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با استفاده ی قطر مردمک چشم جهت تشخیص بیماری آنیزوکوریا ریگاندازه

 قرمزلنز مادون کرویم نیبا کمک دورب یبعدسه یسازاز مدل

 3، فرید اسماعیلی2*، حمید عبادی1نگین اکبری فراهانی

صیرالدين دانشگاه صنعتي خواجه ن -برداري دانشکده مهندسي نقشه -دانشجوي کارشناسي ارشد فتوگرامتري 7

 طوسي
akbari5134@gmail.com 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري استاد دانشکده مهندسي نقشه 2
ebadi@kntu.ac.ir 

 دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي -برداري دانشکده مهندسي نقشه -دانشجوي دکتري فتوگرامتري 3
farid_63@yahoo.com 

 (7331 آذرتاريخ تصويب  ،7331 آبان )تاريخ دريافت

 چکیده

ي مختلفي از علوم همچون صنعت، میراث فرهنگي، پزشکي و عمران، در هاحوزهي اخیر در هادههدر  برد کوتاهفتوگرامتري 

ي اهتيمزي پزشکي از روي انواع تصاوير، هايریگاندازهجهت  تکنیکي عنوانبهاين روش  است. قرارگرفته مورداستفادهي متنوعي کاربردها

 ي بدون نیاز به تماس مستقیم، قابلیت دستیابي بهریگاندازهبالدرنگ، سهولت در انجام مشاهدات،  گیريبسیاري همچون قابلیت اندازه

گیري براي اندازه برد کوتاهفتوگرامتري  در اين تحقیق از .باشديمي آتي را دارا هاپردازشهاي باال و ايجاد آرشیوي از مشاهدات جهت دقت

است. براي اين کار يک سیستم  شدهاستفاده(، هاچشم)ناهمساني مردمک  مردمک چشم انسان جهت بررسي بیماري آنیزوکوريا قطر

استخراج و  ي وبعدسهي سازمدل، NIRي از عارضه در تاريکي مطلق تحت نور بردارلمیفاصلي طراحي شبکه،  گیري در قالب اجزاءاندازه

در دستیابي به  شدهيمعرفقابلیت سیستم  دهندهي گرديده است. نتايج نشانسازادهیپشم طراحي و ي قطر مردمک دو چریگاندازه

. باشديمبراي تشخیص بیماري  هاآني قطر ریگاندازهاز تصاوير و  هاچشمو استخراج مردمک  NIR تصاوير لهیوسبهي چشم انسان سازمدل

به فتوگرامتري با دوربین هاي با رزولوشن باالتر قیمت کمتري دارد و به دلیل دارا سیستم پیشنهادي فوق در مقايسه با سیستم هاي مشا

 بودن قابلیت ديد در شب دوربین هاي میکرولنز به منبع نور مادون قرمز نیاز نمي باشد و با توجه به رزولوشن پايین دوربین هاي میکرولنز

بااليي را دارا مي باشند. در اين پژوهش دقت تفاوت اندازه قطر مردمک  نسبت به ساير دوربین هاي مورداستفاده در فتوگرامتري دقت

میلي متر دقت حاصل شده  GSD .0...2میلي متر مي باشد که با توجه با  3..0.چشم چپ و راست روش پیشنهادي با روش پزشکي 

 داراي صحت و اعتبار مي باشد.

 قرمزمادوني قطر مردمک چشم، تصاوير ریگدازهان، فتوگرامتري پزشکي، لنز کرویمدوربین  واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1 

 به ورودي نور حجم کنترل شامل مردمک عملکرد

 کم و چشم اپتیکي سامانه فوکوس عمق افزايش شبکیه،

 عالوه .است قرنیه و عدسي محیط کروي يهااعوجاج کردن

 تحت مردمک حرکات و مردمک قطر ،هاتیفعال اين بر

 در را ارزشمندي بالیني اطالعات ف،مختل نوري شرايط

. دهنديم قرار پزشکان اختیار در بیماران بالیني ارزيابي

 عیني شاخص يک چون است مهم بالیني ازنظر مردمک

(objective)  براي توانديم و است ورودي نور میزان از 

شود.  استفاده بینايي عصب و شبکیه سالمت ارزيابي

اعصاب  وضعیت زا حساس شاخص يک همچنین مردمک

 هامردمکعدم تقارن . است عنبیه يهاچهیماه

 به وارد خودکار اعصاب اختالل دهندهنشان( 7آنیزوکوريا)

 .[7]باشديم عنبیه

چشم و مشخص  ردگیري نهیدرزم بسیاري يهاپژوهش

 به منجر که رسیده انجام به کردن مکان مردمک چشم

 هاآن به زير در که گرديده گوناگون اربردهايک و هاروش

 .گردديم اشاره

Zhu فیلتر از استفاده با 2002در سال  همکاران و 

 بالدرنگ ردگیري به موفق میانگین، جابجايي و کالمن

 تابشگر دادن قرار با .شدند قرمزمادون تابش تحت مردمک

 مردمک دوربین، نوري راستاي محور در قرمزمادون

 کالمن فیلتر توسط سپس درآمد، سفید نقطه يک صورتبه

 میانگین جابجايي توسط احتمالي خطاهاي و شد ردگیري

 .[2]شد اصالح

Panev مردمک يسازمدل با 2008  همکاران در سال و 

 با مردمک مکان تخمین و استاندارد بیضي يک توسط

 ذره، فیلتر اعمال و خاکستري سطوح تفاوت از استفاده

 .[3]شدند مردمک ردگیري به موفق

Jian-nan ردگیري براي 2011  همکاران در سال و 

 اين به. کردند استفاده 2ذره فیلتر از شدن خیره جهت

 ايجاد براي قرمزمادون تابش با ثابت دوربین يک که صورت

 شناسي شکل گرعمل سپس شد، استفاده درخشان مردمک

 تيدرنها .شد گرفته کار به مردمک دقیق مکان تعیین براي
 مدل بیضي توسط که را مردمک پارامترهاي ذره فیلتر 

