµεσα µε τρόπο που δηµιουργεί µια ορατή
διαχωριστική γραµµή (Σχήµα 2β). Παρατηρήστε στο Σχήµα
3β, που παρουσιάζει έναν διοπτροφόρο του οποίου το εύρος
προσαρµογής είναι 1.50 D και στον οποίο έχει δοθεί ένα
addition για κοντά 2.00 D, ότι υπάρχει ένα κενό στο ενδιάµεσο
οπτικό πεδίο που έχει µήκος εκτάσεως χεριού, δηλ. µεταξύ 50
εκ. και 67 εκ.

Σε ένα πολυεστιακό φακό η κυρτότητα αυξάνει µ’ ένα
προκαθορισµένο ρυθµό µεταξύ των τµηµάτων για µακριά και
κοντά παρέχοντας καθαρή όραση σε όλες τις ενδιάµεσες
αποστάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται από µια διαδοχή αδιάλειπτων
οριζοντίων καµπύλων µεταξύ των περιοχών για µακριά και
κοντά, δίχως ορατό διαχωρισµό, έτσι ώστε η ισχύς του φακού
να αυξάνει οµαλά από τη µακρινή ζώνη στο άνω µέρος του
φακού διαµέσου µιας ενδιάµεσης ζώνης, στη κοντινή ζώνη στο
κάτω µέρος του φακού (Σχήµα 2γ). Ο χρήστης επωφελείται
από τη συνεχή καθαρή όραση από µακριά έως κοντά (Σχήµα
3γ).

A Ο Βασικός σχεδιασµός των Πολυεστιακών φακών

Σχήμα 2α: Μονοεστιακός

Σχήμα 2β: ∆ιπλεστιακός

Σχήμα 2γ: Πολυεστιακός

Σχήμα 3α: µε µονοεστιακό φακό ισχύος + 2.00 D

Σχήμα 3β: µε διπλεστιακό φακός και addition 2.00 D

Σχήμα 3γ: µε πολυεστιακό φακός και addition 2.00 D

των πολυεστιακών φακών
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Rys. 2a: Soczewka jednoogniskowa.

Rys. 3: Soczewka jednoogniskowa o mocy + 2.00.
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Σε σύγκριση µε τους φακούς µονής όρασης και τους
διπλεστιακούς, οι πολυεστιακοί φακοί προσφέρουν στον
πρεσβύωπα τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:

Συνεχή όραση από μακριά έως κοντά: οι φακοί µονής
όρασης προσφέρουν ένα πεδίο καθαρής όρασης µόνο στην
κοντινή περιοχή ενώ οι διπλεστιακοί σχεδιασµοί, µε την
απότοµη αλλαγή της ισχύος τους, δηµιουργούν δυο πεδία, ένα
για µακρινή και ένα για κοντά.

Άνετη όραση για όλες τις ενδιάμεσες αποστάσεις (50 εκ.
έως 1.5µ) επειδή ο πολυεστιακός φακός είναι ο µοναδικός
σχεδιασµός που έχει ζώνες ειδικά σχεδιασµένες για τις
αποστάσεις αυτές. Στα πρώτα στάδια της πρεσβυωπίας (addition
µικρότερο του 1.50 D), τα άτοµα τα οποία φορούν φακούς µονής
όρασης και διπλεστιακούς µπορούν να συνεχίζουν να έχουν
καθαρή όραση στις αποστάσεις αυτές. Ένα χαµηλό addition για
το διάβασµα, µαζί µε το υπόλοιπο εύρος της προσαρµογής, τους
παρέχει τη δυνατότητα καθαρής όρασης στα πλαίσια του πεδίου
αυτού. Από την άλλη πλευρά, στα µετέπειτα στάδια της
πρεσβυωπίας (addition πέραν των 2.00 D), η καθαρή ενδιάµεση
όραση δεν είναι πλέον δυνατή επειδή το υπόλοιπο εύρος της
προσαρµογής είναι πολύ µικρό, και το addition για διάβασµα
πολύ µεγάλο, ώστε να παρέχει καθαρή όραση στις αποστάσεις
αυτές. Μόνο οι πολυεστιακοί φακοί επιτρέπουν άνετη όραση σε
όλες τις ενδιάµεσες αποστάσεις.

Συνεχής υποστήριξη για προσαρμογή προσαρµοσµένη για
όλες τις αποστάσεις: µε έναν πολυεστιακό φακό το µάτι µπορεί
να βρει µια περιοχή στην προοδευτική ζώνη όπου ισχύς είναι η
σωστή για την συγκεκριµένη απόσταση όρασης. Στην
περίπτωση του µονοεστιακού φακού διαβάσµατος, η όραση
είναι δυνατή µόνο για κοντά. Με τον διπλεστιακό φακό το µάτι
θα πρέπει να αυξήσει και στη συνέχεια να χαλαρώσει την
προσαρµοστική του προσπάθεια καθώς περνά από την
ενδιάµεση ζώνη.

Η συνεχής χωρική αντίληψη επιτυγχάνεται από την
προοδευτική αλλαγή της ισχύς του φακού. Οι µονοεστιακοί
φακοί δεν παρέχουν πραγµατική χωρική αντίληψη επειδή
περιορίζουν την όραση µόνο στο κοντινό πεδίο. Οι διπλεστιακοί
χωρίζουν το πεδίο στα δυο ενώ αλλάζουν την αντίληψη καθώς οι
οριζόντιες και οι κάθετες γραµµές εµφανίζονται διακεκοµµένες
και παράγουν µια µεταπήδηση της εικόνας στη διαχωριστική
γραµµή µεταξύ των µακρινών και κοντινών περιοχών.

Περιορισμοί των πολυεστιακών φακών:
Παρότι οι πολυεστιακοί φακοί έχουν πολλά πλεονεκτήµατα,
έχουν επίσης ορισµένους περιορισµούς. Στην πραγµατικότητα,
λόγω των νόµων της φυσικής, οι οπτικές εκτροπές εγείρονται ως
αποτέλεσµα της αναγκαίας διακύµανσης της ισχύος κατά µήκος
της επιφάνειας του φακού. Για το λόγο αυτό όλοι οι
πολυεστιακοί φακοί έχουν ανεπιθύµητες αλλαγές της σφαιρικής
και κυλινδρικής ισχύος στις πλάγιες περιοχές. Η τέχνη του
σχεδιαστή έγκειται στο να διαχειριστεί και να ελέγξει τις
εκτροπές αυτές µε κάθε δυνατό τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τη
φυσιολογία της όρασης και τη χρήση όλων των διαθέσιµων
µέσων σχεδιασµού και υπολογισµού φακών.

Αυτή σχετίζεται µε όλες τις ζώνες του φακού που
χρησιµοποιούνται από τα µάτια για καθήκοντα που απαιτούν
λεπτοµερή διάκριση. Οι ζώνες αυτές θα πρέπει να παρέχουν
εικόνες υψηλής ποιότητας.

Προσαρμογή, θέση και κίνηση των ματιών:
Οι φυσιολογικές θέσεις του σώµατος και της κεφαλής του
χρήστη καθορίζουν την κάθετη περιστροφή του µατιού για την
µακρινή και την κοντινή όραση, και συνεπώς, το βέλτιστο
προοδευτικό κανάλι για το φακό. Επιπλέον, ο συντονισµός
των κινήσεων σώµατος, κεφαλής και µατιών, σε σχέση µε την
τοποθεσία του αντικειµένου στο οπτικό πεδίο, ορίζει την τιµή
ισχύος που απαιτείται σε κάθε σηµείο του καναλιού.

Κινήσεις ματιού και κεφαλής:
Παροµοίως, ο φυσιολογικός συντονισµός των οριζόντιων
κινήσεων µατιού και κεφαλής καθορίζει το πεδίο του
βλέµµατος σε φυσιολογικές καταστάσεις και ορίζει το πλάτος
της ζώνης του φακού που κανονικά χρησιµοποιείται για τη
βοθριακή όραση (συνήθως λιγότερο από 15 °).

Οπτική οξύτητα:
Για τη µεγιστοποίηση της οπτικής οξύτητας του χρήστη στην
κεντρική περιοχή του φακού οι ανεπιθύµητες εκτροπές θα
πρέπει να συγκρατηθούν στο ελάχιστο και να ωθηθούν στα
περιφερικά τµήµατα του φακού.
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B Πλεονεκτήµατα των Πολυεστιακών φακών

Σχήμα 4: Όραση σε ενδιάµεσες αποστάσεις

α) η µακρινή ζώνη ενός
διπλεστιακού φακού.

β) η κοντινή ζώνη ενός
διπλεστιακού φακού.

γ) η ενδιάµεση ζώνη ενός
πολυεστιακού φακού.

Οι πολυεστιακοί φακοί δε θα πρέπει µόνο να αποκαταστήσουν την ικανότητα της καθαρής όρασης σε όλες τις αποστάσεις, αλλά
επίσης, δεν θα πρέπει να διαταράσσουν τη φυσιολογική σχέση ανάµεσα στη βοθριακή (κεντρική), περιφερική και διόφθαλµη όραση.

A Βοθριακή όραση

Σχήμα 5: Ανάπτυξη της ισχύος σε σχέση µε την απόσταση
όρασης, τη θέση κεφαλής και των κινήσεων του µατιού.

Σχήμα 6: Συντονισµός των οριζόντιων κινήσεων µατι-
ού/κεφαλής και του εύρους πεδίου όρασης.
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Σε σύγκριση µε τους φακούς µονής όρασης και τους
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Αυτή αναφέρεται στην οπτική αντίληψη που παρέχεται από
την περιφέρεια του αµφιβληστροειδούς χιτώνα. Στην όραση
εκτός του κεντρικού βοθρίου, οι χρήστες δεν βλέπουν τα
αντικείµενα καθαρά αλλά τα εντοπίζουν στο χώρο,
αντιλαµβάνονται το σχήµα τους και ανιχνεύουν την κίνηση
τους. Αυτό συµβαίνει κυρίως διαµέσου των περιφερικών
ζωνών του φακού.

Αντίληψη χώρου και μορφής:
Η αντίληψη του χώρου και της µορφής παρέχεται από την
περιφέρεια του αµφιβληστροειδούς χιτώνα και επηρεάζεται
άµεσα από την κατανοµή του πρίσµατος στην επιφάνεια του
πολυεστιακού φακού. Ανάλογα από τον προσανατολισµό και
το µέγεθος αυτών των πρισµατικών επιδράσεων η πρόοδος της

ισχύος εισάγει ελαφρές παραµορφώσεις των οριζόντιων και
κάθετων γραµµών και µε τον τρόπο αυτό αλλάζει την οπτική
άνεση του χρήστη.

Αντίληψη της κίνησης:
Η κίνηση γίνεται αντιληπτή από την ολότητα του
αµφιβληστροειδούς χιτώνα, που είναι σχεδόν οµοιόµορφα
ευαίσθητη στο χαρακτηριστικό αυτό. Και εδώ επίσης, η
παραλλαγή των πρισµατικών επιδράσεων παίζει ένα ρόλο
στην άνεση του χρήστη καθώς η διαµόρφωση θα πρέπει να
είναι αργή και οµαλή καθ' όλη την έκταση του φακού για την
εξασφάλιση µιας άνετης δυναµικής όρασης.

B Περιφερική όραση

Σχήμα 7: Αντίληψη µορφής και κίνησης διαµέσου ενός πολυεστιακού φακού.

Η διόφθαλµη όραση περιλαµβάνει ταυτόχρονη αντίληψη,
συγχώνευση των εικόνων και την στερεοσκοπική αίσθηση. Με
ένα πολυεστιακό φακό το κριτήριο για καλή διόφθαλµη όραση
είναι η δυνατότητα φυσιολογικής συγχώνευσης των εικόνων
και αντίληψης από τα δυο µάτια.

Κινητήρια συγχώνευση:
Τα µάτια φυσιολογικά συγκλίνουν όταν το βλέµµα κατεβαίνει
για τις ανάγκες της κοντινής όρασης. Η πρόοδος της ισχύος θα
πρέπει να τοποθετείται στο φακό έτσι ώστε να ακολουθεί τη
συγκλίνουσα πορεία του µατιού προς τα κάτω σε ρινική
κατεύθυνση. Για διευκόλυνση της κινητήριας συγχώνευσης, σε
όλες τις κατευθύνσεις του βλέµµατος αµφότεροι, ο δεξιός και
ο αριστερός φακός, θα πρέπει να ασκούν περίπου ίσες
πρισµατικές επιδράσεις στην κάθε πλευρά του πολυεστιακού
καναλιού.

Αισθητήρια συγχώνευση:
Για την εξασφάλιση της αισθητήριας συγχώνευσης οι εικόνες
του αµφιβληστροειδούς που σχηµατίζονται στο κάθε µάτι θα
πρέπει να είναι παρόµοιες σε όλες τις διευθύνσεις του
βλέµµατος. Για το σκοπό αυτό, η ισχύς και ο αστιγµατισµός
που εντοπίζονται στις αντίστοιχες περιοχές του δεξιού και του
αριστερού φακού θα πρέπει να είναι περίπου ισόποσα για όλες
τις διευθύνσεις του βλέµµατος. Η ιδέα της ασυµµετρίας της
προοδευτικής επιφάνειας είναι για το σκοπό αυτό πολύ
σηµαντική. Ο φακός θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος µε µια
συµµετρία κατά µήκος των οριζόντιων γραµµών, εκατέρωθεν
του λοξού πολυεστιακού καναλιού, έτσι ώστε να διατηρεί
περίπου την ίδια εικόνα για το κάθε µάτι κατά τη διάρκεια της
πλάγιας στροφής των µατιών γύρω από τα ενδιάµεσα και
κοντινά πεδία.

C ∆ιόφθαλµη όραση

Σχήμα 8: ∆ιόφθαλµη όραση µε πολυεστιακούς φακούς.
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Τα φυσιολογικά κριτήρια για τους πολυεστιακούς φακούς θα µπορούσαν να οριστούν µε τη χρήση δυο διαφορετικών προσεγγίσεων:
- είτε λαµβάνοντας υπόψη τις µέσες οπτικές απαιτήσεις ενός µεγάλου αριθµού πρεσβυώπων ώστε να επιτευχθεί ένας «παγκόσµιος»
πολυεστιακός σχεδιασµός,
- ή µε την προσπάθεια υπογράµµισης των συγκεκριµένων αναγκών του χρήστη για την επίτευξη ενός «εξατοµικευµένου»
σχεδιασµού.
Αυτές οι αντίθετες αλλά συµπληρωµατικές προσεγγίσεις είναι οι πηγές δυο µείζονων κατηγοριών πολυεστιακών σχεδιασµών που
είναι διαθέσιµοι σήµερα, πολυεστιακός για «παγκόσµια» χρήση και «εξατοµικευµένος» πολυεστιακός.
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ένα πολυεστιακό φακό το κριτήριο για καλή διόφθαλµη όραση
είναι η δυνατότητα φυσιολογικής συγχώνευσης των εικόνων
και αντίληψης από τα δυο µάτια.

Κινητήρια συγχώνευση:
Τα µάτια φυσιολογικά συγκλίνουν όταν το βλέµµα κατεβαίνει
για τις ανάγκες της κοντινής όρασης. Η πρόοδος της ισχύος θα
πρέπει να τοποθετείται στο φακό έτσι ώστε να ακολουθεί τη
συγκλίνουσα πορεία του µατιού προς τα κάτω σε ρινική
κατεύθυνση. Για διευκόλυνση της κινητήριας συγχώνευσης, σε
όλες τις κατευθύνσεις του βλέµµατος αµφότεροι, ο δεξιός και
ο αριστερός φακός, θα πρέπει να ασκούν περίπου ίσες
πρισµατικές επιδράσεις στην κάθε πλευρά του πολυεστιακού
καναλιού.

Αισθητήρια συγχώνευση:
Για την εξασφάλιση της αισθητήριας συγχώνευσης οι εικόνες
του αµφιβληστροειδούς που σχηµατίζονται στο κάθε µάτι θα
πρέπει να είναι παρόµοιες σε όλες τις διευθύνσεις του
βλέµµατος. Για το σκοπό αυτό, η ισχύς και ο αστιγµατισµός
που εντοπίζονται στις αντίστοιχες περιοχές του δεξιού και του
αριστερού φακού θα πρέπει να είναι περίπου ισόποσα για όλες
τις διευθύνσεις του βλέµµατος. Η ιδέα της ασυµµετρίας της
προοδευτικής επιφάνειας είναι για το σκοπό αυτό πολύ
σηµαντική. Ο φακός θα πρέπει να είναι σχεδιασµένος µε µια
συµµετρία κατά µήκος των οριζόντιων γραµµών, εκατέρωθεν
του λοξού πολυεστιακού καναλιού, έτσι ώστε να διατηρεί
περίπου την ίδια εικόνα για το κάθε µάτι κατά τη διάρκεια της
πλάγιας στροφής των µατιών γύρω από τα ενδιάµεσα και
κοντινά πεδία.

C ∆ιόφθαλµη όραση

Σχήμα 8: ∆ιόφθαλµη όραση µε πολυεστιακούς φακούς.
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Τα φυσιολογικά κριτήρια για τους πολυεστιακούς φακούς θα µπορούσαν να οριστούν µε τη χρήση δυο διαφορετικών προσεγγίσεων:
- είτε λαµβάνοντας υπόψη τις µέσες οπτικές απαιτήσεις ενός µεγάλου αριθµού πρεσβυώπων ώστε να επιτευχθεί ένας «παγκόσµιος»
πολυεστιακός σχεδιασµός,
- ή µε την προσπάθεια υπογράµµισης των συγκεκριµένων αναγκών του χρήστη για την επίτευξη ενός «εξατοµικευµένου»
σχεδιασµού.
Αυτές οι αντίθετες αλλά συµπληρωµατικές προσεγγίσεις είναι οι πηγές δυο µείζονων κατηγοριών πολυεστιακών σχεδιασµών που
είναι διαθέσιµοι σήµερα, πολυεστιακός για «παγκόσµια» χρήση και «εξατοµικευµένος» πολυεστιακός.
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1) Ο οφθαλμικός φακός ως ένα οπτικό σύστημα

Ένας οφθαλµικός φακός είναι ένα οπτικό σύστηµα σχεδιασµένο
για τον σχηµατισµό ειδώλων των αντικειµένων στο απώτερο
σηµείο της σφαίρας του µατιού. Αυτή η φανταστική σφαίρα είναι
συναρµοσµένη µε τον αµφιβληστροειδή χιτώνα του µη-
προσαρµοσµένου µατιού καθώς περιστρέφεται γύρω από το
πεδίο. Αντί να είναι καθαρή, η εικόνα ενός αντικειµένου που
σχηµατίζεται στη σφαίρα αυτή είναι συνήθως θολή ως
αποτέλεσµα ποικίλων εκτροπών του φακού. Για τη µέτρηση της

ποιότητας της εικόνας οποιουδήποτε αντικειµένου, ο σχεδιαστής
ανιχνεύει µια δέσµη επιλεγµένων ακτινών που εισέρχονται στην
κόρη του µατιού αφού πρώτα περάσουν µέσα από το φακό, και
υπολογίζει τις τοµές τους µε το ακραίο σηµείο της σφαίρας του
µατιού. Η ποιότητα της εικόνας προσδιορίζεται από τη διάµετρο
του θολού στίγµατος που σχηµατίζεται στη σφαίρα αυτή. Οι
σχεδιαστές φακών προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα της
εικόνας ελέγχοντας τις οπτικές εκτροπές του φακού µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στη συνέχεια, οι σχεδιαστές εξετάζουν την ποιότητα της εικόνας
που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή χιτώνα. Για να το

πετύχουν αυτό θα πρέπει να παράγουν ένα οπτικό µοντέλο τα
χαρακτηριστικά του οποίου θα πρέπει να προσοµοιώνονται µε
τους φακούς των γυαλιών πρόσθετα στο µάτι. Παρότι οι
παράµετροι των φακών µπορεί να είναι µε ακρίβεια γνωστοί,
αυτοί του µατιού είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Είναι
αναγκαία η γνώση της ισχύος του κερατοειδούς χιτώνα και του
κρυσταλλοειδούς φακού, των σχετικών τους θέσεων (το βάθος
των θαλάµων και το µήκος του µατιού) και των δεικτών διάθλασης
των διαφόρων διαφανών µέσων που διαθέτει το ανθρώπινο µάτι.
Ο µέσος όρος των δεδοµένων χρησιµοποιείται για τη λήψη των
λεπτοµερειών για το µέσο µοντέλο µατιού. Η θέση και η κλίση του
φακού µπροστά από το µάτι θα πρέπει επίσης να
συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό, καθώς και πληροφορίες
όπως η απόσταση vertex και οι παντοσκοπικές και πρόσθιες
δίεδρες γωνίες (κλίση µετώπης). Όταν όλες οι πληροφορίες γίνουν
γνωστές, το οπτικό σύστηµα που αποτελείται τόσο από το φακό
των γυαλιών όσο και από το µάτι µπορούν να αναλυθούν για τη
λήψη των οπτικών τους χαρακτηριστικών.

3.Ο Σχεδιασµός

A Οι Αρχές σχεδιασµού των πολυεστιακών φακών

Σχήμα 9: Σχηµατισµός εικόνας στην ακραία σφαίρα.

Σχήμα 11: Μοντέλο µατιού + φακού.
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2) Τεχνολογία μετώπου κύματος:

Η τεχνική αυτή αναλύει τις κυµατικές επιφάνειες του φωτός
που περνούν διαµέσου του φακού. Η βασική αρχή, για κάθε
κατεύθυνση του βλέµµατος, είναι η λήψη του πλέον δυνατού
κανονικού κυµατικού σχήµατος, πριν την είσοδο της δέσµης
στην κόρη του µατιού. Πρακτικά, η κυµατική επιφάνεια
αναλύεται στο άθροισµα των στοιχειωδών κυµάτων, το πρώτο
από τα οποία είναι η συνταγή του χρήστη ενώ οι ακόλουθοι
όροι αντιπροσωπεύουν τις οπτικές εκτροπές (βλέπε Σχήµα 12).
Στη συνέχεια το σχήµα των επιφανειών του φακού
τροποποιείται ώστε να ελέγχει και να ελαχιστοποιεί τις
εκτροπές αυτές σύµφωνα µε τις οπτικές απαιτήσεις του χρήστη.
Η τεχνολογία αυτή έχει εφαρµοστεί για πρώτη φορά στο
σχεδιασµό του φακού “Varilux Physio” (αναφέρεται στη
συνέχεια).

3) Λογισμικό βελτιστοποίησης και Συντελεστής Αξίας

Οι σχεδιαστές φακών δεν µπορούν να δηµιουργήσουν
βελτιστοποιηµένα οπτικά συστήµατα σε µια µόνο φάση. Αντ’
αυτού οι περισσότεροι σχεδιαστές χρησιµοποιούν µια
επαναληπτική διαδικασία χρησιµοποιώντας λογισµικό
βελτιστοποίησης. Στη διαδικασία αυτή, ο σχεδιαστής ορίζει ένα
αρχικό οπτικό σύστηµα και ένα «Συντελεστή Αξίας» που
χρησιµοποιείται για τη βαθµολόγηση της εν γένει απόδοσης του
οπτικού συστήµατος. Μετά τη βαθµολόγηση του αρχικού
οπτικού συστήµατος, το λογισµικό βελτιστοποίησης υπολογίζει
εκ νέου τις παραµέτρους του αναβαθµισµένου συστήµατος. Η
διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι την επίτευξη ενός
τελικού βελτιστοποιηµένου οπτικού συστήµατος.
Ο Συντελεστής Αξίας εκτιµά, έναν αριθµό σηµείων του φακού.
Για κάθε σηµείο, µια τιµή στόχος και ένα συγκεκριµένο βάρος
αποδίδονται σε κάθε οπτικό χαρακτηριστικό, ισχύς,
αστιγµατισµός, πρισµατικά στοιχεία και οι µεταβολές τους. Ο
Συντελεστής Αξίας που υπολογίζεται σε κάθε σηµείο είναι το
υπολογισµένο άθροισµα των δευτεροβάθµιων διαφορών
ανάµεσα στα καθορισµένα οπτικά χαρακτηριστικά, Tj και τα
πραγµατικά χαρακτηριστικά Aj του συστήµατος.
Στην συνέχεια η εν γένει απόδοση του φακού εκτιµάται από το
υπολογισµένο άθροισµα των εκάστοτε τιµών Συντελεστή Αξίας
σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:

Όπου:
Pi βάρος για το σηµείο i
Wj βάρος για το οπτικό χαρακτηριστικό j
Tj στόχος για το οπτικό χαρακτηριστικό j
Aj τρέχουσα τιµή για το οπτικό χαρακτηριστικό j

H ιδέα του συντελεστή αξίας είναι µια κλασική µέθοδος που
χρησιµοποιείται στη διαχείριση µεγάλου αριθµού µερικώς
ασύµβατων περιορισµών. Ο συντελεστής αξίας που
εφαρµόζεται στους οφθαλµικούς φακούς συνδέει τις
φυσιολογικές απαιτήσεις µε τους υπολογισµούς των φακών.

α) Μέτωπο κύµατος

β) ∆ιαχωρισµός του µετώπου κύµατος

Σχήμα 12: Τεχνολογία µετώπου κύµατος.

των πολυεστιακών φακών

�Pi.�wj.(Tj _ Aj)2
i=m

i=1

j=n

j=1

Σχήμα 10: Υπολογισµός των χαρακτηριστικών
της εικόνας του αµφιβληστροειδούς.

