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از طریق  بعدي-بعدي و ایري دو-هاي غیرپراشی بسل، ایري یک با بکارگیري باریکهنوري -الیه یمیکروسکوپ مقاله،در این  -چکیده 
،  ایري و گوسی هاي بت به باریکهبسل نس ي که باریکه دهند نتایج این بررسی نشان می. شبیه سازي عددي مورد مطالعه قرار گرفته است

هاي  کنتراست تصویر کمتري نسبت به باریکههاي شدتی،  بدلیل دارا بودن حلقهاما  ،کند ایجاد میدر تصویر ثبت شده کمتري  پراکندگی
بعدي اسکن شده عالوه بر فراهم کردن پراکندگی کمتر در تصاویر، کنتراست -هاي ایري دو از سویی دیگر باریکهسازد.  گوسی می ایري و

عمق نفوذ و  میدان دید اسکن شده،  دوبعدي و بسل ایري هاي که باریکه ایم عالوه بر این، نشان دادهکنند.  مناسبی را نیز فراهم می
 ها نسبت به سایر باریکه بعدي اسکن شده و بسل اسکن شده-دو ایري ي . در نتیجه باریکههاي دیگر دارند هبیشتري نسبت به باریک

 ند سودمندي بیشتري در میکروسکوپ الیه نوري داشته باشد.نتوا می
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Abstract- In this work, we have studied light-sheet microscopy using non-diffracting beam such as Bessel, and one- and two-
dimensional Airy beams through numerical simulations. We have compared the effect of illumination by non-diffracting 
beams and a Gaussian beam. Our results reveal that the Bessel beams though provide microscopic images with lowest ghost 
due to scattering, suffer from a very low contrast due to the ring structure of the beam. On the other hand, scanned two-
dimensional Airy beams are capable of providing microscopic images with a low ghost and a high contrast. Furthermore, we 
have also shown that that scanned two-dimensional Airy and scanned Bessel beams have a wider field of view and depth of 
focus comparing to the other beams. Due to these aspects, we conclude that scanned two-dimensional Airy and Bessel beams 
are very promising for utilizing in light-sheet microscopy systems.  
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 مقدمھ -1
تواند  هاي میکروسکوپی نوین و کارآمد که می یکی از روش

 ام نسـبتاً درشـت  میکروسـکوپی از اجسـ   تصویر سه بعدي
چیـدمان      در.   ]1[استنوري -الیه   ، میکروسکوپ تولید کند

هاي نوردهی و تصـویر سـاز    قسمت رایج این میکروسکوپ،
ي  بوسیله یـک الیـه   ،گیرند و نوردهی عمود بر هم قرار می

ن تصـویربرداري  آتنها به یک الیـه از جسـم کـه از     نوري،
ي  الیـه  ي فلورسانی،ها در چیدمان گیرد. شود انجام می می

فلورسـانی از جسـم در   گسـیل   موجـب  نوري تابانده شده،
گـر دریافـت    توسط شـیئی مشـاهده  که  شود می o90زاویه 

ها بـراي ایجـاد    ترین روش یکی از ساده).  1 شود (شکل می
عالوه بر این ایی است.  الیه نوري استفاده از عدسی استوانه

  اسـکن یـک باریکـه   را بـا  الیه نـوري   توان میروش ایستا، 
به دلیل اسکن کـردن   لیزري در جهتی خاص بوجود آورد.

، یافتـه  - شهاي پرا باریکه همپوشانی این روش و در باریکه
تصاویر حاصله از آن نسبت به روش ایسـتا داراي کیفیـت   

با ایـن حـال امکـان تولیـد تصـاویري       بهتري خواهند بود.
هـاي   باریکه تحت نوردهی با ،آل از یک شی نزدیک به ایده

 تفکیــکمختلــف، نیازمنــد یــک بررســی کمــی از میــزان 
  پذیري، کنتراست و عمق نفوذ سیستم است. 