 .[4]کرد ردگیري شده بود،

                                                           
1 Anisocoria 

2 Particle Filter 

Lighatdar بررسي براي 2011در سال  همکاران و 

 هسامان يک ويديوئي، تصاوير در شخص رفتاري تغییرات

 اين به شدهارائه الگوريتم. دادند توسعه چشم ردگیري

 مقابل در که دوربیني توسط تصاوير ابتدا که است صورت

 روش از استفاده با سپس ،شدهرهیذخ داشت قرار شخص

 از . پسشوديم يابيمکان ژنتیک الگوريتم آتسو و

 فیلتر ي،ارهيدا هاف تبديل توسط مردمک يسازمدل

 .[5]شد گرفته کار به مردمک ريردگی براي کالمن

ي هادستگاههاي پزشکي قطر مردمک چشم با روش در

که هرکدام اندازه مردمک را در  شوديمي ریگاندازهمختلف 

اما اندازه مردمک  دهنديمنشان  متريلیم 8تا  705محدوده 

. شدبايمي مختلف متفاوت هادستگاهدر مطالعات با 

قطر  گوناگوني يهاعلت از يکي توانديم نژادي اختالفات

ي هادستگاه نوري شرايط ولي باشد مطالعات در مردمک

 .[1]باشديم اختالف اين علت نيترياصل مختلف

ي قطر مردمک ریگاندازههاي پزشکي جهت  روش در

صورتي گرفته تجهیزات پزشکي مطالعاتي  لهیوسبهچشم 

. طي اين اندشدهارائه 7در جدول  هاآنتعدادي از است که 

ي مختلف هادستگاهتحقیقات اندازه قطر مردمک چشم با 

نتايج جدول فوق  بر اساساست.  شدهثبتمقادير متفاوت 

 Colvardبا دستگاهقطر مردمک چشم دو مطالعه که 

pupilometer ي شده است، قطر مردمک چشمریگاندازه 

 در يک محدوده عددي قرار دارند. هانمونه

میانگین قطر مردمک چشم با تجهیزات پزشکي در مطالعات  -7جدول

 ديگر

 سن تعداد نويسنده
 قطر مردمک

 (متريلیم)

ي ریگاندازهدستگاه 

 کننده قطر مردمک

Bradley [7] 53 44-78 10.3 Infrared pupil 

photography 

Spadea [8] 7.. NA 6.18 Colvard 

pupillometer 

Kohnen [9] 7.. 53-2. 503 Procyon 

Mitchel [10] 42 NA 4081 Neuroptics 

Hsieh [11] 712 15-71 10.8 Colvard 

pupilometer 

ي قطر مردمک ریگاندازهايران جهت  در حال حاضر در

اين  شوديم( استفاده 7شکل) 3چشم از دستگاه پنتاکم

 ديوپتر قیمت بااليي دارد. 2دستگاه ضمن دقت باالي 
 يکي که است شدهساخته دوربین دو از سیستم پنتاکم

مردمک  يابيجهت و زيسا تشخیص براي دارد، قرار مرکز در

                                                           
3 Pentacam 
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حالت  به )7دوم )شیمفالگ وربیند. فیکساسیون کنترل و

 تا قدامي قرنیه سطح از کاملي تصاوير که شدهنصب چرخان

 .دهديم ارائه را لنز خلفي سطح

 
ي قطر مردمک چشم توسط ریگاندازهدستگاه پنتاکم جهت  -7شکل

 پزشک

ي قطر ریگاندازهبراي  شدهانجامي هاپژوهشدر 

ي نیاز به يک منبع ربرداريتصومردمک چشم در سیستم 

خارجي جهت نمايش مردمک چشم و تفکیک  قرمزمادون

که اين مورد ملزم به هزينه  باشديمآن با عنبیه چشم 

خود  قرمزمادون لنز کرویمي هانیدورباما  باشديمبیشتر 

نیاز به وجود  رونيازاو  اشندبيمقابلیت ديد در شب را دارا 

هاي  درروش. برنديمخارجي را از بین  قرمزمادونمنبع 

ي قطر مردمک چشم يا بايد به ریگاندازهپزشکي نیز جهت 

اما بدون دقت کافي بسنده کرد يا  متیقارزانتجهیزات 

ي متیقگرانموردنظر از تجهیزات  دقتبهبراي رسیدن 

در  برد کوتاهبلیت فتوگرامتري استفاده نمود. با توجه به قا

ي دقیق پزشکي هايریگاندازههاي باال،  دقتبهدستیابي 

ي اصلي اين روش بوده است. کاربردهاهمواره يکي از 

ي يا ناهمساني اندازه (Anisocoria)بیماري آنیزوکوريا 

مردم رايج  از 2.۲( در میان 2شکلها )مردمک چشم

 متريلیم01.اما اين اختالف اندازه نبايد بیش از ؛ است

ي مردمک چشم ریگاندازه جهتنيازابنابراين ؛ باشد

 ضرورت دارد.