∆έσµη προσπιπτουσών ακτίνων

Σηµειακό αντικείµενο

Σηµειακή εικόνα

∆ιάθλαση των ακτίνων σε µονή επιφάνεια

Προφίλ του µετώπου κύµατος
το οποίο σχηµατίζει την εικόνα

∆ιάγραµµα σηµείων εικόνας
Πρίσµα Πρίσµα

Αστιγµατισµός Αστιγµατισµός

∆ευτερεύον
αστιγµατισµός

∆ευτερεύον
αστιγµατισµός

Σφαιρική
εκτροπή

Σφαιρικό σφάλµα

Trefoil Trefoil

Tetrafoil Tetrafoil

Κάθετη κόµη Οριζόντια κόµη

Συντελεστής Αξίας
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προσαρµοσµένου µατιού καθώς περιστρέφεται γύρω από το
πεδίο. Αντί να είναι καθαρή, η εικόνα ενός αντικειµένου που
σχηµατίζεται στη σφαίρα αυτή είναι συνήθως θολή ως
αποτέλεσµα ποικίλων εκτροπών του φακού. Για τη µέτρηση της
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ανιχνεύει µια δέσµη επιλεγµένων ακτινών που εισέρχονται στην
κόρη του µατιού αφού πρώτα περάσουν µέσα από το φακό, και
υπολογίζει τις τοµές τους µε το ακραίο σηµείο της σφαίρας του
µατιού. Η ποιότητα της εικόνας προσδιορίζεται από τη διάµετρο
του θολού στίγµατος που σχηµατίζεται στη σφαίρα αυτή. Οι
σχεδιαστές φακών προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα της
εικόνας ελέγχοντας τις οπτικές εκτροπές του φακού µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στη συνέχεια, οι σχεδιαστές εξετάζουν την ποιότητα της εικόνας
που σχηµατίζεται στον αµφιβληστροειδή χιτώνα. Για να το

πετύχουν αυτό θα πρέπει να παράγουν ένα οπτικό µοντέλο τα
χαρακτηριστικά του οποίου θα πρέπει να προσοµοιώνονται µε
τους φακούς των γυαλιών πρόσθετα στο µάτι. Παρότι οι
παράµετροι των φακών µπορεί να είναι µε ακρίβεια γνωστοί,
αυτοί του µατιού είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Είναι
αναγκαία η γνώση της ισχύος του κερατοειδούς χιτώνα και του
κρυσταλλοειδούς φακού, των σχετικών τους θέσεων (το βάθος
των θαλάµων και το µήκος του µατιού) και των δεικτών διάθλασης
των διαφόρων διαφανών µέσων που διαθέτει το ανθρώπινο µάτι.
Ο µέσος όρος των δεδοµένων χρησιµοποιείται για τη λήψη των
λεπτοµερειών για το µέσο µοντέλο µατιού. Η θέση και η κλίση του
φακού µπροστά από το µάτι θα πρέπει επίσης να
συµπεριλαµβάνεται στον υπολογισµό, καθώς και πληροφορίες
όπως η απόσταση vertex και οι παντοσκοπικές και πρόσθιες
δίεδρες γωνίες (κλίση µετώπης). Όταν όλες οι πληροφορίες γίνουν
γνωστές, το οπτικό σύστηµα που αποτελείται τόσο από το φακό
των γυαλιών όσο και από το µάτι µπορούν να αναλυθούν για τη
λήψη των οπτικών τους χαρακτηριστικών.
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Η τεχνική αυτή αναλύει τις κυµατικές επιφάνειες του φωτός
που περνούν διαµέσου του φακού. Η βασική αρχή, για κάθε
κατεύθυνση του βλέµµατος, είναι η λήψη του πλέον δυνατού
κανονικού κυµατικού σχήµατος, πριν την είσοδο της δέσµης
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τροποποιείται ώστε να ελέγχει και να ελαχιστοποιεί τις
εκτροπές αυτές σύµφωνα µε τις οπτικές απαιτήσεις του χρήστη.
Η τεχνολογία αυτή έχει εφαρµοστεί για πρώτη φορά στο
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φυσιολογικές απαιτήσεις µε τους υπολογισµούς των φακών.

α) Μέτωπο κύµατος

β) ∆ιαχωρισµός του µετώπου κύµατος

Σχήμα 12: Τεχνολογία µετώπου κύµατος.
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Σχήμα 10: Υπολογισµός των χαρακτηριστικών
της εικόνας του αµφιβληστροειδούς.
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1) Ειδικές οπτικές απαιτήσεις ενός πολυεστιακού φακού

Τα οπτικά χαρακτηριστικά ενός πολυεστιακού φακού
ορίζονται από την οπτική φυσιολογία και τη συµπεριφορά
στάσης του χρήστη, όπως αυτά καθορίζονται από κλινικά
πειράµατα. Θα µπορούσαν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες:
- χαρακτηριστικά που θα πρέπει να σέβονται αυστηρά τις
καθορισµένες τιµές
- χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διατηρούνται κάτω από
δοσµένα όρια.

a) Απαιτήσεις προόδου ισχύος
Η πρωταρχική λειτουργία ενός πολυεστιακού φακού είναι να
αποκαταστήσει την κοντινή και ενδιάµεση όραση ενώ θα
διατηρεί καθαρή τη µακρινή. Οι σχεδιαστές φακών θα πρέπει
να σέβονται τις δυνάµεις της µακρινής και κοντινής όρασης
αλλά να διαθέτουν τη δυνατότητα περισσότερης ελευθερίας
στον ορισµό της προόδου, ειδικά:
- Την κάθετη οριοθέτηση της περιοχής κοντινής όρασης:
φυσιολογικές θεωρήσεις όπως είναι η κινητικότητα των έξω-
βολβικών µυών, ή, το περιορισµένο πεδίο της διόφθαλµης
συγχώνευσης στην κάτω βλεµµατική θέση, απαιτούν υψηλή
τοποθέτηση της περιοχής κοντινής όρασης του φακού. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας βραχείας προοδευτικής ισχύος
που, δυστυχώς, συνήθως έχει ως αποτέλεσµα άµεσες ποικίλες
περιφερικές εκτροπές. Ένας καλός συµβιβασµός θα ήταν ο
εντοπισµός της ζώνης κοντινής όρασης σε µια γωνία
βλέµµατος προς τα κάτω κατά περίπου 25°.
- Το προφίλ της προόδου ισχύος: µια κατάλληλη προοδευτική
ισχύς κατά µήκος της µεσηµβρινής γραµµής του φακού
παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανιχνεύσει το πεδίο του
αντικειµένου δίχως κουραστική κάθετη κίνηση της κεφαλής.
Αυτό επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό του σχήµατος του

πολυεστιακού καναλιού µε τον προσανατολισµό του κάθετου
χωρόπτερου που σχετίζεται µε τη φυσική κλίση του κοντινού
υλικού.
- Οριζόντια (πλάγια) τοποθεσία της κοντινής περιοχής
όρασης: µιας και το προφίλ της ισχύος έχει οριστεί, η
τοποθέτηση του στο φακό θα πρέπει να προσαρµοστεί στη
φυσική σύγκλιση των µατιών, την ισχύ του µακρινού πεδίου
και την τιµή του addition για το διάβασµα. Η φυσιολογική
σύγκλιση των οπτικών αξόνων όταν χαµηλώνει η κεφαλή για
µια µέση απόσταση διαβάσµατος ορίζει την προς τα έσω
εσωκέντρωση της κοντινής ζώνης. Επίσης, η οπτική οξύτητα
µειώνεται µε το πέρασµα του χρόνου και καθώς η πρεσβυωπία
αυξάνει, τα άτοµα τείνουν να κρατούν το υλικό ανάγνωσης
πλησιέστερα προς τα µάτια σε σύγκριση µε ό,τι έκαναν κατά
την πρώιµη πρεσβυωπία, έτσι ώστε να έχουν κάποια
µεγέθυνση της εικόνας που λαµβάνουν στον αµφιβληστροειδή
χιτώνα. Ως συνέπεια, η ζώνη κοντινής όρασης θα πρέπει να
εσωκεντρωθεί περισσότερο προς τα έσω µε αυξηµένο addition
για κοντά. Τέλος, oι πρισµατικές επιδράσεις του µακρινού
τµήµατος αλλάζουν τη θέση του κοντινού οπτικού σηµείου
έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερη εσωκέντρωση για τους
µύωπες και περισσότερη για τους υπερµέτρωπες.”

B Σχεδιασµός των πολυεστιακών φακών
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β) Απαιτήσεις οπτικής αντίληψης
Για την εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης της βοθριακής
όρασης, οι εκτροπές της εικόνας θα πρέπει να κρατούνται
στον χαµηλότερο δυνατό βαθµό στην επιφάνεια του φακού και
ειδικά στην περιοχή του µεσηµβρινού άξονα.
Στην περιοχή του κεντρικού φακού, προσοχή θα πρέπει να
επιδειχθεί για την εξισορρόπηση της ισχύος, του
αστιγµατισµού και των κάθετων πρισµατικών επιδράσεων
µεταξύ του δεξιού και του αριστερού µατιού για την
εξασφάλιση άνετης διόφθαλµης όρασης. Αυτό επιτυγχάνεται
από τον ασύµµετρο σχεδιασµό της προοδευτικής επιφάνειας
σε συνδυασµό µε την ενδεδειγµένη τοποθέτηση του
µεσηµβρινού άξονα.
Στην περιφέρεια του φακού, που χρησιµοποιείται πρωτίστως
στην έξω-βοθριακή όραση, οι περιορισµοί ποιότητας της
εικόνας είναι λιγότερο απαιτητικοί ενώ ο έλεγχος των
πρισµατικών επιδράσεων είναι ύψιστης σηµασίας. Η
αντίληψη της κίνησης είναι ένας κρίσιµος παράγοντας στην
εξέταση της περιφέρειας του φακού, όπου ο ρυθµός της
µεταβολής των υπολειµµατικών εκτροπών είναι περισσότερο
σηµαντική από την απόλυτη τιµή τους. Για την εξέταση των
επιδράσεων των οφθαλµικών φακών στην περιφερική όραση,
είναι αναγκαία η χρήση ενός διαφορετικού οφθαλµικού
µοντέλου από αυτό που χρησιµοποιείται για την απόδοση της
βοθριακής όρασης. Υποτίθεται πως το µάτι βρίσκεται σε µια
σταθερή θέση και κοιτάζει προς τα σηµεία τοµής των γραµµών
επάνω σε ένα πλέγµα, από όλα τα σηµεία του οποίου,
ανιχνεύονται ακτίνες διαµέσου των δυο επιφανειών του φακού
και του κέντρου της κόρης του µατιού προς τον
αµφιβληστροειδή. Εξετάζονται οι θέσεις των εικόνων του κάθε
σηµείου τοµής επάνω στον αµφιβληστροειδή. Αυτό παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε το τι συµβαίνει όταν ο διοπτροφόρος
κινεί το κεφάλι του, δηλαδή, την απόδοση του φακού σε
δυναµική όραση.

Όλες οι παραπάνω οπτικές απαιτήσεις εισάγονται στο
Συντελεστή Αξίας, και στη συνέχεια ενσωµατώνονται στο
λογισµικό βελτιστοποίησης σχεδιασµού του φακού.

α) Μοντέλο που χρησιµοποιείται για την κεντρική όραση: οι
ακτίνες προέρχονται από ένα σταθερό σηµείο και εστιάζονται
επάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα.

β) Μοντέλο που χρησιµοποιείται για την περιφερική όραση: οι
ακτίνες προέρχονται από κάθε σηµείο του χώρου του
αντικειµένου. Μελετάται κυρίως η θέση τους επάνω στον
αµφιβληστροειδή χιτώνα, παρά η ποιότητα τους.

γ) Συνδυασµός των δυο µοντέλων για κεντρική και περιφερική
όραση: ο σχεδιαστής θα πρέπει να διαχειριστεί τις δυο
επιδράσεις ταυτόχρονα.
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1) Ειδικές οπτικές απαιτήσεις ενός πολυεστιακού φακού
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ορίζονται από την οπτική φυσιολογία και τη συµπεριφορά
στάσης του χρήστη, όπως αυτά καθορίζονται από κλινικά
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αλλά να διαθέτουν τη δυνατότητα περισσότερης ελευθερίας
στον ορισµό της προόδου, ειδικά:
- Την κάθετη οριοθέτηση της περιοχής κοντινής όρασης:
φυσιολογικές θεωρήσεις όπως είναι η κινητικότητα των έξω-
βολβικών µυών, ή, το περιορισµένο πεδίο της διόφθαλµης
συγχώνευσης στην κάτω βλεµµατική θέση, απαιτούν υψηλή
τοποθέτηση της περιοχής κοντινής όρασης του φακού. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τη χρήση µιας βραχείας προοδευτικής ισχύος
που, δυστυχώς, συνήθως έχει ως αποτέλεσµα άµεσες ποικίλες
περιφερικές εκτροπές. Ένας καλός συµβιβασµός θα ήταν ο
εντοπισµός της ζώνης κοντινής όρασης σε µια γωνία
βλέµµατος προς τα κάτω κατά περίπου 25°.
- Το προφίλ της προόδου ισχύος: µια κατάλληλη προοδευτική
ισχύς κατά µήκος της µεσηµβρινής γραµµής του φακού
παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανιχνεύσει το πεδίο του
αντικειµένου δίχως κουραστική κάθετη κίνηση της κεφαλής.
Αυτό επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό του σχήµατος του

πολυεστιακού καναλιού µε τον προσανατολισµό του κάθετου
χωρόπτερου που σχετίζεται µε τη φυσική κλίση του κοντινού
υλικού.
- Οριζόντια (πλάγια) τοποθεσία της κοντινής περιοχής
όρασης: µιας και το προφίλ της ισχύος έχει οριστεί, η
τοποθέτηση του στο φακό θα πρέπει να προσαρµοστεί στη
φυσική σύγκλιση των µατιών, την ισχύ του µακρινού πεδίου
και την τιµή του addition για το διάβασµα. Η φυσιολογική
σύγκλιση των οπτικών αξόνων όταν χαµηλώνει η κεφαλή για
µια µέση απόσταση διαβάσµατος ορίζει την προς τα έσω
εσωκέντρωση της κοντινής ζώνης. Επίσης, η οπτική οξύτητα
µειώνεται µε το πέρασµα του χρόνου και καθώς η πρεσβυωπία
αυξάνει, τα άτοµα τείνουν να κρατούν το υλικό ανάγνωσης
πλησιέστερα προς τα µάτια σε σύγκριση µε ό,τι έκαναν κατά
την πρώιµη πρεσβυωπία, έτσι ώστε να έχουν κάποια
µεγέθυνση της εικόνας που λαµβάνουν στον αµφιβληστροειδή
χιτώνα. Ως συνέπεια, η ζώνη κοντινής όρασης θα πρέπει να
εσωκεντρωθεί περισσότερο προς τα έσω µε αυξηµένο addition
για κοντά. Τέλος, oι πρισµατικές επιδράσεις του µακρινού
τµήµατος αλλάζουν τη θέση του κοντινού οπτικού σηµείου
έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερη εσωκέντρωση για τους
µύωπες και περισσότερη για τους υπερµέτρωπες.”
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β) Απαιτήσεις οπτικής αντίληψης
Για την εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης της βοθριακής
όρασης, οι εκτροπές της εικόνας θα πρέπει να κρατούνται
στον χαµηλότερο δυνατό βαθµό στην επιφάνεια του φακού και
ειδικά στην περιοχή του µεσηµβρινού άξονα.
Στην περιοχή του κεντρικού φακού, προσοχή θα πρέπει να
επιδειχθεί για την εξισορρόπηση της ισχύος, του
αστιγµατισµού και των κάθετων πρισµατικών επιδράσεων
µεταξύ του δεξιού και του αριστερού µατιού για την
εξασφάλιση άνετης διόφθαλµης όρασης. Αυτό επιτυγχάνεται
από τον ασύµµετρο σχεδιασµό της προοδευτικής επιφάνειας
σε συνδυασµό µε την ενδεδειγµένη τοποθέτηση του
µεσηµβρινού άξονα.
Στην περιφέρεια του φακού, που χρησιµοποιείται πρωτίστως
στην έξω-βοθριακή όραση, οι περιορισµοί ποιότητας της
εικόνας είναι λιγότερο απαιτητικοί ενώ ο έλεγχος των
πρισµατικών επιδράσεων είναι ύψιστης σηµασίας. Η
αντίληψη της κίνησης είναι ένας κρίσιµος παράγοντας στην
εξέταση της περιφέρειας του φακού, όπου ο ρυθµός της
µεταβολής των υπολειµµατικών εκτροπών είναι περισσότερο
σηµαντική από την απόλυτη τιµή τους. Για την εξέταση των
επιδράσεων των οφθαλµικών φακών στην περιφερική όραση,
είναι αναγκαία η χρήση ενός διαφορετικού οφθαλµικού
µοντέλου από αυτό που χρησιµοποιείται για την απόδοση της
βοθριακής όρασης. Υποτίθεται πως το µάτι βρίσκεται σε µια
σταθερή θέση και κοιτάζει προς τα σηµεία τοµής των γραµµών
επάνω σε ένα πλέγµα, από όλα τα σηµεία του οποίου,
ανιχνεύονται ακτίνες διαµέσου των δυο επιφανειών του φακού
και του κέντρου της κόρης του µατιού προς τον
αµφιβληστροειδή. Εξετάζονται οι θέσεις των εικόνων του κάθε
σηµείου τοµής επάνω στον αµφιβληστροειδή. Αυτό παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε το τι συµβαίνει όταν ο διοπτροφόρος
κινεί το κεφάλι του, δηλαδή, την απόδοση του φακού σε
δυναµική όραση.

Όλες οι παραπάνω οπτικές απαιτήσεις εισάγονται στο
Συντελεστή Αξίας, και στη συνέχεια ενσωµατώνονται στο
λογισµικό βελτιστοποίησης σχεδιασµού του φακού.

α) Μοντέλο που χρησιµοποιείται για την κεντρική όραση: οι
ακτίνες προέρχονται από ένα σταθερό σηµείο και εστιάζονται
επάνω στον αµφιβληστροειδή χιτώνα.

β) Μοντέλο που χρησιµοποιείται για την περιφερική όραση: οι
ακτίνες προέρχονται από κάθε σηµείο του χώρου του
αντικειµένου. Μελετάται κυρίως η θέση τους επάνω στον
αµφιβληστροειδή χιτώνα, παρά η ποιότητα τους.

γ) Συνδυασµός των δυο µοντέλων για κεντρική και περιφερική
όραση: ο σχεδιαστής θα πρέπει να διαχειριστεί τις δυο
επιδράσεις ταυτόχρονα.

Copyright © 2006 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.



Οι σχεδιαστές φακών συχνά χρησιµοποιούν γραφικές
µεθόδους για την απεικόνιση των οπτικών χαρακτηριστικών
των πολυεστιακών φακών. Οι µέθοδοι αυτοί συχνά
απεικονίζουν τα «οπτικά» χαρακτηριστικά των φακών,
δηλαδή, αυτών που είναι σχετικά µε το οπτικό σύστηµα το
οποίο αποτελείται από το φακό και το µάτι, σε αντίθεση µε
αυτά που περιγράφουν τα «γεωµετρικά» χαρακτηριστικά της
ίδιας της προοδευτικής επιφάνειας. Τα χαρακτηριστικά που
πλέον συχνά περιγράφονται είναι τα ακόλουθα:

1) Το προφίλ ισχύος
Η καµπυλότητα αποδίδει την ισχύ της διοπτρικής ανάπτυξης
του φακού κατά µήκος της µεσηµβρινής γραµµής από τη
µακρινή στην κοντινή ζώνη. Η καµπυλότητα προκύπτει από
τη συνεχή αλλαγή της επιφανειακής κυρτότητας από την άνω
ζώνη στην κάτω ζώνη του φακού. Το προφίλ ισχύος
περιγράφει την αλλαγή ισχύος του φακού και παρέχει τη
δυνατότητα καθορισµού του µήκους του καναλιού.

2) Σχεδιαγράμματα περιγράμματος
Αυτός είναι ένας δυσδιάστατος χάρτης του φακού που
αποδίδει είτε την κατανοµή της ισχύος ή του αστιγµατισµού.
Ο χάρτης δείχνει επίσης γραµµές ίσης διοπτρικής ισχύος (ίσης
ισχύος ή ίσου αστιγµατισµού). Μεταξύ δυο διαδοχικών
γραµµών η ισχύς ποικίλει κατά ένα σταθερό βαθµό 0.50 στα
παρακάτω παραδείγµατα. Σηµειώστε ότι επειδή αυτοί οι δυο
τύποι περιγραµµάτων είναι αλληλεξαρτώµενοι, δε θα πρέπει
ποτέ να παρουσιαστούν µόνοι τους, δηλαδή, ο ένας δίχως τον
άλλο.

4.Περιγραφή και Έλεγχος

A Γραφική απεικόνιση των πολυεστιακών φακών

Σχήμα 18: Ισοµετρική καµπυλότητα των
χαρακτηριστικών ενός πολυεστιακού φακού

α) Ισχύος

β) αστιγµατισµού
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Σχήμα 16: Ο «∆ιοπτρικός Κύκλος» «η µόνη πραγµατική καινοτοµία είναι αυτή που γίνεται αντιληπτή από το
χρήστη».

Εξατομικευμένοι πολυεστιακοί φακοί:
Οι πρόσφατες εξελίξεις επεξεργασίας επιφανειών του φακού
παρέχουν τη δυνατότητα ώστε οι πολυεστιακοί φακοί να
παράγονται προσωπικά για κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό
είναι δυνατή η ενσωµάτωση προσωπικών χαρακτηριστικών
της συµπεριφοράς του κάθε χρήστη. Για παράδειγµα, η
ιδιαίτερη σχέση µεταξύ των κινήσεων της κεφαλής και των
µατιών ενός ατόµου όταν χρησιµοποιεί τα ενδιάµεσα και τα
κοντινά πεδία, για τα οποία η διάσταση της κεντρικής

περιοχής του φακού και η µαλακότητα της περιφέρειας
µπορούν να ενσωµατωθούν στο σχεδιασµό για κάθε
διοπτροφόρο ξεχωριστά. (βλέπε λεπτοµερή επεξήγηση του
γνωρίσµατος αυτού στο τµήµα Varilux Ipseο®). Επιπλέον,
είναι δυνατή η ενσωµάτωση χαρακτηριστικών σχετικών µε την
συνταγή, το κεντράρισµα και το ταίριασµα στον υπολογισµό
ενός πολυεστιακού φακού.

Σχήμα 17: Προφίλ ισχύος ενός πολυεστιακού φακού.
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3 2) Κλινικές μελέτες και ο «διοπτρικός κύκλος»
Κατόπιν της επεξεργασίας βελτιστοποίησης και υπολογισµού,
η οµάδα σχεδιασµού – που αποτελείται από φυσιολόγους και
µηχανικούς – προτείνουν διάφορα δοκιµαστικά σχέδια. Αυτά
τα πρωτότυπα κατασκευάζονται και δοκιµάζονται µε
αυστηρές κλινικές δοκιµές «διπλής-τυφλής» έρευνας (ούτε ο
διοπτροφόρος ούτε ο γιατρός γνωρίζουν την ακριβή φύση του
υπό δοκιµή φακού). Το πρωτόκολλο που ακολουθείται κατά τη
διάρκεια αυτών των δοκιµών είναι σχεδιασµένο ώστε να
εξασφαλίζει τον αποκλεισµό οποιασδήποτε µεροληψίας κατά
τη διάρκεια της κλινικής εκτίµησης του κάθε σχεδιασµού. Οι
έλεγχοι που είναι δοµηµένοι στη δοκιµή περιλαµβάνουν:
εξασφάλιση ότι επιλέγεται ένας αντιπροσωπευτικός τυχαία
επιλεγµένος πληθυσµός διοπτροφόρων, ο τύπος των γυαλιών
που φορούσαν πριν είναι γνωστός, όπως είναι γνωστά επίσης,
η σειρά και η χρονική διάρκεια κατά την οποία φοριούνται τα
δοκιµαστικά γυαλιά, το υλικό των φακών, η επεξεργασία των
φακών. Επίσης επαληθεύεται και η ακρίβεια του
κεντραρίσµατος των φακών. ∆ιεξάγεται µια συγκριτική
εκτίµηση των φακών από λεπτοµερειακή ανάλυση των
σχολίων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους
χρήστες. Επίσης εκτελείται µια στατιστική ανάλυση. Τα
αποτελέσµατα προσδιορίζουν την καλύτερη πολυεστιακή
επιφάνεια. Είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ότι είναι
πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η καθιέρωση µιας επίσηµης

σχέσης ανάµεσα στα υπολογισµένα χαρακτηριστικά των
φακών και την ικανοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, η
όλη καινοτοµία θα πρέπει να επαληθεύεται συστηµατικά
διαµέσου της διαδικασίας που περιγράφεται ως ο «διοπτρικός
κύκλος» (Σχήµα 16). Αυτός αποτελείται από τη µετάφραση
των φυσιολογικών απαιτήσεων σε έναν υπολογισµένο
σχεδιασµό από τον οποίο µια σειρά από πρωτότυπους φακούς
θα µπορούσαν να κατασκευαστούν. Οι κατασκευασµένες
επιφάνειες µετρούνται προσεκτικά για την επαλήθευση της
συµµόρφωσης τους µε τις προδιαγραφές του σχεδιασµού και
στη συνέχεια υποβάλλονται σε κλινική δοκιµή από µια οµάδα
χρηστών. Σε περίπτωση που η δοκιµή δείξει πως έχει
προκύψει ένας ανώτερος σχεδιασµός (καλύτερη οπτική
απόδοση, αυξηµένη ικανοποίηση χρήστη) τότε ο νέος
σχεδιασµός µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Στην περίπτωση
που η δοκιµή δεν δείξει ανώτερο σχεδιασµό τότε οι
πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον εµπλουτισµό της γνώσης της
σχεδιαστικής οµάδας και η δοκιµαστική διαδικασία µπορεί να
ξαναρχίσει µε την προσθήκη νέων πληροφοριών στον
«διοπτρικό κύκλο».
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Οι σχεδιαστές φακών συχνά χρησιµοποιούν γραφικές
µεθόδους για την απεικόνιση των οπτικών χαρακτηριστικών
των πολυεστιακών φακών. Οι µέθοδοι αυτοί συχνά
απεικονίζουν τα «οπτικά» χαρακτηριστικά των φακών,
δηλαδή, αυτών που είναι σχετικά µε το οπτικό σύστηµα το
οποίο αποτελείται από το φακό και το µάτι, σε αντίθεση µε
αυτά που περιγράφουν τα «γεωµετρικά» χαρακτηριστικά της
ίδιας της προοδευτικής επιφάνειας. Τα χαρακτηριστικά που
πλέον συχνά περιγράφονται είναι τα ακόλουθα:

1) Το προφίλ ισχύος
Η καµπυλότητα αποδίδει την ισχύ της διοπτρικής ανάπτυξης
του φακού κατά µήκος της µεσηµβρινής γραµµής από τη
µακρινή στην κοντινή ζώνη. Η καµπυλότητα προκύπτει από
τη συνεχή αλλαγή της επιφανειακής κυρτότητας από την άνω
ζώνη στην κάτω ζώνη του φακού. Το προφίλ ισχύος
περιγράφει την αλλαγή ισχύος του φακού και παρέχει τη
δυνατότητα καθορισµού του µήκους του καναλιού.

