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 یک سامانه کشف تجهیزات اپتیکی به روش تصویریابی برپائی چیدمانطراحی و 

 2،مهدی عباسی 1زهیر کردرستمی، 2و1مجید زمانی

 kordrostami@sutech.ac.irایران،  الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، -دانشکده مهندسی برق -1 

 lasersaz@yahoo.comایران،  اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،-پژوهشکده علوم وفنآوری اپتیک و لیزر -2

  زریل است که متشکل از یک  یک چیدمان سامانه کشف تجهیزات اپتیکی به روش پردازش تصویر ارائه شده مقاله نیدر ا -چکیده 

همچنین مجموعه گیرنده شامل دوربین ،برد پرردازش تصرویر و    و صحنه مقابل جهت کشف و شناسائی استبه منظور روشن کردن 

 یهرا  کیر با استفاده از تکنو  یچشم گربه ا با توجه به اثر این سامانه .جمع کننده اپتیکی در کنار فرستنده لیزری قرار گرفته است

آشکار سازی شده آن اده و تجهیز اپتیکی موجود در زاویه دید قرار د یسررا به طور کامل مورد بر دیمحدوده د کی ریپردازش تصو

 .این چیدمان بطور کامل در آزمایشگاه بر پا شده و نتایج تست های انجام شده ثبت و در این مقاله ارائه شده است . است

 .پردازش تصویر، لیزرتجهیزات اپتیکی ، ،یچشم گربه ا اثر -کلید واژه
 

Design and installation of a system for the discovery of optical equipment by visualization  
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Abstract- In this paper, a layout of Optical Discovery System is provided by image processing, consisting of a 

laser to clarify the opposite scene for detection and identification. The receiver set includes a camera, an image 

processing board, and an optical pickup alongside a laser transmitter. The system, with regard to the effect of 

the cat's eye, uses an image processing technique to fully observe the visibility range. Optical equipment 

available at its viewing angle has been revealed. This layout is fully integrated into the laboratory and the results 

of the tests are recorded and presented in this article. 

Keywords: cat eye effect, optical equipment, image processing, laser. 
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 مقدمه

روش  نیاز چند توان یم راندازیت کردن تک دایپ یبرا

 ،یراندازیهنگام ت یکیزیف یها دهیپد. دراستفاده ک

استفاده از  ایو  ییو دما راتییتغ ایو  یصوت یها گنالیس

 صیتشخ زاتیتجه یطورکل به .سیامواج الکترومغناط

 :اند شده دسته تقسیمبه سه  راندازیت تک

 با صدا یآشکارساز( الف

 قرمز با مادون یآشکارساز( ب

 یزریل یآشکارساز( ج

 
صوتی، لیزری، ( از چپ به راست) تیرانداز تکهای تشخیص  یستمس -1شکل 

 حرارتی

شوند  دهیقرمز د مادون فیدر ط توانند یکه م ییها دهیپد 

و  شود یم دهیتفنگ د لولهاز  شلیککه هنگام  یمثالً نور

بدن  یدما است و حت یحرکت گلوله در فضا که دارا ای

از  IRحسگر   توسط تواند یاز تفنگ م ینور خروج. راندازیت

یکی از عیوب این روش .شود دهیدورتر د ای لومتریک کی

نسبت به  میمستق دیدر د ستییبا نیدورب این است که

 یآشکارساز دشواری در موجبکه  ردیگ رارق کیشل

میتوان  ی،راندازیهنگام ت یکیزیف یها دهیپددیگراز . میشود

محل  صیدر تشخ یکه نقش مهم یصوت یها گنالیسبه 

 یشهر یها طیمح یمخصوصاً براو دارند  یراندازیت قیدق

 یبرادر این دو روش . نام برد ،اهمیت ویژه ای دارند

 ایحمله  نیتا اول ستییبا راندازیت تک قیمحاسبه مکان دق

 کهکرد  یریجلوگ لاز حمله او توان یصبر کرد و نم کیشل

 یمحکم لیاست و دل ها  روش نیابزرگ  یها از ضعف نیا

 تیکشف موقع یبرا یگرید یها روشاست که به فکر 

 ، لیزری یآشکارساز حطردر  کلیربطو. میباش راندازیت تک

 به باتوجهو هشد گسیل افطرا محیط فبطر ریلیز تابش

 افهدا به ردبرخواز  پس تابش، ای گربه چشم هپدید

 نکانواز روی  سپسو  هشد پتیکیا سیستموارد  ،پتیکیا

 بوسیلهو  منعکس پتیکیوالکترا سیستم یا پتیکیا سیستم

 رمحو هم کامال هفرستند بخش با که هستگاه دگیرند

 بسباا دجوو نهایتو در  دمیشو یافتدر “دامجد میباشد

 نهاآ نسبی موقعیتو  انمیددر  پتیکیوالکترو ا پتیکیا

 ای چشم گربهاثر   (2)ق شکل بمطا .دمیشوداده  تشخیص

توان بصورت ترکیبی از یک عدسی و یک آینه واقع  را می

  . در کانون فرض کرد

 

