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تصویربرداری نوری از محیطهای کدر و بازسازی تصویر با استفاده از الگوریتم تکرار
 سميرا ابراهيمی، معصومه دشتدار،افسانه عموعلی
 تهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی،دانشکده فيزیک
 نور عبوری از.چکیده – تصویربرداری نوری از محیطهای کدر و دارای پیچیدگی یکی از چالشهای میکروسکوپهای نوری به شمار میرود
shower-curtain  در این مقاله روشی بر پایهی اثر اپتیکی.نمونههای ناهمگن مانند سلولهای زیستی پراکنده میشود و تشکیل پیسه میدهد

 با به.در فضای فوریه برای تصویرگیری از اجسام پنهانشده در پشت الیههای پراکننده و ارتقاء کیفیت تصاویر ثبت شده معرفی شده است
.کارگیری یک الگوریتم بازیابی فاز بر روی خودهمبستگی الگوی پیسههای تشکیل شده می توان به اطالعات شیء اولیه دست یافت
. الیههای پراكننده، خودهمبستگی، تصویربرداری، پيسهها، الگوریتم بازیابی فاز-كليد واژه

Optical imaging through turbid media and image reconstruction using
iterative algorithm
Afsane Amouali, Masoomeh Dashtdar, Samira Ebrahimi
Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran
Abstract- Optical imaging through turbid and scattering layers is a challenge in optical microscopy. The light passing through the
inhomogeneous samples including biological cells is scattered and speckle pattern appears. In this paper, a method is introduced
based on Fourier-domain shower-curtain effect for imaging of objects and resolution enhancement of the recorded images in
scattering media. The information of the object can be reconstructed from the autocorrelation of speckle patterns by a phase
retrieval algorithm.
Keywords: autocorrelation, imaging, phase retrieval algorithm, scattering layers, speckles.
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

در این مقاله با استفاده از چيدمانی اپتيکی به تصویربرداری
از اجسامی پرداخته شده كه در بين دو سطح ناصاف قرار
گرفته اند .همچنين نشان داده شده است كه با بکارگيری
) (SCEمیتوان كيفيت تصاویر بازسازی شده را ارتقاء داد.
رهيافت تصویربرداری از محيط پراكننده برپایهی بازسازی
تبدیل فوریهی شیء با روش همبستگی توزیع شدت پيسهای
است .این روش بدون نياز به چيدمانهای پيچيده و تنها با
استفاده از قطعات اپتيکی ساده تصویربرداری در ضخامت-
های ميليمتری از بافتهای زنده را امکانپذیر میكند كه از
نيازهای تصویربرداری پزشکی برای تشخيص بسياری از
بيماریها بدون استفاده از امواج مخرب ایکس و فرابنفش
است.

شبيهسازی پراكندگی در فضای واقعی استفاده شده است .از
نقطه نظر اپتيکی و براساس  SCEاین قطعات اپتيکی
همانند یک فيلتر عمل می كنند كه فركانس قطع در آنها
وابسته به فاصلهی شیء و پخشكننده است .با كاهش فاصله،
فركانس قطع افزایش می یابد.
هنگامیكه یک پرتوی تکفام و همدوس نور ليزر از یک
پخش كننده و سپس شیء عبور میكند ،الگویی از پيسهها
تشکيل میشوند كه بنابر اثر حافظه با یکدیگر همبسته اند و
اطالعات شیء در آنها وجود دارد [ .]4ميدان شیء پيسهای
بالفاصله بعد از شیء برابر همگشت شیء )O(x,yدر تابع
پاسخ ضربهی پيکربندی خاصی از پيسهها )S(x,yاست،

)f ( x, y)  O( x, y)  S ( x, y
n
n

][1

كه  nبه الگوی خاص پيسهها اشاره دارد .پس از انتشار به
ميدان دور تبدیل فوریهی دوبعدی از ميدان شیء پيسهای،
])  ، F [ fn ( x , yبدست می آید .میتوان نشان داد تبدیل فوریهی
وارون از  F~[ f n ( x , y )] 2برابر با تابع خودهمبستگی ميدان
شیء پيسهای ( )acاست،
2

][2

F 1 F [ f n ( x, y )]  f n ( x, y ) f n ( x, y ).

با جایگذاری رابطهی ( )۱در ( )۲و ميانگينگيری بر روی
الگوی پيسهای مستقل به رابطهی زیر میرسيم،

2

][3
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اگر  Nخيلی بزرگ باشد،

n

n 1

N
2
)  S n ( x , y ) S n ( x , y
n 1

را میتوان

مانند یک تابع دلتا در نظر گرفت و در نتيجه تابع
خودهمبستگی در رابطهی ( )۲برابر همگشت شیء است .با
استفاده از یک الگوریتم بازیابی فاز (الگوریتم  )Fienupمی
توان تصویر شیء را بدست آورد [.]8

 -2تئوری

 -3چیدمان و روش انجام آزمایش

پخشكنندهها ی نور ابزاری هستند كه باعث پراكندگی و
منحرف شدن نور از مسير اصلی میشوند كه از آنها برای