2) Σχεδιαγράμματα περιγράμματος
Αυτός είναι ένας δυσδιάστατος χάρτης του φακού που
αποδίδει είτε την κατανοµή της ισχύος ή του αστιγµατισµού.
Ο χάρτης δείχνει επίσης γραµµές ίσης διοπτρικής ισχύος (ίσης
ισχύος ή ίσου αστιγµατισµού). Μεταξύ δυο διαδοχικών
γραµµών η ισχύς ποικίλει κατά ένα σταθερό βαθµό 0.50 στα
παρακάτω παραδείγµατα. Σηµειώστε ότι επειδή αυτοί οι δυο
τύποι περιγραµµάτων είναι αλληλεξαρτώµενοι, δε θα πρέπει
ποτέ να παρουσιαστούν µόνοι τους, δηλαδή, ο ένας δίχως τον
άλλο.

4.Περιγραφή και Έλεγχος

A Γραφική απεικόνιση των πολυεστιακών φακών

Σχήμα 18: Ισοµετρική καµπυλότητα των
χαρακτηριστικών ενός πολυεστιακού φακού

α) Ισχύος

β) αστιγµατισµού
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Σχήμα 16: Ο «∆ιοπτρικός Κύκλος» «η µόνη πραγµατική καινοτοµία είναι αυτή που γίνεται αντιληπτή από το
χρήστη».

Εξατομικευμένοι πολυεστιακοί φακοί:
Οι πρόσφατες εξελίξεις επεξεργασίας επιφανειών του φακού
παρέχουν τη δυνατότητα ώστε οι πολυεστιακοί φακοί να
παράγονται προσωπικά για κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό
είναι δυνατή η ενσωµάτωση προσωπικών χαρακτηριστικών
της συµπεριφοράς του κάθε χρήστη. Για παράδειγµα, η
ιδιαίτερη σχέση µεταξύ των κινήσεων της κεφαλής και των
µατιών ενός ατόµου όταν χρησιµοποιεί τα ενδιάµεσα και τα
κοντινά πεδία, για τα οποία η διάσταση της κεντρικής

περιοχής του φακού και η µαλακότητα της περιφέρειας
µπορούν να ενσωµατωθούν στο σχεδιασµό για κάθε
διοπτροφόρο ξεχωριστά. (βλέπε λεπτοµερή επεξήγηση του
γνωρίσµατος αυτού στο τµήµα Varilux Ipseο®). Επιπλέον,
είναι δυνατή η ενσωµάτωση χαρακτηριστικών σχετικών µε την
συνταγή, το κεντράρισµα και το ταίριασµα στον υπολογισµό
ενός πολυεστιακού φακού.

Σχήμα 17: Προφίλ ισχύος ενός πολυεστιακού φακού.
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3 2) Κλινικές μελέτες και ο «διοπτρικός κύκλος»
Κατόπιν της επεξεργασίας βελτιστοποίησης και υπολογισµού,
η οµάδα σχεδιασµού – που αποτελείται από φυσιολόγους και
µηχανικούς – προτείνουν διάφορα δοκιµαστικά σχέδια. Αυτά
τα πρωτότυπα κατασκευάζονται και δοκιµάζονται µε
αυστηρές κλινικές δοκιµές «διπλής-τυφλής» έρευνας (ούτε ο
διοπτροφόρος ούτε ο γιατρός γνωρίζουν την ακριβή φύση του
υπό δοκιµή φακού). Το πρωτόκολλο που ακολουθείται κατά τη
διάρκεια αυτών των δοκιµών είναι σχεδιασµένο ώστε να
εξασφαλίζει τον αποκλεισµό οποιασδήποτε µεροληψίας κατά
τη διάρκεια της κλινικής εκτίµησης του κάθε σχεδιασµού. Οι
έλεγχοι που είναι δοµηµένοι στη δοκιµή περιλαµβάνουν:
εξασφάλιση ότι επιλέγεται ένας αντιπροσωπευτικός τυχαία
επιλεγµένος πληθυσµός διοπτροφόρων, ο τύπος των γυαλιών
που φορούσαν πριν είναι γνωστός, όπως είναι γνωστά επίσης,
η σειρά και η χρονική διάρκεια κατά την οποία φοριούνται τα
δοκιµαστικά γυαλιά, το υλικό των φακών, η επεξεργασία των
φακών. Επίσης επαληθεύεται και η ακρίβεια του
κεντραρίσµατος των φακών. ∆ιεξάγεται µια συγκριτική
εκτίµηση των φακών από λεπτοµερειακή ανάλυση των
σχολίων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους
χρήστες. Επίσης εκτελείται µια στατιστική ανάλυση. Τα
αποτελέσµατα προσδιορίζουν την καλύτερη πολυεστιακή
επιφάνεια. Είναι σηµαντικό να υπογραµµίσουµε ότι είναι
πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η καθιέρωση µιας επίσηµης

σχέσης ανάµεσα στα υπολογισµένα χαρακτηριστικά των
φακών και την ικανοποίηση του χρήστη. Για το λόγο αυτό, η
όλη καινοτοµία θα πρέπει να επαληθεύεται συστηµατικά
διαµέσου της διαδικασίας που περιγράφεται ως ο «διοπτρικός
κύκλος» (Σχήµα 16). Αυτός αποτελείται από τη µετάφραση
των φυσιολογικών απαιτήσεων σε έναν υπολογισµένο
σχεδιασµό από τον οποίο µια σειρά από πρωτότυπους φακούς
θα µπορούσαν να κατασκευαστούν. Οι κατασκευασµένες
επιφάνειες µετρούνται προσεκτικά για την επαλήθευση της
συµµόρφωσης τους µε τις προδιαγραφές του σχεδιασµού και
στη συνέχεια υποβάλλονται σε κλινική δοκιµή από µια οµάδα
χρηστών. Σε περίπτωση που η δοκιµή δείξει πως έχει
προκύψει ένας ανώτερος σχεδιασµός (καλύτερη οπτική
απόδοση, αυξηµένη ικανοποίηση χρήστη) τότε ο νέος
σχεδιασµός µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. Στην περίπτωση
που η δοκιµή δεν δείξει ανώτερο σχεδιασµό τότε οι
πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον εµπλουτισµό της γνώσης της
σχεδιαστικής οµάδας και η δοκιµαστική διαδικασία µπορεί να
ξαναρχίσει µε την προσθήκη νέων πληροφοριών στον
«διοπτρικό κύκλο».
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3) Σχεδιαγράμματα πλέγματος:
Αυτός ο τύπος του γραφήµατος υπογραµµίζει την κατανοµή
των πρισµατικών επιδράσεων του φακού δείχνοντας πώς
αλλάζουν το σχήµα ενός κανονικού ορθογώνιου πλέγµατος.

4) Τρισδιάστατα σχεδιαγράμματα:

Μια τρισδιάστατη απεικόνιση, που αποδίδει περιγραµµατικά,
την τιµή ενός δεδοµένου οπτικού χαρακτηριστικού σε κάθε
σηµείο του φακού, σύµφωνα µε ένα επίπεδο αναφοράς.
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δείξει την κατανοµή της
µέσης ισχύος, τον αστιγµατισµό, τις πρισµατικές επιδράσεις ή
τις κλίσεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα
τρισδιάστατα διαγράµµατα είναι περισσότερο υποδειγµατικά
των χαρακτηριστικών του φακού απ’ ότι είναι τα
περιγραµµατικά σχεδιαγράµµατα.

Ερμηνεία του σχεδιαγράμματος:
Παρότι χρήσιµα στη διαδικασία σχεδιασµού του φακού όλα
αυτά τα σχεδιαγράµµατα είναι απλώς απεικονίσεις των
χαρακτηριστικών των πολυεστιακών φακών και στην
πραγµατικότητα δεν συσχετίζονται µε την αποδοχή του
χρήστη. Εποµένως, τα σχεδιαγράµµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για σηµαντικές συγκρίσεις µεταξύ
σχεδιασµών πολυεστιακών φακών ή για να προβλέψουν την
οπτική άνεση του χρήστη. Η µόνη αξιόπιστη µέθοδος
εκτίµησης ή σύγκρισης φακών αποτελείται από την διεξαγωγή
παρακολουθούµενων κλινικών δοκιµών µεταξύ µιας
αντιπροσωπευτικής οµάδας πρεσβυώπων.

Σχήμα 19: Γράφηµα πλέγµατος ενός πολυεστιακού φακού.
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Σχήμα 20: Τρισδιάστατα σχεδιαγράµµατα χαρακτηριστικών ενός πολυεστιακού φακού

α) µέση ισχύς β) αστιγµατισµός γ) κλίσεις µέσης ισχύος

Ο έλεγχος των πολυεστιακών επιφανειών είναι κρίσιµος τόσο
για το σχεδιαστή φακού όσο και για τον κατασκευαστή
πολυεστιακών φακών. Μπορεί να επιτευχθεί µε τρισδιάστατη
µηχανική µέτρηση ή µε µεθόδους µέτρησης απόκλισης
[ανάλυση της απόκλισης των ακτινών φωτός που παράγονται
από την επιφάνεια]. Η ακρίβεια της επιφάνειας µπορεί να
επαληθευτεί από µια σύγκριση των µετρηµένων τιµών µε τα
αποτελέσµατα που λαµβάνονται από θεωρητικές εξισώσεις
σχετικές µε την επιφάνεια. Μια έµµεση µέθοδος µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί στην οποία τα οπτικά
χαρακτηριστικά του φακού προσοµοιώνονται κάτω από

συνθήκες χρήσης όταν το µάτι του χρήστη είναι πίσω από το
φακό.

Κατά τη διάρκεια µαζικής παραγωγής η συµµόρφωση του
φακού στις τεχνικές προδιαγραφές του µπορούν επίσης να
επαληθευτούν µε τον παραδοσιακό τρόπο φακοµέτρησης για
τον έλεγχο της ισχύος, του αστιγµατισµού και του πρίσµατος
σε επιλεγµένα σηµεία του φακού.

B Μέτρηση και έλεγχος των πολυεστιακών επιφανειών:

Σχήμα 21: Μέτρηση και έλεγχος µιας προοδευτικής
επιφάνειας.
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3) Σχεδιαγράμματα πλέγματος:
Αυτός ο τύπος του γραφήµατος υπογραµµίζει την κατανοµή
των πρισµατικών επιδράσεων του φακού δείχνοντας πώς
αλλάζουν το σχήµα ενός κανονικού ορθογώνιου πλέγµατος.

4) Τρισδιάστατα σχεδιαγράμματα:

Μια τρισδιάστατη απεικόνιση, που αποδίδει περιγραµµατικά,
την τιµή ενός δεδοµένου οπτικού χαρακτηριστικού σε κάθε
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Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δείξει την κατανοµή της
µέσης ισχύος, τον αστιγµατισµό, τις πρισµατικές επιδράσεις ή
τις κλίσεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα
τρισδιάστατα διαγράµµατα είναι περισσότερο υποδειγµατικά
των χαρακτηριστικών του φακού απ’ ότι είναι τα
περιγραµµατικά σχεδιαγράµµατα.

Ερμηνεία του σχεδιαγράμματος:
Παρότι χρήσιµα στη διαδικασία σχεδιασµού του φακού όλα
αυτά τα σχεδιαγράµµατα είναι απλώς απεικονίσεις των
χαρακτηριστικών των πολυεστιακών φακών και στην
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παρακολουθούµενων κλινικών δοκιµών µεταξύ µιας
αντιπροσωπευτικής οµάδας πρεσβυώπων.

Σχήμα 19: Γράφηµα πλέγµατος ενός πολυεστιακού φακού.
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Σχήμα 20: Τρισδιάστατα σχεδιαγράµµατα χαρακτηριστικών ενός πολυεστιακού φακού

α) µέση ισχύς β) αστιγµατισµός γ) κλίσεις µέσης ισχύος

Ο έλεγχος των πολυεστιακών επιφανειών είναι κρίσιµος τόσο
για το σχεδιαστή φακού όσο και για τον κατασκευαστή
πολυεστιακών φακών. Μπορεί να επιτευχθεί µε τρισδιάστατη
µηχανική µέτρηση ή µε µεθόδους µέτρησης απόκλισης
[ανάλυση της απόκλισης των ακτινών φωτός που παράγονται
από την επιφάνεια]. Η ακρίβεια της επιφάνειας µπορεί να
επαληθευτεί από µια σύγκριση των µετρηµένων τιµών µε τα
αποτελέσµατα που λαµβάνονται από θεωρητικές εξισώσεις
σχετικές µε την επιφάνεια. Μια έµµεση µέθοδος µπορεί
επίσης να χρησιµοποιηθεί στην οποία τα οπτικά
χαρακτηριστικά του φακού προσοµοιώνονται κάτω από

συνθήκες χρήσης όταν το µάτι του χρήστη είναι πίσω από το
φακό.

Κατά τη διάρκεια µαζικής παραγωγής η συµµόρφωση του
φακού στις τεχνικές προδιαγραφές του µπορούν επίσης να
επαληθευτούν µε τον παραδοσιακό τρόπο φακοµέτρησης για
τον έλεγχο της ισχύος, του αστιγµατισµού και του πρίσµατος
σε επιλεγµένα σηµεία του φακού.

B Μέτρηση και έλεγχος των πολυεστιακών επιφανειών:

Σχήμα 21: Μέτρηση και έλεγχος µιας προοδευτικής
επιφάνειας.
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Οποιαδήποτε επιφάνεια που ορίζεται από την εξίσωση a z =
f[x, y] µπορεί να εκφραστεί µαθηµατικά σε ένα Τρισδιάστατο
σύστηµα συντεταγµένης αναφοράς Οxyz – στο οποίο το xOy
είναι το εφαπτόµενο πεδίο στην επιφάνεια στο σηµείο O – µε
µια δευτεροβάθµια εξίσωση συν όρους ανώτερων βαθµών. Η
εν λόγω δευτεροβάθµια επιφάνεια είναι συνεφαπτόµενη µε
την επιφάνεια στο σηµείο O (δηλ. οι κυρτότητες της είναι ίδιες
µε αυτές της πραγµατικής επιφάνειας) και ορίζεται από την
παρακάτω εξίσωση:

z = rx2 + 2 sxy + ty2

όπου r, s, t είναι τα τοπικά παράγωγα της επιφάνειας:

r = d2z/dx2, s = d2z/dxdy, t= d2z/dxdy

H εν λόγω δευτεροβάθµια επιφάνεια ορίζει τον τοπικό άξονα
και τις κύριες κυρτότητες της επιφάνειας στο σηµείο O.
Επιπλέον, οποιαδήποτε επιφάνεια µπορεί να προσοµοιωθεί
τοπικά σε µια τορική επιφάνεια, που χαρακτηρίζεται από τις
κύριες ορθογώνιες καµπυλότητες C1 και C2 και από τον άξονα
της και δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

C1.C2 = (ολική καµπυλότητα)

C1+C2 t.(1+p2)+r.(1+q2) – 2.p.q.s

2 2.(1+ p2+q2)2/3

όπου p = dx/dz και q = dz/dy

Άξονας = Arctg (m) µε λύση m της δευτεροβάθµιας εξίσωσης:

[t.p.q – s(1+q2)].m2+[t.(1+p2) – r.(1+q2)].m

+s.(1+p2) – r.p.q = 0

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Σχήμα Α: τοπική περιγραφή µιας επιφάνειας

Μαθηµατική περιγραφή των πολυεστια-
κών επιφανειών

A Τοπική µαθηµατική περιγραφή των επιφανειών:

B Μαθηµατικός χαρακτηρισµός των επιφανειών
σε ένα κυκλικό πεδίο

r.t – s2

(1+ p2+q2)2

(µέση
καµπυλότητα)=

Οποιοδήποτε τµήµα µιας σύνθετης επιφάνειας µπορεί να
οριστεί µε τη χρήση ενός συστήµατος αναφοράς που είναι
γνωστό ως πολυώνυµο Zernike. Το σύστηµα αυτό
χρησιµοποιείται για τη µαθηµατική έκφραση της επιφάνειας
από ένα άθροισµα µιας σειράς συγκεκριµένων πολυώνυµων.
Το πρώτο πολυώνυµο Zernike έχει αξιόλογες µαθηµατικές και
φυσικές εφαρµογές. Το 5ο παρέχει πρόσβαση στη µέση
καµπυλότητα, το 4ο και το 6ο στον κύλινδρο και τον άξονα
του, το 7ο και το 10ο στην κλίση και στην παραλλαγή
καµπυλότητας. Τα πολυώνυµα Zernike χρησιµοποιούνται
επίσης στον προσδιορισµό της τοπικής ισχύος, το
αστιγµατισµού, του κόµµατος και της σφαιρικής εκτροπής του
φακού µέσω ανάλυσης της κυµατικής επιφάνειας. Η επιφάνεια
του φακού εκφράζεται µαθηµατικά από:

f (y, z) = Zi . Pi Pi : Πολυώνυµα Zernike
Zi : Συντελεστές
y,z : µειωµένες µεταβλητές

�
1-9

1-9

Piston 1 Z0
Tilt in y y Z1
Tilt in z z Z2
Asti + -45° 2y.z Z3
Defocus -1+2y2+2.z2 Z4
Asti 0,90° z2 – y2 Z5
Coma tr y 3y.z2 – y3 Z6
Coma y -2y+3y.z2+3y3 Z7
Coma z -2z+3z.y2+3.z3 Z8
Coma tr z z3 – 3zy2 Z9
Ανάπτυξη των 10 πρώτων πολυώνυµων κατά Zernike της
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C Μαθηµατική µοντελοποίηση των επιφανειών µε
λειτουργίες καµπυλογράφων Β.

Σχήμα Γ: Μοντελοποίηση µιας επιφάνειας µε λειτουργίες
καµπυλογράφων Β.

Σχήμα Α: 8ης τάξης κατά Zernike

Οποιαδήποτε διπλή κανονική επιφάνεια µπορεί να εκφραστεί
από µια σειρά πολυάριθµων συνισταµένων οµαλά
κατανεµηµένων επάνω στην επιφάνεια σύµφωνα µε ένα
κανονικό πλέγµα αναφοράς. Τα τοπικά χαρακτηριστικά της
επιφάνειας σε ένα σηµείο συντεταγµένων x, y, z = f(x,y), p, q,
r, s, t συµπεραίνονται από τις τιµές των διακριτών
συνισταµένων στην περιοχή του σηµείου εκείνου και από τον
γραµµικό τους συνδυασµό σε µια τετραγωνισµένη µήτρα. Τα
χαρακτηριστικά αυτά υπολογίζονται σύµφωνα µε έναν
δεδοµένο τύπο.
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Οποιαδήποτε επιφάνεια που ορίζεται από την εξίσωση a z =
f[x, y] µπορεί να εκφραστεί µαθηµατικά σε ένα Τρισδιάστατο
σύστηµα συντεταγµένης αναφοράς Οxyz – στο οποίο το xOy
είναι το εφαπτόµενο πεδίο στην επιφάνεια στο σηµείο O – µε
µια δευτεροβάθµια εξίσωση συν όρους ανώτερων βαθµών. Η
εν λόγω δευτεροβάθµια επιφάνεια είναι συνεφαπτόµενη µε
την επιφάνεια στο σηµείο O (δηλ. οι κυρτότητες της είναι ίδιες
µε αυτές της πραγµατικής επιφάνειας) και ορίζεται από την
παρακάτω εξίσωση:

z = rx2 + 2 sxy + ty2

όπου r, s, t είναι τα τοπικά παράγωγα της επιφάνειας:

r = d2z/dx2, s = d2z/dxdy, t= d2z/dxdy

H εν λόγω δευτεροβάθµια επιφάνεια ορίζει τον τοπικό άξονα
και τις κύριες κυρτότητες της επιφάνειας στο σηµείο O.
Επιπλέον, οποιαδήποτε επιφάνεια µπορεί να προσοµοιωθεί
τοπικά σε µια τορική επιφάνεια, που χαρακτηρίζεται από τις
κύριες ορθογώνιες καµπυλότητες C1 και C2 και από τον άξονα
της και δίνεται από την παρακάτω εξίσωση:

C1.C2 = (ολική καµπυλότητα)

C1+C2 t.(1+p2)+r.(1+q2) – 2.p.q.s

2 2.(1+ p2+q2)2/3

όπου p = dx/dz και q = dz/dy

Άξονας = Arctg (m) µε λύση m της δευτεροβάθµιας εξίσωσης:

[t.p.q – s(1+q2)].m2+[t.(1+p2) – r.(1+q2)].m

+s.(1+p2) – r.p.q = 0

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Σχήμα Α: τοπική περιγραφή µιας επιφάνειας

Μαθηµατική περιγραφή των πολυεστια-
κών επιφανειών

A Τοπική µαθηµατική περιγραφή των επιφανειών:

B Μαθηµατικός χαρακτηρισµός των επιφανειών
σε ένα κυκλικό πεδίο

r.t – s2

(1+ p2+q2)2

(µέση
καµπυλότητα)=

Οποιοδήποτε τµήµα µιας σύνθετης επιφάνειας µπορεί να
οριστεί µε τη χρήση ενός συστήµατος αναφοράς που είναι
γνωστό ως πολυώνυµο Zernike. Το σύστηµα αυτό
χρησιµοποιείται για τη µαθηµατική έκφραση της επιφάνειας
από ένα άθροισµα µιας σειράς συγκεκριµένων πολυώνυµων.
Το πρώτο πολυώνυµο Zernike έχει αξιόλογες µαθηµατικές και
φυσικές εφαρµογές. Το 5ο παρέχει πρόσβαση στη µέση
καµπυλότητα, το 4ο και το 6ο στον κύλινδρο και τον άξονα
του, το 7ο και το 10ο στην κλίση και στην παραλλαγή
καµπυλότητας. Τα πολυώνυµα Zernike χρησιµοποιούνται
επίσης στον προσδιορισµό της τοπικής ισχύος, το
αστιγµατισµού, του κόµµατος και της σφαιρικής εκτροπής του
φακού µέσω ανάλυσης της κυµατικής επιφάνειας. Η επιφάνεια
του φακού εκφράζεται µαθηµατικά από:

f (y, z) = Zi . Pi Pi : Πολυώνυµα Zernike
Zi : Συντελεστές
y,z : µειωµένες µεταβλητές

�
1-9
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Piston 1 Z0
Tilt in y y Z1
Tilt in z z Z2
Asti + -45° 2y.z Z3
Defocus -1+2y2+2.z2 Z4
Asti 0,90° z2 – y2 Z5
Coma tr y 3y.z2 – y3 Z6
Coma y -2y+3y.z2+3y3 Z7
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Coma tr z z3 – 3zy2 Z9
Ανάπτυξη των 10 πρώτων πολυώνυµων κατά Zernike της
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κατανεµηµένων επάνω στην επιφάνεια σύµφωνα µε ένα
κανονικό πλέγµα αναφοράς. Τα τοπικά χαρακτηριστικά της
επιφάνειας σε ένα σηµείο συντεταγµένων x, y, z = f(x,y), p, q,
r, s, t συµπεραίνονται από τις τιµές των διακριτών
συνισταµένων στην περιοχή του σηµείου εκείνου και από τον
γραµµικό τους συνδυασµό σε µια τετραγωνισµένη µήτρα. Τα
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5.Κατασκευή

Σχήμα 22: Αρχή τόρνευσης µιας πολυεστιακής επιφάνειας.

2) Δημιουργία της προοδευτικής επιφάνειας:

Η αρχή της δηµιουργίας µε το CNC απεικονίζεται στο Σχήµα
22. Ο φακός στερεώνεται σε ένα αξόνιο που περιστρέφεται
αργά γύρω από τον άξονα z της επιφάνειας ενώ µπορεί να
κινείται προς τις µεσηµβρινές x, y, και z όπως οδηγείται από
το πρόγραµµα τόρνευσης του CNC. O τροχός της
διαµαντόφρεζας περιστρέφεται γύρω από τον άξονα y και
έρχεται σε επαφή ενός σηµείου µε την επιφάνεια κατά τη
φάση της τόρνευσης. Ο κόφτης ακολουθεί µια τορική πορεία
σε όλη την επιφάνεια του επεξεργαζόµενου τεµαχίου.

3) Γυάλισμα της προοδευτικής επιφάνειας:

Η επιφάνεια που λαµβάνεται στο τέλος της δηµιουργικής
διαδικασίας συνήθως είναι τόσο λεπτά τορνευµένη ώστε να
είναι έτοιµη για γυάλισµα δίχως να απαιτείται οποιαδήποτε
ενδιάµεση λείανση. Οι µέθοδοι γυαλίσµατος περιλαµβάνουν
γυάλισµα µε τη χρήση ενός µαλακού αφρού, υφάσµατος ή
άµεσο γυάλισµα της επιφάνειας µε το CNC.

4) Σήμανση της επιφάνειας με λέιζερ:

Μετά το γυάλισµα η πολυεστιακή επιφάνεια σηµαίνεται ώστε
να υποβοηθηθεί ο ακριβής εντοπισµός της ζώνης προόδου
ενώ προστίθενται επίσης και άλλες πληροφορίες
ταυτοποίησης. Κανονικά χαράσσονται δυο κύκλοι, µε
απόσταση 34 mm µεταξύ τους, κατά µήκος της οριζόντιας
κεντρικής γραµµής του κενού τµήµατος, το addition για κοντά
χαράσσεται κάτω από το κροταφικό κύκλο και το λογότυπο
µαζί µε άλλες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό του
φακού ή/και του υλικού χαράσσονται κάτω από τον ρινικό
κύκλο. Οι χαράξεις µπορεί να σηµαίνονται επάνω στον ίδιο το
φακό ή επάνω στο καλούπι στο οποίο θα χυτευθεί ο φακός και
στην περίπτωση αυτή οι σηµάνσεις θα εµφανιστούν
ανάγλυφες στη χυτευµένη επιφάνεια.

