دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﺎﻣﭙﮑﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮری اﺷﯿﺎ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری َا َﺑﺮ ﻃﯿﻔﯽ  ۵ﺑﻌﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮری از ﺷﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ آن را ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره ﮐﺮد.

اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ  ۵ﺑﻌﺪی از دو ﻣﺎژول ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و اﺑﻌﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۲۵در  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
دارد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﺮات ﻣﯽ
ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻢ آورد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ  ۵ﺑﻌﺪی از دﺳﺖ اﻧﺴﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺮد.
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ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ »ﮔﺎﻧﺘﺮ ﻧﺎﺗﻨﯽ« و داﻧﺸﮕﺎه »ﻓﺮدرﯾﺶ ﺷﯿﻠﺮ«
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﻮری را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺪﻫﺎ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی  x, yو  ،zزﻣﺎن و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﻮری ﻃﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺗﺎ
ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ را ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﺎت ﺧﺎﺻﯽ از زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
دورﺑﯿﻦ  ۵ﺑﻌﺪی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دو دورﺑﯿﻦ اﺑﺮ ﻃﯿﻔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻖ را از دو ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻄﺢ
اﺷﯿﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻧﻘﺎط داده در ﻓﻀﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

