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در مطالعه ميكروسكوپي  ي انتقال شدت و تمام نگاري ديجيتاليمقايسه كاربرد معادله

 اجسام فازي

 3و1، علي رضا مرادي ؛  2و1احمد  ،درودي ؛ 1 جواد ،اميري؛  1،ژيالرفيق دوست

  گروه فيزيك دانشگاه زنجان  1

  پژوهشگاه دانش هاي بنيادي -پژوهشكده نجوم 2

  ، زنجاندانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه -پزوهشكده اپتيك 3

  

 چكيده

براي . شود ارائه مياجسام فاري كمي  اندازهدر تمام نگاري ديجيتالي ميكروسكوپي روش  و ي انتقال شدتمعادله بين تجربي اي اين مقاله مقايسهدر 

 توزيع فاز يك نمونه موجبر نوري تهيه شده به روش تبادل يون تهيه شد و مقايسه در تعيين  Matlabم افزار نرمحيط در  اي برنامهكد اين منظور 

  .در انتها نقاط قوت و ضعف دو روش ارائه شده است. صورت گرفت

  تمام نگاري ديجيتالي ميكروسكوپي ،ي انتقال شدتمعادله  :هكليد واژ

 

Comparison of the transport of intensity equation and digital holography 
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                                                                 Abstract 
 
In this paper, a comparison in quantitative phase object measurement, between Transport of Intensity 
Equation (TIE) and Digital Holographic Microscopy (DHM) is presented. A MATLAB code is written 
and used for measuring the index profile of an optical wave guide fabricated by ion exchange method. 
At last a comparision of pros and cons of both methodd are given. 
Keywords 
 transport of intensity equation , Digital Holographic Microscopy 

  

                                                                                   

  مقدمه

براي اندازه گيري فاز  يك  تيگو ،1983- 1982در سال 

نهاد داد كه در آن با غير تداخل سنجي را پيش روش

گيري توزيع شدت در سه بعد توزيع فاز موج بدست  اندازه

ي انتقال معادلهاي موسوم به  در اين روش معادله. آيد مي

به علت سهولت استفاده از  .]1،2[شود حل مي )TIE( شدت

اين روش در مقايسه با روشهاي تداخل سنجي به سرعت 

در  .زيك گسترش يافتهاي مختلف فيكاربرد  آن در حوزه

چند سال اخير در ايران در جهت معرفي و همچنين كاربرد 

 .]4،3[هاي جديد تالشهايي صورت گرفته است آن در حوزه

مذكور معرفي روش بر آن هستيم تا عالوه بر  در اين مقاله

، جهت راستي آزمايي كد اجسام فازي گيري كمي در اندازه

نگاري ديجيتال  ميكروسكوپي تمامبرنامه، اين روش با روش 

 .گيرد مورد مقايسه قرار مي
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نگاري ديجيتالي در مطالعه اجسام تمامميكروسكوپي روش 

در آزمايشگاه اپتيك دانشگاه زنجان مدتي است مورد فازي 

  .]5[گيرد استفاده قرار مي

تصاوير ميكروسكوپي با توجه به بر روي  TIEحل معدله 

اي نيست و معموال  مرزي كار سادهودن شرايط معلوم بنا

در . خطاي شرايط مرزي مجهول در دادها قابل توجه است

 .شود اين مقاله روش مورد استفاده در كد برنامه ارائه مي

 TIE روشتئوري 

با اعمال تقريب پيرا محوري بر روي  ي انتقال شدتعادلهم

  : ]1[آيددست ميمعادله هلمهولتز به

)1(                    ( ) ( )( ) IkrzrI z∂−=∇∇ ⊥⊥⊥ ϕ,.