هـاي مختلـف نظیـر     اثـر نـوردهی بـا باریکـه     در این مقاله
سازي توسـط   ] در تصویر2، بسل و ایري [گاوسیي  باریکه

نوري، با استفاده از شبیه سازي عددي، -میکروسکوپ الیه
 ی قرار گرفته است. مورد بررس

با توزیع فلورسانی را  یتصویرسازي غیر همدوس از یک ش
توان به صورت کانولوشن توزیع فلورسانی و تابع پاسـخ   می

 :]4و3[  ضربه سیستم تصویر ساز به شکل زیر نوشت

)1            (( ) ( ) ( )( ) ( )det  ,*illP r I r c r I r= × 

)،   که در این رابطه * نماد کانولوشـن  )P r    تصـویر ثبـت
به جسـم و   تابانده شدهشدت باریکه   توزیع     illI(r)،  شده

det (r)I     ی به یک شـ  تابع پاسخ ضربه سیستم تصویر ساز
ــه ــی   اي نقط ــان م ــارت    را نش ــه عب ــن رابط ــد. در ای دهن

(r) c(r)illI توزیع فلورسانی روشن شده توسط میزان    ×
تـوان آن را بــا   کنـد و مـی   باریکـه فـرودي را توصـیف مــی   

(r)illc      داد نشان  . 

 
، باریکه آبی  در این شکل شماي کلی میکروسکوپ الیه نوري.  .1شکل 

از  ایـی  الیـه موجـب تـابش فلورسـانی از     کهاست  نوردهی، باریکه  رنگ
دریافـت  . تابش فلورسانی توسط یک شیئی شود میاي  استوانه ي نمونه
، الیه نـوري   شود. در این چیدمان و به سمت آشکارساز هدایت می شده

   y گر تصویر این صـفحه را در   وجود دارد و شیئی مشاهده   xz در صفحه 
 ].1[ کند هاي مختلف ثبت می

det ، عـالوه بـر    در تصویر سازي (r)I  یشـیئ کـه ناشـی از      
اهمیت زیادي از انتشار باریکه فرودي نیز  است. تصویرساز

تصویرسازي سه بعدي از یک جسم با ابعاد  .برخوردار است
العه بیشتر دربـاره انتشـار   نیازمند مط يچندصد میکرومتر

و مفاهیم برهمکنش نـور و  ي نوردهی (تابانده شده)  هباریک
انتشـار باریکـه نـور از     پراکنش در حیناست. کنترل  ماده

، که تـاثیر زیـادي بـر روي کیفیـت تصـویر       میان یک ماده
توانـد نـور فـرودي را     مـی  ی، بسیار دشـوار اسـت. شـ    دارد

و در نتیجـه باعـث     پراکنده و یـا مـانع از انتشـار آن شـود    
(غیر واقعی) از جسم ساخته  شود که تصویري مصنوعی می

معروف اسـت       صویر مصنوعی که به تصویر شبحشود. این ت
شــود و تصــویر واقعــی را  آل ترکیــب مــی بــا تصــویر ایــده

پـی و   هـاي میکروسـکو   ، در همه روش سازد. تصویرشبح می
یـک    . آیـد  مـی ه نوري بوجود همچنین در میکروسکوپ الی

بـا  یـک الیـه نـوري     دارايآل  نوري ایـده  پ الیه   میکروسکو
 نوري ، این الیه  در واقعیت امات است. یکنواختوزیع شدت 

نهـی نورهـاي    بـه بـرهم   پس از انتشار در نمونه مورد نظـر، 
و  تبدیل خواهـد شـد   یشاز پراکنده نشده و پراکنده شده 

در نتیجه توزیع شدت آن از حالت یکنواختی خارج خواهد 
تـوان بـه شـکل     که این توزیع شدت نایکنواخت را می شد.

 :زیر نوشت

)2  (( ) 2 2= (r) (
(r) (r

r) (r)
),

tot nonsca scill

nonsc

a

a sca

E E EI r
I I= +

+= 
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ــه ــه   ک ــن رابط ــب  scaE(r)و     nonscaE(r) ، در ای بترتی
بـا توجـه    هاي پراکنده نشده و پراکنده شده هستند. میدان

توان به شـکل   رابطه تشکیل تصویر را می،  2  و  1 روابطبه 
 :زیر نوشت

)3  (det(r) [( ( ) ( )) ( )] ( )

(r) (r),
real nonsca sca

ideal ghost

P I r I r c r I r

P P

= + × ∗

= +
 

ــه  ــن رابطــــ ]det،  در ایــــ ( ) ( )] ( )nonscaI r c r I r× ∗   
ــده  ــده نشــ ــویر پراکنــ ــده ( تصــ ــویر ایــ و  )آل تصــ

det[ ( ) ( )] ( )scaI r c r I r× و تصــویر پراکنــده شـــده     ∗
ــی   ــیف م ــبح را توص ــویر ش ــا تص ــد ی ــت  .کنن ــراي بدس ب

