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میکروسکوپ تابش طرحدار بر پایه یک مدوالتور فضایی نوری جهت
افزایش توانتفکیک میکروسکوپی
 حميد لطيفی، امير حسين برادران قاسمی،محمد قندی منفرد
 ایران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی،دانشکده فيزیک
 برپایی یک سامانه میکروسکوپ تابش.( پرداخته میشودSIM) چکیده – در این مقاله به برپایی یک میکروسکوپ بر پایه تابش طرحدار
 در چیدمان اپتیکی مورد نظر از یک مدوالتور فضایی نوری.طرحدار شامل طراحی چیدمان اپتیکی و الگوریتم بازیابی تصویر میباشد
 طرح توری پراش در سه زاویه و9  تابش استفاده شده جهت میکروسکوپی تعداد.) بازتابی جهت تولید تابش طرحدار استفاده شدSLM(
 همچنین کد رایانه ای برپایه اپتیک فوریه برای بازیابی تصاویر.سه فاز مختلف هستند که توسط مدوالتور فضایی نوری تولید می شوند
 تصویر برداری از جزئیات نمونه مورد نظر بدلیل افزایش توان، با توجه به نتایج بدست آمده.حاصل از تابش طرحدار روی نمونه نوش ته شد
.تفکیک میکروسکوپ امکانپذیر شد
 مدوالتور فضایی نور، ميکروسکوپی ابرتفکيک، ميکروسکوپی تابش طرحدار-کليد واژه

Structured Illumination Microscope based on a Spatial Light Modulator for
High-resolution Microscopy
Mohammad Ghandi Monfared, Amir H. Baradaran Ghasemi, Hamid Latifi
Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Abstract- In this paper we proceed with the implementation of a structured illumination microscope (SIM). SIM systems consist
of two main parts i) Optical setup design and ii) image reconstruction algorithm. In the optical setup, we make use of a reflective
spatial light modulator (SLM) in order to generate structured illumination. Nine different diffraction grating patterns were
produced for microscopy through the SLM with three different related angles and phases. Moreover, we implemented a
computer code in MATLAB based on Fourier optics to reconstruct the final image. According to our results, the fine details of
a given biological sample were resolved by the SIM-SLM system due to an appreciable increase in resolution.
Keywords: Structured illumination microscopy, Super-resolution microscopy, Spatial Light Modulator
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تطبيقی ميسر میگردد .در این مقاله به چيدمان اپتيکی
یک ميکروسکوپ بر پایه تابش طرحدار توسط یک مدوالتور
فضایی نوری پرداخته میشود و نشان داده میدهيم که
بازیابی جزئيات ریز موجود در یک نمونه واقعی توسط این
روش ميکروسکوپی امکان پذیر است.

 -1مقدمه

 -2تئوری آزمایش
تصویر هر شيئ همگشت بين تابع پخششدگی نقطه
) P(r ) ،(PSFو توزیع شدت گسيلی )  E (rاز آن شيئ
است.
()1
) C (r )  ( E  P) (r

اهميت ميکروسکوپی فراتر از حد پراش در مشاهده
سامانههای زیستی دو چندان میشود .بطوریکه بعنوان یک
شيوه غير مخرب قابليت استفاده جهت مطالعه نحوه
عملکرد سلول های موجود زنده به کار میرود .یکی از
روشهایی که در این راستا برای کاربردهای زیستی توسعه
یافتهاند ،تکنيک تابش طرحدار ()SIMاست ] .[1این روش،
چيدمان اپتيکی نسبتا ساده وارزان قيمت دارد که توانایی
تصویربرداری تا دو برابر حد پراش را ميسر میسازد.
همچنين در صورت تحریک خواص غير خطی نشان داده
شده است که امکان تصویر برداری تا چند برابر حد پراش
با استفاده از این تکنيک ميسر می باشد .در این تکنيک،
طرحهای ماره حاصل از تابش فرودی با پروفایل طرحدار و
تابش گسيل شده از نمونه ،در رایانه ثبت میشوند .سپس
در فضای فوریه اطالعات موجود در مراتب باالتر پراش در
مکانهای اصلی خود بازیابی میشوند .با بازگشت به فضای
واقعی ،تفکيکپذیری تصویر فراتر از حد پراش امکان پذیر
میگردد] .[2یکی از روشهای ایجاد تابش طرحدار ،ایجاد
توری پراش در مسير محور اپتيکی ميکروسکوپ با استفاده
از مدوالتور فضایی نوری ( )SLMمیباشد .یک مدوالتور
فضایی نوری معموال از فنآوری بلورهای مایع روی
سيليکون استفاده میکند .با اعمال اختالف پتانسيل
الکتریکی روی پيکسلهای فضایی موجود در صفحه ،SLM
اختالف راه نوری ایجاد میشود و فاز نقاط مختلف از جبهه
موج نور فرودی روی آن تغيير میکند .لذا امکان توليد
تابش طرحدار با هندسه اختياری برای طراحی اپتيک