∇⊥در رابطه باال مود ي ععملگري است كه فقط در صفحه 

� ،كندبر راستاي انتشار عمل مي = ��
طول  � ،عدد موج �

)I همچنين. باشندمي توزيع فاز  ϕو  موج ⊥r ,z) و ��	 

تابع ( zدر امتدا  شدت شدت و مشتقمعرف به ترتيب 

ثبت  )2Iو1I( از تصاوير خارج از كانون .هستند )سيگنال

بدست  تابع سيگنال )∆f(ي خارج كانونشده وفاصله

  :]6[آيد مي

)2(                                           
f
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در مقاله حاضر با توجه به نا مشخص بودن شرايط مرزي  و

نت و نيگو پگنينتيگو،  در تصاوير ميكروسكوپي از روش

  ]:6[استفاده شده است  TIEبراي حل معادله 
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  .استفاز بازسازي شده توزيع  rϕدر معادالت فوق 

   DHMروشتئوري 

نور تمام نگاري ديجيتالي تغييرات راه نوري هنگام عبور با 

اگر در ضريب . فازي قابل اندازه گيري استاز نمونه 

شكست يا ضخامت يك ناحيه از نمونه تغييري باشد آنگاه 

 :به وجود مي آيد) اختالف فاز(اختالف راه نوري 

Δ� = ��� �Δ�Δ�  كهΔ�  تغيير ضريب شكست و∆� 

معلوم ها اگر هر كدام از اين كميت . تغيير ضخامت است

نور عبوري  طرح تداخلي .ديگري مي تواند تعيين شودباشد 

حاوي  كه تمام نگاشت ناميده مي شوداز نمونه با نور مرجع 

در تمام نگاري ديجيتالي اين . اطالعات جسم فازي است

تالي ثبت و در كامپيوتر طرح تداخلي روي آشكارساز ديجي

مرحله بازسازي تمام نگاشت به صورت . مي شودپردازش 

در اين مقاله از روش انتشار طيف  .عددي انجام مي گيرد

ر د. استفاده شده است براي بازسازي تمام نگاشت زاويه اي

ابتدا از تمام نگاشت ثبت شده تبديل فوريه گرفته  اين روش

فركانس هاي مربوط به تصوير حقيقي و موج  و مي شود،

با توجه به فاصله  .مرجع غيرپراشيده كنار گذاشته مي شوند

طيف فيلتر شده تمام  ،مناسب براي بازسازي تمام نگاشت

  :انتشار داده مي شودبه صورت عددي نگاشت 
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ي ي موج مختلط در صفحهدامنه u(x,y,0)در اين رابطه 

سپس از نتيجه به دست آمده تبديل . است تمام نگاشت

فوريه وارون گرفته مي شود و توزيع دامنه تصوير بازسازي 

دامنه بدست آمده فاز و شدت ازتوزيع .شده بدست مي آيد

   :تصوير قابل استخراج است

 ( ) 2
,),( yxuyxI =                                      (5) 

 
)],(Re[

)],(Im[
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yxu
arctgyx =φ                    )6(       

مراحل انجام بازسازي به روش انتشار طيف زاويه اي به 

 . آمده است ]5،7[تفصيل در  

  چيدمان آزمايش

نشان داده شده  )1(در شكل آزمايش واره ي چيدمان طرح

با روش  TIEبه منظور مقايسه نتايج روش . است

نگاري ديجيتال، چيدمان آزمايش طوري  ميكروسكوپي تمام

نور ساطع . تدارك ديده شده تا دو روش قابل اجرا باشد

دو به  BS1در باريكه شكن نئون -شده از يك ليزر هليوم

 يكي از دو باريكه از .تقسيم مي شودهم شدت باريكه 

منعكس شده و پس از عبور از نمونه  BS2ريكه شكن با
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  ي دو بعدي ميدان مختلط مربوط به نمونه

  
            ي يك بعدي در امتداد سطر سي ام 

شود و سپس  ابتدا ليزر خاموش مي TIEبراي اجراي روش 

همراه با جابجايي آشكارساز . شود مي نور سفيد روشن

كانون و دو توسط لغزنده متصل به آن، يك تصوير در 

شود،  تصوير جلو و پشت كانون با فاصله مساوي ثبت مي

و ) 4(شكل ميكرون است 10مقدار جابجايي آشكارساز 

) 6(ليل شدند كه شكلتح TIE تصاوير توسط روش 

يك نمايه ) 7(ه در دو بعد و شكل نمودار فاز بازسازي شد

  .دهد را نشان مي ام ازسازي شده در امتداد سطر سي

  
    ميكرون جلوتر از كانون10تصوير ثبت شده 

 

