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طراحی و ساخت یک دوربین تصویربرداری مادون قرمز انعکاسی قابل استفاده در بررسی علمی
آثار تاریخی و هنری
امیر اشکان حسینی

1

Designing and priparing of a infrared reflectograph imaging camera
operational in the scientific study of historical and artistic objects.
واژگان کلیدی :امواج مادون قرمز ،دوربین دیجیتال ،فیلتر ،حسگر ،اثر هنری و تاریخی
Keywords: Infrared Spectra, Digital Camera, Filer, Sensor, Historical and
artistical Object
چکیده:
امو اج مادون قرمز منعکس شده از اشیای اطراف ما در محیط اطراف ،حاوی اطالعات مهم و ارزشمندی هستند
که چشم انسان از درک و ثبت آنها عاجز است .در این راستا دوربینهای دیجیتالی که بتوانند چنین امواج
الکترومغناطیسی را ثبت کنند ابزارهای ارزشمندی برای این منظور هستند .در پژوهش پیشرو به ارزشهای علمی
ومطالعاتی پرتوهای مادون قرمز منعکس شده از اشیا و آثار هنری و تاریخی توجه ویژهای شده است و برای ثبت
این امواج راهکاری سادهتر ،به مراتب کمهزینهتر و روشی بیخطر برای آثار هنری پیشنهاد شده است که استفاده
از نوعی دوربین دیجیتال طراحی شده به وسیلهی محققین این طرح میباشد .این دوربین قادر است از طیف
وسیعی از امواج الکترو مغناطیس شامل ماورای بنفش ،حیطهی نور مرئی و مادون قرمز موجود در منابع نوری و
همینطور پرتوهای منعکس شده حاصل از برخورد آن امواج از منابع نوری ،با اشیا و آثار پیرامون به تراکم پیکسلی
و  30فریم بر ثانیه فیلمبرداری نماید که در این طرح مطالعاتی  18Full HDمیلیون پیکسل عکاسی و یا در ابعاد
تاکید بر کارایی طیف مادون قرمز آن با طول موج  720نانومتر برای بررسی آثار هنری و تاریخی میباشد.

بحث:
1

دانش آموز مقطع دوم متوسطه دبیرستان سالم دیباجی تهران
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تابش فروسرخ یا به عبارت دیگر «اشعهی مادون قرمز» در علم فیزیک به قسمتی از طیف امواج الکترومغناطیسی
گفته میشود که طول موج آنها بلندتر از دامنهی نور مرئی و کوتاهتر از دامنهی امواج رادیویی باشند .امواج
فروسرخ در بازهی بسامدی  ۳۰۰گیگاهرتز تا  ۴۰۰تراهرتز و طول موج  ۱میلیمتر تا  ۷۵۰نانومتر قرار میگیرند .این
پرتو به دلیل قابلیت تأثیر بر روی اربیتالهای اتمی بعد از برخورد با اجسام موجب افزایش جنبش مولکولی و گرم
شدن آنها میشود .این امواج دستهای از پرتوهای نامرئی خورشید نیز هستند.
)Infrared Feflectographyاساس کار عکاسی مادون قرمز انعکاسی (
اساس کار این تکنیک ثبت امواج مادون قرمز منعکس شده از روی اجسام است که هدف آن آشکارسازی
جنبههای پنهان یک سوژه ،در محدودهی طول موج مادون قرمز (فروسرخ) است.
امواج مادون قرمز به شکل طبیعی توسط خورشید تولید میشود .یعنی بهتر است بگوییم بخشی از امواج ساطع شده
از خورشید را مادون قرمز تشکیل میدهد .این درحالی است که منابع تولیدکنندهی مادون قرمز نیز در اطراف ما
کم نیستند .در حقیقت المپهای رشتهای تنگستنی یا بهتر است بگوییم المپهای التهابی نمونههای ساده و
کاربردی برای عکاسی مادون قرمز انعکاسی در محیطهای بسته هستند .نور این المپها که همانند خورشید طیف
وسیعی از نورها را تولید مینمایند به اشیای اطراف برخورد نموده و دو اتفاق اصلی برای آن میافتد:

 بخشی از آن توسط اجسام جذب شده و به رنگ تیره به چشم ما میآید.
 یخشی از آن منعکس شده و ما با آن اجسام را میبینیم.