 
 هاچشمي از بیماري آنیزوکوريا يا ناهمساني اندازه مردمک انمونه -2شکل

برد تري در اين مقاله در يک رويکردي جديد از فتوگرام

 کرویمي هانیدورببا استفاده از  NIRمبتني بر تصاوير  کوتاه

                                                           
1 Scheimflug camera 

خارجي را از بین  قرمزمادونکه نیاز به منبع  قرمزمادون لنز

پزشکي  متیقگرانو در مقايسه با تجهیزات دقیق و  اندبرده

گیري قطر مردمک چشم قیمت کمتري را دارد جهت اندازه

مه ابتدا ساختار سیستم است. در ادا شدهاستفادهانسان 

. گردديمي شده معرفي سازادهیپ برد کوتاهفتوگرامتري 

ي ریگاندازهجهت  بر روي عارضه چشم هايسازادهیپسپس 

توضیح  کمي مردمک دو چشم در شرايط نوري مختلف

 گیرند.ي و ارزيابي قرار ميموردبررسو نتايج  شدهداده

 هاروشمواد و  -2

 مردمک: دارد وجود مردمک يزآشکارسابراي  روش دو 

 با تیره مردمک درروش (.3شکلدرخشان ) مردمک و تیره

 تصوير در سیاه مردمک يک مکان تصوير پردازش از استفاده

 تیره ياقهوه عنبیه با که زماني اما؛ شوديم مشخص

 چراکه ودشيم مواجه مشکل با روش اين داريم، سروکار

. است کم خیلي سیاه مردمک و ياقهوه عنبیه بین تباين

 ايجاد براي قرمزمادون نور درخشان از مردمک درروش

 زماني درخشان مردمک. شوديم استفاده درخشان مردمک

 در مشخص موجطول يک در هاچشم که ديآيم وجود به

 نزديک قرمزمادون تابش تحت ،دوربین نوري محور طول

 مردمک ،نزديک قرمزمادون موجطول در .گیرندب قرار

 همان در را کنديم دريافت که قرمزمادون نور تمام تقريباً

 مردمک اثر ايجاد باعث و گردانديبرم دوربین به مسیر

 .عکاسي در چشم قرمزي اثر شبیه بسیار ،شوديم درخشان

 باعث برنگردد دوربین به مسیر همان در قرمزمادون نور اگر

 .شوديم تیره مردمک ادايج

 

 
 [72] اصول ايجاد مردمک درخشان و تیره -3شکل
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گیري ي، براي اندازهبعدسهي کمي ریگاندازهدر حالت  

قطر مردمک چشم انسان در شرايط نوري مختلف با روش 

ام بندي شده يک سیستم گ توانيم، برد کوتاهفتوگرامتري 

طراحي کرد. اين سیستم همانند هر  4شکل را مطابق 

مراحل کلي  ستيبايمديگر  برد کوتاهسیستم فتوگرامتري 

ي، سازآمادهکه شامل  برد کوتاهانجام يک پروژه فتوگرامتري 

ي، تعیین مختصات کنترل، طراحي شبکه، گذارنشانه

 گیرد.را دربر ب باشديمتصويربرداري و آنالیز و نمايش 

 بررسی اولیه و تعیین ملزومات انجام تحقیق -2-1

در مرحله اول ابتدا بايد شرايط خاص  4شکل مطابق

هاي خاص مربوط ي بررسي و پارامترریگمورداندازهعارضه 

 رقابلیغبه آن تعیین گردند. منظور از اين پارامترها شرايط 

ي هايطراحتغییري از پروژه است که بر آن اساس بايد 

( 3شکل )در مرحله ساختار فني سیستم  دنظرمور

مشخص گردند. سپس ساختار فني سیستم طراحي و 

 .گردديمي سازادهیپ
 لنز کرویمدوربین  8تجهیزات موردنیاز در اين پژوهش 

و کارت آن، منبع تغذيه برق، مانیتور و  DVR، قرمزمادون

که استقرار اجزاي  باشديم BNCفیش ارتباطي 

 .باشديم شينماقابل 5ستم فوق در شکل ي سیافزارسخت

 طراحی شبکه -2-2

طراحي شبکه با مفهوم تعیین تکلیف قیود، تجهیزات و 

شرايط مختلف اجزاء شبکه، يکي از مراحل مهم و کلیدي در 

. در اين استي فتوگرامتري برد کوتاه هاپروژهي همهانجام 

ي ي تصويربرداربردارلمیفي هاتیموقع ستيبايممرحله 

فاصله تا عارضه موردنظر، زاويه تصاوير با يکديگر و  ازنظر

تعیین شود. همچنین با توجه به شرايط  يبردارلمیفزمان 

تارگت هاي مناسب طراحي و فواصل  ستيبايمهر پروژه 

بین تارگت ها جهت حل مسئله مقیاس تعیین شوند. در 

ي از چشم فاصله ربرداريتصواين مورد مطالعاتي جهت 

باشد.  متريسانت 25تا  1 ستيبايمن تا چشم دوربی

و  موردنظرهمچنین با توجه به کوچک بودن ابعاد عارضه 

ي طراحي ریگاندازهاهمیت در دستیابي به حداکثر دقت 

اين  اتوکد انجام شد. افزارنرمتارگت ها توسط نويسنده در 

تارگت ها مختصات شیئي دارند و بدين ترتیب با مشخص 

 است. شدهحلمسئله مقیاس  هاآنین بودن فاصله ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پايش ي سیستم فتوگرامتري پیشنهادي براي سازادهیپروند  -4شکل

 کمي قطر مردمک چشم انسان

 تعیین دوربین تصویربرداری و تنظیمات آن -2-3

هاي بسیار کوچک ي، دوربینفنّاوراخیراً و با پیشرفت 

ي، احرفهاند که کاربردهاي ي وارد بازار شدهبردارلمیف

ها ي از اين دوربینادستهتجاري، صنعتي و ورزشي دارند. 