   (40X, Olympus)  اين. شود مي 

  موج .ء معروف است باريكه عبوري از نمونه به باريكه شي

يك  توسط )موج مرجع( BS1عبوري از باريكه شكن 

 (10X, Olympus) و شود موازي  مي ،

 BS3ء در باريكه شكن  با موج شي 

منبع نور ديگري نيز با قرار دادن فيلتر سبز 

  . در برابر نور سفيد تدارك شده شده است

DHM توسط  نتيجه تداخل دو موج

-DCC1545M( اين   .ثبت مي شود

1280آشكار ساز داراي آرايه  � سلول با اندازه  1100

منبع نور  ،TIEولي براي اجراي روش 

در برابر نور سفيد تدارك  ديگري نيز با قرار دادن فيلتر سبز

ديده شده است كه با خاموش كردن ليزر و روشن نمودن 

وارد دستگاه  BS2منبع نور سفيد از طريق باريكه شكن 

رار دارد در ز كه بر روي يك لغزنده ق

   .شود جا مي

  
    TIEو روش DHMي چيدمان 

  

نمونه مورد استفاده يك موجبر ساخته شده به روش تبادل 

 ذخيره و ثبت توسط آشكارساز شتتمام نگا

مختلط ميدان ي دو بعدي نمايهبازسازي عددي 

در امتداد ي يك بعدي و نمايه )2(شكل 

  .نشان داده شده است )

 
ي دو بعدي ميدان مختلط مربوط به نمونهنمايه: )2(شكل 

        
ي يك بعدي در امتداد سطر سي ام نمايه:)3(شكل 

براي اجراي روش 

نور سفيد روشنمنبع 

توسط لغزنده متصل به آن، يك تصوير در 

تصوير جلو و پشت كانون با فاصله مساوي ثبت مي

مقدار جابجايي آشكارساز كه 

تصاوير توسط روش . )5(

نمودار فاز بازسازي شد

ازسازي شده در امتداد سطر سيب فازاز

تصوير ثبت شده :)4(شكل

  

  

  

 

 (40X, Olympus) عدسي شيء ايوارد 

باريكه عبوري از نمونه به باريكه شي

عبوري از باريكه شكن 

 (10X, Olympus)اي    عدسي شيء

 زاويه كوچكيبا سپس 

منبع نور ديگري نيز با قرار دادن فيلتر سبز  .دگرد تركيب مي

در برابر نور سفيد تدارك شده شده است

DHMبراي اجراي روش  

-Thorlabs( شكارسازآ

آشكار ساز داراي آرايه 

ولي براي اجراي روش  .ميكرون است 2/5

ديگري نيز با قرار دادن فيلتر سبز

ديده شده است كه با خاموش كردن ليزر و روشن نمودن 

منبع نور سفيد از طريق باريكه شكن 

ز كه بر روي يك لغزنده قآشكارسا .شود مي

جا ميهامتداد انتشار نور جاب

ي چيدمان  وارهطرح : )1(شكل 

  نتايج آزمايشگاهي

نمونه مورد استفاده يك موجبر ساخته شده به روش تبادل 

تمام نگا ابتدا. يون است

بازسازي عددي شود،  مي

شكل  در مربوط به نمونه

)3(در شكل ام  سطر سي
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سپس كم كردن آثار ابيراهي ها و نوفه هاي زمينه از تمام 

فع شدن نگاشت اصلي تا حدي اين نوسانات فاز قابل ر

اما براي برخي از نمونه هاي تحت آزمايش، از جمله 

نمونه استفاده شده در اين مقاله، ثبت چنين تمام نگاشت 

قدرت تفكيك با  TIEدر روش  .هايي انجام شدني نيست

با توجه با دادههاي آزمايش . ]8[شود داده مي

) 7(شكل در. ميكرون است 3/2گيري مقدار آن در اين اندازه

لذا انتظار داريم نوفه ، ميكرون است 

خاطر استفاده از ههمچنين ب. در نمايه فاز كمتر مشاهده شود

. يابد نوفه به طريقي كاهش مي TIEتبديالت فوريه در حل 

به نوسانات شدت منبع بسيار حساس 

ني بين ثبت در اين آزمايش سعي شده تا فاصله زما

دهيم تا خطاي اين مورد كمتر  ها را تا حد ممكن كاهش

. وجود ندارد DHMشود ولي اين مشكل در روش 

دارد سادگي  DHMبر  TIE بيشترين مزيتي كه روش 

   .چيدمان آزمايش و عدم نياز به نور همدوس ليزر است

امجد كه نمونه تبادل يون شده را  جعفر مصطفوي

 .كنيم اختيارمان قرار دادند تشكر مي

  ]١[ Teague. M.R.,Irradiance moments:
       and use for unique retrieval of phase
        1199-1209, 1982 