5) Επιθεώρηση:

Για την εξασφάλιση ότι η γυαλισµένη πρόσοψη ακολουθεί
πιστά τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού της επιφάνειας,
επιθεωρείται σε κάθε στάδιο της κατασκευαστικής
διαδικασίας µε µια από τις µεθόδους που περιγράφονται
παραπάνω..

Η δυνατότητα παραγωγής και ακριβούς αναπαραγωγής, µε
µη-περιστροφικό τρόπο, συµµετρικών πολυεστιακών
επιφανειών, δεν είναι και το µικρότερο πρόβληµα που µπορεί
κανείς να αντιµετωπίσει. Οι πρώτες επιφάνειες πολυεστιακών
φακών τορνεύτηκαν ακολουθώντας µια διαδικασία
σχηµατισµού καµπυλότητας που ακολουθούνταν από µαλακό
γυάλισµα κατά την οποία το µηχάνηµα απλώς ακολουθούσε
το σχήµα της επιφάνειας. Σήµερα, παρόµοιες επιφάνειες
µπορούν άµεσα να δηµιουργηθούν µε τη χρήση µηχανικής
επεξεργασίας δηλαδή τόρνου αριθµητικά ελεγχόµενου από
υπολογιστή (CNC) µε κατασκευή είτε της ίδιας της
επιφάνειας, ή του καλουπιού µέσα στο οποίο χυτεύεται η
επιφάνεια.

Τα σηµαντικά στάδια στη διαδικασία παραγωγής µιας
πολυεστιακής επιφάνειας είναι:

1) Σχεδιασμός επιφανείας και αριθμητική περιγραφή

Ο σχεδιασµός της επιφάνειας και ο υπολογισµός της
τοπογραφίας της επιφάνειας µεταφράζονται σε αριθµητικά
δεδοµένα στη µορφή συντεταγµένων (x, y, z) που µπορούν
άµεσα να φορτωθούν στον CNC. Μπορεί να απαιτηθεί ένας
µεγάλος αριθµός πολλών χιλιάδων αριθµητικών σηµειακών
δεδοµένων για µιαν επιµέρους επιφάνεια και οι πληροφορίες
αυτές θα πρέπει να αποθηκεύονται για όλους τους
συνδυασµούς των βάσεων, των addition διαβάσµατος, και για
τους δεξιούς και αριστερούς φακούς. Η βασική αναφορά για
την πολυεστιακή επιφάνεια συνήθως λαµβάνεται ως µια
σφαιρική επιφάνεια η καµπυλότητα της οποίας είναι
παρόµοια µε την καµπυλότητα της βάσεως που τελικά θα
ληφθεί.
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B Βελτίωση των χαρακτηριστικών των τελειωµένων
πολυεστιακών φακών:

Σχήμα 24: Αποκεντρωµένος πολυεστιακός φακός.

1) ) Πολυεστιακοί φακοί Equithin

Ως αποτέλεσµα της αύξησης της καµπυλότητας της
προοδευτικής επιφάνειας στο τµήµα για κοντά ένας
πολυεστιακός φακός είναι λεπτότερος στο κάτω άκρο του σε
σχέση µε το άνω άκρο (Σχήµα 23). Για την παραγωγή
λεπτότερων φακών συνήθως χρησιµοποιείται η τεχνική
equithin (λέπτυνση πρίσµατος) για την εξίσωση του πάχους
των άνω και κάτω άκρων του φακού. Η διαδικασία αυτή
προκαλεί ένα πρίσµα που έχει τη βάση του προς τα κάτω, ενώ
η πρισµατική τιµή του (cm/m) είναι γενικά τα 2/3 της τιµής
του addition και µπορεί να µετρηθεί στο γεωµετρικό κέντρο
του φακού. Για παράδειγµα στην περίπτωση ενός
πολυεστιακού φακού µε ένα addition 3.00 D, το πρίσµα
λέπτυνσης θα είναι 2 µε τη βάση προς τα κάτω και στην
περίπτωση που δεν θα υπάρξει άλλη συνταγογράφηση
πρίσµατος, η τιµή αυτή θα αναγράφεται στο σηµείο αναφοράς
πρίσµατος του φακού. Το πρίσµα λέπτυνσης θα πρέπει να
είναι το ίδιο για το δεξιό και το αριστερό µάτι για την αποφυγή
ύπαρξης κάθετου διαφορικού πρίσµατος µεταξύ των δυο
φακών.
Το αποτέλεσµα του πρίσµατος equithin είναι µια ελαφρά προς
τα άνω µετατόπιση του όλου οπτικού πεδίου αλλά είναι
κλινικά αποδεδειγµένο πως αυτό δεν έχει καµιά σηµαντική
επίδραση στην οπτική άνεση του χρήστη. Επειδή παρέχει
δραµατικά λεπτότερους, ελαφρύτερους και περισσότερο
άνετους φακούς, η χρήση του πρίσµατος equithin συνιστάται
για πολυεστιακούς φακούς οποιασδήποτε απόστασης, ισχύος
και addition.

2) Προ-αποκεντρωμένοι άκοποι πολυεστιακοί φακοί

Σε αγορές όπου διανέµονται στρογγυλοί άκοποι φακοί (όπως
στην Ευρώπη), η προ-αποκέντρωση και ο προ-σχηµατισµός
του άκοπου πολυεστιακού φακού είναι µια µέθοδος που
χρησιµοποιείται από τους κατασκευαστές για την παραγωγή
λεπτότερων, ισχυρότερων φακών. Για τη λήψη ενός
λεπτότερου φακού µειώνεται η διάµετρος του φακού και
επίσης αποκεντρώνεται ρινικά. Οι αποκεντρωµένοι
τελειωµένοι φακοί παράγονται, για παράδειγµα, σε
διαµέτρους 65/70mm, κάτι που σηµαίνει πως ο φακός έχει µια
γεωµετρική διάµετρο 65mm αλλά αποτελεσµατική διάµετρο
70mm, δηλαδή, η επιφάνεια µετατοπίζεται ρινικά κατά 2.5mm
και ταυτόχρονα µειώνεται ο άκοπος φακός σε ένα ελλειπτικό
σχήµα µε τη µείωση της κάθετης του διαµέτρου που έχει
επίσης ως αποτέλεσµα έναν λεπτότερο φακό.

Η αποκέντρωση φακών χρησιµοποιείται επίσης σε ηµιτελείς
φακούς για την αύξηση της αποτελεσµατικής διαµέτρου του
κενού τµήµατος.
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Σχήμα 23: Λέπτυνση πρίσµατος εφαρµοζόµενη σε
ένα πολυεστιακό φακό.
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5.Κατασκευή

Σχήμα 22: Αρχή τόρνευσης µιας πολυεστιακής επιφάνειας.

2) Δημιουργία της προοδευτικής επιφάνειας:

Η αρχή της δηµιουργίας µε το CNC απεικονίζεται στο Σχήµα
22. Ο φακός στερεώνεται σε ένα αξόνιο που περιστρέφεται
αργά γύρω από τον άξονα z της επιφάνειας ενώ µπορεί να
κινείται προς τις µεσηµβρινές x, y, και z όπως οδηγείται από
το πρόγραµµα τόρνευσης του CNC. O τροχός της
διαµαντόφρεζας περιστρέφεται γύρω από τον άξονα y και
έρχεται σε επαφή ενός σηµείου µε την επιφάνεια κατά τη
φάση της τόρνευσης. Ο κόφτης ακολουθεί µια τορική πορεία
σε όλη την επιφάνεια του επεξεργαζόµενου τεµαχίου.

3) Γυάλισμα της προοδευτικής επιφάνειας:

Η επιφάνεια που λαµβάνεται στο τέλος της δηµιουργικής
διαδικασίας συνήθως είναι τόσο λεπτά τορνευµένη ώστε να
είναι έτοιµη για γυάλισµα δίχως να απαιτείται οποιαδήποτε
ενδιάµεση λείανση. Οι µέθοδοι γυαλίσµατος περιλαµβάνουν
γυάλισµα µε τη χρήση ενός µαλακού αφρού, υφάσµατος ή
άµεσο γυάλισµα της επιφάνειας µε το CNC.

4) Σήμανση της επιφάνειας με λέιζερ:

Μετά το γυάλισµα η πολυεστιακή επιφάνεια σηµαίνεται ώστε
να υποβοηθηθεί ο ακριβής εντοπισµός της ζώνης προόδου
ενώ προστίθενται επίσης και άλλες πληροφορίες
ταυτοποίησης. Κανονικά χαράσσονται δυο κύκλοι, µε
απόσταση 34 mm µεταξύ τους, κατά µήκος της οριζόντιας
κεντρικής γραµµής του κενού τµήµατος, το addition για κοντά
χαράσσεται κάτω από το κροταφικό κύκλο και το λογότυπο
µαζί µε άλλες πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό του
φακού ή/και του υλικού χαράσσονται κάτω από τον ρινικό
κύκλο. Οι χαράξεις µπορεί να σηµαίνονται επάνω στον ίδιο το
φακό ή επάνω στο καλούπι στο οποίο θα χυτευθεί ο φακός και
στην περίπτωση αυτή οι σηµάνσεις θα εµφανιστούν
ανάγλυφες στη χυτευµένη επιφάνεια.

5) Επιθεώρηση:

Για την εξασφάλιση ότι η γυαλισµένη πρόσοψη ακολουθεί
πιστά τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού της επιφάνειας,
επιθεωρείται σε κάθε στάδιο της κατασκευαστικής
διαδικασίας µε µια από τις µεθόδους που περιγράφονται
παραπάνω..

Η δυνατότητα παραγωγής και ακριβούς αναπαραγωγής, µε
µη-περιστροφικό τρόπο, συµµετρικών πολυεστιακών
επιφανειών, δεν είναι και το µικρότερο πρόβληµα που µπορεί
κανείς να αντιµετωπίσει. Οι πρώτες επιφάνειες πολυεστιακών
φακών τορνεύτηκαν ακολουθώντας µια διαδικασία
σχηµατισµού καµπυλότητας που ακολουθούνταν από µαλακό
γυάλισµα κατά την οποία το µηχάνηµα απλώς ακολουθούσε
το σχήµα της επιφάνειας. Σήµερα, παρόµοιες επιφάνειες
µπορούν άµεσα να δηµιουργηθούν µε τη χρήση µηχανικής
επεξεργασίας δηλαδή τόρνου αριθµητικά ελεγχόµενου από
υπολογιστή (CNC) µε κατασκευή είτε της ίδιας της
επιφάνειας, ή του καλουπιού µέσα στο οποίο χυτεύεται η
επιφάνεια.

Τα σηµαντικά στάδια στη διαδικασία παραγωγής µιας
πολυεστιακής επιφάνειας είναι:

1) Σχεδιασμός επιφανείας και αριθμητική περιγραφή

Ο σχεδιασµός της επιφάνειας και ο υπολογισµός της
τοπογραφίας της επιφάνειας µεταφράζονται σε αριθµητικά
δεδοµένα στη µορφή συντεταγµένων (x, y, z) που µπορούν
άµεσα να φορτωθούν στον CNC. Μπορεί να απαιτηθεί ένας
µεγάλος αριθµός πολλών χιλιάδων αριθµητικών σηµειακών
δεδοµένων για µιαν επιµέρους επιφάνεια και οι πληροφορίες
αυτές θα πρέπει να αποθηκεύονται για όλους τους
συνδυασµούς των βάσεων, των addition διαβάσµατος, και για
τους δεξιούς και αριστερούς φακούς. Η βασική αναφορά για
την πολυεστιακή επιφάνεια συνήθως λαµβάνεται ως µια
σφαιρική επιφάνεια η καµπυλότητα της οποίας είναι
παρόµοια µε την καµπυλότητα της βάσεως που τελικά θα
ληφθεί.
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B Βελτίωση των χαρακτηριστικών των τελειωµένων
πολυεστιακών φακών:

Σχήμα 24: Αποκεντρωµένος πολυεστιακός φακός.

1) ) Πολυεστιακοί φακοί Equithin

Ως αποτέλεσµα της αύξησης της καµπυλότητας της
προοδευτικής επιφάνειας στο τµήµα για κοντά ένας
πολυεστιακός φακός είναι λεπτότερος στο κάτω άκρο του σε
σχέση µε το άνω άκρο (Σχήµα 23). Για την παραγωγή
λεπτότερων φακών συνήθως χρησιµοποιείται η τεχνική
equithin (λέπτυνση πρίσµατος) για την εξίσωση του πάχους
των άνω και κάτω άκρων του φακού. Η διαδικασία αυτή
προκαλεί ένα πρίσµα που έχει τη βάση του προς τα κάτω, ενώ
η πρισµατική τιµή του (cm/m) είναι γενικά τα 2/3 της τιµής
του addition και µπορεί να µετρηθεί στο γεωµετρικό κέντρο
του φακού. Για παράδειγµα στην περίπτωση ενός
πολυεστιακού φακού µε ένα addition 3.00 D, το πρίσµα
λέπτυνσης θα είναι 2 µε τη βάση προς τα κάτω και στην
περίπτωση που δεν θα υπάρξει άλλη συνταγογράφηση
πρίσµατος, η τιµή αυτή θα αναγράφεται στο σηµείο αναφοράς
πρίσµατος του φακού. Το πρίσµα λέπτυνσης θα πρέπει να
είναι το ίδιο για το δεξιό και το αριστερό µάτι για την αποφυγή
ύπαρξης κάθετου διαφορικού πρίσµατος µεταξύ των δυο
φακών.
Το αποτέλεσµα του πρίσµατος equithin είναι µια ελαφρά προς
τα άνω µετατόπιση του όλου οπτικού πεδίου αλλά είναι
κλινικά αποδεδειγµένο πως αυτό δεν έχει καµιά σηµαντική
επίδραση στην οπτική άνεση του χρήστη. Επειδή παρέχει
δραµατικά λεπτότερους, ελαφρύτερους και περισσότερο
άνετους φακούς, η χρήση του πρίσµατος equithin συνιστάται
για πολυεστιακούς φακούς οποιασδήποτε απόστασης, ισχύος
και addition.

2) Προ-αποκεντρωμένοι άκοποι πολυεστιακοί φακοί

Σε αγορές όπου διανέµονται στρογγυλοί άκοποι φακοί (όπως
στην Ευρώπη), η προ-αποκέντρωση και ο προ-σχηµατισµός
του άκοπου πολυεστιακού φακού είναι µια µέθοδος που
χρησιµοποιείται από τους κατασκευαστές για την παραγωγή
λεπτότερων, ισχυρότερων φακών. Για τη λήψη ενός
λεπτότερου φακού µειώνεται η διάµετρος του φακού και
επίσης αποκεντρώνεται ρινικά. Οι αποκεντρωµένοι
τελειωµένοι φακοί παράγονται, για παράδειγµα, σε
διαµέτρους 65/70mm, κάτι που σηµαίνει πως ο φακός έχει µια
γεωµετρική διάµετρο 65mm αλλά αποτελεσµατική διάµετρο
70mm, δηλαδή, η επιφάνεια µετατοπίζεται ρινικά κατά 2.5mm
και ταυτόχρονα µειώνεται ο άκοπος φακός σε ένα ελλειπτικό
σχήµα µε τη µείωση της κάθετης του διαµέτρου που έχει
επίσης ως αποτέλεσµα έναν λεπτότερο φακό.

Η αποκέντρωση φακών χρησιµοποιείται επίσης σε ηµιτελείς
φακούς για την αύξηση της αποτελεσµατικής διαµέτρου του
κενού τµήµατος.
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Σχήμα 23: Λέπτυνση πρίσµατος εφαρµοζόµενη σε
ένα πολυεστιακό φακό.
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6.Η Εξέλιξη

Μετά από επαναληπτικές αλλά άκαρπες προσπάθειες κατά τη
διάρκεια του πρώτου µισού του 20ου αιώνα, ο πρώτος
επιτυχηµένος πολυεστιακός φακός εµφανίστηκε στη Γαλλία
το 1959. Μετά από αρκετά χρόνια προσωπικής εργασίας, ο κ.
Bernard Maitenaz ανέπτυξε τον 1ο πολυεστιακό φακό στην
Societé de Lunetiers (ή S.L., που αργότερα έγινε Essel, η
οποία συγχωνεύτηκε το 1973 µε την Sillor, για τη δηµιουργία
της εταιρίας Essilor).
Οι πολυεστιακοί φακοί έχουν µιαν ισχύ που ποικίλλει καθ' όλη
την έκταση µιας χαρακτηριστικής οµφάλιας γραµµής, που
αποκαλείται ως «µεσηµβρινή γραµµή», όπου, σε κάθε σηµείο
καθ' όλη την έκταση της οι κύριες ακτίνες της καµπυλότητας
είναι ίσες. Στους πρώτους πολυεστιακούς φακούς που
µελετήθηκαν, η µεσηµβρινή γραµµή διέτρεχε το φακό κάθετα
προς τα κάτω, δηλαδή, η ισχύς ποίκιλε συνεχώς από πάνω
προς τα κάτω. Ο νόµος που έλεγχε την παραλλαγή της ισχύος
τροποποιήθηκε στη συνέχεια για να εισαγάγει µια
σταθεροποίηση της ισχύος στις άνω και κάτω ζώνες του φακού
έτσι ώστε να διευρύνει το µακρινό πεδίο και να παράσχει τη
δυνατότητα στο φακόµετρο να µετρήσει την ισχύ του φακού
για κοντά.
Στους πρώτους εµπορικά διαθέσιµους πολυεστιακούς φακούς,
που µπήκαν στην αγορά το 1959 µε το όνοµα Varilux, η
µακρινή ζώνη επιλέχθηκε να είναι εντελώς σφαιρική και η
ζώνη για κοντινή όραση σταθεροποιήθηκε επαρκώς για να
παράσχει µια δοµή που έµοιαζε µε διπλεστιακό φακό τους
οποίους οι πολυεστιακοί φακοί προοριζόταν να
αντικαταστήσουν (σχήµα 26). Οι κάτω πλάγιες ζώνες του
φακού, παρότι ελεγχόµενες, είχαν σηµαντικές πλάγιες
εκτροπές που απαιτούσαν κάποια προσπάθεια προσαρµογής
εκ µέρους του χρήστη.

Αναφορικά µε τη διόφθαλµη όραση, το 1964 παρουσιάστηκαν
οι πρώτοι ασύµµετροι πολυεστιακοί φακοί (στους οποίους ο
δεξιός και ο αριστερός φακός διέφεραν) για να παρέχουν
βελτιωµένη πλάγια όραση χάρη σε ειδικά υπολογισµένες
ζώνες για την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού. Πριν από
την ηµεροµηνία αυτή οι πολυεστιακοί φακοί ήταν συµµετρικοί
σε κατασκευή, και κάθε φακός είχε κλίση κατά 10° προς τα
έσω ρινικά.
Παρότι τα οπτικά θέµατα ήταν ουσιαστικά, η πρόκληση την
εποχή εκείνη ήταν εξίσου και για την µηχανολογία, δηλαδή
του πώς να σχεδιαστούν µηχανήµατα που να παράγουν, για
πρώτη φορά, µη-περιστρεφόµενες συµµετρικές οπτικές
επιφάνειες. Τα χρόνια εκείνα οι περισσότεροι φακοί
κατασκευάζονταν από γυαλί, το οποίο ήταν δύσκολο τόσο για
τη δηµιουργία της επιφάνειας όσο και για τη στίλβωση. Μόνο
µε την υιοθέτηση της αρχής του υπολογισµού σηµείου προς
σηµείο, κάνοντας χρήση της τεχνικής αναπαραγωγής από µια
επιφάνεια µοντέλο και µε την µαλακή στίλβωση, ο Varilux
µπόρεσε πράγµατι να κατασκευαστεί.
Η παρουσίαση ενός φακού που είχε µια τέτοια πλάγια εκτροπή
ήταν, την εποχή εκείνη, σαν να προσπαθείς το αδύνατο. Πέρα
από τις τεχνικές προκλήσεις, ήταν αναγκαία και η υπέρβαση
του σκεπτικισµού του κλάδου της οπτικής. Ωστόσο, η
επιµονή των σχεδιαστών έδειξε πως ήταν δυνατή η παραγωγή
πολυεστιακών φακών και άνοιξε το δρόµο για τις κατοπινές
βελτιώσεις που ήταν: µια καλύτερη κατανόηση της
περιφερικής όρασης µέσα από τους οφθαλµικούς φακούς και
το πώς αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό
των πολυεστιακών επιφανειών.
Ο Varilux 1, παρότι η πρώτη δηµιουργία, έφερε όλες τις
βασικές αρχές των πολυεστιακών φακών, ήταν ο προποµπός
µιας τεράστιας επανάστασης που θα λάµβανε χώρα στον
κόσµο της οπτικής.

1η γενιά:
ο «πρώτος» πολυεστιακός φακός

Σχήμα 26: Πολυεστιακός φακός πρώτης γενιάς (Varilux® 1)
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3) Προ-διαβάθμιση
Ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος µείωσης του κεντρικού
πάχους των φακών συν (+) είναι η παραγωγή τους σε προ-
διαβαθµισµένη µορφή. Αυτό συνεπάγεται πρώτα τον
υπολογισµό της θέσης του άκρου του σχήµατος του φακού
όπου το πάχος είναι στο ελάχιστο και τη δηµιουργία της
επιφάνειας του µε το ελάχιστο πάχος κέντρου που η
προδιαγραφή της συνταγής θα επιτρέπει λαµβάνοντας υπόψη
το ελάχιστο πάχος του άκρου. Λαµβάνονται υπόψη επίσης η
διακορική απόσταση (PD = pupillary distance), τα ύψη

κεντραρίσµατος και το σχήµα και µέγεθος του σκελετού των
γυαλιών για τον υπολογισµό της λήψης του λεπτότερου,
ελαφρύτερου φακού (σχήµα 25).
Παρότι δεν είναι ειδικά για τους πολυεστιακούς φακούς, τα
αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε την προ-διαβάθµιση είναι
περισσότερο εντυπωσιακά για αυτόν τον τύπο φακού και είναι
ένα πρόσθετο όφελος στη διαδικασία Equithin. Η τεχνική αυτή
χρησιµοποιείται συστηµατικά στα εργαστήρια που
επεξεργάζονται τη δηµιουργία επιφάνειας και τα άκρα των
φακών.

Σχήμα 25: Αρχή της προ-διαβάθµισης
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6.Η Εξέλιξη

Μετά από επαναληπτικές αλλά άκαρπες προσπάθειες κατά τη
διάρκεια του πρώτου µισού του 20ου αιώνα, ο πρώτος
επιτυχηµένος πολυεστιακός φακός εµφανίστηκε στη Γαλλία
το 1959. Μετά από αρκετά χρόνια προσωπικής εργασίας, ο κ.
Bernard Maitenaz ανέπτυξε τον 1ο πολυεστιακό φακό στην
Societé de Lunetiers (ή S.L., που αργότερα έγινε Essel, η
οποία συγχωνεύτηκε το 1973 µε την Sillor, για τη δηµιουργία
της εταιρίας Essilor).
Οι πολυεστιακοί φακοί έχουν µιαν ισχύ που ποικίλλει καθ' όλη
την έκταση µιας χαρακτηριστικής οµφάλιας γραµµής, που
αποκαλείται ως «µεσηµβρινή γραµµή», όπου, σε κάθε σηµείο
καθ' όλη την έκταση της οι κύριες ακτίνες της καµπυλότητας
είναι ίσες. Στους πρώτους πολυεστιακούς φακούς που
µελετήθηκαν, η µεσηµβρινή γραµµή διέτρεχε το φακό κάθετα
προς τα κάτω, δηλαδή, η ισχύς ποίκιλε συνεχώς από πάνω
προς τα κάτω. Ο νόµος που έλεγχε την παραλλαγή της ισχύος
τροποποιήθηκε στη συνέχεια για να εισαγάγει µια
σταθεροποίηση της ισχύος στις άνω και κάτω ζώνες του φακού
έτσι ώστε να διευρύνει το µακρινό πεδίο και να παράσχει τη
δυνατότητα στο φακόµετρο να µετρήσει την ισχύ του φακού
για κοντά.
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ζώνη για κοντινή όραση σταθεροποιήθηκε επαρκώς για να
παράσχει µια δοµή που έµοιαζε µε διπλεστιακό φακό τους
οποίους οι πολυεστιακοί φακοί προοριζόταν να
αντικαταστήσουν (σχήµα 26). Οι κάτω πλάγιες ζώνες του
φακού, παρότι ελεγχόµενες, είχαν σηµαντικές πλάγιες
εκτροπές που απαιτούσαν κάποια προσπάθεια προσαρµογής
εκ µέρους του χρήστη.

Αναφορικά µε τη διόφθαλµη όραση, το 1964 παρουσιάστηκαν
οι πρώτοι ασύµµετροι πολυεστιακοί φακοί (στους οποίους ο
δεξιός και ο αριστερός φακός διέφεραν) για να παρέχουν
βελτιωµένη πλάγια όραση χάρη σε ειδικά υπολογισµένες
ζώνες για την επίτευξη του αποτελέσµατος αυτού. Πριν από
την ηµεροµηνία αυτή οι πολυεστιακοί φακοί ήταν συµµετρικοί
σε κατασκευή, και κάθε φακός είχε κλίση κατά 10° προς τα
έσω ρινικά.
Παρότι τα οπτικά θέµατα ήταν ουσιαστικά, η πρόκληση την
εποχή εκείνη ήταν εξίσου και για την µηχανολογία, δηλαδή
του πώς να σχεδιαστούν µηχανήµατα που να παράγουν, για
πρώτη φορά, µη-περιστρεφόµενες συµµετρικές οπτικές
επιφάνειες. Τα χρόνια εκείνα οι περισσότεροι φακοί
κατασκευάζονταν από γυαλί, το οποίο ήταν δύσκολο τόσο για
τη δηµιουργία της επιφάνειας όσο και για τη στίλβωση. Μόνο
µε την υιοθέτηση της αρχής του υπολογισµού σηµείου προς
σηµείο, κάνοντας χρήση της τεχνικής αναπαραγωγής από µια
επιφάνεια µοντέλο και µε την µαλακή στίλβωση, ο Varilux
µπόρεσε πράγµατι να κατασκευαστεί.
Η παρουσίαση ενός φακού που είχε µια τέτοια πλάγια εκτροπή
ήταν, την εποχή εκείνη, σαν να προσπαθείς το αδύνατο. Πέρα
από τις τεχνικές προκλήσεις, ήταν αναγκαία και η υπέρβαση
του σκεπτικισµού του κλάδου της οπτικής. Ωστόσο, η
επιµονή των σχεδιαστών έδειξε πως ήταν δυνατή η παραγωγή
πολυεστιακών φακών και άνοιξε το δρόµο για τις κατοπινές
βελτιώσεις που ήταν: µια καλύτερη κατανόηση της
περιφερικής όρασης µέσα από τους οφθαλµικούς φακούς και
το πώς αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό
των πολυεστιακών επιφανειών.
Ο Varilux 1, παρότι η πρώτη δηµιουργία, έφερε όλες τις
βασικές αρχές των πολυεστιακών φακών, ήταν ο προποµπός
µιας τεράστιας επανάστασης που θα λάµβανε χώρα στον
κόσµο της οπτικής.