که در آن C (r ) ،توزیع شدتی فوتونها روی شناساگر
( ،)CCDو  عملگر همگشت می باشند .در ميکروسکوپی
فلوئورسانس ،توزیع شدتی گسيلی برابر با ضرب داخلی
توزیع شدت تابش فرودی )  ، S (rدر توزیع شدت
فلوئورسانس نمونه )  O(rاست،
()2

) E (r )  S (r )  O(r

حال اگر منبع تابشی به جای تابش یکنواخت ،الگوی تابشی
سينوسی داشته باشد آنگاه
()3

 

 m

S , (r )  S 0 1  cos(2 F  r   )
 2



بطوریکه )  r  ( x, yبردار موقعيت S 0 ،شدت بيشينه

تابش F  ( F cos , F sin  ) ،بردار فرکانس تابش
سينوسی در فضای معکوس  ،فاز الگوی تابش و  mضریب
تلفيق (مدوالسيون) میباشند.

شکل  :1مثالی از نقش الگوی ماره در  .SIMشيئ با فرکانس فضایی
باال پس از برهمنهی با تابش طرحدار و عبور از  PSFسيستم اپتيکی
تصویر ماره حاصل را بوجود میآورد .فرکانس فضایی تصویر کوچکتر
شده و درون محدوده حد پراش قرار میگيرد].[3
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چالش بزرگ در ميکروسکوپی نوری وجود حد پراش اپتيکی
درافزایش توان تفکيک پذیری فضایی است .درحالی که با
اختراع ميکروسکوپی فلوئورسانس امکان افزایش تباین
تصویر ميسر شد ولی همچنان حد پراش اپتيکی محدودیتی
عمده در گذر از ميکروسکوپی به نانوسکوپی میباشد .به
موجب این محدودیت که اولين بار توسط ارنست آبه در
سال  1873مطرح شد ،امکان تمایز ميان دو منبع نوری
نقطهای که فاصله آنها کمتر از مقدار   2 NAباشد ،وجود
ندارد .بطوریکه  طول موج نور گسيل شده از منبع نقطه-
ای و  NAگشودگی عددی شيئی سيستم تصویربرداری
میباشد .با این حال در سالهای اخير روشهای گوناگونی
برای عبور از این محدودیت اپتيکی پایهریزی شده است.

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
بر اساس معادالت باال و از طریق طرح ماره میتوان اطالعات
اشياء ریز را با استفاده از تابش طرحدار از درون تصویر
برهمنهی شده استخراج کرد .بنابراین توزیع شدت گسيلی
مشاهده شده در سيستم اپتيکی (تصویر) در فضای وارون
بصورت


 ~ 
~
~
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) C , (k )  S , (k )  O(k )  P (k )  N (k



خواهد بود که در آن )  N (rنویز گاوسين سفيد میباشد.
بعد از انجام محاسبات ،رابطه نهایی برای تصویر حاصل از
تابش طرحدار از معادله ( )5بدست میآید]،[4
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شکل  :2مفهوم  .SIMدایره مرکزی فضای فرکانسی قابل مشاهده در
محدوده حد پراش می باشد .دوایر زرد رنگ فضای فرکانسی بازیابی
شده ،طبق رابطه ( )5فراتر از حد پراش میباشند].[5


~

معادله ( )5نشان میدهد که )  C , (kترکيبی خطی از

~ 
مجموعه فرکانسی درون سه ناحيه دایروی از نمونه ) O (k

میباشد که مرکز آنها در فضای وارون در مبدا  F ،و


 Fمیباشند .مطابق شکل ( ،)2اگر فرکانس فضایی F

برابر فرکانس قطع حد پراش باشد (دایره صورتی) ،مجموع
شعاع دایره حد پراش و شعاع دایره انتقال یافته از مبدا ،دو
برابر شعاع فرکانس قطع پراش میشود .از طرفی تفکيک
پذیری با فرکانس فضایی رابطه مستقيم دارد .پس با در نظر
گرفتن نقاط خالی بين دوایر زردرنگ و دایره نقطهچين ،حد
تفکيکپذیری تقریبا دوبرابر شده است.

شکل  :3چيدمان تجربی ميکروسکوپی تابش طرحدار بر پایه .SLM

 -4نتایج
نمونه مورد مطالعه ،برشی از جسم سلولی نورونهای مغز
یک موش صحرایی هستند که روی الم ميکروسکوپ مهيا
شدند .جهت بازیابی تصویر حاصل از سيستم ميکروسکوپی
ذکر شده در بخش قبل ،کد رایانه ای در نرم افزار متلب با
توجه به رابطه ( )5نوشته شد .لذا با انتخاب  3زاویه 60 ،0
و  120درجه برای طرحهای سينوسی و انتخاب  3فاز ، 0
 120و  240درجه برای هر یک از این زوایا ،در مجموع 9
تصویر ثبت و الگوریتم بازیابی تصویر روی آنها اعمال شد.