ي تازگبهشوند، نامیده مي Mini cameraکه اصطالحاً 

. مزيت اندداکردهیپي خاص کاربردهاطرفداران بسیاري در 

، کیفیت بسیار باال، ها در اندازه بسیار کوچکاين دوربین

قابلیت نصب و استفاده در شرايط مختلف و نهايتاً مقاومت 

در اين  .استها در برابر ضربه و تغییر ولتاژ و رطوبت آن

ي دقیق با ریگاندازهي و ربرداريتصو منظوربهپژوهش 

که حاوي منبع  هانیدوربي از اين انمونه اهداف پزشکي از

ي در تاريکي بردارلمیفلیت نزديک است و قاب قرمزمادون

 

 تعیین موقعیت هاي فیلم برداري )فاصله، زاويه، زمان( -

 طراحي و ساخت تارگت ها با توجه به شرايط پروژه -

 تعیین طولهاي مقیاس و موقعیت هاي بهینه -

 بر اساس شرايط پروژه  NIRربین تصوير برداري تعیین دو -

 بررسي اولیه و تعیین ملزومات و شرايط خاص پروژه

 پروژه طراحي شبکه بر اساس شرايط

از عارضه  يبردارلمیف

در تاريکي مطلق تحت 

 NIR نور

 ارزيابي نتايج

بهینه از  يهاميفراستخراج 
 فیلم

از مجموعه تصاوير  يبعدسه يسازمدل

منظم به  يبعدسههمگرا و تولید مدل 

 بافت و عکس نقشه

 

 عکس نقشه تشخیص مردمک در اعمال الگوريتم مناسب جهت -

 از مدل چشم انسان شدههیته

 قطر مردمک هر دو چشم يریگاندازه -

 محاسبه تفاوت قطر مردمک دو چشم -
 

 

 شناسايي مردمک چشم

بررسي تخصصي نتايج براي 

 در خصوص سالمت بیمار يریگمیتصم
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(. 5است )شکل شدهاستفاده)بدون نور مرئي( را دارد، 

، تصاوير 2در ابتداي بخش  شدهارائهمطابق توضیحات 

NIR .جهت آشکارسازي مردمک چشم مناسب هستند 

  
 در اين پروژه مورداستفادهي افزارسختسیستم  -5شکل 

از عارضه در تاریکی مطلق ی بردارلمیف -2-4

 NIRتحت نور 

 ستيبايمي بردارلمیفجهت آشکارسازي مردمک چشم 

در  ازآنجاکهانجام شود.  NIRدر تاريکي مطلق و در حضور نور 

تا مردمک چشم با توجه به  کنديمکمک  NIRنور حضور 

درخشان نمايش  کامالً سیاه يا  کامالً  NIRنور زاويه برخورد 

 ترآسانبراي مجزا کردن عنبیه و مردمک داده شود و کار 

بنابراين  استدر حال تغییر  دائمشود. قطر مردمک چشم 

جهت ثبات بیشتر اندازه قطر مردمک چشم نیاز به 

. استي ربرداريتصوي بیشتر از سازمدلي جهت بردارلمیف

 شوديمي انجام ربرداريتصوي با سرعتي بیشتر از بردارلمیف

از چشم انسان  ترعيسري هرچه ازسمدلجهت  حالنیدرع

. در اين راستا سیستم استبهتري  حلراهي بردارلمیف

دوربین میکرولنز  8پیشنهادي در اين پژوهش که متشکل از 

 طوربهدوربین در يک استقرار  8و  باشديم قرمزمادون

 است.  شدهاستفاده کننديمي بردارلمیفهمزمان از عارضه 

ی بهینه از فیلم و تعیین هامیفراستخراج  -2-5

 یریگاندازهفواصل 

ي از عارضه بردارلمیفتنها قابلیت  لنز کرویمي هانیدورب

ي بعدي نیاز هاپردازش؛ بنابراين جهت انجام رادارندموردنظر 

از  ستيبايم. به اين منظور استبه تصوير از عارضه موردنظر 

ر د ذکرشدهي مناسب که شرايط هاميفر شدهگرفتهفیلم 

تصاوير  نیچنهماستخراج شوند.  رادارندمرحله طراحي شبکه 

ي مردمک، هالبهقسمت  3 ستيبايماز چشم  شدهاستخراج

مشخص  طوربهي چشم را هامژهو  هاپلکي عنبیه و هالبه

حل  منظوربه شدهاستفادهمجزا کنند. فواصل بین تارگت هاي 

را که در  شدهاستفادهمسئله مقیاس فواصل بین تارگت هاي 

 .شوديمبه تصوير اعمال  اندشدهي ریگاندازه افزارنرم

ی از مجموعه تصاویر بعدسهی سازمدل -2-6

 نقشه-همگرا و تهیه عکس

با استخراج تصاوير همگراي بهینه از عارضه، در گام بعدي 

. ردیگيمي بر اساس اين تصاوير صورت بعدسهي سازمدل

خلي و خارجي اولیه براي توجیه دااول  براي اين کار گام

استخراج و تناظر يابي نقاط مرحله شامل  نيا. است تصاوير

با کمک . استکلیدي اولیه با ماهیت اطالعاتي باال از تصاوير 

اين نقاط اولیه يا نقاط بذر، ترفیع و تقاطع همزمان براي 

ي توجیه داخلي و پارامترهاو  شدهانجامتصاوير و مدل اولیه 

در گام بعدي با کمک نتايج . گردنديمعیین خارجي اولیه ت

از مرحله اول، تناظر يابي متراکم نقاط  آمدهدستبهمعادالت 

همزمان با . ردیگيممتراکم انجام  از تصاوير و ساخت ابر نقاط

توجیه داخلي و خارجي نیز  يپارامترها افزايش مشاهدات،

 يبندمثلثگام بعدي ساخت مش در قالب . ابندييمبهبود 

در گام نهايي . است هاآنبین ابر نقاط و ساخت سطح بین 

ي واقعي، بافت از تصاوير بر روي بعدسهبراي ايجاد مدل 

از عارضه،  دشدهیتول DSMبا داشتن . گردديمسطوح منطبق 

در  نقشه با ابعاد واقعي يکي از محصوالت مهم و هدف-عکس

 .گردديمکه تولید  استاين پژوهش پیشنهادي 

 ی قطر آنریگاندازهناسایی مردمک چشم و ش -2-7

در  ستيبايمي قطر مردمک چشم ابتدا ریگاندازهبراي 

ي اول چشم و مردمک چشم در تصوير عکس نقشه وهله

از چشم انسان  دشدهیتولي بعدسهاز مدل  شدههیته

شناسايي شود سپس مرکز مردمک چشم مشخص شود. با 

اندازه قطر  توانيمدر اختیار داشتن مرکز مردمک چشم 

مردمک چشم را در شرايط نوري مختلف تعیین کرد. در اين 

مردمک چشم در تصوير  پژوهش جهت شناسايي و تشخیص

 Based Segmentation Improvedاز الگوريتم ابتکاري 

MSER7 (ISB_MSER) ( که شامل ترکیب 1)شکل

و تولید تصوير جديد  HSVي تصوير در فضاي بندقطعه

                                                           
1 Maximally Stable Extremal Regions 

31



 