حال دستهدوم پرتوها که بازتاب مییابند حاوی اطالعاتی ویژه از خصوصیات ظاهری اجسام مانند ،شکل ،رنگ ،
شفافیت و یا بافت آنها هستند .از آنجایی که گسترهی بینایی ما تنها بخشی از این طیف های بازتابی را تشخیص
می دهد ،اگر با استفاده از تمهیدی بتوانیم آن بخش از طیفها که برای چشم ما قادر به تشخیص نیست ببینیم ،قطعا
از دیدن چنین تصاویری که زوایایی پنهان از واقعیت اجسام را نشان میدهد بسیار متعجب خواهیم شد .این زوایای
پنهان میتواند خطوط زیر طرح یک نقاشی رنگ روغن ،نقاشیهای پنهان شده زیر الیههای رویی ،تصویر چشمان
شخصی که پشت عینک آفتابی پنهان شده است و ...باشد.
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► تصویر  ،1در عکاسی مادون قرمز از چهرهی
این شخص چشمان او که پشت عینک آفتابی
پنهان شده بوده به خوبی مشخص است ضمنا
پوشش روی سر این شخص درواقع سیاهرنگ
بوده است.

برای این کار کافیست پرتوهای بازتاب شده از سوژه را به وسیلهی ابزاری مانند دوربین عکاسی یا فیلمبرداری
حساس به آن دسته از پرتوها که با چشم قابل دیدن نیست ثبت نمود .در پروژهی حاضر ،به ساخت چنین دوربینی
پرداخته شده است .این دوربین عالوه بر مادون قرمز به گستره ی وسیعی از پرتوها حساس است .لذا با استفاده از
یک فیلتر میتوان تنها به امواج مادون قرمز فرصت داد تا بر روی حسگر دیجیتال آن تصویر تشکیل دهند.

دوربین
( )+و یا KODAK hieدر گذشته این نوع عکاسی با استفاده از فیلمهای خاص مادون قرمز سیاه و سفید مانند
( )+و با استفاده از Kodak Ektachrome Professional Infrared eir filmانواع رنگی مانند
دوربینهای آنالوگ انجام میپذیرفت که خصوصاً در بازار ایران بسیار نایاب بوده و هستند .البته برای این منظور

www.SID.ir

Archive of SID

استفاده از فیلترهای خاصی که مانع عبور سایر قسمت های طیف نور میشوند نیز الزامی بود ،همچنین پردازش
خاص و گاها مشکلی نیز در پی داشت تا بتوان به عکسهای دلخواه دست یافت .اما در دوربین طراحی شدهی
حاضر از تکنولوژی بسیار مشابه دوربینهای حرفهای رده متوسط بهرهبرده شده است به نحوی که بسیاری از قطعات
) برداشته شده است )EOS-M .به نام (Canonآن از یک دوربین دیجیتال بدون آینه ساخت شرکت کانن (
چرا که بسیاری از قطعات الکترونیکی آن را نمیتوان در کارگاههای موجود در کشور از نو و صرفاً برای این کار
ساخت .سنسور یا بهتر بگوییم حسگر تصویر این دوربین فاقد الیههای اضافهی معمول در دوربینهای دیجیتال
Lowpassاست که جهت تنظیم تراز سفیدی و یا حذف امواج الکترومغناطیس مزاحم در عکاسی معمولی مانند
 APSCاست .در حقیقت سنسور این دوربین همان سنسور دوربین دیجیتال معمولی با قطعه IR-Cutو همچنیت
است که فاقد الیههای فیلتر مورد ذکر میباشد .به همین دلیل سنسور این دوربین نه تنها به طیف مرئی بلکه به
گسترهی بسیار بازتری در محدودهی ماورای بنفش تا مادون قرمز با طول موج  1میکرومتر حساس است .در این
حال برای عکاسی مادون قرمز فقط کافیست از برخورد طیف مرئی که اینجا یک پارامتر اخاللگر است جلوگیری
نموده و بایستی تنها به امواج مادون قرمز فرصت داد تا به حسگر برخورد و تصویر سوژه را ثبت نمایند .در این
حالت استفاده از فیلترهای مادون قرمز با جذب طیفهای مزاحم راه دسترسی به این هدف را فراهم مینمایند.

www.SID.ir

Archive of SID

▲ تصویر  ،2شماتیکی که نحوهی عکاسی مادون قرمز را نشان میدهد.

