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 مقدمه ١. ١

کشف شد. بعدها به خاطر ر توسط دنیس گابو 1948 نگاری در سالتمام

[. اما نتوانست آن را ١کرد ] جایزه نوبل را نیز دریافتاین کشف 

 آورد. این کار به اجبار تا اوایل سالبه نمایش در یبه صورت عمل

عویق افتاد. با اختراع لیزر زمان اختراع لیزر به تی یعن 1960

مربوط  نگاری اطالعاتزود توسعه پیدا کرد. در تمام ینگاری خیلتمام

موج  کء با ییج به وسیله تداخل بین موج شبه دامنه و فاز جبهه مو

نگار راون و لوهمن اولین تمامب 1968  شود. در سالی، ثبت معمرج

بعدی به این نگاری سهنمایش تمام ک[. تکنی٢کامپیوتری را ساختند ]

های جسم بعدی در نظر گرفته، دادهجسم سه کاست که ما ی صورت

نگار آن مبعد تما کامپیوتر داده،بعدی را به صورت دیجیتال به سه

نگار تصویر آن جسم را و با تاباندن لیزر به تمام یرا طراح

 کنیم.یبازسازی م

 است محور ‐ها، روش نقطهترین روشاز مهم کینگارهای کامپیوتری ارائه شده است، یتمام یهای مختلف برای طراحروش

زیاد محاسبات آن است.  عمده این روش زمان معایب از. پردازندیم نگارتمام محاسبه به ءیش نقاط از استفاده با آن در که

 روش محور ‐های نقطه از جمله روش [.۵–٣های زیادی برای بهبود و کاهش زمان محاسبات انجام گرفته است ]تالش

و انسداد  یزنسایهکرده، اما در حال حاضر از  باشد که محاسبات را سریعی( مLUT-S) ٢ یبخش دو ایمراجعه جدول

نگار کامپیوتری تمام یهای سریع طراحاز روشکی به عنوان ی ٣[. روش صفحه ثبت جبهه موج6کند ]یپشتیبان نم

 [.٧شود ]یهای کم، محدود مکارکرد آن به عمق یباشد ولیم

 هاییلعچندض تعداد عمل در. یافتند توسعه محور ‐ نقطه هایروش با رقابت برای محور ‐ یهای چندضلعروش

 
2 Split Look Up Table 
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٢ 

 به است محور ‐ نقطه روش در الزم نقاط از کمتر بسیار نگارتمام محاسبه برای محور ‐ یالزم در روش چندضلع

 [.9 ،8] یابدیم کاهش محور ‐ یضلع چند روش در محاسبات زمان دلیل همین

 سه بعدی استفاده نگارتمام محاسبه برای عناصر عنوان به دوبعدی تصاویر از محور ‐های تصویر روشدر 

 در دوبعدی تصاویر تولید برای کامپیوتری، کگرافی هایکتکنی محور، ‐کنند. با استفاده از رندر تصویر یم

 هندسه آن در که مرسوم کامپیوتری کگرافی برخالف. شودیم استفاده بعدیسه مدل مختلف نماهای

از تصاویر ورودی مستقیما  را جدیدی نمای محور ‐ تصویر هایکتکنی است شده شناخته صحنه بعدیسه

 [.11 ،10دهد ]یم ارائه

 به بعدیسه تصاویر محور، ‐ الیه هایروش در. اندشده ارائه نیز محور ‐های الیه ها، روشعالوه بر این روش

 نگارتمام صورت به سرعت به تواندیم الیه هر و شده تقسیم اولیه منبع از دوبعدی تصاویر از الیه چندین

 هندسه محور، ‐خالف روش تصویر فرنل محاسبه شود. در این روش بر گشت پراشل همکش یا فرنل ‐فوریه

 است الزم محدود عمق در الیه محدودی تعداد فقط و کم الیه هر به مربوط محاسبات و باشدیم مهم هرالیه

 [.1٣ ،1٢] یابدیم کاهش زیادی مقدار به محاسبات زمان نتیجه در. شود محاسبه نگارتاتمام

 هدف ٢. ١

ی بررس کامپیوتری نگارهای تمام عددی یطراح برای محور ‐های الیه نامه نظریه مربوط به روشدر این پایان

 با ادامه در. شوندیم یبررس میدان انتشار مختلف هایروش همچنین. شد خواهد مقایسه رگدی هایروش با و

بعدی نگار مربوط به توزیع سهتمام یراحط در روش این سازیپیاده برای کدهایی متلب افزارنرم از استفاده