ا
دا

ن
ريا

کو
زو

آنی
ي 

مار
 بی

ص
خی

تش
ت 

جه
م 

چش
ک 

دم
مر

ر 
قط

ي 
یر

 گ
زه

 
و سپس از اين ترکیب عوارض  استي بندقطعهشامل نتايج  

 .شوديم، استفاده شونديمموضعي ناحیه مبنا استخراج 
جهت شناسايي نواحي شامل مردمک چشم فضاي 

. اين کار با آستانه يابي دستي شوديمبررسي  HSVرنگي 

  فضاي رنگي. شوديمروي مقادير گراديان تصوير انجام 

HSV ي اشیا هارنگي شناسايي مبتني بر رويکرد فازي برا

که شامل  شوديمي ریکارگبهي پیچیده هانهیزمدر پشت 

 .استي متفاوت هاييروشنا

که  شوديمهیستوگرام رنگ فازي به اين صورت بیان 

 Cرنگ  Iي اينکه براي پیکسل جابهرنگ،  nبا فرض وجود 

رنگ  nبه ازاي هر يک از  Iرا منتسب کرد، براي پیکسل 

و به اين صورت  شوديمموجود يک مقدار تعلق فازي داده 

 شودينمسخت و خشن برخورد  صورتبه هاکسلیپ بارنگ

[13] [14] [15]. 

 
 )ب(                                )الف(   

توسط  ي مردمک چشمریگاندازهشناسايي ب(  شيالف( نما -1لشک

 Improved segmentation based MSERنتايج الگويتم 

 نتایج -3

ي سیستم فتوگرامتري سازادهیپدر اين پژوهش براي 

ساله  52از چشم يک خانم  2در بخش  شدهيمعرف

در قالب يک  رمزقمادون لنز کرویمي هانیدورب لهیوسبه

ي شده است. سپس از فیلم بردارلمیفي همگرا شبکه

ي متناسب با شرايط طراحي شبکه هاميفر شدهگرفته

ي از تصاوير همگراي انمونه است. شدهاستخراجپروژه 

 لنز کرویماز اين فیلم که با دوربین  شدهاستخراج

 .شوديممشاهده  1شکل  است در شدهگرفته قرمزمادون

    
 از فیلم که با سنجنده شدهاستخراجهمگراي  نمونه تصاوير -1شکل 

NIR  انداخذشدهاز عارضه 

ي هانیدوربي پارامترهاي کالیبراسیون محاسبهبراي 

 صورتبه هانیدورب تکتککالیبراسیون براي  لنز کرویم

صورت گرفت. با توجه به  هانیدوربمجزا و مجموعه 

در پارامترهاي کالیبراسیون  لنز کرویمي هانیدوربهت شبا

ي تک هاحالتو ضرايب همبستگي مشابه پارامترها در 

يک مجموعه پارامتر  هانیدوربدوربین و مجموعه 

در نظر  لنز کرویمي هانیدوربکالیبراسیون براي مجموعه 

 است. شدهگرفته

در مرحله قبل مدل  شدهانتخاباز تصاوير بهینه 

 منظوربه شدهنییتعي از چشم انسان تهیه و فواصل عدبسه

. مدل (8شکل شود )يمحل مسئله مقیاس به شبکه معرفي 

ي از چشم انسان جهت تولید عکس نقشه و امکان بعدسه

 .شوديمي قطر مردمک چشم ايجاد ریگاندازهشناسايي و 

  
 NIRاده از تصاوير با استف دشدهیتولي بعدسهمدل  -8شکل

پس از تهیه مدل از چشم انسان از اين مدل خروجي 

 شدههیتهنقشه -. اين عکسشوديمنقشه گرفته -عکس

نسبت به صفحه مبناي اختیاري که منطبق بر دو مردمک 

 (.3شکل )است  شدههیته باشديمقائم  صورتبه

 
 شدهاستخراجنقشه -عکس -3شکل

بعدي با تعیین پارامترهاي مناسب براي  در گام

که الگوريتم استخراج عوارض موضعي  MSERالگوريتم 

براي استخراج مردمک چشم در اين  استي اهیناح

و به دنبال آن مرکز مردمک  شوديمپژوهش به کار گرفته 
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قطر  توانيم. سپس (.7شکل) شوديمنیز مشخص 

 ي کرد.ریگاندازهمردمک چشم را 

   
 