1η γενιά:
ο «πρώτος» πολυεστιακός φακός
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3) Προ-διαβάθμιση
Ο πλέον αποτελεσµατικός τρόπος µείωσης του κεντρικού
πάχους των φακών συν (+) είναι η παραγωγή τους σε προ-
διαβαθµισµένη µορφή. Αυτό συνεπάγεται πρώτα τον
υπολογισµό της θέσης του άκρου του σχήµατος του φακού
όπου το πάχος είναι στο ελάχιστο και τη δηµιουργία της
επιφάνειας του µε το ελάχιστο πάχος κέντρου που η
προδιαγραφή της συνταγής θα επιτρέπει λαµβάνοντας υπόψη
το ελάχιστο πάχος του άκρου. Λαµβάνονται υπόψη επίσης η
διακορική απόσταση (PD = pupillary distance), τα ύψη

κεντραρίσµατος και το σχήµα και µέγεθος του σκελετού των
γυαλιών για τον υπολογισµό της λήψης του λεπτότερου,
ελαφρύτερου φακού (σχήµα 25).
Παρότι δεν είναι ειδικά για τους πολυεστιακούς φακούς, τα
αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε την προ-διαβάθµιση είναι
περισσότερο εντυπωσιακά για αυτόν τον τύπο φακού και είναι
ένα πρόσθετο όφελος στη διαδικασία Equithin. Η τεχνική αυτή
χρησιµοποιείται συστηµατικά στα εργαστήρια που
επεξεργάζονται τη δηµιουργία επιφάνειας και τα άκρα των
φακών.

Σχήμα 25: Αρχή της προ-διαβάθµισης
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Μετά την αποδοχή της νέας ιδέας µιας πολυεστιακής
επιφάνειας από τον κλάδο, ο Bernard Maitenaz και η οµάδα
του µπορούσαν να προχωρήσουν από την «σφαιρική» δοµή
του Varilux 1 και να σχεδιάσουν µια πολυεστιακή επιφάνεια
µε βελτιωµένες περιφερικές ζώνες. Το πέτυχαν το 1972 µε το
λανσάρισµα της δεύτερης γενιάς πολυεστιακών φακών, µε το
όνοµα Varilux 2. Ο αντικειµενικός στόχος δεν ήταν απλώς να
µειώσουν το βαθµό των περιφερικών εκτροπών αλλά επίσης
να ελέγξουν τις παραµορφώσεις της εικόνας που οι εκτροπές
αυτές παρήγαγαν.
- Η µείωση των εκτροπών επιτεύχθηκε µε την οριζόντια
«οπτική µεταβολή» που έγινε δυνατή µε την παραγωγή µιας
ελαφριάς αύξησης της ισχύος των πλαγίων τµηµάτων της
ζώνης για µακριά µε µια ελαφρά µείωση της ισχύος των
πλαγίων τµηµάτων της ζώνης για κοντά. Η ελαφρά διαφορά
στην ακτίνα καµπυλότητας που υπήρξε στις περιφερικές
περιοχές των ζωνών για µακριά και κοντά παρήγαγε µια
σηµαντική µείωση του βαθµού της εκτροπής. Μια παρόµοια
επιφάνεια θα µπορούσε να αποδοθεί από µια σειρά κωνικών
τµηµάτων, όπως αυτά που εµφανίζονται στο σχήµα 27.
- Επιπλέον, για τη µείωση του σηµαντικού αισθήµατος ιλίγγου
που εµφάνιζε το Varilux 1, εισήχθη η ιδέα της «ορθοσκοπίας»,
ο σκοπός της οποίας ήταν η εξασφάλιση ότι οι ευθείες γραµµές
στο χώρο, και ειδικά οι κάθετες και οι οριζόντιες, να φαίνονται
ευθείες όταν παρατηρούνται διαµέσου της περιφέρειας του
φακού. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ήταν αναγκαίος ο
υπολογισµός µιας επιφάνειας το χαρακτηριστικό της οποίας
ήταν να έχει, αφενός, οριζόντιες πρισµατικές επιδράσεις, που
δεν θα διέφεραν σχεδόν καθόλου στην έκταση των δυο
κάθετων γραµµών (µια ρινική και µια κροταφική) και
αφετέρου, οι κάθετες πρισµατικές επιδράσεις που δεν θα
διέφεραν σχεδόν καθόλου στην έκταση των δυο οριζόντιων
γραµµών, µια στο άνω τµήµα και µια στο κάτω τµήµα του
φακού. Τα χαρακτηριστικά αυτά, για τα οποία λήφθηκαν
πατέντες για τον Varilux 2, προστάτευσαν το σχεδιασµό για
αρκετά χρόνια. Παρότι αρχικά διατυπώθηκε µε τον τρόπο
αυτό, η αρχή της ορθοσκοπίας διατηρήθηκε σε όλες τις
µεταγενέστερες γενιές του Varilux.
- Βέβαια, από την άποψη της διόφθαλµης όρασης, το σχέδιο
του Varilux 2 σχεδιάστηκε από την αρχή µε διαφορετικές
επιφανειακές γεωµετρίες για τον δεξιό και τον αριστερό φακό
και µε ειδική προσοχή στις περιοχές του φακού που
χρησιµοποιούνταν ταυτόχρονα από τα µάτια.
Με τη δεύτερη γενιά των πολυεστιακών φακών, επιτεύχθηκε
πραγµατική πρόοδος και από τότε οι πολυεστιακοί φακοί
άρχισαν να αναγνωρίζονται και να γίνονται αποδεκτοί ως η
καθιερωµένη µέθοδος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ακολούθησε το
λανσάρισµα του Varilux 2, διάφορες παραλλαγές που

προέρχονταν από τον σχεδιασµό του Varilux 2 αναπτύχθηκαν
από άλλους κατασκευαστές, εστιαζόµενοι επάνω σε
συγκεκριµένα οπτικά χαρακτηριστικά. Ορισµένοι έδωσαν
έµφαση σε ευρύτερες ζώνες µακρινής και κοντινής όρασης,
επικεντρωνόµενοι στον αναπόφευκτο αστιγµατισµό της
περιφέρειας του φακού (American Optical Ultravue,
Rodenstock Progressiv R, Visa της BBGR, Sola
VIP/Graduate). Άλλοι έκαναν την αντίθετη προσέγγιση,
µειώνοντας την ποσότητα του ανεπιθύµητου αστιγµατισµού
στην περιφέρεια και κατανέµοντας τον ευρύτερα στο φακό
(American Optical Truvision Omni). Κι άλλοι έδωσαν ειδική
έµφαση στην ιδέα της ασυµµετρίας του φακού και στην άνετη
διόφθαλµη όραση (Zeiss Gradal HS). Έτσι, η επέκταση που
επιτεύχθηκε για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας µε
πολυεστιακούς φακούς, προέκυψε από µια κοινή προσπάθεια
εκ µέρους τόσο των επαγγελµατιών όσο και των
κατασκευαστών.

2η Γενιά: ο πολυεστιακός φακός µε «οπτική
µεταβολή»

Σχήμα 27: Σχεδιασµός 2ης γενιάς πολυεστιακών φακών: η
επιφάνεια του Varilux® 2
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Ένα περαιτέρω βήµα στη βελτίωση της απόδοσης του
πολυεστιακού φακού έγινε µε την τρίτη γενιά, µε την ιδέα του
πολλαπλού σχεδιασµού. Έγινε κατανοητό πως αν
χρησιµοποιούταν ο ίδιος νόµος ισχύος για κάθε διαφορετικό
addition, αυτό δεν είχε ως αποτέλεσµα τη βέλτιστη
πολυεστιακή επιφάνεια για το κάθε στάδιο της πρεσβυωπίας.
Ελευθερώνοντας το σχεδιασµό από τον περιορισµό αυτό η
βέλτιστη επιφάνεια θα µπορούσε να σχεδιαστεί για τις
ανάγκες των χρηστών σε όλα τα στάδια της πρεσβυωπίας. Οι
πρεσβύωπες στο αρχικό στάδιο χρειάζονται µια µαλακή
πολυεστιακή επιφάνεια που θα τους δώσει τη δυνατότητα να
προσαρµοστούν γρήγορα στους πολυεστιακούς φακούς ενώ οι
προχωρηµένοι πρεσβύωπες προτιµούν έναν σκληρότερο
σχεδιασµό που να τους παρέχει µεγαλύτερα οπτικά πεδία.
Με τους φακούς µονού σχεδιασµού, οι σχεδιαστές
αντιµετώπιζαν µόνο µιαν επιλογή:
- να χρησιµοποιήσουν µια µαλακή προοδευτική επιφάνεια,
δηλαδή, ένα µεγάλο κανάλι µε χαµηλούς βαθµούς εκτροπών
κατανεµηµένους καθ’ όλη την επιφάνεια του φακού, κάτι που
είχε αποδειχθεί προτιµητέο από τους πρεσβύωπες στο αρχικό
στάδιο, αλλά κάτι που πρόσφερε µικρά πεδία όρασης σε
αυτούς µε προχωρηµένη πρεσβυωπία.
- να χρησιµοποιήσουν µια σκληρή πολυεστιακή επιφάνεια,
δηλαδή, µικρό µήκος καναλιού µε γρήγορα αυξανόµενα
επίπεδα εκτροπών εστιασµένα σε µικρότερες περιοχές του
φακού, κάτι που είχε αποδειχθεί προτιµητέο από αυτούς µε
προχωρηµένη πρεσβυωπία, αλλά δυσκόλευε την προσαρµογή
των πρεσβυώπων στο αρχικό στάδιο.
Η λύση ήταν η προσφορά µαλακότερων επιφανειών για
χαµηλότερα addition και σκληρότερες επιφάνειες για
υψηλότερα addition, κάτι που θα διατηρούσε το κοντινό
οπτικό πεδίο παρά την αύξηση του addition για κοντά (Σχήµα 28).

Το Varilux Multi Design προτάθηκε από την Essilor το 1988
και κάθε ένα από τα 12 addition για κοντά (+0.75 έως 3.50 D
σε στάδια των 0.25) είχε ένα διακεκριµένο σχεδιασµό
αναπτυγµένο για τη συγκεκριµένη προσθήκη. Παρόµοιες
φιλοσοφίες σχεδιασµού εισήχθησαν από τις American Optical
(Omni Pro), BBGR Selective και Hoyalux της HOYA κλπ.
Παρότι ο Varilux Multi-Design δεν είναι πλέον διαθέσιµος,
έχοντας αντικατασταθεί από νεότερες γενιές, ήταν ο
προποµπός µιας µεγάλης πλειοψηφίας σχεδιασµών
πολυεστιακών φακών της παγκόσµιας αγοράς του σήµερα, η
πλειονότητα των οποίων εφαρµόζει την ιδέα “multi-design”

3η γενιά: ο πολυεστιακός φακός “multi-design”
[πολλαπλού σχεδιασµού]

Σχήμα 28: Η αρχή του πολυεστιακού φακού “multi-design” σε
σύγκριση µε αυτή του µονού σχεδιασµού.
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Μετά την αποδοχή της νέας ιδέας µιας πολυεστιακής
επιφάνειας από τον κλάδο, ο Bernard Maitenaz και η οµάδα
του µπορούσαν να προχωρήσουν από την «σφαιρική» δοµή
του Varilux 1 και να σχεδιάσουν µια πολυεστιακή επιφάνεια
µε βελτιωµένες περιφερικές ζώνες. Το πέτυχαν το 1972 µε το
λανσάρισµα της δεύτερης γενιάς πολυεστιακών φακών, µε το
όνοµα Varilux 2. Ο αντικειµενικός στόχος δεν ήταν απλώς να
µειώσουν το βαθµό των περιφερικών εκτροπών αλλά επίσης
να ελέγξουν τις παραµορφώσεις της εικόνας που οι εκτροπές
αυτές παρήγαγαν.
- Η µείωση των εκτροπών επιτεύχθηκε µε την οριζόντια
«οπτική µεταβολή» που έγινε δυνατή µε την παραγωγή µιας
ελαφριάς αύξησης της ισχύος των πλαγίων τµηµάτων της
ζώνης για µακριά µε µια ελαφρά µείωση της ισχύος των
πλαγίων τµηµάτων της ζώνης για κοντά. Η ελαφρά διαφορά
στην ακτίνα καµπυλότητας που υπήρξε στις περιφερικές
περιοχές των ζωνών για µακριά και κοντά παρήγαγε µια
σηµαντική µείωση του βαθµού της εκτροπής. Μια παρόµοια
επιφάνεια θα µπορούσε να αποδοθεί από µια σειρά κωνικών
τµηµάτων, όπως αυτά που εµφανίζονται στο σχήµα 27.
- Επιπλέον, για τη µείωση του σηµαντικού αισθήµατος ιλίγγου
που εµφάνιζε το Varilux 1, εισήχθη η ιδέα της «ορθοσκοπίας»,
ο σκοπός της οποίας ήταν η εξασφάλιση ότι οι ευθείες γραµµές
στο χώρο, και ειδικά οι κάθετες και οι οριζόντιες, να φαίνονται
ευθείες όταν παρατηρούνται διαµέσου της περιφέρειας του
φακού. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ήταν αναγκαίος ο
υπολογισµός µιας επιφάνειας το χαρακτηριστικό της οποίας
ήταν να έχει, αφενός, οριζόντιες πρισµατικές επιδράσεις, που
δεν θα διέφεραν σχεδόν καθόλου στην έκταση των δυο
κάθετων γραµµών (µια ρινική και µια κροταφική) και
αφετέρου, οι κάθετες πρισµατικές επιδράσεις που δεν θα
διέφεραν σχεδόν καθόλου στην έκταση των δυο οριζόντιων
γραµµών, µια στο άνω τµήµα και µια στο κάτω τµήµα του
φακού. Τα χαρακτηριστικά αυτά, για τα οποία λήφθηκαν
πατέντες για τον Varilux 2, προστάτευσαν το σχεδιασµό για
αρκετά χρόνια. Παρότι αρχικά διατυπώθηκε µε τον τρόπο
αυτό, η αρχή της ορθοσκοπίας διατηρήθηκε σε όλες τις
µεταγενέστερες γενιές του Varilux.
- Βέβαια, από την άποψη της διόφθαλµης όρασης, το σχέδιο
του Varilux 2 σχεδιάστηκε από την αρχή µε διαφορετικές
επιφανειακές γεωµετρίες για τον δεξιό και τον αριστερό φακό
και µε ειδική προσοχή στις περιοχές του φακού που
χρησιµοποιούνταν ταυτόχρονα από τα µάτια.
Με τη δεύτερη γενιά των πολυεστιακών φακών, επιτεύχθηκε
πραγµατική πρόοδος και από τότε οι πολυεστιακοί φακοί
άρχισαν να αναγνωρίζονται και να γίνονται αποδεκτοί ως η
καθιερωµένη µέθοδος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που ακολούθησε το
λανσάρισµα του Varilux 2, διάφορες παραλλαγές που

προέρχονταν από τον σχεδιασµό του Varilux 2 αναπτύχθηκαν
από άλλους κατασκευαστές, εστιαζόµενοι επάνω σε
συγκεκριµένα οπτικά χαρακτηριστικά. Ορισµένοι έδωσαν
έµφαση σε ευρύτερες ζώνες µακρινής και κοντινής όρασης,
επικεντρωνόµενοι στον αναπόφευκτο αστιγµατισµό της
περιφέρειας του φακού (American Optical Ultravue,
Rodenstock Progressiv R, Visa της BBGR, Sola
VIP/Graduate). Άλλοι έκαναν την αντίθετη προσέγγιση,
µειώνοντας την ποσότητα του ανεπιθύµητου αστιγµατισµού
στην περιφέρεια και κατανέµοντας τον ευρύτερα στο φακό
(American Optical Truvision Omni). Κι άλλοι έδωσαν ειδική
έµφαση στην ιδέα της ασυµµετρίας του φακού και στην άνετη
διόφθαλµη όραση (Zeiss Gradal HS). Έτσι, η επέκταση που
επιτεύχθηκε για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας µε
πολυεστιακούς φακούς, προέκυψε από µια κοινή προσπάθεια
εκ µέρους τόσο των επαγγελµατιών όσο και των
κατασκευαστών.

2η Γενιά: ο πολυεστιακός φακός µε «οπτική
µεταβολή»

Σχήμα 27: Σχεδιασµός 2ης γενιάς πολυεστιακών φακών: η
επιφάνεια του Varilux® 2
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Ένα περαιτέρω βήµα στη βελτίωση της απόδοσης του
πολυεστιακού φακού έγινε µε την τρίτη γενιά, µε την ιδέα του
πολλαπλού σχεδιασµού. Έγινε κατανοητό πως αν
χρησιµοποιούταν ο ίδιος νόµος ισχύος για κάθε διαφορετικό
addition, αυτό δεν είχε ως αποτέλεσµα τη βέλτιστη
πολυεστιακή επιφάνεια για το κάθε στάδιο της πρεσβυωπίας.
Ελευθερώνοντας το σχεδιασµό από τον περιορισµό αυτό η
βέλτιστη επιφάνεια θα µπορούσε να σχεδιαστεί για τις
ανάγκες των χρηστών σε όλα τα στάδια της πρεσβυωπίας. Οι
πρεσβύωπες στο αρχικό στάδιο χρειάζονται µια µαλακή
πολυεστιακή επιφάνεια που θα τους δώσει τη δυνατότητα να
προσαρµοστούν γρήγορα στους πολυεστιακούς φακούς ενώ οι
προχωρηµένοι πρεσβύωπες προτιµούν έναν σκληρότερο
σχεδιασµό που να τους παρέχει µεγαλύτερα οπτικά πεδία.
Με τους φακούς µονού σχεδιασµού, οι σχεδιαστές
αντιµετώπιζαν µόνο µιαν επιλογή:
- να χρησιµοποιήσουν µια µαλακή προοδευτική επιφάνεια,
δηλαδή, ένα µεγάλο κανάλι µε χαµηλούς βαθµούς εκτροπών
κατανεµηµένους καθ’ όλη την επιφάνεια του φακού, κάτι που
είχε αποδειχθεί προτιµητέο από τους πρεσβύωπες στο αρχικό
στάδιο, αλλά κάτι που πρόσφερε µικρά πεδία όρασης σε
αυτούς µε προχωρηµένη πρεσβυωπία.
- να χρησιµοποιήσουν µια σκληρή πολυεστιακή επιφάνεια,
δηλαδή, µικρό µήκος καναλιού µε γρήγορα αυξανόµενα
επίπεδα εκτροπών εστιασµένα σε µικρότερες περιοχές του
φακού, κάτι που είχε αποδειχθεί προτιµητέο από αυτούς µε
προχωρηµένη πρεσβυωπία, αλλά δυσκόλευε την προσαρµογή
των πρεσβυώπων στο αρχικό στάδιο.
Η λύση ήταν η προσφορά µαλακότερων επιφανειών για
χαµηλότερα addition και σκληρότερες επιφάνειες για
υψηλότερα addition, κάτι που θα διατηρούσε το κοντινό
οπτικό πεδίο παρά την αύξηση του addition για κοντά (Σχήµα 28).

Το Varilux Multi Design προτάθηκε από την Essilor το 1988
και κάθε ένα από τα 12 addition για κοντά (+0.75 έως 3.50 D
σε στάδια των 0.25) είχε ένα διακεκριµένο σχεδιασµό
αναπτυγµένο για τη συγκεκριµένη προσθήκη. Παρόµοιες
φιλοσοφίες σχεδιασµού εισήχθησαν από τις American Optical
(Omni Pro), BBGR Selective και Hoyalux της HOYA κλπ.
Παρότι ο Varilux Multi-Design δεν είναι πλέον διαθέσιµος,
έχοντας αντικατασταθεί από νεότερες γενιές, ήταν ο
προποµπός µιας µεγάλης πλειοψηφίας σχεδιασµών
πολυεστιακών φακών της παγκόσµιας αγοράς του σήµερα, η
πλειονότητα των οποίων εφαρµόζει την ιδέα “multi-design”

3η γενιά: ο πολυεστιακός φακός “multi-design”
[πολλαπλού σχεδιασµού]

Σχήμα 28: Η αρχή του πολυεστιακού φακού “multi-design” σε
σύγκριση µε αυτή του µονού σχεδιασµού.
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Η τέταρτη γενιά πολυεστιακών φακών εγκαινιάστηκε µε το
όνοµα Varilux Comfort το 1993. Ο σχεδιασµός του ήταν
αποτέλεσµα της παρατήρησης των συνηθειών των χρηστών
πολυεστιακών φακών και η κατασκευή του κατέστη δυνατή
από την εξέλιξη των κατασκευαστικών µεθόδων
πολυεστιακών επιφανειών. Η βασική ιδέα ήταν η βράχυνση
του µήκους καναλιού του φακού ώστε να προσφερθεί στους
χρήστες µια περισσότερο άνετη στάση για την κοντινή όραση,
και ταυτόχρονα να εξαλείψει οποιαδήποτε παραµόρφωση
στην περιφέρεια του φακού. Για να το πούµε απλά, πριν από
την έλευση της τέταρτης γενιάς, ο σχεδιαστής του
πολυεστιακού φακού είχε δυο επιλογές, να σχεδιάσει ένα φακό
µε µια «µικρή» πρόοδο και «σκληρή» περιφέρεια ή να
σχεδιάσει ένα φακό µε «µαλακή» περιφέρεια αλλά «µεγάλη»
πρόοδο. Η πρώτη επιλογή πρόσφερε στους χρήστες µιαν
άνετη θέση διαβάσµατος αλλά τη λιγότερη άνεση στην
περιφερική όραση. Η δεύτερη επιλογή πρόσφερε στους
χρήστες µια δυναµική όραση αλλά µια άβολη στάση
διαβάσµατος. Η απαίτηση ήταν ο συγκερασµός σε ένα µόνο
συνδυασµό των δυο χαρακτηριστικών µιας «µικρής» προόδου
και µιας «µαλακής» περιφέρειας ώστε να προσφερθεί στους
χρήστες το διπλό πλεονέκτηµα της άνετης στάσης στην
κοντινή όραση µαζί µε πραγµατική άνεση στην περιφερική
όραση (Σχήµα 29). Αυτό επιτεύχθηκε µε το σχεδιασµό του
Varilux Comfort®.

Λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών του φακού:
Για την προσφορά µεγαλύτερης άνεσης στη στάση του
σώµατος για την κοντινή όραση η κοντινή ζώνη τοποθετείται
υψηλά στο φακό έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να τη φτάσει
εύκολα και φυσιολογικά στο βλέµµα προς τα κάτω σε µια
κλίση περίπου 25°, που είναι κατά 5° µικρότερη από αυτήν
των προηγούµενων γενιών πολυεστιακών φακών. Ως
συνέπεια, ο χρήστης µπορεί να χαµηλώσει το κεφάλι κατά 35°
(αντί για 30°) που είναι πλησιέστερα στην κανονική τιµή που
χρησιµοποιείται για την κοντινή όραση πριν από την
εκδήλωση της πρεσβυωπίας (Σχήµα 30). Επιπλέον, ο χρήστης
µπορεί να εξερευνήσει το πεδίο της κοντινής όρασης µε
µεγαλύτερη άνεση επειδή η αναγκαία κίνηση της κεφαλής και
του µατιού είναι µικρότερη (Σχήµα 31).

4η γενιά: ο πολυεστιακός φακός για «φυσιολο-
γική όραση»

Σχήμα 29: Σχεδιαστική αρχή του Varilux Comfort®.

Σχήμα 30: Σύγκριση των θέσεων κεφαλής και µατιών µεταξύ
Varilux Comfort® και ενός κλασικού πολυεστιακού σχεδίου.
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Σχήμα 33: Συγκριτικές κινήσεις κεφαλής και µατιού στο
οριζόντιο πεδίο µε Varilux Comfort® και κλασικό πολυεστια-
κό φακό.

Σχήμα 31: Σύγκριση των κινήσεων κεφαλής µεταξύ Varilux
Comfort®.και ενός κλασικού πολυεστιακού σχεδιασµού.

Τα πλεονεκτήµατα αυτά προκύπτουν από το προφίλ ισχύος
του Varilux Comfort µεταξύ της µακρινής και κοντινής
όρασης. Για ένα addition 2.00 D, το 85% του ποσού (που
θεωρείται πως είναι το ξεκίνηµα της περιοχής κοντινής
όρασης) λαµβάνεται σε µόλις 12mm κάτω από το σταυρό
κεντραρίσµατος, σε σύγκριση µε 14 ή 15mm που ήταν στην
προηγούµενη γενιά πολυεστιακών φακών (Σχήµα 32).

Για να επιτευχθεί µια άνετη περιφερική όραση η προοδευτική
επιφάνεια έχει γίνει µαλακότερη κάτω από τον αυστηρό
έλεγχο των οπτικών χαρακτηριστικών στην περιφέρεια. Είχε
παρατηρηθεί πως στην περιφερική όραση, οι χρήστες
αντιλαµβάνονταν περισσότερο την ταχύτητα της παραλλαγής
σε ισχύ και τον αστιγµατισµό – στην πραγµατικότητα, την
παραλλαγή σε πρισµατικές επιδράσεις που είναι
συνδεδεµένες µε τις παραλλαγές ισχύος – παρά τις απόλυτες
τους τιµές. Κατά συνέπεια, η παραλλαγή σε ισχύ επάνω στην
πολυεστιακή επιφάνεια του Varilux Comfort ήταν µόνο
γρήγορη όπου χρειαζόταν να είναι, κατά την έκταση της
µεσηµβρινής γραµµής της προόδου, για να παράσχει ένα
βραχύ µήκος προόδου, και αργότερα σε άλλα σηµεία της
επιφάνειας. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτέλεσε µια από τις
πατέντες του Varilux Comfort. Επιπλέον, η περιφερική
µαλακότητα της επιφάνειας πρόσφερε στους χρήστες
µεγαλύτερα πεδία καθαρής όρασης και κατά συνέπεια, η
αναγκαία οριζόντια κίνηση κεφαλής που απαιτείται για την
εξερεύνηση του πλήρους πλάτους του πεδίου µειώθηκε σε
µεγάλο βαθµό (Σχήµα 33).

