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بررسی تجربی و نظری تصویربرداری شبه گونه محاسباتی یک جسم متحرک
 سهراب احمدی كندجانی، رضا خردمند،سحر غالمی ميالنی
 پژوهشکده فيزیک كاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز
چکیده – تصویربرداری شبه گونه محاسباتی یک روش تصویربرداری غیرمستقیم از جسم است به طوری که مبنای آن استفاده از تابع
 یکی از کاربردهای مهم تصویربرداری شبه گونه محاسباتی در زمینه ی سنجش از راه دور.همبستگی مرتبه دوم بین دو باریکه همبسته است
 در این مقاله امکان تصویربرداری شبه گونه محاسباتی از جسم متحرک به صورت تئوری و تجربی بررسی شده و هم چنین حداکثر.می باشد
.سرعت جسم به طور کمی مورد بحث قرار گرفته است
سنجش از راه دور، جسم متحرک، تصویربرداری شبه گونه محاسباتی، تابع همبستگی-كليد واژه

Experimental and theoretical study of computational ghost imaging of moving
object
Sahar Gholami Milani, Reza Kheradmand, Sohrab Ahmadi Kandjani
Research Institute for Applied Physics and Astronomy (RIAPA), University of Tabriz, Tabriz
Abstract- Computational ghost imaging is a nonlocal imaging which is based on using second-order correlation function between
two correlated beams. One of the important applications of ghost imaging is in remote sensing. In this paper the possibility of
computational ghost imaging of moving object have been investigated theoretically and experimentally. Also the maximum
transverse speed of object has been discussed.
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 -1مقدمه

تصویربرداری شبه گونه مرسوم ابتدا در سال  1995توسط
پيتمن و گروهش به صورت تجربی با استفاده از فوتون های
در هم تنيده انجام شد[ .]1در سال  ۲00۲بنينک و گروهش
به صورت تجربی نشان دادند كه تصویربرداری شبه گونه با
منبع كالسيکی نيز امکان پذیر می باشد [ .]۲در سال ۲009
روش دیگری برای تصویربرداری شبه گونه ارائه شد با نام
تصویربرداری شبه گونه محاسباتی كه توسط برومبرگ و
گروهش به صورت تجربی معرفی گردید[.]3،۴
در تصویربرداری شبه گونه محاسباتی باریکه ليزر از یک
تحریرگر فضایی نور) (SLMعبور داده می شود به طوری كه
طرح های كاتوره ای توسط رایانه روی  SLMاعمال می شود.
چون در این تصویربرداری الگوی شدت نور تابشی مشخص
است ،بازوی مرجع تصویربرداری شبه گونه مرسوم حذف می
شود.
یکی از كاربردهای مهمی كه اخيرا در زمينه تصویربرداری
شبه گونه محاسباتی مطرح شده سنجش از راه دور می باشد.
برای عملی كردن این كاربرد بایستی مشکالتی نظير تاثير
تالطم جوی و هم چنين جابجایی جسم در تصویر شبه گونه
را مورد بررسی قرار دهيم[ .]5در سال  ۲011لی و
همکارانش شرایط الزم برای به دست آوردن تصویر شبه گونه
یک جسم متحرک با تباین باال با استفاده از الگوریتم
همبستگی خطی مورد بررسی قرار دادند[ .]6در سال ۲01۴

گروهی توانستند هم به صورت شبيه سازی و هم تجربی با
استفاده از منبع نوری شبه حرارتی  ،بازیابی سرعت
نامشخص جسم با تطبيق دادن اطالعات محاسبه شده با
اطالعات ثبت شده تصویر جسم متحرک را بازسازی
كنند[ .]7در سال  ۲015تاثير حركت محوری بين جسم و
منبع نوری مورد مطالعه قرار گرفت .در این كار كه هم به
صورت تئوری و هم تجربی نشان داده شد كه حركت محوری
باعث تيرگی ،پخش شدگی و محو شدگی تصویر می شود و
به منظور غلبه بر این اثرات مخرب از روش تغيير اندازه
الگوهای تصادفی و بازیابی سرعت استفاده كردند[ .]8در این
مقاله تاثير حركت جسم بر روی تصویر شبه گونه را مطالعه
كرده و عالوه بر نشان دادن دیناميک تصویر توانسته ایم
حداكثر سرعت جسم را تحت شرایطی كه بتوان تصویر شبه
گونه را بدست آورد ،محاسبه كنيم.

