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Στις µέρες µας κανένας πλέον δεν εκπλήσσεται από τις σύγχρονες 
συσκευές ποντικιού από τις οποίες λείπει η σφαίρα µετάδοσης της 
κίνησης, αν και τα 'οπτικά' ποντίκια έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά µόλις τα 
τελευταία λίγα χρόνια. Εν τω µεταξύ οι οπτικοί αισθητήρες έχουν εξελιχθεί 
σε τέτοιο βαθµό ώστε να ανταγωνίζονται εύκολα σε θέµατα ακρίβειας τις 
αντίστοιχες µηχανικές διατάξεις. Στην πραγµατικότητα αποδεικνύονται 
συχνά πολύ πιο ακριβείς ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν αρκετά ταχεία 
απόκριση. 

 

Σήµερα θεωρείται πλέον αδιανόητο ένας προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής να µην συνοδεύεται 
από µια συσκευή «ποντικιού» (mouse). 
Οι λειτουργίες που επιτελούνται µε την βοήθεια του ποντικιού είναι τόσες πολλές που η χρήση του 
λειτουργικού των Windows για παράδειγµα, µόνον µε την χρήση του πληκτρολογίου είναι πλέον σχεδόν 
αδύνατη, εξαιτίας κυρίως των απαιτούµενων κινήσεων του χρήστη µέσα σε ένα καθαρά γραφικό 
περιβάλλον. 
Το γεγονός ότι η συσκευή του (οπτικού) ποντικιού αποτελεί ένα από τα πλέον βασικά περιφερειακά 
εξαρτήµατα ενός σύγχρονου υπολογιστή αποδεικνύεται και από τον εξαιρετικά µεγάλο αριθµό των 
αντίστοιχων πωλήσεων. Ο µεγαλύτερος κατασκευαστής οπτικών αισθητήρων για συσκευές ποντικιού, η 
Agilent (πρώην τµήµα ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων της εταιρίας ΗΡ), υπολογίζει σε περισσότερες από 
200 εκατοµµύρια πωλήσεις τέτοιων συσκευών από την εµφάνιση του πρώτου οπτικού αισθητήρα το 
1999! Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές αισθητήρων του τύπου αυτού, ενώ οι κλασικές 
συσκευές ποντικιού µε το µηχανικό τµήµα, συνεχίζουν να παράγονται σε µεγάλες ποσότητες. 



Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα ενός οπτικού ποντικιού έναντι ενός αντίστοιχου µηχανικού εντοπίζεται στην 
πρακτικά ανύπαρκτη ευαισθησία του στην βροµιά και την σκόνη. Έτσι ο καθαρισµός της σφαίρας και 
των εσωτερικών περιστρεφόµενων κυλίνδρων ανήκει πια στο παρελθόν. 
Εντούτοις υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα στις νέες αυτές συσκευές. Οι πρωτοεµφανιζόµενες από 
αυτές παρουσίαζαν προβλήµατα όπως η αργή απόκριση, η χαµηλή ακρίβεια και η σηµαντική κατανάλω-
ση ισχύος, Όλα εκείνα τα προβλήµατα έχουν πλέον επιλυθεί πλήρως και το µόνο που έχει αποµείνει είναι 
τα πλεονεκτήµατα. 
Εντούτοις σηµειώνεται ακόµη µια µικρή αδυναµία: ένα οπτικό ποντίκι δεν λειτουργεί σωστά πάνω σε 
κάποιες συγκεκριµένες επιφάνειες επειδή σε αυτές δεν είναι δυνατό να εντοπίσει αρκετά αναγνωριστικά 
σηµεία. Ωστόσο το πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί µε την προσθήκη µιας επιπλέον στρώσης θαµβού 
υλικού. 
Εξαιτίας τόσο της συνεχούς πτώσης των τιµών των αισθητήρων όσο και της απλότητας στην κατασκευή 
(πρακτικά όλες οι απαραίτητες διατάξεις εκτός από το L.E.D. βρίσκονται µέσα σε ένα ολοκληρωµένο), οι 
συσκευές ποντικιών µε µηχανικό σύστηµα κίνησης αρχίζουν πλέον να εξαφανίζονται από τα ράφια των 
εµπορικών καταστηµάτων. 
 