قابلیتها ،تواناییها و کاربردهای دوربین طراحی شده
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دوربین طراحی شده ،قابلیت ثبت تصاویری را دارد که فراتر است از آنچه چشم انسان محیط پیرامون خود را
میبیند .لذا ضرورت و اهمیت استفاده از چنین دوربینی میتواند مشتمل بر موارد زیر باشد:
الف  .امکان استفاده برای عکاسی علمی و تحقیقاتی شامل:

 در مطالعهی نقاشیهای دیواری و سهپایهای برای شناسایی الیههای رنگی که زیر الیههای رویی پنهان
شدهاند .برای مثال در تابلوهایی که بر روی نقاشیهای قبلی ،نقاشی جدیدتری اجرا شده باشد.
 شناسایی زیرطرح و پیش طرحهای مدادی و زغالی زیر الیههای رنگ نقاشیها.
 شناسایی اصالت نقاشیها و نسخ خطی

 شناسایی دستکاریهای انجام شده بر روی نقاشیها و نسخ خطی.
 احراز هویت اصل یا بدل آثار هنری و تاریخی.

 مطالعهی آثار هنری مانند نقاشیها و قلمدانهایی که با روغنها و رزینهای تیره شده ،پوشیده شده است.
(بدون نیاز به پاکسازی آنها و احتمال آسیب رسیدن به آثار در اثر تکنیکهای تمیزکاری)

▲ تصویر  ، 3تصویر مادون قرمز پایین گویای این نکته است که کاشی مشخص شده از جنس فیروزه نبوده و با بقیه
کاشی ها فرق میکند .
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 شناسایی اسناد کاغذی دستکاری شده

ب .امکان استفاده در امور جنایی و کشف جرم:

 شناسایی نوشتههای مخدوش شده

 شناسایی برخی نوشتههای پاک شده روی اسناد و مدارک

دوربینفرا واقع نما (
تصاویر
(عکاسی
هنری
تصاویر
)Surrealج .باخلق
مانندکه با
هنری)پایین
در تصویر
شده است
مخدوش
خودکار
▲ تصویر  ، 5بخشی از تصویر متن باال که
است.بنابراین صحنههایی که در
هستند،
خوبیعاجز
دیدن آن
انسان
چشمان
بیند که
طراحیرا می
اساسا عکاسی مادون قرمز چیزی
مشخص
شدهازاست به
عکاسی
همان متن
شده از
حالت طبیعی ممکن است خسته کننده و فاقد ارزش عکاسی به نظر برسند در این عکاسی میتوانند شگفتانگیز
باشند .دلیل این امر این است که عکاسی مادون قرمز با عکاسی از طول موجهایی که ماورای قرمز طیف مرئی
هستند کار میکند و به همین دلیل این عکسها دارای یک حالت گرفته و سورئال هستند .برای مثال برگ درختان
به رنگ سفید ،آسمان به شدت تیره و ابرها برجسته میشوند.
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◄ تصویر  ،6عکس مادون قرمز از
میدان نقش جهان در زمستان فضایی
فراواقع گرایانه ای را از این میدان به
تصویر کشیده است.

▲ تصویر  ،7دو تکنیک عکاسی از یک سوژه .تصویر سمت راست مادون قرمز و سمت چپ عکاسی معمولی.

▲ تصویر  ،8دو تکنیک عکاسی از یک سوژه .تصویر سمت راست مادون قرمز و سمت چپ عکاسی معمولی.
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خصوصیات فنی دوربین مادون قرمز طراحی شده:

 قابلیت ثبت پرتوهای مادون قرمز در محدودهی  720،850 ،680و  920نانومتر بسته به فیلتر مورد
استفاده.