   
 MSERشناسايي مردمک چشم با استفاده از الگوريتم  -.7شکل

 و بحث هاافتهی -4

جهت ارزيابي پژوهش جاري تفاوت قطر مردمک دو 

حالت  4. اين شوديمحالت مختلف مقايسه  4چشم در 

تعیین تفاوت قطر مردمک دو چشم با کمک  -7شامل 

تعیین  -2در تاريکي مطلق  قرمزمادون لنز کرویمدوربین 

 لنز کرویممردمک دو چشم با کمک دوربین  تفاوت قطر

تعیین تفاوت قطر  -3در تاريکي با نور اندک  قرمزمادون

در تاريکي  ماکرو لنزمردمک دو چشم با کمک دوربین 

تعیین تفاوت  -4 قرمزمادون LEDروشنايي کم همراه با 

 .استقطر مردمک دو چشم به روش پزشکي 

 8تا  5/7طر مردمک چشم در شرايط نوري مختلف بین ق

از  شدهانجامي هايریگاندازهاست.  رییتغقابل متريلیم

نمايش  2مردمک چشم در اين پژوهش که در جدول

است در اين محدوده قرار دارد و تفاوت قطر مردمک  شدهداده

 .است متريلیم 01.و راست کمتر از حد مجاز  چپچشم

در  MSER دو چشم توسط الگوريتم قطر مردمک هر

حالت باند آبي، قرمز، سبز و در حالت تصوير خاکستري  4

طبق نتايج جدول . محاسبه شد هاآني و تفاوت ریگاندازه

در حالت تصوير خاکستري کمترين اختالف بین  3

 3MSERمردمک دو چشم وجود دارد. در جدول

Threshold Delta 7دتاندازه گام بین سطوح آستانه ش 

 قرار دارد. [0,100) که مقدار عددي آن در محدوده است

 

 

 

                                                           
1 Step size between intensity threshold levels 

 اندازه قطر مردمک چشم در شرايط مختلف محیطي و دستگاهي -2جدول

 مورداستفادهروش 

قطر مردمک 

 چپچشم

 (متريلیم)

قطر مردمک 

 چشم راست

 (متريلیم)

تفاوت قطر 

مردمک دو 

 چشم

 (متريلیم)

ي کيدر تار لنز کرویمدوربین 

 مطلق
10735 10374 .0773 

 0.313. 401837 405378 در نور کم لنز کرویمدوربین 

 07443. 504715 502171 کم در نور ماکرو لنزدوربین 

 ييروشناروش پزشکي در 

با دستگاه  (2فتوپیک)

Pentacam ( 72شکل) 

4047 4074 .021 

 يکيتارروش پزشکي در 

با دستگاه  (3اسکوتوپیک)

Pentacam ( 73شکل) 

4027 407. .077 

کم روش پزشکي در نور 

با دستگاه ( 4مزوپیک)

Pentacam ( 74شکل) 

4032 407. .022 

روش پزشکي در روشنايي 

 OPD5 )فتوپیک( با دستگاه

 (75شکل )

4013 4037 .032 

روش پزشکي در نور کم 

 OPD)مزوپیک( با دستگاه 

 (75شکل )

1033 5038 .035 

 

ر باندهاي مختلف توسط مقايسه قطر مردمک چشم د -3جدول

 در تاريکي مطلق لنز کرویمبراي دوربین  MSERالگوريتم 

باند 

 مورداستفاده

MSER 

Region Area 

Range 

MSER 

Threshold 

Delta 

قطر 

مردمک 

چشم 

 راست

قطر 

مردمک 

 چپچشم

تفاوت 

قطر 

مردمک 

 دو چشم

 0773. 10374 10735 0.5. [7000 700] پانکروماتیک

R [700 7000] .0.5 104233 10258 .07173 

G [700 7000] .0.5 104125 1075.1 .03278 

B [700 7000] .0.5 104315 1071.2 .03313 

 قرمزمادون لنز کرویمجهت ارزيابي نتايج حاصله از دوربین 
ي ماکرو ربرداريتصوي قطر مردمک چشم از ریگاندازهدر 

نوعي  ي ماکروربرداريتصو. عکاسي ماکرو يا شوديماستفاده 
هاي کوچک از سوژه طورمعمولبهعکاسي از نماي نزديک، 

 يبردارعکساست که در اين پژوهش با استفاده از دوربین 
Fujifilm 35کانوني  بافاصلهاز چشم انسان  (77)شکل 

                                                           
2 Photopic 

3 Scotopic 
4 Mesopic 

5 Optical Path Difference 
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ي چشم انسان با بعدسهي شده و مدل بردارعکس متريلیم 

 کمک تصاوير اين دوربین در زواياي مختلف تشکیل شد.

 
 ي ماکروربرداريتصودوربین مورداستفاده جهت  -77شکل

ي فتوگرامتري با هاروشروش ديگر ارزيابي بررسي 
. به اين منظور فرد استدر پزشکي  مورداستفادهي هاروش

ي مراجعه نموده و قطر مردمک پزشکچشمنمونه به مرکز 
ي ریگازهاندو راست با تجهیزات پزشکي مختلف  چپچشم

و  چپچشمي شامل تعیین قطر مردمک ریگاندازهشد. اين 
راست در سه موقعیت روشنايي مختلف با دستگاه پنتاکم و 

OPD  سالومه بخشي در مرکز  سرکار خانمبا همکاري
 2است که نتايج آن در جدول  شدهانجام ي نورپزشکچشم

 تصاوير دستگاه پنتاکم از چشم انسان بر اساسآمده است. 
اين دستگاه در حالت اسکوتوپیک دقت باالتري دارد که اين 

. است مشاهدهقابل 74و  73،72ي هاشکلي در خوببه مسئله
در صورت دقت مناسب و  QSدر تصاوير فوق در قسمت 

در غیر اين صورت  شوديمنوشته  "OK"شرايط نوري عبارت 
در حالت فتوپیک که پنتاکم  شوديمنوشته  "Seg"عبارت 

اسکوتوپیک که  و در حالت "Seg"مناسبي ندارد عبارت  دقت
 است. شدهنوشته "OK"عبارت  استبهترين حالت پنتاکم 

 
 )الف(

 
 )ب(

چشم راست دستگاه پنتاکم در حالت فتوپیک  ري( تصوالف -72شکل
 دستگاه پنتاکم در حالت فتوپیک چپچشمب( تصوير 