6° 19°
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Σχήμα 32: Προφίλ ισχύος του Varilux Comfort® µε προσθήκη
2.00 D.
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Η τέταρτη γενιά πολυεστιακών φακών εγκαινιάστηκε µε το
όνοµα Varilux Comfort το 1993. Ο σχεδιασµός του ήταν
αποτέλεσµα της παρατήρησης των συνηθειών των χρηστών
πολυεστιακών φακών και η κατασκευή του κατέστη δυνατή
από την εξέλιξη των κατασκευαστικών µεθόδων
πολυεστιακών επιφανειών. Η βασική ιδέα ήταν η βράχυνση
του µήκους καναλιού του φακού ώστε να προσφερθεί στους
χρήστες µια περισσότερο άνετη στάση για την κοντινή όραση,
και ταυτόχρονα να εξαλείψει οποιαδήποτε παραµόρφωση
στην περιφέρεια του φακού. Για να το πούµε απλά, πριν από
την έλευση της τέταρτης γενιάς, ο σχεδιαστής του
πολυεστιακού φακού είχε δυο επιλογές, να σχεδιάσει ένα φακό
µε µια «µικρή» πρόοδο και «σκληρή» περιφέρεια ή να
σχεδιάσει ένα φακό µε «µαλακή» περιφέρεια αλλά «µεγάλη»
πρόοδο. Η πρώτη επιλογή πρόσφερε στους χρήστες µιαν
άνετη θέση διαβάσµατος αλλά τη λιγότερη άνεση στην
περιφερική όραση. Η δεύτερη επιλογή πρόσφερε στους
χρήστες µια δυναµική όραση αλλά µια άβολη στάση
διαβάσµατος. Η απαίτηση ήταν ο συγκερασµός σε ένα µόνο
συνδυασµό των δυο χαρακτηριστικών µιας «µικρής» προόδου
και µιας «µαλακής» περιφέρειας ώστε να προσφερθεί στους
χρήστες το διπλό πλεονέκτηµα της άνετης στάσης στην
κοντινή όραση µαζί µε πραγµατική άνεση στην περιφερική
όραση (Σχήµα 29). Αυτό επιτεύχθηκε µε το σχεδιασµό του
Varilux Comfort®.

Λεπτοµέρειες των χαρακτηριστικών του φακού:
Για την προσφορά µεγαλύτερης άνεσης στη στάση του
σώµατος για την κοντινή όραση η κοντινή ζώνη τοποθετείται
υψηλά στο φακό έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να τη φτάσει
εύκολα και φυσιολογικά στο βλέµµα προς τα κάτω σε µια
κλίση περίπου 25°, που είναι κατά 5° µικρότερη από αυτήν
των προηγούµενων γενιών πολυεστιακών φακών. Ως
συνέπεια, ο χρήστης µπορεί να χαµηλώσει το κεφάλι κατά 35°
(αντί για 30°) που είναι πλησιέστερα στην κανονική τιµή που
χρησιµοποιείται για την κοντινή όραση πριν από την
εκδήλωση της πρεσβυωπίας (Σχήµα 30). Επιπλέον, ο χρήστης
µπορεί να εξερευνήσει το πεδίο της κοντινής όρασης µε
µεγαλύτερη άνεση επειδή η αναγκαία κίνηση της κεφαλής και
του µατιού είναι µικρότερη (Σχήµα 31).

4η γενιά: ο πολυεστιακός φακός για «φυσιολο-
γική όραση»

Σχήμα 29: Σχεδιαστική αρχή του Varilux Comfort®.

Σχήμα 30: Σύγκριση των θέσεων κεφαλής και µατιών µεταξύ
Varilux Comfort® και ενός κλασικού πολυεστιακού σχεδίου.
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Σχήμα 33: Συγκριτικές κινήσεις κεφαλής και µατιού στο
οριζόντιο πεδίο µε Varilux Comfort® και κλασικό πολυεστια-
κό φακό.

Σχήμα 31: Σύγκριση των κινήσεων κεφαλής µεταξύ Varilux
Comfort®.και ενός κλασικού πολυεστιακού σχεδιασµού.

Τα πλεονεκτήµατα αυτά προκύπτουν από το προφίλ ισχύος
του Varilux Comfort µεταξύ της µακρινής και κοντινής
όρασης. Για ένα addition 2.00 D, το 85% του ποσού (που
θεωρείται πως είναι το ξεκίνηµα της περιοχής κοντινής
όρασης) λαµβάνεται σε µόλις 12mm κάτω από το σταυρό
κεντραρίσµατος, σε σύγκριση µε 14 ή 15mm που ήταν στην
προηγούµενη γενιά πολυεστιακών φακών (Σχήµα 32).

Για να επιτευχθεί µια άνετη περιφερική όραση η προοδευτική
επιφάνεια έχει γίνει µαλακότερη κάτω από τον αυστηρό
έλεγχο των οπτικών χαρακτηριστικών στην περιφέρεια. Είχε
παρατηρηθεί πως στην περιφερική όραση, οι χρήστες
αντιλαµβάνονταν περισσότερο την ταχύτητα της παραλλαγής
σε ισχύ και τον αστιγµατισµό – στην πραγµατικότητα, την
παραλλαγή σε πρισµατικές επιδράσεις που είναι
συνδεδεµένες µε τις παραλλαγές ισχύος – παρά τις απόλυτες
τους τιµές. Κατά συνέπεια, η παραλλαγή σε ισχύ επάνω στην
πολυεστιακή επιφάνεια του Varilux Comfort ήταν µόνο
γρήγορη όπου χρειαζόταν να είναι, κατά την έκταση της
µεσηµβρινής γραµµής της προόδου, για να παράσχει ένα
βραχύ µήκος προόδου, και αργότερα σε άλλα σηµεία της
επιφάνειας. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτέλεσε µια από τις
πατέντες του Varilux Comfort. Επιπλέον, η περιφερική
µαλακότητα της επιφάνειας πρόσφερε στους χρήστες
µεγαλύτερα πεδία καθαρής όρασης και κατά συνέπεια, η
αναγκαία οριζόντια κίνηση κεφαλής που απαιτείται για την
εξερεύνηση του πλήρους πλάτους του πεδίου µειώθηκε σε
µεγάλο βαθµό (Σχήµα 33).

6° 19°
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Σχήμα 32: Προφίλ ισχύος του Varilux Comfort® µε προσθήκη
2.00 D.

35°

25°

30°

30°

Κλασσικό πολυεστιακόVarilux Comfort®.

Κλασσικό πολυεστιακόVarilux Comfort®.

12° 13°

Κλασσικό πολυεστιακόVarilux Comfort®.
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Για διόφθαλµη όραση, η ασυµµετρία των φακών είχε
σχεδιαστεί εκ νέου για την παροχή τέλειας ισορροπίας στην
αντίληψη που λαµβανόταν από τα µάτια. Το γεωµετρικό
προφίλ της προόδου – η θέση του στο φακό – είχε εξεταστεί
λαµβάνοντας υπόψη την συµπεριφορά του χρήστη, και δεν
ακολουθούσε πλέον µιαν ευθεία γραµµή στο φακό, αλλά αντί
γι’ αυτό ακολουθούσε την πορεία των µατιών κατά τη διάρκεια
του χαµηλώµατος του βλέµµατος για την κοντινή όραση. Αυτό
λειτουργούσε σε συνδυασµό µε την κάθετη κίνηση της
κεφαλής κατά την αλλαγή από τη µακρινή όραση, µέσω ενός
ενδιάµεσου τµήµατος, στην κοντινή όραση και επίσης κατά τη
χρήση της ζώνης κοντινής όρασης για παρατεταµένες
περιόδους. Αυτές οι δυο απαιτήσεις οδήγησαν σε
διαφορετικούς βαθµούς σύγκλισης, κάνοντας αναγκαία τη
χρήση δυο διαφορετικών βαθµών αλλαγής στην ισχύ της
προόδου όπως αυτό εµφανίζεται στο Σχήµα 34.
Επιπλέον, η ιδέα του πολλαπλού σχεδιασµού, βρήκε µια νέα
εφαρµογή µε τον Varilux Comfort, αυτή της µεταβλητής
εσωκέντρωσης της κοντινής ζώνης ανάλογα µε το addition,
που έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι πρεσβύωπες κρατούν το
υλικό ανάγνωσης πλησιέστερα στα µάτια τους όσο αυξάνει το
addition. Αυτό τους παρέχει κάποια µεγέθυνση που
αντισταθµίζει µια µείωση της οπτικής οξύτητας λόγω της
απώλειας της διαφάνειας των οπτικών µέσων του µατιού µε
την πάροδο του χρόνου. Η διαφορά στην ένθεση της ζώνης
κοντινής όρασης είναι περίπου 1.6mm από το χαµηλότερο
addition στο υψηλότερο addition (από 2.2 σε 3.8mm). Αυτό
ακολουθείται από µια βράχυνση του µήκους καναλιού καθώς
αυξάνει το addition, ακριβέστερα, σε µια άνοδο της θέσης της

κοντινής ζώνης όπου έχει ληφθεί το 85% του πλήρους addition
(Σχήµα 34).
Ο Varilux Comfort, έχει ανταποκριθεί µε µεγάλη επιτυχία και
έχει συνεισφέρει στην αντίληψη του πολυεστιακού φακού ως
µέθοδος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Έχει ακολουθηθεί
από την είσοδο στον κλάδο πολλών άλλων σχεδιασµών
πολυεστιακού φακού. Υπήρχαν διαθέσιµοι περίπου 50
διαφορετικοί τύποι παγκοσµίως, λίγα χρόνια µετά το
λανσάρισµα του Varilux Comfort.

Σχήμα 34: Μεταβλητή ένθεση της ζώνης κοντινής όρα-
σης ανάλογα µε το addition (Varilux Comfort®)
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Για τη βελτίωση της απόδοσης του φακού ακόµη περισσότερο,
οι σχεδιαστές εξέτασαν ακόµα προσεκτικότερα τις προσδοκίες
που εκφράζονταν από τους χρήστες πολυεστιακών φακών.
Υπήρχαν δυο κύριες απαιτήσεις: οι νέοι πρεσβύωπες έψαχναν,
επάνω από όλα, για «γρήγορη και εύκολη προσαρµογή στο
πρώτο τους ζευγάρι πολυεστιακών φακών» ενώ οι έµπειροι
χρήστες ζητούσαν «ευρύτερα πεδία όρασης». Η πέµπτη γενιά
πολυεστιακών φακών από την Essilor, o Varilux Panamic, που
λανσαρίστηκε το έτος 2000, είχε σχεδιαστεί για να πετύχει
αυτές τις δυο προσδοκίες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
έγιναν βελτιώσεις στη χρήση του φακού στην περιφερική
όραση τόσο σε διόφθαλµες συνθήκες όσο και κατά τη
βοθριακή όραση, ενώ η κάθε βελτίωση προέκυπτε ως
αποτέλεσµα ειδικής έρευνας στους τοµείς αυτούς.

Για να προσφερθεί στους νέους πρεσβύωπες «γρήγορη και
εύκολη προσαρµογή» έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις (Σχήµα
35):

- στην περιφερική όραση, µείωση της παραµόρφωσης µε τον
έλεγχο της κατανοµής των πρισµατικών επιδράσεων στην
επιφάνεια του φακού.
- στην διόφθαλµη όραση, µείωση των περιπτώσεων ιλίγγου µε
την ελαχιστοποίηση της διαφοράς στη φαινοµενική ταχύτητα
κινήσεων των αντικειµένων που γίνονταν αντιληπτές από το
δεξιό και αριστερό µάτι. Είχε ανακαλυφθεί ότι οι περιπτώσεις
ιλίγγου που ορισµένες φορές γίνονταν αντιληπτές από χρήστες
είχαν πρωτίστως ως προέλευση τη διόφθαλµη όραση.
- βοθριακή όραση, σηµαντική διεύρυνση των ζωνών στις
οποίες µπορούσε να επιτευχθεί πλήρης οπτική οξύτητα για
ενδιάµεση και κοντινή όραση σε σχέση µε το φακό Varilux
Comfort.

5η γενιά: ο πολυεστιακός φακός µε
«διευρυµένο οπτικό πεδίο»
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Σχήμα 35: Βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν µε τον Varilux
Panamic σε νέους πρεσβύωπες

α) περιφερική όραση

β) διόφθαλµη όραση

Varilux Panamic®

Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic® Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®

Add 1.00

Add 2.00

Add 3.00

Κλασσικό πολυεστιακό

γ) βοθριακή όραση
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Για διόφθαλµη όραση, η ασυµµετρία των φακών είχε
σχεδιαστεί εκ νέου για την παροχή τέλειας ισορροπίας στην
αντίληψη που λαµβανόταν από τα µάτια. Το γεωµετρικό
προφίλ της προόδου – η θέση του στο φακό – είχε εξεταστεί
λαµβάνοντας υπόψη την συµπεριφορά του χρήστη, και δεν
ακολουθούσε πλέον µιαν ευθεία γραµµή στο φακό, αλλά αντί
γι’ αυτό ακολουθούσε την πορεία των µατιών κατά τη διάρκεια
του χαµηλώµατος του βλέµµατος για την κοντινή όραση. Αυτό
λειτουργούσε σε συνδυασµό µε την κάθετη κίνηση της
κεφαλής κατά την αλλαγή από τη µακρινή όραση, µέσω ενός
ενδιάµεσου τµήµατος, στην κοντινή όραση και επίσης κατά τη
χρήση της ζώνης κοντινής όρασης για παρατεταµένες
περιόδους. Αυτές οι δυο απαιτήσεις οδήγησαν σε
διαφορετικούς βαθµούς σύγκλισης, κάνοντας αναγκαία τη
χρήση δυο διαφορετικών βαθµών αλλαγής στην ισχύ της
προόδου όπως αυτό εµφανίζεται στο Σχήµα 34.
Επιπλέον, η ιδέα του πολλαπλού σχεδιασµού, βρήκε µια νέα
εφαρµογή µε τον Varilux Comfort, αυτή της µεταβλητής
εσωκέντρωσης της κοντινής ζώνης ανάλογα µε το addition,
που έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι πρεσβύωπες κρατούν το
υλικό ανάγνωσης πλησιέστερα στα µάτια τους όσο αυξάνει το
addition. Αυτό τους παρέχει κάποια µεγέθυνση που
αντισταθµίζει µια µείωση της οπτικής οξύτητας λόγω της
απώλειας της διαφάνειας των οπτικών µέσων του µατιού µε
την πάροδο του χρόνου. Η διαφορά στην ένθεση της ζώνης
κοντινής όρασης είναι περίπου 1.6mm από το χαµηλότερο
addition στο υψηλότερο addition (από 2.2 σε 3.8mm). Αυτό
ακολουθείται από µια βράχυνση του µήκους καναλιού καθώς
αυξάνει το addition, ακριβέστερα, σε µια άνοδο της θέσης της

κοντινής ζώνης όπου έχει ληφθεί το 85% του πλήρους addition
(Σχήµα 34).
Ο Varilux Comfort, έχει ανταποκριθεί µε µεγάλη επιτυχία και
έχει συνεισφέρει στην αντίληψη του πολυεστιακού φακού ως
µέθοδος για τη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Έχει ακολουθηθεί
από την είσοδο στον κλάδο πολλών άλλων σχεδιασµών
πολυεστιακού φακού. Υπήρχαν διαθέσιµοι περίπου 50
διαφορετικοί τύποι παγκοσµίως, λίγα χρόνια µετά το
λανσάρισµα του Varilux Comfort.

Σχήμα 34: Μεταβλητή ένθεση της ζώνης κοντινής όρα-
σης ανάλογα µε το addition (Varilux Comfort®)
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Για τη βελτίωση της απόδοσης του φακού ακόµη περισσότερο,
οι σχεδιαστές εξέτασαν ακόµα προσεκτικότερα τις προσδοκίες
που εκφράζονταν από τους χρήστες πολυεστιακών φακών.
Υπήρχαν δυο κύριες απαιτήσεις: οι νέοι πρεσβύωπες έψαχναν,
επάνω από όλα, για «γρήγορη και εύκολη προσαρµογή στο
πρώτο τους ζευγάρι πολυεστιακών φακών» ενώ οι έµπειροι
χρήστες ζητούσαν «ευρύτερα πεδία όρασης». Η πέµπτη γενιά
πολυεστιακών φακών από την Essilor, o Varilux Panamic, που
λανσαρίστηκε το έτος 2000, είχε σχεδιαστεί για να πετύχει
αυτές τις δυο προσδοκίες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού,
έγιναν βελτιώσεις στη χρήση του φακού στην περιφερική
όραση τόσο σε διόφθαλµες συνθήκες όσο και κατά τη
βοθριακή όραση, ενώ η κάθε βελτίωση προέκυπτε ως
αποτέλεσµα ειδικής έρευνας στους τοµείς αυτούς.

Για να προσφερθεί στους νέους πρεσβύωπες «γρήγορη και
εύκολη προσαρµογή» έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις (Σχήµα
35):

- στην περιφερική όραση, µείωση της παραµόρφωσης µε τον
έλεγχο της κατανοµής των πρισµατικών επιδράσεων στην
επιφάνεια του φακού.
- στην διόφθαλµη όραση, µείωση των περιπτώσεων ιλίγγου µε
την ελαχιστοποίηση της διαφοράς στη φαινοµενική ταχύτητα
κινήσεων των αντικειµένων που γίνονταν αντιληπτές από το
δεξιό και αριστερό µάτι. Είχε ανακαλυφθεί ότι οι περιπτώσεις
ιλίγγου που ορισµένες φορές γίνονταν αντιληπτές από χρήστες
είχαν πρωτίστως ως προέλευση τη διόφθαλµη όραση.
- βοθριακή όραση, σηµαντική διεύρυνση των ζωνών στις
οποίες µπορούσε να επιτευχθεί πλήρης οπτική οξύτητα για
ενδιάµεση και κοντινή όραση σε σχέση µε το φακό Varilux
Comfort.

5η γενιά: ο πολυεστιακός φακός µε
«διευρυµένο οπτικό πεδίο»
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Σχήμα 35: Βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν µε τον Varilux
Panamic σε νέους πρεσβύωπες

α) περιφερική όραση

β) διόφθαλµη όραση

Varilux Panamic®

Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic® Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®

Add 1.00

Add 2.00

Add 3.00

Κλασσικό πολυεστιακό

γ) βοθριακή όραση
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Για την προσφορά «ευρύτερων πεδίων όρασης» στους
πεπειραµένους πρεσβύωπες, έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις
(Σχήµα 36):

- στην περιφερική όραση, µείωση του χρόνου που απαιτείται για
την αναγνώριση ενός στόχου µε το µαλάκωµα της προοδευτικής
επιφάνειας
- στην διόφθαλµη όραση, διεύρυνση των χωροπτέρων – όπου τα
σηµεία είναι διόφθαλµα ορατά ως ένα µονό σηµείο – για όλες τις
θέσεις των µατιών, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στην αργή
µεταβολή των πρισµατικών επιδράσεων του φακού.
- στη βοθριακή όραση, σηµαντική διεύρυνση των περιοχών του
φακού προσφέροντας µέγιστη οπτική οξύτητα στην ενδιάµεση και
κοντινή ζώνη.

Γενικότερα, ο Varilux Panamic ήταν ένας πολυεστιακός φακός
µαλακότερου σχεδιασµού σε σύγκριση µε τις προηγούµενες
γενιές και προέκυψε από τις βελτιώσεις σε οπτικά
χαρακτηριστικά των φακών, σχετικά µε τις απόλυτες τιµές
τους, όπως προτάθηκε από χρήστες πολυεστιακών φακών.

Επιπλέον, η ιδέα του πολλαπλού σχεδιασµού προσέλαβε µια
νέα διάσταση µε τον Varilux Panamic, αυτή της
εσωκέντρωσης της κοντινής ζώνης ως επακόλουθο της ισχύος
για µακριά και όχι µόνο της τιµής του addition για κοντά. Η
τιµή για µακριά εισάγει οριζόντιες πρισµατικές επιδράσεις στο
τµήµα για κοντά που αλλάζουν την πραγµατική θέση που
χρησιµοποιείται από το µάτι επάνω στο φακό. Έτσι, η
εσωκέντρωση θα πρέπει να µειωθεί για τον µύωπα και να
αυξηθεί για τον υπερµέτρωπα. Είναι αναγκαία η τροποποίηση
της εσωκέντρωσης στο φακό σύµφωνα µε τη συνταγή για
µακριά και µε ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια της βάσης που
χρησιµοποιείται. Ως αποτέλεσµα, η εσωκέντρωση µπορεί να
ποικίλλει ακόµα και κατά 3.2mm ανά φακό µεταξύ ενός
υψηλού µύωπα µε χαµηλό addition, και ενός υψηλού
υπερµέτρωπα µε υψηλό addition (2.00 έως 5.2mm).
Σηµειώστε πως αυτό δεν απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή στη
µέθοδο κεντραρίσµατος του φακού, δεδοµένου ότι η διόρθωση
για µακριά και η συνήθης απόσταση διαβάσµατος του χρήστη
δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την µέτρηση των µονόφθαλµων
κορικών αποστάσεων για µακρινή όραση (Σχήµα 37)

Μετά την εµφάνιση του Varilux Panamic, έχουν εισαχθεί άλλα

προοδευτικά σχέδια, όπως το Evolls της BBGR, το P-1SY της
Seiko µε πρόοδο στην κοίλη επιφάνεια, ο φακός Definity της
Johnson & Johnson που µοιράζεται την πρόοδο µεταξύ της
πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας και το σχέδιο Hoyalux
iD της Hoya που επίσης είναι ένας δίπλευρος πολυεστιακός
φακός. Είτε λόγω σχεδιασµού ή κατασκευαστικής µεθόδου
όλοι αυτοί οι πολυεστιακοί φακοί επιδιώκουν, όπως ο Varilux
Panamic, µια µαλακότερη προοδευτική επιφάνεια που να
παρέχει περισσότερο άνετη όραση στους πρεσβύωπες.
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Σχήμα 37: Εσωκέντρωση κοντινής ζώνης µε addition και βαθµό
αµετρωπίας µε Varilux Panamic®

Με την εξέλιξη της µόδας, η επιλογή των διοπτροφόρων έχει
στραφεί σε µικρότερους σκελετούς γυαλιών, γεγονός που
έθεσε ένα ειδικό πρόβληµα αν αυτοί θα κατασκευάζονταν µε
πολυεστιακούς φακούς. Για την εξασφάλιση επαρκών ζωνών
άνετης όρασης είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου βάθους
του φακού µαζί µε επαρκώς ευρείες ζώνες µακρινής και
κοντινής όρασης.
Επιπλέον, οι χρήστες µικρών σκελετών αναπτύσσουν µια
ιδιόρρυθµη συνήθεια χρήσης του γυαλιού επειδή τείνουν να
κατεβάζουν τα κεφάλια τους περισσότερο και τα µάτια τους
λιγότερο, σε σχέση µε τους χρήστες σκελετών κανονικών
µεγεθών, προκειµένου να µεγιστοποιήσουν το πεδίο όρασης
τους. Θεωρείται ότι αυτός που φορά µικρό σκελετό µειώνει
την κάθετη περιστροφή του µατιού σε λιγότερο από 20°, σε
σύγκριση µε την περίπτωση αυτών που φορούν κλασικά
σχέδια σκελετών που είναι περισσότερο από 25°.
Εκµεταλλεύονται επίσης ένα µεγαλύτερο οριζόντιο πεδίο στη
µακρινή όραση. Με όρους σχεδιασµού πολυεστιακής
επιφάνειας, είναι αναγκαία η παροχή ενός πολυεστιακού
φακού µε βραχεία διακύµανση και ευρύ πεδίο όρασης για τη
µακρινή όραση.

Αυτή είναι η περίπτωση µε το σχεδιασµό του Varilux Ellipse
της Essilor που έχει µια πολύ βραχεία προοδευτική ζώνη,
αφού το ξεκίνηµα της κοντινής ζώνης (το σηµείο όπου
λαµβάνεται το 85% του πλήρους addition) είναι µόλις 9.5mm
κάτω από το σταυρό κεντραρίσµατος (σε σύγκριση µε 12mm
άλλων σχεδίων Varilux). Αυτό απαιτεί το χαµήλωµα των
µατιών µόλις κατά 18° για την επίτευξη κοντινής όρασης. Το
εν λόγω σχέδιο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής σκελετού µε
µόλις 14mm βάθος κάτω από το σταυρό κεντραρίσµατος
(Σχήµα 38α). Ο φακός παρέχει επίσης µια γωνία ζώνης για την
µακρινή όραση περίπου 140°, κατά 20° µεγαλύτερη σε σχέση
µε ένα κλασικό πολυεστιακό σχέδιο (σχήµα 38β).

Σηµείωση: θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα ελάχιστο βάθος
10mm του φακού από το σταυρό κεντραρίσµατος έως το κάτω
άκρο του άνω χείλους του σκελετού ώστε να εξασφαλιστεί µια
επαρκής ζώνη άνετης µακρινής όρασης. Έτσι, το συνολικό
βάθος του σκελετού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24mm.
Είναι αυτονόητο πως αυτές είναι οι απόλυτα ελάχιστες τιµές
για τις διαστάσεις αυτές.