ای طیف زاویه کنگار از روش انتشار میدان با تکنیتمام یشود. در طراحیم ینوشته و کارکرد آن بررس جسم

شده را به صورت عددی و همچنین با استفاده از مدوالتور  ینگار طراحنهایت تمام خواهد شد. در استفاده

 شود.ی( به صورت تجربی بازسازی م1SLMفضایی نور)

 

                                                      
1 Spatial Light Modulator 



 

 

 و پیشینه تحقیق یمبان ‐٢ 

 

 نگاری دیجیتال را توضیحنگاری و تمامده، سپس تمامنمو یالر را بررسکاس ٢در این فصل ابتدا نظریه پراش

 نگارهایتمام یهای طراحیجیتال را بیان نموده، انواع روشنگار دتمام یهای طراحوریتمگداد. الخواهیم 

 نگاری، روش میدانروش متفاوت از تمام کخواهیم کرد. همچنین به ی یبعدی را بررسمربوط به اجسام سه

 بعدی اشاره خواهد شد.نور، برای تصویربرداری سه

 الرکنظریه پراش اس ١. ٢

 نامند. رفتار امواج نوری، پسیاز چندین چشمه را پراش م یاثرات تداخل حاصل از ترکیب امواج نوری گسیل

 ی چشمه عمل کرده، نقشروزنه به منزله کای از پراش است. هر جزء کوچاز عبور از میان روزنه، نمونه

 ها است.از این چشمه یو روشن حاصل، نتیجه تداخل امواج گسیل کتاری

ی هندس کترین توصیف، عبارت است از هر انحراف از اپتینور است و در ساده یپیامدی از سرشت موج پراش

روزنه  کی مشاهده از یکه نور در مسیر خود تا پرده یشود. وقت یکه از مسدود کردن جبهه موج نور ناش

شود. این نوع مسدود ییل مکزنه روی صفحه مشاهده تشای در لبه تصویر روعبور کند، اثرات پیچدهک کوچ

 یعدس کاز جبهه موج که از ی یوجود دارد که در آنها تنها قسمت کینور در بسیاری از ابزارهای اپتی کردن

های نور است که تنها در صورت در نظر گرفتن یشود. پراش از آن دسته ویژگیگذرد، استفاده میم ایدایره

 شود.ینور توجیه م یموج خاصیت

 

 

 
2 diffraction 

 



 

 

 گیرد، سایهیمنبع نور و پرده قرار م کای از یء مات بین نقطهیش ککه ی ی، وقتیهندس کبر طبق اپتی

از  دهد. هیچ نوری نباید در نقاط درون سایه به پرده برسد و منطقه خارجیرا م حکناره کامال واض کیل یکءتشیش

 یهندسک شود که با اپتییآثاری را سبب منور  یباشد. اما ماهیت موجیدرخشان م کنواختسایه تقریبا به طور ی

برخورد  روزنه کهای یمرزی لبه یاست که نور به نواح یترین این اثرات زماناز مهم کیقابل توضیح نیستند. ی

پرده، هر دو  ای وشود. اگر چشمه نقطهیگیرد، پراش نامیده میل مککه در این وضعیت ش یکند و نقش تداخلیم

یا پراش فرنل به ک کند این وضعیت پراش را پراش میدان نزدییایجاد م باشند که نقش پراش را به مانع کنزدی

پرده آنقدر زیاد  نامند. اگر فواصل چشمه وی( م18٢٧ ‐1٧88) 1افتخار دانشمند فرانسوی اکوستین ژان فرنل

را پراش میدان  به پرده را موازی فرض کرد پراش عو نیز از مان عباشد که بتوان پرتوهای تابنده از چشمه به مان

 نامند.یم (، پراش فرانهوفر١۸٢۶‐1٧8٧) ٢ژوزف وان فرانهوفر یدان آلمانکدور و یا به افتخار فیزی

هاکه روزنه یصفحه نمایش مات با برخ کصفحه با تابع عبور دلخواه )ی کروزنه یا ی کی موج تخت بر کاگر ی

 میدان یکند( تابانده شود، بدست آوردن توزیع میدان در صفحه مشاهده یا به عبارتینور از طریق آن عبور م

الر را با در نظر گرفتن شرایط مرزی کاست. برای این کار معادله موج اسپراشیده از روزنه همان مساله پراش 

𝑧هکنیم روزنه در صفحیکنیم. فرض میم حل = ,𝑡(𝑥 قرار دارد و تابع عبور آن را  0 𝑦)گیریم. ینظر م در