 
 
 
 
Σύστηµα λήψης εικόνων και (DSΡ) 
 
 
 
Με µια πρώτη µατιά φαίνεται 

σχετικά απλή η διαδικασία 
ανίχνευσης της κίνησης ενός 
ποντικιού µε την χρήση ενός 
οπτικού συστήµατος. Πίσω όµως 
από αυτή την απλή ιδέα κρύβονται 
µερικά πολύπλοκα ηλεκτρονικά 
κυκλώµατα εφάµιλλα µε εκείνα 
µιας απλής κάµερας βίντεο σε 
συνδυασµό µε έναν ευφυή ψηφιακό 
ανιχνευτή κίνησης. Στο Σχήµα 1 
δίνεται η τοµή µιας συσκευής πο-
ντικιού κοντά στην διάταξη του 
οπτικού αισθητήρα. Όλα τα 
απαραίτητα ηλεκτρονικά στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένου του τµήµατος 
της 'κάµερας' και των φακών, 
βρίσκονται µέσα στο ίδιο 
ολοκληρωµένο κύκλωµα, το οποίο 
στο συγκεκριµένο διάγραµµα 
περιγράφεται µε τον χαρακτηρισµό 
'αισθητήρας' (sensor) - (στο Σχ. 2 
φαίνεται το λειτουργικό διάγραµµα 
του ολοκληρωµένου αυτού). Μια 
δίοδος LED δίπλα στο ολοκλη-
ρωµένο παρέχει επαρκή φωτισµό 
της επιφάνειας πάνω στην οποία 
κινείται το ποντίκι. Ο αισθητήρας 
λαµβάνει ένα τµήµα του 
ανακλώµενου φωτός και το 
µετατρέπει σε εικόνα. Το τµήµα της 
κάµερας είναι σχετικά µικρό και 
συνήθως αναφέρεται σε ανάλυση 
20x20 ή 30x30 εικονοστοιχείων. Το 
τµήµα αυτό παράγει µια 
ασπρόµαυρη εικόνα η οποία 
παραλαµβάνεται από τον επεξεργα-
στή εικόνας (ένα σύστηµα ψηφιακής ε
πεξεργασίας σήµατος - DSΡ), ο οποίος µε την σειρά του εκτελεί 



µια συνεχή ανάλυση της εικόνας και την συγκρίνει µε την άµεσα χρονικά προηγούµενη. Με την βοήθεια 
κάποιας πρωτότυπης τεχνολογίας το τµήµα DSΡ είναι σε θέση να αντιληφθεί την κατεύθυνση της 
κίνησης από τις εικόνες που λαµβάνει και αναλύει, καθώς επίσης και την σχετική ταχύτητα. Στο Σχ. 3 
φαίνονται δύο λαµβανόµενες εικόνες µε χρονική διαφορά περίπου 0.7 ms. Ο επεξεργαστής αναγνωρίζει 
όµοια πρότυπα σε κάθε µια από τις εικόνες αυτές τα οποία και χρησιµοποιεί για να υπολογίσει την 
µετατόπιση κατά τις διευθύνσεις των αξόνων Χ και Υ. 
Οι σύγχρονες διατάξεις οπτικών αισθητήρων παρουσιάζουν αναλύσεις των 400 ή 800 ΟΡΙ (counts per 

inch) ενώ µπορούν να φθάσουν σε απίστευτα υψηλές ταχύτητες επεξεργασίας της τάξης των 2500 
πλαισίων (καρέ) ανά δευτερόλεπτο. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατή η ανίχνευση και καταγραφή 
κινήσεων σε ταχύτητες οι οποίες φθάνουν και τις 12 ίντσες (περίπου 30.5 εκατοστά)! Ταυτόχρονα οι 
ασύρµατες οπτικές συσκευές ποντικιού χρησιµοποιούν ειδικές τεχνικές για την κατά το δυνατό 
µεγαλύτερη ελάττωση της καταναλισκόµενης ισχύος. 
Για παράδειγµα, ο ρυθµός λήψης των πλαισίων εικόνας (frames) µειώνεται όταν ανιχνεύεται µια µικρή 

κίνηση. 
Τέλος θα ρίξουµε µια σύντοµη µατιά στα σήµατα εξόδου που παράγει ο οπτικός αισθητήρας του 

ποντικιού. Οι πλέον χαµηλού κόστους αισθητήρες περιορίζονται σε µια σειριακή έξοδο µέσω της 
οποίας διοχετεύουν τα δεδοµένα που αντιστοιχούν στην µετατόπιση κατά τις διευθύνσεις Χ και Υ σε έναν 
επεξεργαστή για περαιτέρω επεξεργασία. Οι κάπως µεγαλύτεροι αισθητήρες διαθέτουν συνήθως 
πρόσθετες εξόδους καρτεσιανών συντεταγµένων κίνησης, οι οποίες αντιστοιχούν στα σήµατα που 
συναντούµε σε ένα ποντίκι µε µηχανικό σύστηµα ανίχνευσης της κίνησης, Έναν τέτοιον αισθητήρα µπορείτε 
βασικά να χρησιµοποιήσετε µε σκοπό να τροποποιήσετε µια ήδη υπάρχουσα συσκευή ποντικιού. 
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