 -2آرایش تجربی
چيدمان جدیدی كه برای تصویربرداری شبه گونه محاسباتی
معرفی شده استفاده از دستگاه ویدئو پروژكتور می باشد .در
این چيدمان طرح های فازی كاتوره ای با استفاده از رایانه
توليد و به دستگاه ویدئو پروژكتور فرستاده می شود  .بدین
ترتيب جسم تحت تابش طرح های كاتوره ای قرار می گيرد.
شکل ( )1چيدمان تصویربرداری شبه گونه محاسباتی با
استفاده از دستگاه ویدئو پروژكتور را نشان می دهد.

شکل  : 1چيدمان تصویربرداری شبه گونه محاسباتی با استفاده از دستگاه ویدئو
پروژكتور

در آرایش شکل باال جسم كلمه ی  HIمی باشد كه از یک
صفحه ی پالستيکی مشکی رنگ بریده شده است در نتيجه
هنگامی كه نور به آن می رسد تنها از قسمتهای بریده شده
عبور خواهد كرد .ضمنا فاصله ی دستگاه ویدئو پروژكتور از
جسم در حدود  30سانتی متر می باشد.
در تصویربرداری شبه گونه برای بازسازی جسم با تابع عبور
) T(x ,yو در فاصله ی  z=Lاز  SLMاز رابطه ی زیر
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تصویربرداری شبه گونه یک روش تصویربرداری غيرمستقيم
از جسم است به عبارتی در این نوع تصویربرداری نيازی به
اسکن جسم توسط دوربين های با قدرت تفکيک فضایی
نداریم .در تصویربرداری شبه گونه مرسوم باریکه ليزر بعد از
عبور از یک شيشه ی مات چرخان توسط باریکه شکن به دو
باریکه ی همبسته فضایی شکافته می شود )1 :باریکه مرجع
كه هيچ برهم كنشی با جسم ندارد و به یک آشکارساز با
قابليت تفکيک فضایی ) (CCDمی رسد )۲ .باریکه سيگنال
كه از جسم عبور می كند و به یک آشکارساز شدتی بدون
تفکيک فضایی می رسد .سپس با محاسبه ی همبستگی بين
شدتهای رسيده به  CCDو آشکارساز شدتی بدون تفکيک
فضایی می توان تصویر شبه گونه مربوط به جسم را بازسازی
كرد.

 1۴-1۲بهمن 1395
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استفاده می شود [:]3

وضوح تصویر شبه گونه آن از بين می رود.
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به منظور بررسی تاثير افزایش نرخ نمونه برداری بر هر
پيکسل از كميتی به نام تباین ) (Visibilityتصویر طبق
رابطه زیر استفاده می شود[:]9

اندازه گيری های انجام شده می باشد Br .نيز شدت اندازه
گيری شده توسط آشکارساز شدتی بدون تفکيک فضایی می
باشد كه از رابطه ی زیر محاسبه می شود:

)Br   dxdyIr ( x, y, L)T ( x, y

كه در آن  I r | E ( x, y, z  L) |2طرح های شدت در
سطح جسم هستند[.]3

 -3نتایج شبیه سازی عددی
در قسمت شبيه سازی از جسم متحرک تصویری به ابعاد
 ۲50×۲50پيکسل متشکل از كلمه ی  HIرا در نظر گرفته
ایم كه در شکل ( )۲نشان داده شده است .شرط اصلی كه در
تصویربرداری از جسم متحرک وجود دارد این است كه جسم
بایستی در معرض تابش طرح های كاتوره ای باشد تا بتوانيم
تصویر شبه گونه آن را بازسازی كنيم .بنابراین در قسمت
شبيه سازی عددی نيز این شرط را رعایت كرده ایم .كلمه
 HIدر صفحه جسم به اندازه  100پيکسل جابجا شده و در
هر پيکسل  50نمونه برداری انجام شده است .بنابراین
سرعت حركت جسم ما برابر  0/0۲پيکسل در هر نمونه
برداری می باشد كه معادل  5/۲ميکرومتر در هر نمونه
m
برداری )
( است.
sampling

 I 1 I 2  max   I 1 I 2  min
Vg 
 I 1 I 2  max

()3

در رابطه فوق  I1و  I 2شدت های حاصل از باریکه مرجع و
باریکه جسمی می باشند .در این مقاله باریکه مرجع حاصل
از ماتریس های تصادفی و باریکه جسم شدت حاصل از
 CMOSمی باشد.
تباین تصویر یک معيار بسيار مهم است كه اختالف نسبی
بين نواحی تاریک و روشن تصویر را مشخص می كند.
در شکل ( )3تعداد نمونه برداری ها را به  100افزایش داده
ایم .سرعت حركت جسم در این حالت  ۲/6۴ميکرومتر در
هر نمونه برداری است.

