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گی و بازیابی تصویر و های اتمسفری، نوع طراحی اپتیکی و فیلترهای طیفی، ساختار و مدار پردازش الکترونیک، فشردهای زیادی ازجمله پدیدهمؤلفه :چکیده

شوند. یکی از این اثرات تصنعی، پاسخ غیرخطی سامانه در برابر های تصویربرداری باعث ایجاد اثرات تصنعی در تصویر میلینک ارسال و دریافت داده در سامانه

اهی راهکار مناسبی در فرآیند تصحیح این رفتار است. شود. کالیبراسیون آزمایشگهای مختلف دریافتی است که منجر به ایجاد داده نادرست در تصویر میشدت

دمان آزمایشگاهی و هدف از این پژوهش ارائه روشی برای تعیین پاسخ غیرخطی سامانه تصویربرداری و اصالح آن در نتایج نهایی است. بر این اساس با برپایی چی

شده است. درنهایت با انجام پردازش تصویر و انجام محاسبات امانه تصویربرداری تعیینتغییر معین نور صحنه و مقایسه آن با تصویر حاصل، رفتار غیرخطی یک س

دهی سامانه صورت گرفته افزار متلب، کالیبراسیون غیرخطی بودن پاسخو رسم نمودار رادیانس برحسب عدد دیجیتالی و تشکیل ماتریس تصحیح با استفاده از نرم

 است.

 برداری، پاسخ غیرخطی، ماتریس تصحیح، پردازش تصویرهای تصویرمانه: کالیبراسیون ساهای کلیدیواژه
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Abstract- Many components, such as atmospheric phenomena, optical design and spectral 

filters, electronic circuitry, image compression and decompression and data transmission 

and reception, create artifacts in the image. One of these artificial effects is the non-

linear response of the system to various luminous intensity that result in the creation of 

erroneous data in the image. Laboratory calibration is a solution to correct this behavior. 

The purpose of this research is to provide a method for determining the nonlinear response 

of the imaging system and correcting it in the final results. According to this, by setting 

up the laboratory equipment and changing a certain light scene and comparing it with the 

resulting image, the nonlinear behavior of the imaging system is determined. Finally, using 

the image processing, performing calculations and plotting the radiance-DN curve, the 

correction matrix was made using MATLAB software, and the nonlinear calibration of the 

system response was done. 
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 مقدمه -1