شود، به روزنه یمنتشر م  zکه در راستای  Aموج تخت با دامنه کدهد. ییهندسه پراش را نشان م 1. ٢لکش

 کند. توزیع میدان، درست قبل از صفحه برابر است بایم برخورد

 𝜓(𝑥, 𝑦) = 𝐴𝑒𝑥𝑝[𝑗(𝜔0𝑡 − 𝑘0𝑧)] = exp(𝑗𝜔0𝑡) (٢. ١) 

ه 𝑗ک = ,ω(𝑥رابر ب روزنه از پس میدان است. توزیع واحد یعددموهوم 1−√ 𝑦, 𝑧 = 0, 𝑡) =

𝐴𝑡(𝑥, 𝑦)exp(𝑗𝜔0𝑡)  توانیم آن را به صورت زیر نمایش دهیم.یاست که م 

ω(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0, 𝑡) = 𝐴𝑡(𝑥, 𝑦) exp(𝑗𝜔𝑜𝑡) = 𝜓
𝑝
(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) exp(𝑗𝜔𝑜𝑡) 

= 𝜔𝑝𝑜(𝑥, 𝑦)exp(𝑗𝜔𝑜𝑡) 

1 Augustin-Jean Fresnel 
2 Joseph von Fraunhofer 



 

 

 

 

 

 

 

 

,𝑡(𝑥  : هندسه پراش:1. ٢ لکش  𝑦)صفحه پراشیده است.ک ی 

,𝜔𝑝𝑜(𝑥  مقدار 𝑦) = 𝐴 × 𝑡(𝑥, 𝑦)شود. توزیع میدان در فاصلهیدامنه مختلط نامیده م کدر اپتیz  توسط  از روزنه

 آید:یرابطه زیر بدست م

 𝜔𝑝𝑜(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜔𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧)exp(𝑗𝜔0𝑡) (٢. ٣) 

,𝜔𝑝(𝑥  برای محاسبه 𝑦, 𝑧)را در معادله موج زیر ٣. ٢ رابطه 

(٢ .4)                                

,𝜔𝑝(𝑥 دهیم تا معادله هلمهولتز براییقرار م 𝑦) :بدست آید 

 
𝜕2𝜓𝑝

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝜓𝑝

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝜓𝑝

𝜕𝑧2
+ 𝑘𝑜𝜓𝑝 = 0   

                                                                                                           (۵ .٢)   



 

 

 فضایی نالگ، استفاده از تبدیل فوریه است. تبدیل فوریه دو بعدی سی۵. ٢ های رایج برای حل معادلهاز روش کیی

𝑓(𝑥, 𝑦)  شود:یبه صورت زیر تعریف م 

  (6 .٢) 

 و عکس تبدیل فوریه به صورت زیر است:

 

xk و yk شوند و توابعیفرکانس فضایی نامیده م 𝑓(𝑥, 𝑦)   و  𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦)  دهند. می یلکجفت تبدیل فوریه را تشک ی

,𝐹{𝜓𝑝(𝑥    با تعریف 𝑦, 𝑧)} = Ѱ𝑝(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦 , 𝑧)هاییو در نظر گرفتن ویژگ 

 

, 

(8 .٢) 

 یریم، خواهیم داشت:گتبدیل فوریه ب ۵. ٢ اگر از طرفین معادله

(٢ .9)  

 به ش ل زیر بدستم آید. 9. ٢ ، جواب معادله = ()zy,kxk(pΨ)} = x,y,z(pψ{F0y,kxkΨ,  =) با فرض

  (10 .٢) 

منتشر م شود، بهصورت زیر   z، تابع انتقال در فضای فرکانس فضایی را وقت که میدان به اندازه10. ٢ با توجه به معادله

 تعریف م کنیم.

Ψ p ( k x ,k y ,z = ٠ )=Ψ p ٠ ( k x ,k y ) exp [ − jk ٠ 

√ 

( ١ − 
k 
٢ 
x 

k 
٢ 
٠ 

− 
k 
٢ 
y 

k 
٢ 
٠ 

) z ] 



 

 

H 

(٢. ١١) 

 =exp[−jk٠  

 بدست م آید: 10. ٢ از عکس تبدیل فوریه معادله x,y,z(pψ) دامنه مختلط

ψp(x,y,z) =F−1{Ψp(kx,ky)} 

=F−1{Ψp0(kx,ky)H (kx,ky,z)} 

 = 41π٢ ∫ ∫ −∞ Ψp0(kx,ky)exp[−jk0√
1 

− kkx
0٢٢ − kky

0٢٢z] (1٢. ٢) 