   ]٢[ Teague. M.R.: “ Deterministic phase retrieval: a Green’s 
       function solution”. J. Opt.Soc. Am. 
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  ميكرون پشت كانون

  
      فاز بازسازي شده در دو بعد

  
   فاز بازسازي شده در امتداد سطر سي ام

شود بين فازهاي بازسازي شده در دو 

كه مقدار انحراف معيار آن حدود 

كدام از در ذات هر منشا اين اختالف 

خاطر وجود هب DHMدر روش 

فاز , ها كه حاصل همدوسي ليزر است

لذا بخشي از . بازسازي شده نيز داراي نوفه خواهد شد

باشد  ناشي از همين موضوع مي

 .گيري تا حدودي كاهش يافته است

همچنين بخاطر وجود قطعات اپتيكي بيشتر در مسير نور در 

البته  .شود هاي نا خواسته مي فاز دچار ابيراهي

با ثبت تمام نگاشت اوليه كه در آن نمونه مورد نظر نباشد و 

سپس كم كردن آثار ابيراهي ها و نوفه هاي زمينه از تمام 

نگاشت اصلي تا حدي اين نوسانات فاز قابل ر

اما براي برخي از نمونه هاي تحت آزمايش، از جمله . است

نمونه استفاده شده در اين مقاله، ثبت چنين تمام نگاشت 

هايي انجام شدني نيست

داده مي �λΔ√رابطه 

مقدار آن در اين اندازه

 /.١اندازه هر پيكسل 

در نمايه فاز كمتر مشاهده شود

تبديالت فوريه در حل 

به نوسانات شدت منبع بسيار حساس  TIEاز طرفي روش 

در اين آزمايش سعي شده تا فاصله زما. است

ها را تا حد ممكن كاهش داده

شود ولي اين مشكل در روش 

بيشترين مزيتي كه روش 

چيدمان آزمايش و عدم نياز به نور همدوس ليزر است

  تشكر و قدرداني 

جعفر مصطفوياز آقاي 

اختيارمان قرار دادند تشكر ميدر جهت آزمايش 
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imaging using the transport of intensity equation” , OpComm. 

and Bahram Javidi fellow                                            
Time digital  Holographic Microscopy     for    

contranst 3D Imaging of Dynamic phenomena” ;       
TECHNOLOGY ,VOL,6,                

Ahamd Darudi,R.Shomali;M.T.Tavassoly : “Determination    
of a symmetric fiber perform by    

” ; ELSEVIER      
,ScienceDirect;Optics and Laser Technology 40(2008);850-853 

ميكرون پشت كانون 10تصوير ثبت شده :  )5(شكل

فاز بازسازي شده در دو بعد يايهنم: )6(شكل   

       
فاز بازسازي شده در امتداد سطر سي ام يايهنم: )7(شكل

  بحث و نتيجه گيري

شود بين فازهاي بازسازي شده در دو كه مشاهده ميچنان

كه مقدار انحراف معيار آن حدود  اختالف وجود دارد روش

منشا اين اختالف . يك راديان است

در روش . ها نهفته استروش

ها كه حاصل همدوسي ليزر استوپيس در داده لك

بازسازي شده نيز داراي نوفه خواهد شد

ناشي از همين موضوع مي) 7(نوسانات فاز در شكل

گيري تا حدودي كاهش يافته است كه با تكرار اندازه

همچنين بخاطر وجود قطعات اپتيكي بيشتر در مسير نور در 

فاز دچار ابيراهي، DHMروش 

با ثبت تمام نگاشت اوليه كه در آن نمونه مورد نظر نباشد و 
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