چيدمان آزمایش در شکل  ۱نشان داده شده است .نور ليزر
هليوم -نئون (طول موج  63۲/8نانومتر ،توان خروجی 10
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تصویربرداری از محيطهای كدر و پراكننده یکی از بزرگترین
مسائل حال حاضر در اپتيک است وكاربردهای گستردهای در
زمينههای مختلف از پزشکی و زیستشناسی تا مهندسی و
نانوتکنولوژی دارد[ .]۱با عبور نور از نمونههای پيچيده مانند
بافتهای زنده پراكندگی ایجاد میشود و نور فرودی تشکيل
الگوهای پيسهای می دهد كه منجر به كاهش توان تفکيک و
عمق نفوذ میگردد .برای تصویرگيری در چنين محيطهایی
تا كنون روش های مختلفی مانند تصویربرداری روح ghost
(wavefront
) ،]۲[ )Imagingشکلدهی جبهه موج
) ،]3[ shapingاثر حافظه ) ،]4[ (memory effectهميوغ فاز
) ]5[ (phase conjugationو وارون ماتریس پراكندگی
) ]6[ (scattering matrix inversionپيشنهاد شده و
پي شرفت های زیادی در این زمينه انجام شده است .مشکل
عمدهی بيشتر روشهای پيشنهادی محدودیت آنها در
بررسی نمونههای زنده و در حال حركت است و اغلب در این
شرایط تصویر بازسازی شده فاقد توان تفکيک كافی است.
برای رفع این محدودیت میتوان از اثری كامآل اپتيکی به نام
) "shower-curtain effect" (SCEاستفاده كرد .با این روش
امکان تصویربرداری از نمونههایی كه در پشت الیههای كدر
با ضخامت چندین ميليمتر قرار گرفتهاند ،وجود دارد [.]7

 ۱4-۱۲بهمن ۱395
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اگر سطح پراكننده در مسير باریکه همدوس نور ليزر قرار
گيرد ،همدوسی فضایی به اندازه پيسه ها كاهش می یابد.
بنابراین با تنظيم شعاع همبستگی پيسههای تشکيل شده
می توان تقریب ميدان دور (فرانهوفر) را برای فواصلی در
مرتبه پراش فرنل برقرار و از اطالعات موجود در طيف فوریه-
ی پيسهها برای بازسازی تصویر شیء استفاده كرد.
مطابق با رابطهی ( )۲با ميانگينگيری از تصاویر پيسهای در
فضای فوریه و اعمال یک فيلتر جریان تاریک ()DC

برای حذف شدت زمينه ،تابع خودهمبستگی پيسهها بدست
میآید و سپس توسط یک فيلتر پنجرهای ()Tukey Window
هموار میشود .تصویر بدست آمده مطابق با شکل  ۲وارد
الگوریتم  )HIO( Hybrid Input-Outputمیشود k .نشان
دهندهی تعداد تکرار است و پارامتر  βضریبی است كه در
الگوریتم مورد استفاده قرار میگيرد و برای بهترین بازسازی
متغير در نظر گرفته شده است ( k=10و  βاز  ۲تا  0با گام
های  .)0.05در مرحلهی آخر با بکارگيری یک الگوریتم
كاهش خطا ( )Error-reductionبازسازی نهایی تصویر انجام
و نتيجه توسط یک فيلتر گاوسی هموار میگردد .نتایج
حاصل در شکل  3نشان داده شده است.
با جابهجایی  d2در راستایی عمود بر محور نوری مشاهده شد
كه تغيير چندانی در توان تفکيک تصویر ثبت شده ایجاد
نمیشود.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله با ثبت الگوی پيسه از اجسام با ابعاد ميکرون
پرداخته شده كه بين دو سطح ناصاف قرار گرفتهاند،
تصویربرداری شده است .با استفاده از خودهمبستگی
ميانگين الگوهای مختلف پيسه و الگوریتم بازیابی فاز  HIOو
 ERدر نرم افزار  matlabتصویر پنهان شده ميان دو سطح
 d1و  d2بازسازی شد .نشان دادیم با جابهجایی سطح ناصاف
دوم در راستای عمود بر محور نوری تغييری در توان تفکيک
تصویر بازسازی شده ایجاد نمیشود .از این چيدمان ساده و
غيرمخرب میتوان در پزشکی برای بازیابی اطالعات دامنه و
فاز نمونههای دیناميکی و سلولهای زیستی كه در پشت
الیههای پراكننده قرار گرفتهاند استفاده كرد.

شکل  :۱چيدمان آزمایش.

شکل  :2الگوریتم بازیابی فاز.
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 )mWبا استفاده از دو عدسی موازی می شود و پس از عبور
از یک سطح ناصاف ) (d1كه با پودری با شماره مش
 )#(۲50ناصاف شده است ،نمونه) (Sرا روشن می كند .نونه
ماسکهایی است كه با روش فوتوليتوگرافی تهيه شده اند.
سطح ناصاف دیگری ) (d2كه با پ.دری با شماره مش
 )#(400ناصاف شده است ،به عنوان محيط كدر ()turbid
در فاصله ی  12سانتی متری نسبت به نمونه قرار می گيرد.
با استفاده از یک عدسی شيئی ميکروسکوپ با بزرگنمایی
 )MO( 4xتصویر سطح ناصاف دوم روی آشکارساز CMOS
( BFLY-U3-23S6M-Cبا اندازه پيکسل  5.86ميکرومتر)
ثبت می شود .هر دو سطح ناصاف روی یک ميکروجابهجاگر
خطی سوار شدند و امکان جابهجایی در راستای عمود بر
محور نوری را دارند .با جابهجایی سطح ناصاف اول در
راستای عمود بر محور نوری  3000فریم با نرخ ثبت ۲0
فریم بر ثانيه ( )fpsتوسط آشکارساز ثبت میشود.
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(c,d) ،d2  وd1 ( تصویر نمونه بدونa,b) ، نتایج بازسازی تصاویر:3 شکل
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