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SUMMARY
LC-PolScope is well known as the non-invasive and label-free imaging technique which can generate 2-D
retardance map in a short time at a single-pixel resolution and high accuracy. Recently, the new imaging
technique called Light Field imaging illustrates the ability to capture the 3-D structure of the isotropic sample.
Taking advantage of both imaging techniques, by combining the exited LC-PolScope with light field imaging, the
Light Field LC–PolScope can capture the inclination angle away from the focus plane of the microscope. In this
report, we present a new non-invasive and label-free imaging technique to measure the three-dimensional
birefringence of Mercenaria mercenaria hard clamshell using the new microscopy technique. Our work simulates
the first success in generating the 3-D map at the lateral resolution of 2 m and angular resolution of 9o. This map
provides structural insights into the early development of the clamshell.
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TÓM TẮT
LC-PolScope nổi tiếng là kỹ thuật hình ảnh không phá mẫu và không nhuộm mẫu, có thể tạo bản đồ độ trễ 2-D
trong một thời gian ngắn ở độ phân giải một pixel và độ chính xác cao. Gần đây, kỹ thuật hình ảnh mới gọi là
hình ảnh Trường ánh sáng minh họa khả năng chụp cấu trúc 3 chiều của mẫu đẳng hướng. Tận dụng cả hai kỹ
thuật hình ảnh, bằng cách kết hợp LC-PolScope với công nghệ chụp ảnh trường ánh sáng, kính hiển vi trường
ánh sáng LC-PolScope có thể chụp được góc nghiêng ra khỏi mặt phẳng tiêu cự của kính hiển vi. Trong báo cáo
này, chúng tôi trình bày một kỹ thuật chụp ảnh không phá mẫu và không nhuộm mẫu mới để đo độ lưỡng chiết
ba chiều của vỏ sò cứng Mercenaria mercenaria bằng kỹ thuật kính hiển vi mới. Chúng tôi đã mô phỏng thành
công đầu tiên trong việc tạo ra bản đồ 3 chiều ở độ phân giải mặt phẳng là 2 m và độ phân giải góc là 9o. Bản
đồ này cung cấp những hiểu biết về cấu trúc trong sự phát triển ban đầu của vỏ sò.
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