 ای بازتابش چشم گربه اساس پس -2شکل

از آنجایی که پرتوهای موازی بر روی یک نقطه در صفحه 

آیند و از طرفی در اپتیک هندسی همواره  کانونی فرود می

  2توان جهت پرتوها را معکوس نمود ، لذا درشکل می

موازی را فرودی در نظر بگیریم  چه هر دو پرتونچنا

 θبطوریکه زاویه فرودی بر روی صفحه کانونی آن دو برابر

دانیم که در یک نقطه در صفحه کانونی به هم  باشند ، می

 . خواهند رسید 

 :طراحی وشبیه سازی

ابتدا به منظور ارزیابی اولیه از نرم افزار طراحی شده 

توسط متلب و با استفاده  یشیرت آزماصو به ریپردازش تصو

برای انتقال  .و لپ تاب انجام گرفت لیموبا نیاز دورب

که  استفاده شد DroidCam افزار نرمتصویر موبایل از 

و همچنین  wifiتوانایی انتقال تصویر را هم از طریق 

usb باید  لپ تابموبایل و هم  ،ی شروع کاربرا .داشت

 افزار نرمکه  IPبه یک روتر متصل باشند و از طریق 
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نتیجه شبیه سازی  .دهد به یکدیگر متصل شوند یم

 .بدست آمده است (9)توسط نرم افزار متلب مطابق شکل 

 یها شدت یافزار به خوب نرم شود یکه مشاهده م گونه ناهم

 .دهد یم صیباال را تشخ

 
 اجرای برنامه در متلب -9شکل 

و  cpu% 50 ،مشخص است (4)شکلگونه که در  همان

50 %Gpu  55و %Ram این میزان که  ندهست ریدرگ

پردازش  انجام یپس برا .هست قبول رقابلیو غ ادیز اریبس

 .بهره برداری جست یگریافزار د نرم بایستی از  ریتصو

 
 میزان مصرف منابع در متلب -4شکل 

و از منابع  بوده تراز متلب سبک تونیپااینکه  لیدل به

می کند ،گزینه مناسبی برای انجام کمتر استفاده  یپردازش

شبیه سازی مجددا   ،لذا در این طرح.پردازش تصویر است

نتیجه این شبیه سازی در .اجرا شد  تونیپاتوسط 

 .نشان داده شده است( 5)شکل

 
 اجرای برنامه پایتون -5شکل 

 

 :برپائی چیدمان ونتایج تستها

انجام تستهای آزمایشگاهی با استفاده از یک لیزر برای 

میلی وات به همراه یک جمع کننده اپتیکی  5ون ئهلیوم ن

مگا پیکسل و  5،یک دوربین تصویر برداری با رزولیشن 

برد پردازش تصویر نتایج عملی زیر بدست آمده 

نیز  تیرانداز ی تکچشم تکدوربین همچنین از یک .است

 .ل مختلف استفاده شده استبه عنوان هدف در فواص

 
 دوربین بهمراه برد پردازش تصویر و اپتیک -5شکل 

 
 تیرانداز ی تکچشم تکدوربین  -1شکل 

توسط  شگاهیو درون آزما یمتر 5تست ها ابتدا در فاصله 

نئون انجام گرفت و مقدار آستانه و رزولوشن  ومیهل زریل

 لیموبا یبر رو wifiتوسط  ریشد و تصو یموردنظر بررس

 (5)مطابق شکل.انتقال داده شد

و 90سپس فاصله را افزایش داده و نتایج را برای فواصل 

ثبت شده  (10) و (9)متری از هدف مطابق شکل های  50

 .است
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 متر 5یشگاهی بازگشت از چشمی فاصله آزماتست  -5شکل 

 
 متری 90تست در فاصله  -9شکل 

قرار  205 برابر مقدار آستانهمتری  90در تست فاصله 

فقط نور هدف  شود یطور که مشاهده م شده و همان داده

شده است و منابع نور همانند  داده صیموردنظر تشخ

  .اند داده نشده صیتشخ یمهتاب

 
 متری 50تست در فاصله  -10شکل 

 گیری نتیجه

با استفاده از روش پردازش تصویر و لیزر میتوان بخوبی 

تجهیزات اپتیکی قرار گرفته در میدان دید این سامانه را 

نتایج عملی و آزمایشگاهی ثبت .کشف و آشکار سازی نمود

 .  شده در این پژوهش صحت این ادعا را اثبات می کند

  سپاسگزاری

 یآور و کارکنان محترم پژوهشکده علوم و فن تیریاز مد

مالک اشتر اصفهان  که در  یدانشگاه صنعت زریو ل کیاپت

 مانهینمودند، صم یو همکار تیپژوهش حما نیانجام ا

 .مینمائ یم یتشکر و قدردان

 ها مرجع
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