(ج)

(ب)

(الف)

شکل  :3نتایج مربوط به شبيه سازی عددی با تعداد  100نمونه برداری در هر
پيکسل حركت .الف) تصویر اصلی .ب) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم بعد از
 ۲0پيکسل جابجایی .ج) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم بعد از  100پيکسل
جابجایی.

با توجه به معادله ( ،)3تباین تصویر قسمت (ب) شکل ()۲
برابر  V g  0.09و تباین تصویر قسمت (ب) شکل ()3
برابر  V g  0.12می باشد .نتيجه می گيریم كه با افزایش
تعداد فریم ها در هر نمونه برداری كيفيت تصویر شبه گونه
حاصل بهبود می یابد.

(ج)

(ب)

(الف)

شکل  :۲نتایج مربوط به شبيه سازی عددی با تعداد  50نمونه برداری در هر
پيکسل حركت .الف) تصویر اصلی .ب) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم بعد از
 ۲0پيکسل جابجایی .ج) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم بعد از  100پيکسل
جابجایی.

همانطور كه از شکل ( )۲معلوم می باشد با جابجایی جسم

حداكثر سرعت جسم مورد نظر به صورت شبيه سازی در
شرایطی كه بتوان تصویر شبه گونه آن را به دست آورد برابر
 10/5ميکرومتر در هر نمونه برداری می باشد .تصاویر شبه
گونه حاصل از حركت جسم با این سرعت در شکل ( )۴نشان
داده شده است.

763
این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.opsi.irمعتبر است.

Downloaded from opsi.ir at 14:01 +0330 on Wednesday February 20th 2019

در معادله فوق G ( x, y ) ،همبستگی مرتبه دوم و  Nتعداد

() ۲

 1۴-1۲بهمن 1395
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 1۴-1۲بهمن 1395

تباین تصویر برای قسمت (الف) شکل ( )5برابر  0/۴35و
برای قسمت (ب)  0/1۲8می باشد.

 -5نتیجهگیری
(ج)

(الف)

(ب)

تباین تصویر قسمت (ب) شکل ( )۴برابر  Vg  0.01است
 .مشاهده می كنيم كه افزایش سرعت جسم باعث كاهش
وضوح تصویر می شود.

 -4نتایج تجربی
برای به دست آوردن تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم
متحرک از چيدمان شکل ( )1بهره گرفته ایم .بدین ترتيب
كه طرح های كاتوره ای به شکل ماتریس های تصادفی
خاكستری رنگ در نرم افزار متلب توليد و به دستگاه ویدئو
پروژكتور فرستاده می شود سپس دستگاه ویدئو پروژكتور
جسم را تحت تابش این طرح های تصادفی قرار می دهد .از
یک دوربين  CMOSبه ابعاد  160×1۲0پيکسل و هم چنين
از یک موتور پله ای با گام  0/05ميلی متر استفاده كرده ایم.
در انجام قسمت تجربی نيز جسم را تحت تابش طرح های
تصادفی قرار داده ایم .سرعت حركت جسم  0/7ميکرومتر در
هر نمونه برداری می باشد  .برای بدست آوردن سرعت بدین
گونه عمل شده است كه پس از جابجایی به مقدار 0/05
ميلی متر تعداد  70نمونه از طریق  CMOSكه نقش بوكت
را برای ما خواهد داشت ،ثبت شده است .شکل ( )5تصاویر
شبه گونه حاصل از جسم با این سرعت را نشان می دهد.

(ب)
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(الف)

شکل :5نتایج تجربی .الف) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم ساكن با تعداد
نمونه برداری  .10000ب) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم متحرک با سرعت
 0/7ميکرومتر در هر نمونه برداری.
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شکل :۴تصاویر شبه گونه به دست آمده از نتایج شبيه سازی عددی .الف) تصویر
اصلی .ب) تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم بعد از  ۲0پيکسل جابجایی .ج)
تصویر شبه گونه محاسباتی از جسم بعد از  100پيکسل جابجایی.

همانطور كه از داده های شبيه سازی و تجربی مشخص است
حركت عرضی بين جسم و منبع نوری باعث تنزل كيفيت و
وضوح تصویر شبه گونه می شود .ما توانسته ایم با توجه به
بازسازی مرحله به مرحله داده ها تصویر شبه گونه جسم
متحرک را به دست آوریم.