∞ 

× exp(−jkxx − jkyy)dkxdky 

م توان توزیع )x,y,z(pψ0pψ) = 0x,y  =) یعن z = 0 معادله فوق بیان م کند که برای توزیع میدان مشخص در صفحه

 )pψ0x,y) تبدیل فوریه )pΨ0y,kxk)بدست آورد. عبارت 1٢. ٢ دلخواه را با محاسبه z میدان در ی صفحه موازی با آن در

 م توان آن را به صورت زیر نوشت. ٧. ٢ است که با توجه به معادله

  (1٢. ٣) 

(pΨ0y,kxk( ی مولفه طیف زاویه ای تخت توزیع میدان (pψ0x,y( است و با جم همه مولفه های زاویه ایتوزیع میدان در 

0 =z  (. برای پیدا کردن توزیع میدان در فاصله1٣. ٢ بدست م آید )معادلهz هر مولفه رابه اندازه ،z  با ضرب کردن در( 

(zzjkexp(− منتشر کرده، سپس همه مولفه های انتشار را جم بسته، درنهایت تبدیل فوریه ) معکوس م گیریم. این 

   ≥٢k  +0٢xk٢yk (14. ٢نکته را باید در نظر ب یریم که برای انتشار موج تخت باید رابطه زیربرقرار باشد.)



 

 

 در غیر این صورت موج انتشاری نخواهیم داشت بل ه موج میرا خواهد بود.

 پراش فرنل ١. ١. ٢

 داشته باشد یا به اصطالح انتشار موج تحت تقریب پیرامحوری زاویه کوچ  zاگر راستای انتشار موج با

٢ باشد، یعن
0xk٢

yk+  ٢k ≪  :داریم 

 √1 − kkx0٢٢ + kky0٢٢ ≈ 1 − ٢kkx٢0٢ − ٢kky٢0٢ (1۵ .٢) 

. ٢ را با استفاده از رابطه  1٢. ٢ رابطه

صورت زیر بازنویس م توان به  ۵1

 کرد:

ψp(x,y,z) = 

4
(16 .٢) 

× exp(−jkxx − jkyy)dkxdky 

 که م توان آن را به ش ل فشرده زیر هم نوشت:

ψp(x,y,z) = F−1{Ψp0(kx,ky)H (kx,ky,z)} (1٢. ٧) 

 که در آن

H (kx,ky,z) = exp[−jk0z]exp[j(kx
٢ + ky

٢)z/٢k0] (18 .٢) 

(,zy,kxk(H  فوریه نامیده م شود که تقریب پیرامحوری تابع انتقال تابع انتقال فرکانس فضایی در اپتی 

نمایشداده، که در اپتی فوریه  x,y,z(h) را با  zy,kxk(H,) است. عکس تبدیل فوریه (zy,kxk,) در فضای فرکانس فضایی

 پاس ضربه فضایی نامیده م شود.



 

 

 h(x,y,z) =F−1{H (kx,ky,z)} (19 .٢) 

 

 را م توان به صورت انتگرال هم گشت زیر هم نوشت. 1٧. ٢ معادله

 

 روزنه دایروی. : پراش فرنل از ی٢. ٢ ش ل 

  (٢0 .٢) 

نشان م  zرا در فاصله )pψ0x,y) نمایانگر رابطه پراش فرنل است و پراش فرنل باری ه ای با دامنه مختلط ٢0. ٢ معادله

 را به صورت ساده تر زیر هم م توان نوشت. ٢0. ٢ دهد. معادله

  (٢1 .٢) 



 

 

 در نتیجه با توجه به رابطه تبدیل فوریه، فرمول پراش فرنل به صورت زیر خواهد بود.

  (٢. ٢٢) 

٢ 

فرکانس های فضایی هستند. با استفاده از رابطه فوق ال وی پراش فرنل از یروزنه که 

 نمایش داده شده است. ٢. ٢ متلب شبیه سازی و در ش لدایروی با استفاده از نرم افزار 

 پراش فرانهوفر ٢. ١. ٢

 باشد که بتوان تقریب زیر را در نظر گرفت. آنقدر کوچ  zفرض کنید اندازه روزنه در مقایسه با فاصله انتشار

 k٢0[(x′)٢ + (y′)٢]max = λ π0[(x′)٢ + (y′)٢]max ≪ z (٢. ٢٣) 

. ٢ را در داخل انتگرال م توان برابر ی در نظرگرفته، معادله  ) +z٢y)](x′(٢/0−)}jkexp′)٢}] در این صورت عبارت

 را به صورت زیر نوشت. ٢1

  ( 4٢  .٢) 

فرمول پراش فرانهوفر بوده که حالت محدود شده پراش فرنل است. با توجه به تبدیل فوریه م توانفرمول  4٢. ٢ معادله

 پراش فرانهوفر را به صورت زیر بازنویس کرد.