Πολυεστιακοί φακοί για «στενούς σκελετούς»

140°   

∆ιευρυµένα πεδία µακρινής όρασης

Σχήμα 36: Βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν µε τον Varilux
Panamic για έµπειρους πρεσβύωπες

Κοντή προοδευτικότητα

Σχήμα 38: Σχεδιαστική αρχή για ένα πολυεστιακό φακό για
στενό σκελετό γυαλιών (Varilux® Ellipse)α) περιφερική όραση

β) διόφθαλµη όραση

γ) βοθριακή όραση

Varilux Panamic® Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic® Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®

Κοντινό πεδίο Μεσαίο πεδίο

Μύωπας
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Για την προσφορά «ευρύτερων πεδίων όρασης» στους
πεπειραµένους πρεσβύωπες, έγιναν οι ακόλουθες βελτιώσεις
(Σχήµα 36):

- στην περιφερική όραση, µείωση του χρόνου που απαιτείται για
την αναγνώριση ενός στόχου µε το µαλάκωµα της προοδευτικής
επιφάνειας
- στην διόφθαλµη όραση, διεύρυνση των χωροπτέρων – όπου τα
σηµεία είναι διόφθαλµα ορατά ως ένα µονό σηµείο – για όλες τις
θέσεις των µατιών, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στην αργή
µεταβολή των πρισµατικών επιδράσεων του φακού.
- στη βοθριακή όραση, σηµαντική διεύρυνση των περιοχών του
φακού προσφέροντας µέγιστη οπτική οξύτητα στην ενδιάµεση και
κοντινή ζώνη.

Γενικότερα, ο Varilux Panamic ήταν ένας πολυεστιακός φακός
µαλακότερου σχεδιασµού σε σύγκριση µε τις προηγούµενες
γενιές και προέκυψε από τις βελτιώσεις σε οπτικά
χαρακτηριστικά των φακών, σχετικά µε τις απόλυτες τιµές
τους, όπως προτάθηκε από χρήστες πολυεστιακών φακών.

Επιπλέον, η ιδέα του πολλαπλού σχεδιασµού προσέλαβε µια
νέα διάσταση µε τον Varilux Panamic, αυτή της
εσωκέντρωσης της κοντινής ζώνης ως επακόλουθο της ισχύος
για µακριά και όχι µόνο της τιµής του addition για κοντά. Η
τιµή για µακριά εισάγει οριζόντιες πρισµατικές επιδράσεις στο
τµήµα για κοντά που αλλάζουν την πραγµατική θέση που
χρησιµοποιείται από το µάτι επάνω στο φακό. Έτσι, η
εσωκέντρωση θα πρέπει να µειωθεί για τον µύωπα και να
αυξηθεί για τον υπερµέτρωπα. Είναι αναγκαία η τροποποίηση
της εσωκέντρωσης στο φακό σύµφωνα µε τη συνταγή για
µακριά και µε ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια της βάσης που
χρησιµοποιείται. Ως αποτέλεσµα, η εσωκέντρωση µπορεί να
ποικίλλει ακόµα και κατά 3.2mm ανά φακό µεταξύ ενός
υψηλού µύωπα µε χαµηλό addition, και ενός υψηλού
υπερµέτρωπα µε υψηλό addition (2.00 έως 5.2mm).
Σηµειώστε πως αυτό δεν απαιτεί οποιαδήποτε αλλαγή στη
µέθοδο κεντραρίσµατος του φακού, δεδοµένου ότι η διόρθωση
για µακριά και η συνήθης απόσταση διαβάσµατος του χρήστη
δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την µέτρηση των µονόφθαλµων
κορικών αποστάσεων για µακρινή όραση (Σχήµα 37)

Μετά την εµφάνιση του Varilux Panamic, έχουν εισαχθεί άλλα

προοδευτικά σχέδια, όπως το Evolls της BBGR, το P-1SY της
Seiko µε πρόοδο στην κοίλη επιφάνεια, ο φακός Definity της
Johnson & Johnson που µοιράζεται την πρόοδο µεταξύ της
πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας και το σχέδιο Hoyalux
iD της Hoya που επίσης είναι ένας δίπλευρος πολυεστιακός
φακός. Είτε λόγω σχεδιασµού ή κατασκευαστικής µεθόδου
όλοι αυτοί οι πολυεστιακοί φακοί επιδιώκουν, όπως ο Varilux
Panamic, µια µαλακότερη προοδευτική επιφάνεια που να
παρέχει περισσότερο άνετη όραση στους πρεσβύωπες.
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Σχήμα 37: Εσωκέντρωση κοντινής ζώνης µε addition και βαθµό
αµετρωπίας µε Varilux Panamic®

Με την εξέλιξη της µόδας, η επιλογή των διοπτροφόρων έχει
στραφεί σε µικρότερους σκελετούς γυαλιών, γεγονός που
έθεσε ένα ειδικό πρόβληµα αν αυτοί θα κατασκευάζονταν µε
πολυεστιακούς φακούς. Για την εξασφάλιση επαρκών ζωνών
άνετης όρασης είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου βάθους
του φακού µαζί µε επαρκώς ευρείες ζώνες µακρινής και
κοντινής όρασης.
Επιπλέον, οι χρήστες µικρών σκελετών αναπτύσσουν µια
ιδιόρρυθµη συνήθεια χρήσης του γυαλιού επειδή τείνουν να
κατεβάζουν τα κεφάλια τους περισσότερο και τα µάτια τους
λιγότερο, σε σχέση µε τους χρήστες σκελετών κανονικών
µεγεθών, προκειµένου να µεγιστοποιήσουν το πεδίο όρασης
τους. Θεωρείται ότι αυτός που φορά µικρό σκελετό µειώνει
την κάθετη περιστροφή του µατιού σε λιγότερο από 20°, σε
σύγκριση µε την περίπτωση αυτών που φορούν κλασικά
σχέδια σκελετών που είναι περισσότερο από 25°.
Εκµεταλλεύονται επίσης ένα µεγαλύτερο οριζόντιο πεδίο στη
µακρινή όραση. Με όρους σχεδιασµού πολυεστιακής
επιφάνειας, είναι αναγκαία η παροχή ενός πολυεστιακού
φακού µε βραχεία διακύµανση και ευρύ πεδίο όρασης για τη
µακρινή όραση.

Αυτή είναι η περίπτωση µε το σχεδιασµό του Varilux Ellipse
της Essilor που έχει µια πολύ βραχεία προοδευτική ζώνη,
αφού το ξεκίνηµα της κοντινής ζώνης (το σηµείο όπου
λαµβάνεται το 85% του πλήρους addition) είναι µόλις 9.5mm
κάτω από το σταυρό κεντραρίσµατος (σε σύγκριση µε 12mm
άλλων σχεδίων Varilux). Αυτό απαιτεί το χαµήλωµα των
µατιών µόλις κατά 18° για την επίτευξη κοντινής όρασης. Το
εν λόγω σχέδιο παρέχει τη δυνατότητα επιλογής σκελετού µε
µόλις 14mm βάθος κάτω από το σταυρό κεντραρίσµατος
(Σχήµα 38α). Ο φακός παρέχει επίσης µια γωνία ζώνης για την
µακρινή όραση περίπου 140°, κατά 20° µεγαλύτερη σε σχέση
µε ένα κλασικό πολυεστιακό σχέδιο (σχήµα 38β).

Σηµείωση: θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα ελάχιστο βάθος
10mm του φακού από το σταυρό κεντραρίσµατος έως το κάτω
άκρο του άνω χείλους του σκελετού ώστε να εξασφαλιστεί µια
επαρκής ζώνη άνετης µακρινής όρασης. Έτσι, το συνολικό
βάθος του σκελετού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24mm.
Είναι αυτονόητο πως αυτές είναι οι απόλυτα ελάχιστες τιµές
για τις διαστάσεις αυτές.

Πολυεστιακοί φακοί για «στενούς σκελετούς»

140°   

∆ιευρυµένα πεδία µακρινής όρασης

Σχήμα 36: Βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν µε τον Varilux
Panamic για έµπειρους πρεσβύωπες

Κοντή προοδευτικότητα

Σχήμα 38: Σχεδιαστική αρχή για ένα πολυεστιακό φακό για
στενό σκελετό γυαλιών (Varilux® Ellipse)α) περιφερική όραση

β) διόφθαλµη όραση

γ) βοθριακή όραση

Varilux Panamic® Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic® Κλασσικό πολυεστιακό

Varilux Panamic®
Varilux Comfort®

Κοντινό πεδίο Μεσαίο πεδίο
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Για ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα της όρασης η
6η γενιά των πολυεστιακών φακών έχει επιδιώξει τη
µεγιστοποίηση της οπτικής απόδοσης του χρήστη. Στο
σχεδιασµό των πολυεστιακών φακών λαµβάνονται υπόψη
µόνο οι ακτίνες φωτός που φτάνουν στο µάτι αφού περάσουν
διαµέσου του φακού. Με τη νέα γενιά, οι σχεδιαστές
ενδιαφέρθηκαν επίσης για τη φύση της δέσµης φωτός που
εισέρχεται στην κόρη. Η αρχή είναι η βελτιστοποίηση της
οπτικής απόδοσης προς όλες τις κατευθύνσεις ελέγχοντας τα
χαρακτηριστικά των δεσµών φωτός που εισέρχονται στην
κόρη.

Ο Varilux Physio που παρουσιάστηκε από την Essilor το 2006,
είναι ο πρώτος πολυεστιακός φακός σχεδιασµένος βάσει αυτής
της αρχής και ειδικότερα ώστε:
- να µεγιστοποιήσει την οπτική οξύτητα στη µακρινή όραση
διορθώνοντας το σφάλµα κόµης
- να βελτιστοποιήσει την προσαρµοστική λειτουργία της
ενδιάµεσης όρασης διευκολύνοντας την καθαρή όραση στον
κάθετο άξονα
- να αυξήσει το εύρος της κίνησης των µατιών διευρύνοντας το
πεδίο µέγιστης οξύτητας.

Η βελτιστοποίηση κατέστη δυνατή µε τη χρήση µιας νέας
µεθόδου υπολογισµού βασισµένης στο µέτωπο του κύµατος.

1) Μεγιστοποίηση της οπτικής οξύτητας στη μακρινή
όραση

Οποιαδήποτε κι αν είναι η µέθοδος της διόρθωσης, το
σύστηµα που αποτελείται από το φακό και το µάτι
προσβάλλεται από οπτικές εκτροπές – σφάλµα ισχύος και
αστιγµατισµός πλάγιων ακτινών – το σφάλµα κόµης είναι
εκτροπή υψηλότερης τάξης και είναι παρούσα στους
πολυεστιακούς φακούς, η οποία επηρεάζει περισσότερο τόσο
την οπτική οξύτητα όσο και την ευαισθησία αντίθεσης.
Οφείλεται σε µια παραλλαγή στην ισχύ του φακού και
επηρεάζει την ποιότητα της όρασης του χρήστη ειδικά στη
µακρινή ζώνη όπου το άνοιγµα της κόρης είναι µεγαλύτερο.
Χάρη στην τεχνική ελέγχου του µετώπου κύµατος, η κόµη
µπορεί να µετρηθεί και να ελεγχθεί σε µια µεγάλη περιοχή
γύρω από το κέντρο της µακρινής οπτικής ζώνης. Με τον
Varilux Physio® οι εκτροπές που βιώνει ο χρήστης µειώνονται
σηµαντικά σε σύγκριση µε αυτές ενός κλασικού πολυεστιακού
φακού. Για τον χρήστη αυτό µεταφράζεται σε µια ακριβέστερη
απεικόνιση που προσφέρει καλύτερη οπτική οξύτητα και
εντονότερη αντίθεση.

2) Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της προσαρμογής
στην ενδιάμεση όραση

Στην παρουσία αστιγµατισµού το µάτι προσπαθεί να
ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις του και προσπαθεί
φυσιολογικά να εστιάσει στα κάθετα στοιχεία µιας εικόνας.
Αυτή είναι η περίπτωση σε ένα πολυεστιακό φακό που έχει
µιαν υπολειπόµενη κυλινδρική ποσότητα στην ενδιάµεση
ζώνη σε αµφότερες πλευρές της µεσηµβρινής γραµµής
προόδου.
Μια νέα αρχή που ενσωµατώθηκε στο σχεδιασµό του Varilux
Physio® είναι η εξασφάλιση του ότι η πλέον θετική εστίαση
προσανατολίζεται κάθετα έτσι ώστε να αυξήσει την
καθαρότητα της εικόνας και να ελαχιστοποιήσει την αναγκαία
προσπάθεια προσαρµογής. Η τεχνική ελέγχου του µετώπου
κύµατος παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του
προκαλούµενου αστιγµατισµού σε όλη την έκταση της κόρης,
για την ελαχιστοποίηση της τιµής του και την εξασφάλιση του
κάθετου προσανατολισµού του. Για το χρήστη η καθαρότητα
µιας εικόνας εµφανίζεται φυσιολογική και το οπτικό πεδίο
στην ενδιάµεση όραση γίνεται αντιληπτό ως µεγαλύτερο κατά
30% και πλέον, σε σύγκριση µε τον κλασικό πολυεστιακό
σχεδιασµό.

3) Αύξηση του εύρους της κίνησης των ματιών στην
κοντινή όραση

Στην κοντινή όραση τα µάτια φυσιολογικά εξερευνούν το
πεδίο της κάθετης κατεύθυνσης. Σε ένα πολυεστιακό φακό, το
πιθανό εύρος της κίνησης του µατιού ορίζεται από τη ζώνη του
φακού όπου η ισχύς της κοντινής όρασης έχει σταθεροποιηθεί.
Στην περίπτωση που η ζώνη αυτή είναι περιορισµένη, είναι
αναγκαίο για το χρήστη να κάνει συχνές κάθετες ρυθµίσεις της
κεφαλής που συχνά ακολουθούνται από επιβεβληµένες
αλλαγές στάσης του σώµατος. Στο σχεδιασµό του Varilux
Physio®, η σταθεροποιηµένη ζώνη έχει αυξηθεί σε ύψος. Ο
χρήστης επωφελείται από ένα µεγαλύτερο πεδίο καθαρής
όρασης στον κάθετο µεσηµβρινό µε περισσότερο σεβασµό
στη φυσιολογική στάση του σώµατος.

Σχήµα 39: Έλεγχος του σφάλµατος κόµης στη µακρινή όραση
(Varilux Physio®)
Σχήµα 40: Έλεγχος του υπολειµµατικού κυλινδρικού άξονα
στην ενδιάµεση όραση (Varilux Physio®)

Σχήμα 39: Έλεγχος της κόµης στην µακρινή όραση (Varilux Physio)

Σχήμα 40: Έλεγχος του άξονα του υπολοιπόµενου κυλίνδρου στην µεσαία όραση (Varilux Physio)

Σχήμα 41: Αύξηση της σταθεροποιηµένης ζώνης στην κοντινή όραση (Varilux Physio®)
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6η γενιά: ο πολυεστιακός φακός «υψηλής
ευκρίνειας»
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Για ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα της όρασης η
6η γενιά των πολυεστιακών φακών έχει επιδιώξει τη
µεγιστοποίηση της οπτικής απόδοσης του χρήστη. Στο
σχεδιασµό των πολυεστιακών φακών λαµβάνονται υπόψη
µόνο οι ακτίνες φωτός που φτάνουν στο µάτι αφού περάσουν
διαµέσου του φακού. Με τη νέα γενιά, οι σχεδιαστές
ενδιαφέρθηκαν επίσης για τη φύση της δέσµης φωτός που
εισέρχεται στην κόρη. Η αρχή είναι η βελτιστοποίηση της
οπτικής απόδοσης προς όλες τις κατευθύνσεις ελέγχοντας τα
χαρακτηριστικά των δεσµών φωτός που εισέρχονται στην
κόρη.

Ο Varilux Physio που παρουσιάστηκε από την Essilor το 2006,
είναι ο πρώτος πολυεστιακός φακός σχεδιασµένος βάσει αυτής
της αρχής και ειδικότερα ώστε:
- να µεγιστοποιήσει την οπτική οξύτητα στη µακρινή όραση
διορθώνοντας το σφάλµα κόµης
- να βελτιστοποιήσει την προσαρµοστική λειτουργία της
ενδιάµεσης όρασης διευκολύνοντας την καθαρή όραση στον
κάθετο άξονα
- να αυξήσει το εύρος της κίνησης των µατιών διευρύνοντας το
πεδίο µέγιστης οξύτητας.

Η βελτιστοποίηση κατέστη δυνατή µε τη χρήση µιας νέας
µεθόδου υπολογισµού βασισµένης στο µέτωπο του κύµατος.

1) Μεγιστοποίηση της οπτικής οξύτητας στη μακρινή
όραση

Οποιαδήποτε κι αν είναι η µέθοδος της διόρθωσης, το
σύστηµα που αποτελείται από το φακό και το µάτι
προσβάλλεται από οπτικές εκτροπές – σφάλµα ισχύος και
αστιγµατισµός πλάγιων ακτινών – το σφάλµα κόµης είναι
εκτροπή υψηλότερης τάξης και είναι παρούσα στους
πολυεστιακούς φακούς, η οποία επηρεάζει περισσότερο τόσο
την οπτική οξύτητα όσο και την ευαισθησία αντίθεσης.
Οφείλεται σε µια παραλλαγή στην ισχύ του φακού και
επηρεάζει την ποιότητα της όρασης του χρήστη ειδικά στη
µακρινή ζώνη όπου το άνοιγµα της κόρης είναι µεγαλύτερο.
Χάρη στην τεχνική ελέγχου του µετώπου κύµατος, η κόµη
µπορεί να µετρηθεί και να ελεγχθεί σε µια µεγάλη περιοχή
γύρω από το κέντρο της µακρινής οπτικής ζώνης. Με τον
Varilux Physio® οι εκτροπές που βιώνει ο χρήστης µειώνονται
σηµαντικά σε σύγκριση µε αυτές ενός κλασικού πολυεστιακού
φακού. Για τον χρήστη αυτό µεταφράζεται σε µια ακριβέστερη
απεικόνιση που προσφέρει καλύτερη οπτική οξύτητα και
εντονότερη αντίθεση.

2) Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της προσαρμογής
στην ενδιάμεση όραση

Στην παρουσία αστιγµατισµού το µάτι προσπαθεί να
ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις του και προσπαθεί
φυσιολογικά να εστιάσει στα κάθετα στοιχεία µιας εικόνας.
Αυτή είναι η περίπτωση σε ένα πολυεστιακό φακό που έχει
µιαν υπολειπόµενη κυλινδρική ποσότητα στην ενδιάµεση
ζώνη σε αµφότερες πλευρές της µεσηµβρινής γραµµής
προόδου.
Μια νέα αρχή που ενσωµατώθηκε στο σχεδιασµό του Varilux
Physio® είναι η εξασφάλιση του ότι η πλέον θετική εστίαση
προσανατολίζεται κάθετα έτσι ώστε να αυξήσει την
καθαρότητα της εικόνας και να ελαχιστοποιήσει την αναγκαία
προσπάθεια προσαρµογής. Η τεχνική ελέγχου του µετώπου
κύµατος παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης του
προκαλούµενου αστιγµατισµού σε όλη την έκταση της κόρης,
για την ελαχιστοποίηση της τιµής του και την εξασφάλιση του
κάθετου προσανατολισµού του. Για το χρήστη η καθαρότητα
µιας εικόνας εµφανίζεται φυσιολογική και το οπτικό πεδίο
στην ενδιάµεση όραση γίνεται αντιληπτό ως µεγαλύτερο κατά
30% και πλέον, σε σύγκριση µε τον κλασικό πολυεστιακό
σχεδιασµό.

3) Αύξηση του εύρους της κίνησης των ματιών στην
κοντινή όραση

Στην κοντινή όραση τα µάτια φυσιολογικά εξερευνούν το
πεδίο της κάθετης κατεύθυνσης. Σε ένα πολυεστιακό φακό, το
πιθανό εύρος της κίνησης του µατιού ορίζεται από τη ζώνη του
φακού όπου η ισχύς της κοντινής όρασης έχει σταθεροποιηθεί.
Στην περίπτωση που η ζώνη αυτή είναι περιορισµένη, είναι
αναγκαίο για το χρήστη να κάνει συχνές κάθετες ρυθµίσεις της
κεφαλής που συχνά ακολουθούνται από επιβεβληµένες
αλλαγές στάσης του σώµατος. Στο σχεδιασµό του Varilux
Physio®, η σταθεροποιηµένη ζώνη έχει αυξηθεί σε ύψος. Ο
χρήστης επωφελείται από ένα µεγαλύτερο πεδίο καθαρής
όρασης στον κάθετο µεσηµβρινό µε περισσότερο σεβασµό
στη φυσιολογική στάση του σώµατος.

Σχήµα 39: Έλεγχος του σφάλµατος κόµης στη µακρινή όραση
(Varilux Physio®)
Σχήµα 40: Έλεγχος του υπολειµµατικού κυλινδρικού άξονα
στην ενδιάµεση όραση (Varilux Physio®)

Σχήμα 39: Έλεγχος της κόµης στην µακρινή όραση (Varilux Physio)

Σχήμα 40: Έλεγχος του άξονα του υπολοιπόµενου κυλίνδρου στην µεσαία όραση (Varilux Physio)

Σχήμα 41: Αύξηση της σταθεροποιηµένης ζώνης στην κοντινή όραση (Varilux Physio®)
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Με την έλευση των τεχνολογιών άµεσης επεξεργασίας της
επιφάνειας, κατέστη δυνατή η τροποποίηση ορισµένων πτυχών
του σχεδιασµού ενός πολυεστιακού φακού λαµβάνοντας υπόψη
ορισµένα χαρακτηριστικά του χρήστη. Μέσω της τεχνολογίας
αυτής έχει φτάσει µια νέα εποχή, αυτή του «εξατοµικευµένου»
πολυεστιακού φακού κατασκευασµένου για κάθε χρήστη
ξεχωριστά.

Μια πρώτη προσέγγιση στην εξατοµίκευση των πολυεστιακών
φακών ήταν αυτή της Rodenstock µε τον σχεδιασµό του
ImpressionILT (Τεχνολογία Εξατοµικευµένου Φακού) και της
Zeiss µε τον σχεδιασµό Individual που παρείχε τη δυνατότητα
ενσωµάτωσης στο σχεδιασµό κριτηρίων που ήταν σχετικά µε τη
συνταγή, όπως οι µονόφθαλµες κορικές αποστάσεις, η απόσταση
vertex, οι παντοσκοπικές και διεδρικές κλίσεις. Η βασική ιδέα
ήταν η παροχή ίδιας όρασης σε κάθε πρεσβύωπα, παρόµοια µε
αυτή που λαµβάνει ένας εµµέτρωπας πρεσβύωπας µε το ίδιο
addition.

Μια διαφορετική προσέγγιση υιοθετήθηκε από την Essilor µε το
Varilux® Ipseo. Για το φακό αυτό ο σχεδιασµός και η κατασκευή
βασίζεται στην οπτική συµπεριφορά του χρήστη. Ο σχεδιασµός
είναι εξατοµικευµένος λαµβάνοντας υπόψη τον πραγµατικό
βαθµό της περιστροφής της κεφαλής και των µατιών που
χρησιµοποιεί ο χρήστης όταν κοιτάζει διαµέσου της ενδιάµεσης
και κοντινής ζώνης του φακού. Είχε αναγνωριστεί πως κάθε άτοµο
έχει µιαν ειδική συµπεριφορά κεφαλής και µατιού. Κάποιος θα
µπορούσε να διακρίνει δυο αντίθετους τύπους συµπεριφοράς.
- άτοµα που τείνουν να στρέφουν τα µάτια τους συχνότερα ενώ
διατηρούν την κεφαλή σταθερή («κινητές µατιών»).
- υποκείµενα που τείνουν να στρέφουν την κεφαλή συχνότερα
διατηρώντας την περιστροφή µατιών στο ελάχιστο («κινητές
κεφαλής»).
Αυτές οι οπτικές στρατηγικές αποκτώνται από την παιδική ηλικία
και είναι ιδιαίτερες για κάθε άτοµο. Τα χαρακτηριστικά είναι
µόνιµα, δύνανται να αναπαραχθούν και είναι άσχετα από το βαθµό
αµετρωπίας, το στάδιο της πρεσβυωπίας ή της ηλικίας του
υποκειµένου. Όλοι οι τύποι συµπεριφοράς ποικίλουν ανάµεσα σε
αυτούς που εµπίπτουν είτε στην κατηγορία των «κινητών µατιών»
που σχεδόν ποτέ δεν στρέφουν το κεφάλι τους, ή σε αυτούς που
εµπίπτουν στην κατηγορία των «κινητών κεφαλής» που σχεδόν
ποτέ δεν στρέφουν τα µάτια τους. Όσον αφορά το σχεδιασµό
πολυεστιακού φακού, το χαρακτηριστικό αυτό είναι θεµελιώδους
σηµασίας επειδή ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το µάτι
χρησιµοποιεί κάθε διαφορετική ζώνη του φακού. Ειδικότερα:
- ένας «κινητής µατιού» χρησιµοποιεί το φακό µε στατικό τρόπο:
οι περισσότερες κινήσεις γίνονται από τα µάτια και η όραση είναι
κυρίως βοθριακή, το υποκείµενο είναι περισσότερο ευαίσθητο
στην καθαρότητα της εικόνας και είναι αναγκαία η παροχή ενός
ευρέως πεδίου καθαρής όρασης.
- ένας «κινητής κεφαλής» χρησιµοποιεί το φακό µε δυναµικό
τρόπο: οι περισσότερες κινήσεις γίνονται µε το κεφάλι, η
περιφερική όραση γίνεται σηµαντική, το υποκείµενο είναι
περισσότερο ευαίσθητο στο φαινόµενο της ζάλης και είναι
αναγκαία η παροχή ενός φακού µε µαλακές περιφερικές ζώνες.
Έτσι, επί της βάσης της συµπεριφοράς του εκάστοτε χρήστη, η
πλέον ενδεδειγµένη πολυεστιακή επιφάνεια µπορεί να

ενσωµατωθεί στο φακό για την παροχή µέγιστης άνεσης στο
χρήστη.