 
 )الف(

 
 )ب(

چشم راست دستگاه پنتاکم در حالت  ري( تصوالف -73شکل

 دستگاه پنتاکم در حالت اسکوتوپیک چپچشماسکوتوپیک ب( تصوير 

 
 )الف(

 
 )ب(

چشم راست دستگاه پنتاکم در حالت مزوپیک  ري( تصاوالف -74شکل

 وپیکدستگاه پنتاکم در حالت مز چپچشمب( تصاوير 
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 )الف(

 
 )ب(

 OPDدستگاه  چپچشمالف( تصاوير -75شکل 

 OPDب( تصاوير چشم راست دستگاه 

OPD  ،دستگاهي است که مجهز به توپوگرافي قرنیه

است و همه  3و پوپیلومتري 2، اتورفرکتومتري7ابرومتري

 .اندآمدهاين عملکردها در يک دستگاه در کنار هم 

تشخیص   آنیزوکوريا بیماري ارزيابي در مهم مرحله

 (. 71شکل ) باشديمشدت اين بیماري در نور کم و نور زياد 

                                                           
1 Aberrometry 
2 Auto refractometry 

3 Pupillometry 

 باشد، ترشیب تاريکي در هامردمک اندازه تقارن عدم اگر

 و است مردمک گشادکننده يهاچهیماه آسیب دهندهنشان

 اندازه که است سمتي در سمپاتیکي ضايعات کننده مطرح

 روشنايي در تقارن عدم اگر و است ترککوچ مردمک

 و است عنبیه اسفنکتر آسیب دهندهنشان شود، ترشیب

 اندازه که است سمتي در پاراسمپاتیک آسیب کننده مطرح

 غیرطبیعي پاسخ بايد اول مورد در .است تربزرگ مردمک

به همین دلیل در  .يریقرارگ مدنظر نیز نور به مردمک

مختلف قطر مردمک چشم  پژوهش فوق در شرايط نوري

 .ي شدریگاندازه

 
 [1]  رفتار بیماري آنیزوکوريا در شرايط نوري مختلف -71شکل

گیري قطر مردمک در شرايط نوري  اندازهبهبا توجه 

مختلف در تمامي شرايط اندازه مردمک در بازه استاندارد 

قرار دارد همچنین  متريلیم 8تا  2مردمک بین اندازه قطر 

 است متريلیم 01.اختالف اندازه دو مردمک کمتر از 

است  گرفتهانجامبنابراين فردي که مشاهدات روي آن 

و دچار بیماري آنیزوکوريا يا ناهمساني  باشنديمسالم 

 .باشندينممردمک دو چشم 

به دلیل دقت باالي دستگاه پنتاکم در حالت 

کوتوپیک جهت مقايسه دقت روش پیشنهادي اس

 هاروشي قطر مردمک چشم با ریگاندازهفتوگرامتري براي 

و تجهیزات پزشکي در بررسي همسان بودن يا نبودن 

و راست و تشخیص بیماري آنیزوکوريا،  چپچشممردمک 

 درروشو راست  چپچشماختالف بین تفاوت قطر مردمک 

و راست  چپچشمردمک هاي فتوگرامتري با تفاوت قطر م

ي با دستگاه پنتاکم در حالت اسکوتوپیک ریگاندازه لهیوسبه

در  لنز کرویماختالف دوربین  4طبق جدول . محاسبه شد

که اين موضوع  استتاريکي با دستگاه پنتاکم حداقل 

نتیجه ايجاد مردمک درخشان و عاري از نويز باشد  توانديم

ي با بردارلمیفنسبت به ي ماکرو ربرداريتصوو اختالف روش 

 دهندهنشانکه اين امر  است قرمزمادون لنز کرویمدوربین 

در  آني صورتبهي بردارلمیفبا  لنز کرویمنقطه قوت دوربین 

 .استي اندازه مردمک چشم الحظهاثر تغییرات 
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و  چپچشممقايسه دقت تفاوت اندازه قطر مردمک  -4جدول 

 ي پزشکيهاروش پیشنهادي فتوگرامتري با روشراست

 مورداستفادهروش 

تفاوت قطر مردمک 

 دو چشم

 (متريلیم)

تفاوت قطر مردمک 

دستگاه چشم با روش 

پنتاکم در حالت 

اسکوتوپیک 

 (متريلیم)

 لنز کرویمدوربین 

 ي مطلقکيدر تار
.0773 .0..3 

 لنز کرویمدوربین 

 در نور کم
.0.313 .0.721 

 ماکرو لنزدوربین 

 کم در نور
.07443 .0.343 

 یریگجهینت -5

ي کمي قطر مردمک ریگاندازهدر اين پژوهش جهت 

معرفي  برد کوتاهچشم انسان، يک سیستم فتوگرامتري 

گرديد. با توجه به سیاه شدن يا درخشان شدن کامل 

يک روش  قرمزمادونمردمک چشم در حضور اشعه 

ي سازمدلي قطر مردمک چشم مبتني بر ریگاندازه

و اندازه قطر مردمک ي گرديد سازادهیپو  طراحي هاچشم

، به است نهيهزکمهر دو چشم به اين روش که روشي 

دقت  دهندهنشان هايسازادهیپ. همچنین نتايج دست آمد

از آن و  شدههیتهنقشه -ي و عکسبعدسهباالي مدل 

ي قطر مردمک هر دو چشم با دقتي برابر مقیاس ریگاندازه

دستگاه پنتاکم دقت بااليي پزشکي  درروش. استشبکه 

ارائه داده  متريلیم 077.دارد و تفاوت مردمک دو چشم را 

پیشنهادي پژوهش حاضر تفاوت مردمک  درروشاست و 

 لنز کرویمدوربین  لهیوسبهدو چشم در تاريکي مطلق 

 7443 ماکرو لنزدوربین  لهیوسبهو  متريلیم 0773.