تفاضــل تصــویر بایســت  آل، مــی آوردن یــک تصــویر ایــده
ــده ــی و ای ــه ســمت واقع ــ  آل ب ــل کن ــه   دصــفر می ــا ب و ی
گــی بــه  هشــبح یــا پراکنــدتصــویر میــزان  عبــارت دیگــر،

ــد.   ــود برس ــداقلی خ ــزان ح ــور    می ــن منظ ــراي ای ــه ب ک
ــی ــه  م ــردن باریک ــکن ک ــوان از اس ــی در  ت ــاي غیرپراش ه

ــردن     ــم ک ــوري و ک ــه ن ــد الی ــراي تولی ــاص ب ــی خ جهت
 پراکندگی استفاده کرد.

 سازی شبیھ -2
بـا  در این قسمت شبیه سـازي میکروسـکوپ الیـه نـوري      

در ایـن  هاي مختلـف ارائـه شـده اسـت.      استفاده از باریکه
-، ایـري یـک   گاوسی استاتیکهاي  ها از باریکه سازي شبیه
و  اسـکن شـده   بعـدي -، ایري دواسکن شده  ، گوسی بعدي

بـراي معـادل سـازي     بسل اسکن شده استفاده شده است.
میکرومتـر در   2برابر با  آنهاپهناي قسمت اصلی  ها، باریکه

نظر گرفته شده است. همچنـین از ذرات غیرفلورسـانی بـا    
 یو محیطـ  43/1میکرومتر و بـا ضـریب شکسـت     1شعاع 

استفاده  ،به عنوان نمونه 33/1فلورسانی با ضریب شکست 
ـ   سازي شبیه. استشده  ا اسـتفاده از روش طیفـی انجـام    ب
. شـده اسـت  ] آورده 5اند، که جزییـات آن در مرجـع[   شده

در نـوري  -الیـه بوسـیله میکروسـکوپ    تصاویر ثبـت شـده  
نشـان داده   2و در یک عمق دلخواه در شـکل     x-z صفحه 

هـاي مختلـف    سـازي از باریکـه   در ایـن شـبیه   شده اسـت. 
 استفاده شده است و تصویر ثبت شده در صفحه عرضی بـا 

  (r)realP کمـک مـاتریس    تـوان بـه   . میاند نامگذاري شده
   ghostP(r)و     idealP(r)، تصـاویر    3 و رابطـه  توزیع ذرات 

   و مطالعه کرد. نموده را براي هر الیه نوري از یکدیگر جدا

 
تصاویر ثبت شده از شبیه سازي میکروسکوپ الیـه نـوري در   . 2شکل 

سازي ذرات کروي با شعاع یک میکرومتـر و   . در این شبیه    x-z صفحه 
در یک مایع فلورسانی با ضـریب   44/1غیر فلورسانی با ضریب شکست

اند. ستون سمت چـپ تصـاویر    به شکل ثابت قرار گرفته 33/1شکست 
دهد. سـتون دوم و   هاي مختلف را نشان می حقیقی ثبت شده از باریکه

آل و شبح را که از تصاویر حقیقی بدسـت     سوم نیز بترتیب تصاویر ایده
 دهند.  اند نمایش می آمده

تواند به ایـن هـدف    اولین گام براي مطالعه این تصاویر می
آل  باشد که تصویر حقیقی بـه چـه میـزان از تصـویر ایـده     

، بـه چـه میـزان     فاصله گرفته است و یا بـه عبـارتی دیگـر   
تـوانیم   مـی  ، تصویر شبح ایجاد شده است. براي این بررسی

 .از رابطه واریانس بهنجار شده به شکل زیر استفاده کنیم

)4   (

2 2

2
2

1

(z)ˆ (z) ( )
(z)

1 1 ( (z) (x ,z))
(z) 1

real
real

real
N

real real i
ireal

ss
P

P P
P N =

=

= −
− ∑

    

 realP(z)  و    xهاي محـور   پیکسل  تعداد  N در این رابطه
دهـد. بـا    نشـان مـی    را      zها بـرروي محـور    میانگین شدت

توان با تقریب نسبتا خـوبی   می   4 و   3 هاي تفاده از رابطهاس
 .]6[ رابطه زیر را نوشت

)5                     (2 2 2ˆ ˆ ˆ(z) (z) (z)real ideal ghosts s s≈ + 

ˆ2کـــه در ایـــن رابطـــه   (z)ideals  2وˆ (z)ghosts  بترتیـــب
میـزان شـبح     اسـت.   شبح و تصویر آل ایده واریانس تصویر 