Στην πράξη, είναι αναγκαία η δυνατότητα µέτρησης της
συµπεριφοράς κεφαλής/µατιού για κάθε χρήστη µε ένα νέο
όργανο που έχει σχεδιαστεί για τον προσδιορισµό της
συµπεριφοράς που είναι γνωστό ως «Σύστηµα Αποτύπωσης
Όρασης» [“Vision Print System™”] (Σχήµα 42). Το άτοµο κάθεται
µπροστά στο όργανο φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιών
εξοπλισµένων µε ραντάρ που παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής
των κινήσεων της κεφαλής. Καθήκον του εξεταζόµενου είναι να
βλέπει τις λυχνίες (φωτεινοί δίοδοι) που είναι τοποθετηµένοι σε
40° στην κάθε πλευρά του πεδίου και που φωτίζονται τυχαία και
στη συνέχεια να στρέψει το κεφάλι του σε µια λυχνία που είναι
τοποθετηµένη στο κέντρο µετά από κάθε πλευρική κίνηση. Η
µέτρηση λαµβάνεται περίπου 20 φορές σε µιαν απόσταση
περίπου 40 εκ. Το αποτέλεσµα περιλαµβάνει δυο είδη
πληροφοριών:
- ο συντελεστής κεφαλής/µατιού (µια τιµή που κυµαίνεται µεταξύ
0 και 1) ο οποίος δίνει το µέγεθος της κίνησης κεφαλής του ατόµου
κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Ο εξεταζόµενος θεωρείται πως είναι
ένας «κινητής µατιού» στην περίπτωση που ο συντελεστής είναι
µικρότερος του 0.5 και «κινητής κεφαλής» στην περίπτωση που ο
συντελεστής κυµαίνεται µεταξύ 0.5 και 1.
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Μια νέα διάσταση:
«εξατοµικευµένοι» πολυεστιακοί φακοί

Μια νέα τεχνολογία
η «τεχνολογία Twin Rx™»

Σχήμα Α: Σύστηµα Ελέγχου Μετώπου Κύµατος Σχήμα Β: Ανεπτυγµένη Ψηφιακή Επεξεργασία Επιφάνειας

Σχήμα 42: Σύστηµα Καταγραφής Όρασης

Η ανάπτυξη του Varilux Physio® έγινε δυνατή από δυο τεχνολογικές καινοτοµίες: τον υπολογισµό που συνεπάγεται η χρήση του
«Συστήµατος Ελέγχου Μετώπου Κύµατος» [Wavefront Management System™] και µιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «Ταίριασµα
Σηµείο προς Σηµείο» [Point by Point Twinning™]. O συνδυασµός αυτών των δυο καινοτοµιών αποτελεί τη βάση της νέας αυτής
τεχνολογίας.
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Wavefront Management System™

Όλοι οι πολυεστιακοί φακοί λόγω των παραλλαγών τους σε
ισχύ, παραµορφώνουν τις δέσµες φωτός και συνεπώς το µέτωπο
κύµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οπτικές εκτροπές που
µειώνουν την οπτική οξύτητα του χρήστη. Για να ληφθεί µια
αµφιβληστροειδική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, είναι αναγκαία η
δυνατότητα ανάλυσης της δέσµης φωτός που περνά διαµέσου
του φακού και εισέρχεται στο µάτι, για όλες τις βλεµµατικές
κατευθύνσεις, και η µείωση όσο είναι δυνατό της
παραµόρφωσης του µετώπου κύµατος που εισέρχεται στην
κόρη του µατιού. Η διαχείριση µιας παρόµοιας δέσµης δεν
µπορεί να εκτελεστεί από παραδοσιακές µεθόδους που
εξετάζουν µόνο µια και µοναδική ακτίνα που περνά διαµέσου
του κέντρου της κόρης. Μόνο η τεχνική ελέγχου µετώπου
κύµατος επιτρέπει τη βελτιστοποίηση όλης της δέσµης που
εισέρχεται στην κόρη. Η τεχνική αυτή συνεπάγεται την
εκτέλεση ενός τοπικού υπολογισµού της επιφάνειας που
επιτρέπει στον σχεδιαστή να λάβει ένα αναδυόµενο µέτωπο
κύµατος που είναι όσο το δυνατόν κανονικό και σφαιρικό. Για
πρώτη φορά, µε τον Varilux Physio® έχει χρησιµοποιηθεί µια
παρόµοια τεχνική για τον υπολογισµό ενός πολυεστιακού
φακού.

Point by Point Twinning™

Ο σχεδιασµός µιας πολυεστιακής επιφάνειας συνεπάγεται έναν
σύνθετο υπολογισµό που ενσωµατώνει όλες τις οπτικές
λειτουργίες έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από την τεχνική
ελέγχου µετώπου του κύµατος για κάθε σηµείο του φακού και για
κάθε κατεύθυνση του βλέµµατος. Ο σύνθετος οπτικός
σχεδιασµός εµπεριέχει έναν υπολογισµό υψηλής ακρίβειας της
οπίσθιας επιφάνειας του φακού που ρυθµίζει την πρόσθια
πολυεστιακή επιφάνεια για κάθε κατεύθυνση του βλέµµατος. Το
λογισµικό υπολογισµού εκτελεί ένα σηµείο προς σηµείο
ταίριασµα της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του φακού
για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικής κατασκευής
προκειµένου να ληφθεί η επιθυµητή οπτική λειτουργία. Η
τεχνολογία διαµόρφωσης σηµείο προς σηµείο της επιφάνειας που
είναι γνωστή ως «Ανεπτυγµένη Ψηφιακή Επεξεργασία
Επιφάνειας» [Advanced Digital Surfacing™] επιτρέπει την
κατασκευή της σύνθετης οπίσθιας επιφάνειας.
Η καινοτοµία έγκειται στο γεγονός ότι ο κάθε φακός
βελτιστοποιείται για κάθε συνταγή. Με τη χρήση των κλασικών
µεθόδων µόνο µια ισχύ για κάθε βασική καµπυλότητα
βελτιστοποιούταν µε ακρίβεια. Σήµερα η ψηφιακή επεξεργασία
επιφάνειας επιτρέπει τη λήψη οπτικών χαρακτηριστικών
ακριβείας και µε τον τρόπο αυτό τελειοποιεί τη βελτιστοποίηση
του φακού οποιαδήποτε και αν είναι η προδιαγραφή του.

Copyright © 2006 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.



Με την έλευση των τεχνολογιών άµεσης επεξεργασίας της
επιφάνειας, κατέστη δυνατή η τροποποίηση ορισµένων πτυχών
του σχεδιασµού ενός πολυεστιακού φακού λαµβάνοντας υπόψη
ορισµένα χαρακτηριστικά του χρήστη. Μέσω της τεχνολογίας
αυτής έχει φτάσει µια νέα εποχή, αυτή του «εξατοµικευµένου»
πολυεστιακού φακού κατασκευασµένου για κάθε χρήστη
ξεχωριστά.

Μια πρώτη προσέγγιση στην εξατοµίκευση των πολυεστιακών
φακών ήταν αυτή της Rodenstock µε τον σχεδιασµό του
ImpressionILT (Τεχνολογία Εξατοµικευµένου Φακού) και της
Zeiss µε τον σχεδιασµό Individual που παρείχε τη δυνατότητα
ενσωµάτωσης στο σχεδιασµό κριτηρίων που ήταν σχετικά µε τη
συνταγή, όπως οι µονόφθαλµες κορικές αποστάσεις, η απόσταση
vertex, οι παντοσκοπικές και διεδρικές κλίσεις. Η βασική ιδέα
ήταν η παροχή ίδιας όρασης σε κάθε πρεσβύωπα, παρόµοια µε
αυτή που λαµβάνει ένας εµµέτρωπας πρεσβύωπας µε το ίδιο
addition.

Μια διαφορετική προσέγγιση υιοθετήθηκε από την Essilor µε το
Varilux® Ipseo. Για το φακό αυτό ο σχεδιασµός και η κατασκευή
βασίζεται στην οπτική συµπεριφορά του χρήστη. Ο σχεδιασµός
είναι εξατοµικευµένος λαµβάνοντας υπόψη τον πραγµατικό
βαθµό της περιστροφής της κεφαλής και των µατιών που
χρησιµοποιεί ο χρήστης όταν κοιτάζει διαµέσου της ενδιάµεσης
και κοντινής ζώνης του φακού. Είχε αναγνωριστεί πως κάθε άτοµο
έχει µιαν ειδική συµπεριφορά κεφαλής και µατιού. Κάποιος θα
µπορούσε να διακρίνει δυο αντίθετους τύπους συµπεριφοράς.
- άτοµα που τείνουν να στρέφουν τα µάτια τους συχνότερα ενώ
διατηρούν την κεφαλή σταθερή («κινητές µατιών»).
- υποκείµενα που τείνουν να στρέφουν την κεφαλή συχνότερα
διατηρώντας την περιστροφή µατιών στο ελάχιστο («κινητές
κεφαλής»).
Αυτές οι οπτικές στρατηγικές αποκτώνται από την παιδική ηλικία
και είναι ιδιαίτερες για κάθε άτοµο. Τα χαρακτηριστικά είναι
µόνιµα, δύνανται να αναπαραχθούν και είναι άσχετα από το βαθµό
αµετρωπίας, το στάδιο της πρεσβυωπίας ή της ηλικίας του
υποκειµένου. Όλοι οι τύποι συµπεριφοράς ποικίλουν ανάµεσα σε
αυτούς που εµπίπτουν είτε στην κατηγορία των «κινητών µατιών»
που σχεδόν ποτέ δεν στρέφουν το κεφάλι τους, ή σε αυτούς που
εµπίπτουν στην κατηγορία των «κινητών κεφαλής» που σχεδόν
ποτέ δεν στρέφουν τα µάτια τους. Όσον αφορά το σχεδιασµό
πολυεστιακού φακού, το χαρακτηριστικό αυτό είναι θεµελιώδους
σηµασίας επειδή ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το µάτι
χρησιµοποιεί κάθε διαφορετική ζώνη του φακού. Ειδικότερα:
- ένας «κινητής µατιού» χρησιµοποιεί το φακό µε στατικό τρόπο:
οι περισσότερες κινήσεις γίνονται από τα µάτια και η όραση είναι
κυρίως βοθριακή, το υποκείµενο είναι περισσότερο ευαίσθητο
στην καθαρότητα της εικόνας και είναι αναγκαία η παροχή ενός
ευρέως πεδίου καθαρής όρασης.
- ένας «κινητής κεφαλής» χρησιµοποιεί το φακό µε δυναµικό
τρόπο: οι περισσότερες κινήσεις γίνονται µε το κεφάλι, η
περιφερική όραση γίνεται σηµαντική, το υποκείµενο είναι
περισσότερο ευαίσθητο στο φαινόµενο της ζάλης και είναι
αναγκαία η παροχή ενός φακού µε µαλακές περιφερικές ζώνες.
Έτσι, επί της βάσης της συµπεριφοράς του εκάστοτε χρήστη, η
πλέον ενδεδειγµένη πολυεστιακή επιφάνεια µπορεί να

ενσωµατωθεί στο φακό για την παροχή µέγιστης άνεσης στο
χρήστη.

Στην πράξη, είναι αναγκαία η δυνατότητα µέτρησης της
συµπεριφοράς κεφαλής/µατιού για κάθε χρήστη µε ένα νέο
όργανο που έχει σχεδιαστεί για τον προσδιορισµό της
συµπεριφοράς που είναι γνωστό ως «Σύστηµα Αποτύπωσης
Όρασης» [“Vision Print System™”] (Σχήµα 42). Το άτοµο κάθεται
µπροστά στο όργανο φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιών
εξοπλισµένων µε ραντάρ που παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής
των κινήσεων της κεφαλής. Καθήκον του εξεταζόµενου είναι να
βλέπει τις λυχνίες (φωτεινοί δίοδοι) που είναι τοποθετηµένοι σε
40° στην κάθε πλευρά του πεδίου και που φωτίζονται τυχαία και
στη συνέχεια να στρέψει το κεφάλι του σε µια λυχνία που είναι
τοποθετηµένη στο κέντρο µετά από κάθε πλευρική κίνηση. Η
µέτρηση λαµβάνεται περίπου 20 φορές σε µιαν απόσταση
περίπου 40 εκ. Το αποτέλεσµα περιλαµβάνει δυο είδη
πληροφοριών:
- ο συντελεστής κεφαλής/µατιού (µια τιµή που κυµαίνεται µεταξύ
0 και 1) ο οποίος δίνει το µέγεθος της κίνησης κεφαλής του ατόµου
κατά τη διάρκεια της δοκιµής. Ο εξεταζόµενος θεωρείται πως είναι
ένας «κινητής µατιού» στην περίπτωση που ο συντελεστής είναι
µικρότερος του 0.5 και «κινητής κεφαλής» στην περίπτωση που ο
συντελεστής κυµαίνεται µεταξύ 0.5 και 1.
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Μια νέα διάσταση:
«εξατοµικευµένοι» πολυεστιακοί φακοί

Μια νέα τεχνολογία
η «τεχνολογία Twin Rx™»

Σχήμα Α: Σύστηµα Ελέγχου Μετώπου Κύµατος Σχήμα Β: Ανεπτυγµένη Ψηφιακή Επεξεργασία Επιφάνειας

Σχήμα 42: Σύστηµα Καταγραφής Όρασης

Η ανάπτυξη του Varilux Physio® έγινε δυνατή από δυο τεχνολογικές καινοτοµίες: τον υπολογισµό που συνεπάγεται η χρήση του
«Συστήµατος Ελέγχου Μετώπου Κύµατος» [Wavefront Management System™] και µιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «Ταίριασµα
Σηµείο προς Σηµείο» [Point by Point Twinning™]. O συνδυασµός αυτών των δυο καινοτοµιών αποτελεί τη βάση της νέας αυτής
τεχνολογίας.
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Wavefront Management System™

Όλοι οι πολυεστιακοί φακοί λόγω των παραλλαγών τους σε
ισχύ, παραµορφώνουν τις δέσµες φωτός και συνεπώς το µέτωπο
κύµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οπτικές εκτροπές που
µειώνουν την οπτική οξύτητα του χρήστη. Για να ληφθεί µια
αµφιβληστροειδική εικόνα υψηλής ευκρίνειας, είναι αναγκαία η
δυνατότητα ανάλυσης της δέσµης φωτός που περνά διαµέσου
του φακού και εισέρχεται στο µάτι, για όλες τις βλεµµατικές
κατευθύνσεις, και η µείωση όσο είναι δυνατό της
παραµόρφωσης του µετώπου κύµατος που εισέρχεται στην
κόρη του µατιού. Η διαχείριση µιας παρόµοιας δέσµης δεν
µπορεί να εκτελεστεί από παραδοσιακές µεθόδους που
εξετάζουν µόνο µια και µοναδική ακτίνα που περνά διαµέσου
του κέντρου της κόρης. Μόνο η τεχνική ελέγχου µετώπου
κύµατος επιτρέπει τη βελτιστοποίηση όλης της δέσµης που
εισέρχεται στην κόρη. Η τεχνική αυτή συνεπάγεται την
εκτέλεση ενός τοπικού υπολογισµού της επιφάνειας που
επιτρέπει στον σχεδιαστή να λάβει ένα αναδυόµενο µέτωπο
κύµατος που είναι όσο το δυνατόν κανονικό και σφαιρικό. Για
πρώτη φορά, µε τον Varilux Physio® έχει χρησιµοποιηθεί µια
παρόµοια τεχνική για τον υπολογισµό ενός πολυεστιακού
φακού.

Point by Point Twinning™

Ο σχεδιασµός µιας πολυεστιακής επιφάνειας συνεπάγεται έναν
σύνθετο υπολογισµό που ενσωµατώνει όλες τις οπτικές
λειτουργίες έτσι όπως αυτές προσδιορίζονται από την τεχνική
ελέγχου µετώπου του κύµατος για κάθε σηµείο του φακού και για
κάθε κατεύθυνση του βλέµµατος. Ο σύνθετος οπτικός
σχεδιασµός εµπεριέχει έναν υπολογισµό υψηλής ακρίβειας της
οπίσθιας επιφάνειας του φακού που ρυθµίζει την πρόσθια
πολυεστιακή επιφάνεια για κάθε κατεύθυνση του βλέµµατος. Το
λογισµικό υπολογισµού εκτελεί ένα σηµείο προς σηµείο
ταίριασµα της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του φακού
για τον προσδιορισµό της συµπληρωµατικής κατασκευής
προκειµένου να ληφθεί η επιθυµητή οπτική λειτουργία. Η
τεχνολογία διαµόρφωσης σηµείο προς σηµείο της επιφάνειας που
είναι γνωστή ως «Ανεπτυγµένη Ψηφιακή Επεξεργασία
Επιφάνειας» [Advanced Digital Surfacing™] επιτρέπει την
κατασκευή της σύνθετης οπίσθιας επιφάνειας.
Η καινοτοµία έγκειται στο γεγονός ότι ο κάθε φακός
βελτιστοποιείται για κάθε συνταγή. Με τη χρήση των κλασικών
µεθόδων µόνο µια ισχύ για κάθε βασική καµπυλότητα
βελτιστοποιούταν µε ακρίβεια. Σήµερα η ψηφιακή επεξεργασία
επιφάνειας επιτρέπει τη λήψη οπτικών χαρακτηριστικών
ακριβείας και µε τον τρόπο αυτό τελειοποιεί τη βελτιστοποίηση
του φακού οποιαδήποτε και αν είναι η προδιαγραφή του.
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- ο συντελεστής σταθερότητας που δίνει τη απόκλιση των
µετρήσεων.
Οι δυο συντελεστές χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των
παραµέτρων της πολυεστιακής επιφάνειας σύµφωνα µε τις
ακόλουθες παραµέτρους:
- ο συντελεστής κεφαλής/µατιού δείχνει το µέγεθος της ζώνης
του φακού που απαιτείται για µέγιστη οξύτητα και συνεπώς το
πώς στο σχεδιασµό του φακού η περιοχή αυτή που απαιτείται
για βοθριακή όραση θα πρέπει να µοιράζεται µε τις πλάγιες
ζώνες στις οποίες απαιτείται µόνο περιφερική όραση: η κεντρική
ζώνη καλής οπτικής οξύτητας θα αυξηθεί για ένα «κινητή
µατιού» και οι περιφερικές ζώνες θα γίνουν µαλακότερες για ένα
«κινητή κεφαλής».
- ο συντελεστής σταθερότητας δείχνει την επαναληπτικότητα της
συµπεριφοράς κεφαλής/µατιού και το πώς η περιοχή µεταξύ της
ζώνης µέγιστης οξύτητας και της περιφερικής ζώνης του φακού
θα πρέπει να διαµορφωθεί: η µετάβαση από την κεντρική ζώνη
στην περιφερική θα είναι περισσότερο τονισµένη στην
περίπτωση υψηλής επαναληπτικότητας και περισσότερο
µαλακή όταν η επαναληπτικότητα είναι χαµηλή.
Έτσι, επιπλέον, των συνήθων χαρακτηριστικών της συνταγής,
έχει προστεθεί ένα νέο συστατικό στοιχείο που ορίζει τη

δυναµική χρήση του φακού και που επιτρέπει την εξατοµίκευση
των πολυεστιακών επιφανειών σύµφωνα µε την επιµέρους
συµπεριφορά του χρήστη. Ο φακός σχεδιασµένος για να
ταιριάξει σε ένα ακριβές µέτρο συµπεριφοράς του χρήστη,
παρέχει καλύτερη οπτική απόδοση. Επιπλέον, ο σχεδιασµός
επωφελείται από όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται από
τις τελευταίες προόδους της τεχνολογίας: διαφορετικά µήκη
καναλιού, Τεχνολογία Twin Rx™ κλπ.

Το κριτήριο συντονισµού κεφαλής/µατιού που χρησιµοποιείται
στον Varilux® Ipseo είναι ένα µόνο κριτήριο εξατοµίκευσης. Θα
ακολουθηθεί και από άλλες προσεγγίσεις. Σήµερα βρισκόµαστε
στην ανατολή µιας εποχής εξατοµικευµένων πολυεστιακών
φακών.

Σχήμα 43: Η Αρχή της εξατοµίκευσης του Varilux® Ipseo
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Από τότε που εµφανίστηκαν οι πολυεστιακοί φακοί, περίπου
πριν από 50 χρόνια, η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στο
σχεδιασµό και την κατασκευή τους έχει συνεχώς εξελιχθεί:
από τις πολυεστιακές επιφάνειες που φτιάχνονταν από τις
αρχικές, σχεδόν χειρονακτικές µεθόδους, στις πλέον
σύγχρονες αριθµητικά ελεγχόµενες από υπολογιστή µεθόδους
άµεσης επεξεργασίας επιφάνειας.

Ταυτόχρονα, η άνεση της όρασης για τους πρεσβύωπες έχει
σαφώς βελτιωθεί. Αν αρχικά, οι πολυεστιακοί φακοί
απαιτούσαν µια πραγµατική προσπάθεια προσαρµογής εκ
µέρους του χρήστη, η προσαρµογή πλέον είναι σχεδόν άµεση
µε τις σύγχρονες επιφάνειες.

Σήµερα, δεν απαιτείται να επιδειχθούν τα πλεονεκτήµατα των
πολυεστιακών φακών και η ανώτερη τους απόδοση σε
σύγκριση µε τους διπλεστιακούς φακούς και αυτούς της µόνης
όρασης. Η ανάπτυξη θα συνεχίζει να επιταχύνεται: δεδοµένου
ότι περισσότεροι από πεντακόσια εκατοµµύρια πρεσβύωπες
έχουν ήδη επωφεληθεί από την άνεση που προσφέρουν οι
φακοί αυτοί, ο επόµενος στόχος του ενός δισεκατοµµυρίου
είναι σίγουρο πως θα επιτευχθεί την επόµενη δεκαετία.

Η παγκόσµια περιπέτεια της διόρθωσης της πρεσβυωπίας µε
πολυεστιακούς φακούς θα συνεχιστεί. “Ένας ολοένα και
αυξανόµενος αριθµός πρεσβυώπων θα υιοθετήσει τους
πολυεστιακούς φακούς για να συνεχίσει να «βλέπει καλύτερα»
για µια «καλύτερη ζωή»”

Κινητής κεφαλής Κινητής µατιών
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- ο συντελεστής σταθερότητας που δίνει τη απόκλιση των
µετρήσεων.
Οι δυο συντελεστές χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των
παραµέτρων της πολυεστιακής επιφάνειας σύµφωνα µε τις
ακόλουθες παραµέτρους:
- ο συντελεστής κεφαλής/µατιού δείχνει το µέγεθος της ζώνης
του φακού που απαιτείται για µέγιστη οξύτητα και συνεπώς το
πώς στο σχεδιασµό του φακού η περιοχή αυτή που απαιτείται
για βοθριακή όραση θα πρέπει να µοιράζεται µε τις πλάγιες
ζώνες στις οποίες απαιτείται µόνο περιφερική όραση: η κεντρική
ζώνη καλής οπτικής οξύτητας θα αυξηθεί για ένα «κινητή
µατιού» και οι περιφερικές ζώνες θα γίνουν µαλακότερες για ένα
«κινητή κεφαλής».
- ο συντελεστής σταθερότητας δείχνει την επαναληπτικότητα της
συµπεριφοράς κεφαλής/µατιού και το πώς η περιοχή µεταξύ της
ζώνης µέγιστης οξύτητας και της περιφερικής ζώνης του φακού
θα πρέπει να διαµορφωθεί: η µετάβαση από την κεντρική ζώνη
στην περιφερική θα είναι περισσότερο τονισµένη στην
περίπτωση υψηλής επαναληπτικότητας και περισσότερο
µαλακή όταν η επαναληπτικότητα είναι χαµηλή.
Έτσι, επιπλέον, των συνήθων χαρακτηριστικών της συνταγής,
έχει προστεθεί ένα νέο συστατικό στοιχείο που ορίζει τη

δυναµική χρήση του φακού και που επιτρέπει την εξατοµίκευση
των πολυεστιακών επιφανειών σύµφωνα µε την επιµέρους
συµπεριφορά του χρήστη. Ο φακός σχεδιασµένος για να
ταιριάξει σε ένα ακριβές µέτρο συµπεριφοράς του χρήστη,
παρέχει καλύτερη οπτική απόδοση. Επιπλέον, ο σχεδιασµός
επωφελείται από όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται από
τις τελευταίες προόδους της τεχνολογίας: διαφορετικά µήκη
καναλιού, Τεχνολογία Twin Rx™ κλπ.

Το κριτήριο συντονισµού κεφαλής/µατιού που χρησιµοποιείται
στον Varilux® Ipseo είναι ένα µόνο κριτήριο εξατοµίκευσης. Θα
ακολουθηθεί και από άλλες προσεγγίσεις. Σήµερα βρισκόµαστε
στην ανατολή µιας εποχής εξατοµικευµένων πολυεστιακών
φακών.
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Από τότε που εµφανίστηκαν οι πολυεστιακοί φακοί, περίπου
πριν από 50 χρόνια, η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στο
σχεδιασµό και την κατασκευή τους έχει συνεχώς εξελιχθεί:
από τις πολυεστιακές επιφάνειες που φτιάχνονταν από τις
αρχικές, σχεδόν χειρονακτικές µεθόδους, στις πλέον
σύγχρονες αριθµητικά ελεγχόµενες από υπολογιστή µεθόδους
άµεσης επεξεργασίας επιφάνειας.

Ταυτόχρονα, η άνεση της όρασης για τους πρεσβύωπες έχει
σαφώς βελτιωθεί. Αν αρχικά, οι πολυεστιακοί φακοί
απαιτούσαν µια πραγµατική προσπάθεια προσαρµογής εκ
µέρους του χρήστη, η προσαρµογή πλέον είναι σχεδόν άµεση
µε τις σύγχρονες επιφάνειες.

Σήµερα, δεν απαιτείται να επιδειχθούν τα πλεονεκτήµατα των
πολυεστιακών φακών και η ανώτερη τους απόδοση σε
σύγκριση µε τους διπλεστιακούς φακούς και αυτούς της µόνης
όρασης. Η ανάπτυξη θα συνεχίζει να επιταχύνεται: δεδοµένου
ότι περισσότεροι από πεντακόσια εκατοµµύρια πρεσβύωπες
έχουν ήδη επωφεληθεί από την άνεση που προσφέρουν οι
φακοί αυτοί, ο επόµενος στόχος του ενός δισεκατοµµυρίου
είναι σίγουρο πως θα επιτευχθεί την επόµενη δεκαετία.

Η παγκόσµια περιπέτεια της διόρθωσης της πρεσβυωπίας µε
πολυεστιακούς φακούς θα συνεχιστεί. “Ένας ολοένα και
αυξανόµενος αριθµός πρεσβυώπων θα υιοθετήσει τους
πολυεστιακούς φακούς για να συνεχίσει να «βλέπει καλύτερα»
για µια «καλύτερη ζωή»”

Κινητής κεφαλής Κινητής µατιών
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