ينکه فرد سالم تفاوت است. با توجه به ا شدهارائه  متريلیم

و در اين  است متريلیم 01.مردمک دو چشم آن کمتر از 

 .035.تا  0.313.به تفاوت پژوهش روش پیشنهادي 

جهت  توانديمنتايج اين پژوهش رسید بنابراين  متريلیم

تشخیص بیماري آنیزوکوريا از طريق تفاوت اندازه قطر 

 هاي پزشکي درروشمردمک دو چشم استفاده شود. 

 لهیوسبهي ریگاندازهجهت تشخیص بیماري آنیزوکوريا 

که روشي  شوديمي انجام پزشکچشمخط کش مدرج 

ي قطر مردمک چشم با ریگاندازهاز طرفي  ستیندقیق 

هزينه بااليي  OPDي پنتاکم و ربرداريتصوي هادستگاه

هزار تومان( را براي بیمار در بردارد  .73)براي هر دستگاه 

 صورتبهمردمک هر چشم را  هادستگاهن ضمن اينکه اي

ي آني از ریگاندازهو توانايي  کننديمي ریگاندازهجداگانه 

و در شرايط نوري  باشندينمهر دو مردمک چشم را دارا 

راهکار براي  عنوانبهمختلف دقت يکساني ندارند. 

که يک سیستم  گردديمي آينده پیشنهاد هاپژوهش

ي قطر مردمک در زنان و ریگاندازهفتوگرامتري جهت 

مردان توسعه داده شود زيرا طبق تحقیقات پزشکي قطر 

 .[1]استمردمک چشم در مردان کمتر از زنان 

 سپاسگزاری

ي مردمک چشم به روش پزشکي در مرکز ریگاندازه

ي نور واقع در بلوار اسفندياري شهر تهران پزشکچشم

. در اين زمینه از همکاري سرکار خانم است شدهانجام

 . گردديمسالومه بخشي و سرکار خانم علیاني سپاسگزاري 

 مراجع

[1] Focalpoint, Clinical Modules for Ophthalmologists,”Anisocoria”,March 2013. 

[2] Z.Zhu,Q.Ji,K.Fujimura,"Combining Kalman Filtering and Mean Shift for Real Time Eye Tracking Under Active 
IR Illumination ”,IEEE ,pp. 1051-4651/02, 2002 . 

[3] S.Panev,O.Bombarov,S.Sokolov,"IR Based Pupil Tracking Using Particle Filtering ”,International Scientific 
Conference Computer Science ,2008. 

[4] C.Jian-nan,Z.Chauang,Q.Yan-jun,L.Ying,Y.Li,"pupil Tracking Method Based on Particle Filtering in Gaze 
Tracking System ”,International Journal of the Physical Sciences ,pp. Vol. 6(5), pp. 1233-1243, 2011 . 

[5] A.Liaghatdar,K.Kangarloo,F.Farokhi,"Pupil Localizing in Video images the First Step Toward Eye Monitoring ”,
International Conference on Multimedia Technology (ICMT) ,pp. pp: 3163-3166, 2011 . 

[6] H.Hashemi,M.KhabazKhoob,M.H.Emamian,M.Shariati,A.Fotouhi,"Distribution of Pupil Diameter and Their 
Related Factors in 40-64 Years Old Population of Shahroud ”,SID,2014. 

36



  
لم

 ع
يه

شر
ن

 -ي
ي 

يج
رو

ت
دس

هن
م

 ي
شه

نق
ي

دار
بر

 و 
ت

العا
اط

 
کان

م
 ي

ره 
ما

 ش
م،

 نه
ره

دو
 ،

3
اه 

ر م
يو

هر
 ش

،
73

31
  

 

 

س
ا

 

[7] Bradley JC,Anderson JE,Xu KT,Brown SM,"Comparison of Colvard pupillometer and infrared digital 
photography for measurement of the dark adapted pupil diameter ”,Cataract Refract Surg ,pp. 31(11): 2129-
2132, 2005 . 

[8] Spadea L,Giammaria D,Ferrante R,Balestrazzi E,"Pre-excimer laser and post-excimer laser refractive 
surgery measurements of scotopic pupil diameter using 2 pupillometers ”,Ophthalmology ,pp. 112(6): 1003-
1008, 2005 . 

[9] Kohnen T,Terzi E,Kasper T,Kohnen EM,et al,"Correlation of infrared pupillometers and CCD camera imaging 
from aberrometry and videokeratography for determining scotopic pupil size ”,J Cataract Refract Surg ,pp. 
30(10): 2116-2123, 2004. 

[10] Michel AW,Kronberg BP,Narvaez J,Zimmerman G,"Comparison of 2 multiple-measurement infrared 
pupillometers to determine scotopic pupil diameter ”,J Cataract Refract Surg ,pp. 32(11): 1926-1931, 2006. 

[11] Hsieh YT,Hu FR,"The correlation of pupil size measured by Colvard pupillometer and Orbscan II ”,J Refract 
Surg ,pp. 23(8):789-795, 2007. 

[12] Ari, Yilmaz Durna and Fikret,"Design of a Binocular Pupil and Gaze Point Detection System Utilizing High 
Definition Images ”,applied sciences  ,11 May 2017. 

[13] Teng, S.W., G. Lu,"Image indexing and retrieval based on vector quantization ”,The Journal of the Pattern 
Recognition ,pp. Vol.40, No.11, pp. 3299-3316, 2007. 

[14] Nascimento, M.A., Tousidou, E.,Chitkara, V., Manolopoulos, Y.,"image indexing and retrieval using signature 
trees ”,Journal of Data   & Knowledge Engineering archive ,pp. Vol.4, No.1, pp. 57-77, October 2002. 

[15] Schleuter, M.G,"Asparagos96 and the Traveling Salesman Problem ”,Proceedings of the IEEE International 
Conference on Evolutionary Computation ,pp .pp. 171-174, April 1997. 

 

 

 
 

37