) قابـل مشـاهده   3هـا در شـکل (   تولید شده بوسیله باریکه
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نمودار بیانگر این واقعیت اسـت کـه هـر چقـدر     این  است.
ح و یـا پراکنـدگی   میـزان شـب   میزان واریانس کمتر باشد،

بیشـترین و کمتـرین   کمتري وجود دارد. واضح اسـت کـه   
استاتیک  گاوسیشبح ایجاد شده بترتیب مربوط به باریکه 

بعدي اسکن شده -بسل اسکن شده است. باریکه ایري دو و
 نیز با فاصله بسیار کمی نسبت به باریکـه بسـل قـرار دارد.   

توان مشاهده کرد کـه تغییـرات واریـانس     عالوه بر آن، می
بعدي و بسل در اواخر طول انتشاري -براي باریکه ایري دو

 ها بـه دلیـل   دهد که این باریکه  ثابت است و این نشان می
توانند عمـق بیشـتري    دارا بودن خاصیت خودترمیمی، می

همچنـین باریکـه    در ماده نفـوذ و تصـویر بـرداري کننـد.    
شـبیه بـه   گوسی اسکن شده و ایري یک بعدي نیز تقریبـا  

، کنتراسـت   دیگـر  قابـل توجـه  اند. نکته  یکدیگر عمل کرده
تـوان از   نتراسـت تصـاویر مـی    تصاویر است. براي بررسی ک

دانیم  آل کمک گرفت. همانطور که می اویر ایدهواریانس تص
زمانی کنتراست تصویر در حالت بیشـینه خـود قـرار دارد    

واریـانس       )4(، واریانس نزدیـک بـه یـک باشـد. شـکل      که
دهـد.   هـاي مختلـف را نشـان مـی     آل از باریکـه  تصویر ایده

بـا بیشـترین    گاوسـی هـاي   شـود کـه باریکـه    مشاهده مـی 
ي ایري با کنتراست متوسـط و باریکـه   ها ، باریکه کنتراست

، تصویر نهایی را خواهند سـاخت.   بسل با حداقل کنتراست
دلیل پایین بـودن کنتراسـت در تصـاویر بدسـت آمـده از      

هاي توزیع شـدت بـه دور هسـته     ، وجود حلقه باریکه بسل
شــود محــیط  کــه باعــث مــی   ، ایــن باریکــه اســت  اصــلی

وشـن شـود و سـیگنال    فلوروفوري اطراف الیه نوري نیـز ر 
اضافی به آشکارساز برسد. اما این پدیده به دلیل نامتقـارن  

ي ایري یـک بعـدي و دوبعـدي بـه مراتـب        ها بودن باریکه
 شود. کمتر دیده می

 گیری نتیجھ -3
 در تصویرسازي توسط هاي مختلف مقاله، اثر باریکهدر این 

نـوري مـورد بررسـی قـرار گرفـت.      -هالی  میکروسکوپ یک 
باریکـه  دهـی بـا   -تصاویر حاصل از نـور  کردیم که مشاهده

علیرغم داشتن میران پراکندگی کمتر (تصویر شـبح)   بسل
کنتراست کمتري دارند. در حالی که تصاویر تهیه شده بـا  

بعدي اسکن شده، عـالوه بـر متـاثر شـدن     -باریکه ایري دو
 ناچیز از پراکندگی، کنتراست مناسبی نیز دارند.

 

 .ها  اي از واریانس تصاویر حقیقی همه باریکه مقایسه. 3شکل 

 

آل ثبـت   کنتراست تصاویر بدست آمده از واریانس تصاویر ایده. 4شکل 
 .هاي مختلف شده از باریکه

 نشان دادیم هاي مختلف سازي اثر باریکه همچنین با شبیه
عمـق نفـوذ   و  یدان دیدم  بعدي و بسل-دو که باریکه ایري

بنـابراین، در  . هـاي دیگـر دارنـد    هبیشتري نسبت به باریکـ 
-دو ایـري  هاي باریکه نوري، نوردهی با-میکروسکوپی الیه

عـالوه بـر اینکـه میـدان دیـد را       و بسل اسکن شده بعدي
دهـد، بـه تولیـد     وسیعتر کرده و عمق نفوذ را افزایش مـی 

و شبح کمتر) نیز  تر (با کنتراست مناسب تصاویر با کیفیت
   شود. منجر می
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