  ( ۵٢  .٢) 



 

 

[. پراش فرانهوفر ی روزنه دایروی با استفادهاز نرم افزار 41فرکانس های فضایی هستند ]که 

 نمایش داده شده است. ٣. ٢ متلب شبیه سازی و در ش ل
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 روزنه دایروی. : پراش فرانهوفر از ی٣. ٢ ش ل 

 تمام نگاری ٢. ٢

یا هولوگراف روش از تصویربرداری و تولید تصاویر سه بعدی است. در تمام نگاری اطالعات مربوطبه دامنه و  1تمام نگاری

فاز جبهه موج، به واسطه تداخل بین موج ش ء با ی موج مرج ثبت م شود و در نتیجه ام ان ثبتاطالعات مربوط به عمق 

نمایش سه بعدیاست که جبهه موج منتشر شده از ی ش ء  [. به عبارت دی ر تمام نگاری ی تکنی41نیز فراهم م شود ]

را بازسازی م کند. مطالعات متعددی برای توسعه ی صفحهنمایش تمام نگاری سه بعدی انجام شده است. تکنی نمایش 

تمام نگاری سه بعدی، ی ال وی تمام نگار رااز داده های ش ل سه بعدی ی ش ء محاسبه کرده و ی پرتو لیزر را با 

 [.۵1اده از ال وی محاسبه شده مدولهم کند ]استف

به معن نوشتن یا ثبت است. بهعبارت دی ر  ٣ به معن کامل و گرفین ٢کلمه تمام نگار ترکیبی از دو واژه یونان هولوس

تمام نگاری به معنای ثبت کامل اطالعات است. در واق برخالف عکاس معمول که در آنتنها مشخصات شدت جسم ثبت م 

تمام نگاری هر دو اطالعات مربوط به شدت و فاز جسم ثبتم شوند. فاز ی جسم حاوی اطالعات عمق یا اطالعات شود، در 

درباره چ ونگ تغییر ش ء با گذشت زمان م باشد.در تمام نگاری فاز ی جسم از طریق مقایسه با ی فاز شناخته شده پرتو 

 مرج فراهم م شود. تمام نگاری

holography 
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holos 

graphein 

قادر است که از ثبت تصاویر دوبعدی، تصویری سه بعدی تش یل دهد. زیرا حاوی اطالعات فاز نوری موردنیاز برای تحری 

نشانه های عمق سیستم بینایی انسان است. تکنی های دی ر تصویربرداری سه بعدی، مانندتصویربرداری استریوس وپی، 

ق نقص دارند. به عنوانمثال، در سیستم نمایش ر استریوس وپی، هم اتواستریوس وپی و حجم ، در برخ از نشانه های عم

رایی و نشانه های عمق مم ن است تضاد داشته باشند که باعثناراحت بیننده به خصوص پس از استفاده طوالن مدت شود. 

وپی، تشخیص م ان  بازیابی فاز در بسیاری از کاربردهای دی رمانند بازسازی سطوح )به عنوان مثال توپوگراف (، می روس

و انداز هگیری عمق بسیار مهماست. تکنی های تمام نگاری به طور معمول نیاز به ی لیزر به عنوان منبع نور با همدوس 

زمان و م ان باالدارند، اگر چه برخ موارد استثناء نیز وجود دارد. نور همدوس زمان ، نور تک رنگ بوده که پهنای طیف 

 [.61دوس م ان ، نوری با جبهه های فاز بسیار ی نواخت است ]آنبسیار کم است و نور هم

به منظور بهبود وضوح می روس وپ ال تروندر تالش  1948 در سال 1نظریه تمام نگاری، اولین بار توسط دنیس گابور

رای برای اصالح ابیراه عدس های ال ترون که به لحاظ فن مش الت را ایجاد م کرد، مطرح شد.گابور به جای تالش ب

تکمیل عدس های تصویربرداری ال ترون ، آن را به کل کنار گذاشت و فهمید کهال وی پراش پرتو ال ترون حاوی 

اطالعات کامل در مورد دامنه و فاز موج ال ترون است. موج ال ترونپراش ثبت شده برای سنتز نوری میدان ش ء ب ار 

گیریتصویر فراهم کرد که در مقایسه با اپتی های ال ترون بسیار  برده شد. این امر ام ان استفاده از نور مرئ برای ش ل

ساده تر و توسعه یافته تر است. گابور به دلیالم ان ثبت کل میدان نوری روش تصویربرداری جدید را تمام نگاری نامید. 