 ثبت تصاویر با فرمتهای تصویری خام  RAWکه امکان ویرایش بهتری را توسط نرم افزارهای ویرایش
تصویر فراهم میکند و یا  JPEGکه فایلهای کم حجم و فشردهی تصویری را تولید میکنند.
 حسگر ثبت تصویر با اندازه  22/3 × 14/9میلیمتر و قابلیت ثبت تصاویر با کیفیت  18میلیون پیکسل
(.)5184 × 3456

 ذخیره بر روی کارت حافظه  SD, SDHC, SDXCو پشتیبانی از تکنولوژی بیسیم
 صفحه نمایش لمسی  3اینچ با رزولوشن  1,040,000نقطه  Live Viewرنگی

 قابلیت فیلمبرداری با کیفیت  Full HDدر ابعاد  1920 × 1080پیکسل و با سرعتهای 30 ,25 ,24
فریم بر ثانیه  -قابلیت فیلمبرداری با کیفیت  HDدر ابعاد  1280 × 720پیکسل و با سرعتهای 60 ,50
فریم بر ثانیه  -قابلیت فیلمبرداری با کیفیت  VGAدر ابعاد  640 × 480پیکسل و با سرعتهای 60 ,50
فریم بر ثانیه

 باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل LP-E12
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مزیتهای استفاده از دوربین مادون قرمز طراحی شده:

 هزینهی عکاسی بسیار پایینتر در مقابل دوربینهای آنالوگی که فیلمهای امولسیونی حساس به مادون
قرمز دریافت مینمایند و فیلمهای آن نیازمند شرایط نگهداری سخت و پرهزینه مانند نگهداری در
محفظههای نیتروژن مایع و غیره هستند.

 کیفیت تصویر باالتر ،رزولوشن باالتر نسبت به دوربینهای دیجیتالی که قبال برای عکسبرداری آثار
هنری صورت میپذیرفت و الزم بود از یک سوژه به صورت قسمت بندی شده عکاسی میشد و سپس
عکسهای حاصل به هم متصل میشد تا یک عکس با کیفیتتر حاصل شود.

 یک مطالعهی غیر تخریبی است ،یعنی در این تکنیک مطالعاتی نیازی به نمونه برداری نیست لذا آسیبی
به اثر تاریخی یا هنری مورد مطالعه وارد نمیشود.

 امکان بازبینی و رویت عکس بی درنگ پس از عکاسی.

 بدون نیاز به منابع نوری مضر برای کاربر یا شی (نور المپهای التهابی ساده کفایت میکند).
 بدون نیاز به منابع نوری پر هزینه و گران قیمت (نور المپهای التهابی ساده کفایت میکند).
 ابعاد دوربین کوچک و سبک حدود  300گرم

 قابلیت استفاده از لنزهایی از شرکتهای مختلف
 امکان استفاده به عنوان دوربین دیجیتال معمولی در حالتی که فیلتر از روی لنز آن باز شود.

 امکان استفاده از تجهیزات جانبی استاندارد عکاسی دیجیتال مانند ریموت کنترلهای شرکت کانن جهت
عکاسی با حداقل لرزش کابلهای میکرو  USBو...
 قابلیت تنظیم فاصلهی دستی و اتوماتیک
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محدودیتهای دوربین طراحی شده
الف -حداکثر طول موج قابل دریافت توسط حسگر دوربین تا  1000نانومتر است .برخی از سوژههای پنهان در
این محدوده قابل دریافت و ثبت نیستند.
ب -رنگهای آبی و سبز به خاطر جذب مادون قرمز بیشتر ،تیره و بدون جزئیات ثبت میشوند.
و مرئیUV ،ج -به خاطر حذف طیف وسیعی از امواج الکترومغناطیس بال استفاده در این شیوه ،مانند طیفهای
توسط فیلتر مادون قرمز و طبیعتا کاهش شدت نور برخورد شده باسنسور ،شرایط ویژهای را طلب میکند که راه
حلهای رفع آن نیز گاهی خود همراه با محدودیتهایی است مانند:

 اسنفاده از سرعت پایین شاتر (گاهی تا یک دقیقه) که احتمال لرزش دوربین و کاهش وضوح سوژه
در عکس را افزایش داده و استفاده از سه پایهی عکاسی و استفاده از ریموت شاتر بیسیم (جهت
کاهش لرزش در زمان نوردهی به سطح سنسور) را ملزم میکند.

 استفاده از حساسیتهای باال که نویز تصویر را افزایش میدهد.

 استفاده از دیافراگمهای باز که عمق میدان وضوح سوژه را کاهش میدهد.
 استفاده از لنزهایی با قدرت روشنایی باال که بعضا قیمت باالیی دارند.
د -عدم کارایی در محیطهای کم نور
) هربار به صورت دستی  White balanceبر روی حسگر ،تراز سفیدی (IR-cutه -به دلیل عدم وجود فیلتر
صورت می پذیرد.
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