 -3چیدمان آزمایش
شکل ( )2چيدمان مورد استفاده در این مقاله را نشان می-
دهد .نور ليزر دیود  532nmپس از عبور از عدسی محدب
 ،f=5cmروزنه  ،25µmعدسی محدب  f=12.5cmو یک
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()4

دیافراگم ،بطور موازی و با شدت یکنواخت پس از عبور از
قطبشگر وارد مقسم باریکه قطبشی شده تا فقط قطبش
افقی وارد  (LETO, Holoeye) SLMشود .نور منعکس
شده از سطح  SLMبه صفحه فوریه عدسی محدب f=50cm
میرسد .با انتخاب مرتبه  +1و  -1پراش و حذف مرتبه
صفرم ،پرتو به عدسی محدب  f=50cmرسيده تا توسط یک
مقسم باریکه در شاخه ميکروسکوپ سيستم ،تصویر طرح-
های سينوسی به وضوح مشاهده شوند .شاخه عمودی در
سمت چپ شکل( )2ميکروسکوپ سيستم را نمایش
میدهد که شامل یک شيئی ( ،)100x ،NA=1یک CCD
تک رنگ با رزولوشن  720 480و با اندازه پيکسل 8µm
به همراه عدسی دوربين با ميدان دید کم و همچنين یک
 LEDبا توان  12mWبه عنوان نور پس زمينه ميکروسکوپ،
میباشد .به دليل اینکه که پراش مرتبه صفر با نقاط مرده
ميان پيکسل های  SLMتداخل میکند و همچنين مرتبه
صفرم پراش و تداخل حاصل از مراتب باالتر پراش در یک
مکان تشکيل می شوند ،بازده  SLMکاهش مییابد] .[6در
این مقاله برای حذف پراش مرتبه صفر از فيلتر باال گذر
بصورت ماسکی که فقط مراتب اول پراش را در سه زاویه 0
 60،و  120درجه عبور می دهد و بقيه مراتب را مسدود
می کند ،استفاده میشود.
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شکل ( )4یکی از این تصاویر و تبدیل فوریه آن در فضای
فرکانس را نمایش میدهد.

شکل ( :4ر است) تصویر برهم نهی نمونه با نور طرح دار سينوسی با
زاویه و فاز  0درجه( .چپ) تصویر تبدیل فوریه تصویر سمت راست.
نقاط پر رنگ سمت چپ و راست ناحيه مرکزی ،مراکز ناحيه های
دایروی ،در فضای فرکانسی هستند.

 -5نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی ميکروسکوپی  SIMپرداختيم .با نور
طرحدار و تکنيک ماره ،آن دسته از اطالعات فاز نمونه که
خارج از ناحيه طيف فرکانسی قطع سيستم اپتيکی است،
میتوانند بازیابی شوند .نتایج نشان میدهند به تفکيک
پذیری بهتری از حد پراش رسيدهایم.

 -6سپاسگزاری
نویسندگان از ستاد علوم شناختی و معاونت علمی ریاست
جمهوری ،بخاطر حمایت از این پروژه تشکر و قدردانی
مینمایند .همچنين از دکتر ليال درگاهی به خاطر آماده
سازی نمونه برش سلولهای عصبی و دکتر محمد اسماعيل
زیبایی قدردانی میگردد.

شکل (: 5باال و چپ) تصویر نمونه حاصل از شاخه ميکروسکوپ شکل
( )3بدون اعمال تابش طرحدار( .باال و راست) تصویر  SIMنمونه
حاصل از اعمال تابش طرحدار توسط چيدمان شکل ( .)3تصاویر نمونه
در فضای فوریه در هر حالت ،زیر خود تصویر نمایش داده شدهاند.
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شکل ( )5مقایسهای بين تصویر نمونه و تصویر بازیابیشده
نهایی به روش  SIMرا نشان میدهد .تفکيکپذیری به
وضوح افزایش یافته است .فرکانس قطع  OTFسيستم

اپتيکی  71پيکسل و فرکانس  Fبرابر  44پيکسل محاسبه

F

شد .پس نسبت مجموع شعاع  OTFو شعاع فرکانس
تقسيم بر فرکانس قطع سيستم اپتيکی ( ،)OTFميزان
افزایش تفکيک را نشان میدهد که برابر  1.62میباشد.
پروفایل شدتی در امتداد خط سبز رنگ شکل ( ،)5در شکل
( )6نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود
افزایش توان تفکيک در استخراج جزئيات نمونه در روش
 SIMاز ميکروسکوپی استاندارد بيشتر است.
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شکل  :6پروفایل شدتی در راستای خط سبز در محدوده مستطيل
بزرگ شده از شکل ( .)5نقطهچين قرمز و خط آبی بترتيب مربوط به
تصویر حاصل از ميکروسکوپ معمولی و ميکروسکوپ  SIMمیباشند.