د منابع نوری همدوس آزمایشات گابور هم برای ثبتو هم برای بازسازی نیازمند منابع نوری همدوس بود و به دلیل کمبو

تمام نگاری بیشتر در می روس وپ ال ترون و اشعه ای  0۵19 پیشرفت زیادی درتمام نگاری نوری پیش نیامد. در دهه

س تحتعنوان می روس وپی پراش استفاده م شد. دو اختراع مهم باعث پیشرفت زیادی در تکنی ها و روش هایتمام نگاری 

تمند نور همدوس لیزر که ام ان ثبت طرح های تداخل رافراهم نمود و دی ری مطرح نوری شده است. ی اختراع منبع قدر

از دانش اه میشی ان که مش ل  ٣و جوریساوپاتنی س ٢شدن تمام نگاری خارج از محور با ی موج مرج توسط امیت لیت

 [.1٧تصاویر مرتبه صفر و تصاویر دوقلو از پی ربندی محوری گابور راحذف م کنند ]

ذات تمام نگار باعث م شود که تصویر برداری سه بعدی تمام نگاری، بهترین انتخاب نمایش رهایسه بعدی  خصوصیات

 باشد. در اصل تمام نگاری ی فرآیند دو مرحله ای است که ام ان ذخیره و بازسازی ی جبهه موج

Denis Gabor 

Emme  Leith 

Juris Upatnieks 
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 ثبت تمام نگار. : ش ل شماتی4. ٢ ش ل 

پراکنده شده توسط اشیاء سه بعدی را فراهم م کند. تمام نگار ی ال وی شدت دو بعدی حاصل از تداخل جبههموج 

به تصویر کشیده شده است،ثبت م کند. فیلم برداری  4. ٢ فرودی با ی موج مرج همدوس که به صورت شماتی در ش ل

ری از زمان اختراعتمام نگاری توسط گابور و اولین نمایش سه بعدی و تولید محتوای سه بعدی برای تصویربرداری تمام نگا

سه بعدی تمام نگاری توسط امیت لیت و جوریس اوپاتنی س انتظاراتباالیی برای معرف نمایش رهای تمام نگاری ایجاد 

 [.18کرده است زیرا تمام نگاری تنها تکنی تصویربرداری استکه م تواند همه نشانه های عمق را فراهم کند ]

کنی های تمام نگاری را م توان براساس روند ثبت و بازسازی به دو دسته تمام نگاری آنالوگ )تمام نگارهایرایج کالسی ( ت

و تمام نگاری رقم طبقه بندی کرد. در تمام نگاری آنالوگ روند ثبت و بازسازی با استفادهاز فیلم های هالید نقره و ترمو 

م م شود. در تمام نگاری رقم روندثبت و بازسازی تمام نگار با کم دستگاه های پالستی توسط لیزر و عناصر نوری انجا

نوری و کامپیوترها انجام م گیرد. با پیشرفت در فناوری هایمبتن بر نیمه هادی و افزایش سرعت پردازش داده ها و 

یی مانند دوربین های دستگاه بار ظرفیت ذخیره سازی در انفورماتی راه برای تمام نگاریرقم هموار شده است. با دستگاه ها

یا می رو آینه ها هستند م  توان شدت و فاز  ٣کهمبتن بر نمایش ر کریستال مایع ٢و مدوالتور فضایی نور 1جفت شده

 [.19امواج را اندازهگیری و دستکارینمود ]

توجه قرار گیرد،چرا که حضور  به منظور دستیابی به تمام نگاری کالسی با کیفیت باال شرایط آزمایش اه دقیق باید مورد

 ارتعاشات کوچ ، ناخالص در هوا و تغییرات دما م تواند به طور جدی کیفیت تمام نگار

arge coupled device 

spatial light modulator 

liquid crystal display 



 

 

را مختل کند. اکثر این مش الت با تجهیزات پیشرفته و گران قیمت حذف م شوند ،در حال که اندازه ومحتوای تمام 

نگار محدود است. این معایب ضرورت ایجاد روی رد متفاوت به تولید تمام نگار را ایجاد م کند.تمام نگارهای کامپیوتری 