توان به سه تصویربرداری را می هایاثرات تصنعی در تصویر سامانه

های طبیعی ی کلی تقسیم کرد؛ دسته اول اثرات ناشی از پدیدهدسته

ها است. این نوع اثرات را مانند خورشید، ابرها، گردوغبار و آئروسل

 های پردازش تصویر تصحیح نمود.توان با انجام محاسبات و روشمی

اویر انتقال و دریافت تصدسته دوم اثرات ناشی از مدارهای پردازشی و 

نالوگ است. در این دسته فرآیندهایی نظیر فشردگی، رمزنگاری و تبدیل آ

شوند. و نهایتاً ها باعث بروز برخی از اثرات تصنعی میبه دیجیتال داده

 دسته سوم که مربوط به ساختار سنجنده، طراحی اپتیکی و فیلترهای

تصنعی در کاهش  طیفی است. سهم عوامل دسته دوم و سوم اثرات

ها بعد از ساخت، کیفیت تصویر به دلیل عدم امکان تفکیک معین مؤلفه

 .[1]شود زمان بررسی میصورت همبه

های ترین عامل ساختاری بروز اثرات تصنعی در سنجنده سامانهمهم

های دهی سنجنده در شدتتصویربرداری خطی نبودن عملکرد و پاسخ

ا تغییر نور دهی سنجنده بدیگر پاسخعبارتیدریافتی مختلف است. به

کند؛ خصوص در نواحی اشباع( تغییر نمیرت خطی )بهصوصحنه به

گونه که اشاره شد، این مهم به علت شرایط عملیاتی ساخت همان

ای، کیفیت مدارهای الکترونیکی و شرایط کاربردی های آرایهسنجنده

دهد. این اثرات نیز بعضاً با پردازش تصویر شناسایی و ها روی میآن

صویر کاهش یابد. تود هزینه تصحیح ششوند که باعث میاصالح می

هایی های مبتنی بر پردازش تصویر شامل محدودیتوجود روشبااین

 .[2]شود در غالب موارد مذکور کاربردی نباشند هستند که باعث می

در کاربردهایی مانند سامانه تصویربرداری فضایی، دقت کالیبراسیون 

اولیه )آزمایشگاهی( و پایداری نتایج آن، دارای اهمیت است؛ چراکه 

مثال عنوان. به[3]جود ندارد امکان کالیبراسیون آزمایشگاهی مجدد و

خطا ایجادشده به علت اشباع سنجنده در یک سامانه  1شکل 

گونه که مشاهده همان .[1]دهد تصویربرداری فضایی را نشان می

های تصویر اشباع و قسمتی کامالً تاریک است شود، قسمتی از پیکسلمی

که این موضوع بیانگر عدم کارایی و بازدهی مناسب این سامانه در این 

وری مناسب سامانه تصویربرداری با توجه پروژه است. برای انتخاب و بهره

دهی و نسبت کاربرد آن، بایستی چگونگی پاسخ به نوع مأموریت و

( سامانه تعیین گردد و طراحی به صورتی انجام SNR) 1سیگنال به نویز

دهی پذیرد که در محدوده دینامیکی مورداستفاده، سامانه دارای پاسخ

مناسبی باشد. بر این اساس در این پژوهش روشی آزمایشگاهی برای 

                                                           
1 Signal-to-Noise Ratio (SNR) 

های تصویربرداری طی سنجنده سامانهتعیین و کالیبراسیون پاسخ غیرخ

 شده است.ارائه

 

[1](: خطا ایجادشده در تصویر به علت اشباع سنجنده1شکل )  

 چیدمان و فرآیند آزمون -2

ن آدر این پروژه، از یک منبع نور یکنواخت که یکنواختی و پایداری 

شده است؛ که شدت شود، استفادهگیری میسنج اندازهتوسط یک توان

ابش خروجی این منبع توسط یک محدودکننده جریان پایدار کنترل ت

 آمده است. 1در جدول  CMOSشود. مشخصات آشکارساز می

 CMOS(: مشخصات آشکارساز 1جدول )

 CMOS color نوع آشکارساز

camera 

 3/1 فرمت آشکارساز )اینچ(

 1024*1280 ابعاد آرایه )پیکسل(

 3.6*3.6 اندازه پیکسل )میکرون(

 10 - 0.05 برداری )ثانیه(زمان نمونه

 8 )بیت( A/Dمبدل 
 

جاگر تجهیزات فوق بر روی یک رویه اپتیکی نصب و با استفاده یک جابه

دقیق، ورودی سامانه تصویربرداری در مرکز خروجی منبع نور قرار 

دهد. سپس تصویری از چیدمان آزمایش را نشان می 2گیرد. شکل می

دهی و با تغییر تابش خروجی مراحل زیر برای محاسبه و تعیین پاسخ

 :[4]شده است جامان SNRمحاسبه 

 (RGBگانه )اتریس سهصورت مخواندن تصویر به -1

 (ROIتعیین و انتخاب ناحیه مرکزی تصویر ) -2

 از ماتریس حاصل 2محاسبه مقدار خاکستری -3

 ر در هر مرحله آزمایشتصوی 5گیری از میانگین -4

2 Gray value 



 یها در ناحیه انتخابگیری از تمام پیکسلمیانگین -5

 SNR-و رادیانس 3عدد دیجیتالی-رسم نمودارهای رادیانس -6

 نتایجبرازش منحنی و تحلیل  -7

 

 (: تصویری از چیدمان آزمایش2شکل )

 پاسخ غیرخطی -3

بیت( در حالت اشباع سنجنده، خروجی  8در این سامانه )با نرخ تفکیک 

خواهد بود. در ابتدا دریچه سامانه کامالً پوشیده شده و  255عدد 

رود برای صحنه تاریک خروجی صفر شود. انتظار میخروجی ثبت می

گونه نیست. همچنین خطا ها اینجریان تاریک سنجندهباشد. اما به علت 

، که مستقل از جریان تاریک است 4انداز دوربینمدار الکترونیکی راه

شامل هر سیگنال ناخواسته در مدار الکترونیک دوربین است که در 

 .[5]شود خروجی دیجیتال سامانه ظاهر می

در قدم اول مقادیر جریان تاریک از خروجی کم شود. سپس با تغییر 

صورت شود. تصویر بهخطی نور صحنه، خروجی سنجنده ثبت می

شود. برای تنظیمات خاص خوانده و ذخیره می RGBگانه ماتریس سه

س گانه خروجی آشکارساز تبدیل به ماتریسامانه و منابع نور ماتریس سه

ها( شود. سپس میانگین عناصر هر ماتریس )پیکسلمقدار خاکستری می

( است. DNشود. این میانگین همان عدد دیجیتال خروجی )محاسبه می

صورت خطی تغییر کند. درواقع رود که خروجی سامانه نیز بهانتظار می

نمودار خروجی سامانه برحسب مقادیر نور صحنه یک خط مبدأ گذر 

( DNگونه نیست؛ نمودار عدد دیجیتال خروجی )ه اینباشد که نتیج

وسیله تجهیز آمده است. )رادیانس به 3برحسب توان نوری در شکل 

شود اما به دلیل محدودیت در تجهیزات گیری میاسپکترورادیومتر اندازه

کند(. این سنج استفاده شد که ضریبی از رادیانس ارائه میموجود از توان

دهد. در نواحی اشباع ز خطی بودن سامانه به دست مینمودار عملکردی ا

                                                           
3 Digital Number (DN) 
4 Frame-bias 

کند که باعث سنجنده با تغییر نور صحنه خروجی چندان تغییر نمی

 شود این خطا در نواحی اشباع مشهودتر باشد.می

 