وط به تمام نگاری کالسی را حل م کنند و ام اناتجدیدی را که قبال غیرمم ن بود، بوجود م یا دیجیتال ، مش الت مرب

 [.61آورند ]

 تمام نگاری دیجیتال ٣. ٢

( روش برای استفاده از روش های عددی برای شبیه سازی فرآیندهای فیزیاست که CGH ) 1تمام نگارهای کامپیوتری

[.ابداع تمام نگارهای ٢0اپتی یعن ایجاد طرح های تداخل نوری روی م دهد ]براساس ثبت و بازسازی تمام نگار واقع 

کامپیوتری ام ان ثبت تمام نگار بدون استفاده از چیدمان آزمایش اه را فراهم نموده کهثبت تمام نگاری از نمونه های 

زمان محاسبات کاهش یافته سه بعدی دلخواه را ام ان پذیر ساخته است. تحقیقات زیادی در طول سال ها انجامشده تا 

و نسبتا بازسازی تمام نگار در زمان واقع رخ دهد اما هنوز هم کاهشزمان محاسبات ی چالش بسیار بزرگ محسوب م 

شود. در چند سال گذشته، برنامه ریزی برای افزایشقابلیت واحد پردازش گرافی خارج از سیستم گرافی کامپیوتری 

ها به عنوان پردازنده های قدرتمند برای حل مسائل عظیم محاسبات GPUاست وتوجه زیادی را به خود جلب کرده 

 [.4مورد استفاده قرار گرفته اند ]

تمام نگاری کامپیوتری کاربردهای زیادی در نمایش رهای سه بعدی، طرح ریزی تصویر، انبرک های نوری،می روس 

. امروزه کاربردهای تمام نگاریبرای بدست آوردن و وپی جبهه موج، اندازه گیری پروفایل سه بعدی و رمزگذاری دارد

نمایش اطالعات سه بعدی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. تولیدنمایش رهای سه بعدی با استفاده 

نامیده م شود. نمایش تصاویرسه بعدی با استفاده از نمایش رهای کریستال مایع » ال تروهولوگراف «   CGHاز تکنی

ت م پذیرد. در نمایش رهای سه بعدی ال تروهولوگرافنورش ءبازسازیشدهباتقریبخیل خوبیبانورش ءاصل صور

به دلیل طوالن بودن زمان محاسبات که برای   CGHمطابقتدارد. بااینحال،استفادهازنمایش رهایسه بعدی مبتن بر

 [.٢1محاسبه پراش الزم م باشد، عملنیست ]

 CGHش ء دو بعدی یا سه بعدی در صفحه ی محاسبه توزیع میدان پراشیده از یتمام نگارهای کامپیوتری با 

 جسم، انتشار و طرح بطور مجازی توسط کامپیوتر تولید م شوند. برای این منظور میدان بازتاب شده از سط

 
1 Computer Generated Hologram 



 

 

 

 RE [16]∗ ( بازسازی ال ترونیباRE) c ترونی با( بازسازی ال b( ثبت نوری )a: تمام نگاری دیجیتال) :۵. ٢ ش ل

[. بنابراین، نمایش تمام نگاری کامپیوتری از فضایسه بعدی در ٢٢تداخل آن با موج مرج در تمام نگار محاسبه م شود ]

زمان واقع مستلزم حجم انبوه محاسبات بوده چون جسم سه بعدی دارای اطالعات بیشتری از جسمدوبعدی است. 

 پیشنهاد محور ‐ روشچندضلع و محور ‐، مانند روش الیه  CGHمختلف برای سرعت بخشیدن به محاسبهروش های 

 تبدیل وریتم ال از استفاده با بودهکه فوریه تبدیل بر مبتن معموال پراش میدان محاسبه ها روش این در. است شده

 [.٢٣] یابد م کاهش موثری طور به محاسبات زمان سریع، فوریه

( ی فناوری نوظهور در تصویربرداری عموم بوده که با جای زین کردنتصویربرداری ال DH) 1 نگاری دیجیتالتمام 

ترونی با روش های فتوشیمیایی تمام نگاری معمول ، طیف گسترده ای از قابلیت های جدیدبرای تمام نگاری باز م 

ها سال شناخته شده،اما کاربردهای عمل آنها به شود. اگر چه بسیاری از ویژگ های قابل توجه تمام نگاری برای ده 

دلیل روش های دست و پاگیر و الزامات سخت گیرانه در تجهیزات محدود شده است.در تمام نگاری دیجیتال ، ال وی 

تداخل نوری تمام نگاری با قرار گرفتن در معرض پرتوهای ش ء و مرج ایجادم گردد، که به صورت دیجیتال توسط 

مونه برداری شده و به عنوان آرایه اعداد به رایانه منتقلم شود. انتشار میدان نوری که به طور کامل و ن  CCDدوربین

دقیق توسط نظریه پراش توصیف شده، ام ان بازسازی عددیتصویر به عنوان آرایه ای از اعداد مختلط، که بیانگر دامنه و 

 [.1٧فاز میدان نوری است، م دهد ]

( مستلزم تاباندن پرتو مرج به تمام نگار جسم و یافتن تصویر واقع یا مجازی AHآنالوگ معمول ) بازسازی در تمام نگار

( ی روش عددی است که پراش نور ازتمام نگاری که به آن پرتو DHسهبعدی است، در صورت که تمام نگار دیجیتال )

، که اینتصاویر، در صفحه کامپیوتر نمایش داده مرج تابانده شده را در رایانه شبیه سازی نموده و تصاویر را تعیین م کند

، این تداخل  AH، تداخل موج جسم با موجمرج را ثبت م کند، اما برخالف  AHم شوند. تمام نگار دیجیتال، همانند

ثبت م شود. بازسازیتمام نگار دیجیتال توسط ابزارهای محاسبات انجام م شود که انتشار   CCDمستقیما بر روی دوربین

 از طریق تمام نگار و پراش متعاقبنور 

 
1 digital holography 



 

 

 

 [41: سه ش ل تمام نگار دیجیتال ]6. ٢ ش ل

 DHآن را شبیه سازی م کند تا در نهایت میدان های نوری مختلط بازسازی یا بازسازی تصویر، حاصل شود، مفهوماصل

نشان داده شده است. طرح های دی ری نیز وجود دارند، اما این اصل، که ی موجمرج تخت و موج ش  ۵. ٢ در ش ل 

تداخل ایجاد کنند، برای همه صادقاست. به عبارت دی ر تمام نگار، که   CCDء طوری تنظیم م شود تا در سط دوربین

ورت ال ترونی ثبت و ذخیره م شود حاصل ال وی تداخل بین میدان پراکنده مختلط از جسم و موج مرجاست، به ص

[61.] 

( ی مورد معمول از تمام نگاریدیجیتال را نشان aنشان داده شده است) . 6. ٢ سه نوع تمام نگاری دیجیتال ، در ش ل

ثبت م شود.شبیه سازی عددی در مرحله   CCDم دهد که در آن تمام نگار به صورت تداخل نوری تولید شده و بر روی

( نشان داده شده است. همچنین م توان bساخت و بازسازی تمام نگار م تواند با روش های دیجیتال انجام شود، که در)

تمام نگار دیجیتال را بدون هرگونه تداخل نوری تولید کرد آنگاهتمام نگار را برای بازسازی نوری به دستگاه نمایش ر 

( نشان داده شده است. در هر ی ازاین شرایط، ابتدا تداخل بین جسم و تمام نگار و سپس پراش cد که در )ارسال کر

بین تمام نگار و صفحه پراشیده یا صفحه مشاهدهشبیه سازی م شود زیرا ایجاد سی نال دیجیتال و محاسبات دیجیتال 

 [.41پراش، اصل اساس تمام نگاری دیجیتاالست ]
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Abstract  

Research Aim: The purpose of this research is to investigate three–dimensional 

computer-generated hologram designing methods by focusing on the layer–based 

methods. 

Research method: In layer-based methods, the 3D object is subdivided into 

different layers, and the field distribution of each layer in the hologram is 

calculated using the field propagation methods. The angular spectrum propagation 

method is used to calculate the field distribution. The summation of fields of all 

layers yields the desired hologram. Then the reconstructed field is calculated 

numerically using the angular spectral propagation method. The designed 

hologram is also transmitted to a Spatial Light Modulator and the 3D Image of the 

object is reconstructed by illuminating the laser beam on it. 

Findings: The phrase ”University of Mohaghegh Ardabili” with 3-dimensional 

distribution is used as an example and its hologram is designed using the layer-

based method and the image is reconstructed numerically and experimentally. 

Conclusion: The layer-based method for designing the computer-generated 

holograms was studied and a hologram was designed from a three-dimensional 

distribution. Subsequently, the designed hologram was reconstructed numerically 

as well as experimentally. 

Keywords: Computer-generated hologram, Layer-based method, Fresnel diffraction, 
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