 ( برحسب توان نوریDN(: نمودار عدد دیجیتال خروجی )3شکل )

و نقاط به اول چین تقریب مرتخط مشکی تقریب مرتبه دوم، خط

 قرمزرنگ داده اصلی است.

 (SNRنسبت سیگنال به نویز ) -4

( DNصورت عدد دیجیتال خروجی سنجنده )نسبت به سیگنال به نویز به

برحسب  SNRشود. نمودار بر انحراف معیار استاندارد تعریف میتقسیم

آمده است. انواع مختلفی از نویز در خروجی  4توان تابش صحنه در شکل 

وجود  6FPN، نویز 5ل نویز مدار خواندن داده، شات نویزآشکارساز شام

و ضرایب  DNصورت انحراف معیار استاندارد دارد. مجموع این عوامل به

 .[4]شود آن تعریف می

شود با افزایش توان تابشی سطح سیگنال و گونه که مشاهده میهمان

یابد. علت نوسان زیاد نمودار درنتیجه نسبت سیگنال به نویز افزایش می

 (Auto gain)هره خودکار دوربین بتقریب مرتبه اول نسبت به

میلی وات نسبت سیگنال به نویز  5باشد. در توان تابشی بیشتر از می

اید اریم که در طراحی اپتیکی سامانه ثانویه این مورد بد 300باالی 

 موردتوجه قرار گیرد.

5 Shot noise 
6 Fixed-Pattern Noise (FPN) 



 

 (: نمودار نسبت سیگنال به نویز برحسب توان تابشی4شکل )

 ماتریس تصحیح -5

صورت باید به (DNنمودار عدد دیجیتال خروجی ) 3با توجه به شکل 

شکل  خطی باشد. تقریب خطی مرتبه اول برای خروجی آشکارساز نیز در

شود که نمودار ای انتخاب میگونهرسم شده است. ماتریس تصحیح به 3

( بر تقریب خطی مرتبه اول منطبق شود. DNعدد دیجیتال خروجی )

ها با اعمال ماتریس تصحیح ترتیب اثر ناشی از خطی نبودن سنجندهاینبه

 شود.اصالح می

(1  ) [
DN00 ⋯ DN0m

⋮ ⋱ ⋮
DNm0 ⋯ DNmm

] × [

x00 ⋯ x0m
⋮ ⋱ ⋮

xm0 ⋯ xmm

] = [
l00 ⋯ l0m
⋮ ⋱ ⋮
lm0 ⋯ lmm

] 

          (DN)                      

(x)                      (L)       

ماتریس  (x) ( عدد دیجیتال خروجی،DNکه در آن ماتریس )

مقدار تقریب خطی مرتبه اول است. بنابراین  (L) ضرایب تصحیح و

 شود:صورت زیر محاسبه میماتریس تصحیح به

[

x00 ⋯ x0m
⋮ ⋱ ⋮

xm0 ⋯ xmm

] = [
l00 ⋯ l0m
⋮ ⋱ ⋮
lm0 ⋯ lmm

] × [
DN00 ⋯ DN0m

⋮ ⋱ ⋮
DNm0 ⋯ DNmm

]

−1

(2  )  

نظر شده است. در این محاسبات از ماتریس مقادیر جریان تاریک صرف

فرایند تشکیل ماتریس  3آمده از نمودار شکل دستبا استفاده از نتایج به

 صورت گرفت. 2و  1با استفاده از روابط 

 نتیجه -6

گیری و کالیبراسیون اندازهدر این مقاله، به معرفی فرآیند روشی برای 

پرداخته شد؛ در ادامه  CMOS تصویربرداری پاسخ غیرخطی یک سامانه

دهی سامانه و سطح سیگنال به نویز برای نیز خطی بودن و پاسخ

صورت تجربی بررسی و های مختلف )نور صحنه متفاوت( بهپیکربندی

رفتار سامانه موردمطالعه قرار گرفت. و سپس با به دست آوردن رفتار 

د، شودهی سامانه که باعث ایجاد اثرات تصنعی در تصویر میپاسخ

 ند.ماتریس تصحیح تشکیل و نتایج نهایی اصالح شد
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