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ا کرده اند امروزه صفحه نمایش های بزرگ مانند ویدیوپروژکتورها و صفحه نمایش های لمسی گسترش زیادی پید

.به نحوی که امروزه در محل کا ر یا محل زندگی ما وجود دارند

ز به یک سیستم لذا تعامل با چنین صفحه نمایش هایی بسیار مهم است ، بنابراین برای کنترل این نمایشگر ها نیا

.ساده و ارزان و انعطاف پذیر داریم که عملکرد کاربر را باال ببرد

رل خوبی بهه صفه نمایش های لمسی قابلیت کنت: حال در اینجا به مقایسه دو صفحه نمایش میپردازیم

ههد امها کاربر میدهد و کاربر می تواند با لمس کردن صفحه نمایش اعمال خود را به نمایشگر فرمهان د

.این نمایشگرها بسیار پرهزینه است

ب و راه ویدیو پروژکتورها که یک نمونه صفحه نمایش بزرگ است که امروزه به دلیهل سههولت در ن ه

ه نمهایش هها اندازی و قابلیت جابجایی و تغییر اندازه پرکاربرد شده است یکی دیگر از ویژگی این صهف

.مقرون به صرفه بودن آن است
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محدود اما این دستگا ها که نام برده شد معایبی دارد از قبیل دایره عماکرد کاربر را

.یاز دارندمیکند و هزینه را باال می برد و همچنین به یک سطح افقی برای استفاده ن

. یست بنابراین برای استفاده ازیک سیستم جایگزین خوب و مناسب دور از ذهن ن

.یکی از این سیستم ها اشاره گرهای لیزری می باشد

WHIDامروزه به منظور کنترل چنین نمایشگرهایی از موس و کیبورد و یا سیستم های 
.استفاده می کنند

ر گرفته در دستگاهایی هستند که کنترل از راه دور را با دست انجام میدهند که از کلمات زی
:شده است

Wireless Handheld Input Devices
:این دستگاه ها عبارتند از

ا های جوی استیک های کنترلی که از راه دور با انگشت شست کنترل می شوند و دستگ
تشخیص گفتار و تشخیص حالت
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د را در یک کنفرانس علمی شما قرار است تحقیقات خود را ارائه دهید، زمانی کهه مقالهه خهو

ورد ارائه میدهید برای اشاره کردن به یک عنوان در داخل مقاله بایهد آن را بها مهوس یها کیبه

...برجسته کنید و همچنین برای رفتن به اسالید های بعدی

وانیهد حال اگر از اشاره گرهای لیزری استفاده کنیم با در دست داشتن یکه لیهزر شهما مهی ت

مان شهما بدون رفتن به پشت کامپیوتر و زدن دکمه لیزر را در مکان مشخ ی قرار داده تا فر

د کهه در اجرا شود این کار با استفاده از سیستم تشخیص مرکز نقطه لیهزر صهورت مهی گیهر

ادامه عملکرد آن می پردازیم

و پروژکتور سیستم اشاره گرهای لیزری در واقع سیستمی است که بر روی نمایشگرهای ویدی

.امروزه باشدWHIDقرار می گیرد که می تواند جایگزین خوبی برای کنترل کننده های 

.عالوه بر این سیستم ها انعطاف پذیری کاربر را باال می برد
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تشخیص نقطه لیزر-1

.تهیه یک نقشه از ت ویری که با دوربین گرفته شده است-2

تحلیل با استفاده از یک تکنیک مناسب-3

قابلیت اطمینان-1

دقت –2

تاخیر زمانی–3
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رتشخیص مرکز نقطه لیز

تهیه ت ویر

باینری سازی ت ویر

تقسیم بندی ت ویر

مدیریت حباب

خطا اگر حبابی وجود نداشته باشد یک کد
ایجاد می کند

ه اگر فقط یک حباب وجود داشته باشد ب
مرحله بعد می رود

اگر چندین حباب وجود 
داشته باشد

ا حباب ها را دسته بندی کرده ت
در نهایت به صورت محلی و 
گروهی بررسی گرددند

اگر حبابا های بیشمار وجود 
یر داشته باشد و در سراسر ت و
ا پخش شده باشند یک کد خط

.ارسال می شود

محاسبه مرکز نقطه لیزر
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:الگوریتم آستانه شدت نور

قسیم می در این نوع الگوریتم ابتدا ت ویر گرفته شده را به چندین قسمت ت

یم، کنند سپس به صورت منطقه ای شدت نور هر قسمت را بررسی می کن

قسمت هایی که شدت نور در آن ها بیشتر از سایر بخش ها می باشد 

ل برچشب گذاری کرده و  در ادامه با بررسی هر قسمت شدت نور هر پیکس

طالح را مشخص نموده و پیکسل هایی که در یک منطقه قرار دارند که به اص

ایی می به آن حباب گفته می شود شناسایی کرده و در نهایت به پیکسل ه

موعه این رسیم که شدت نور آن ها بیشتر از سایر نقاط می باشد بنابراین مج

.پیکسل ها نقطه لیزر ما را تشکیل می دهند
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آن را توسط معادله زیر به (x,y)در نهایت وقتی یک تک حباب شناسایی شد مخت ات 

:دست می آید

𝑥, 𝑦 =
 𝑖=1
𝑛 𝑥𝑖
𝑛

,
 𝑖=1
𝑛 𝑦𝑖

𝑛

.مخت ات هر پیکسل استyiو xiتعداد پیکسل موجود در حباب و nکه در آن 

ان مبنا همچنین برای باال بردن دقت سیستم مخت ات مرکز صفحه محاسبه شده و به عنو

.در نظر میگیریم
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و یک 480*640فریم بر ثانیه و رزولوشن 60یک دوربین سریع با توانایی ت ویر برداری 

و یک سیستم برای پردازش ، این سیستم هم یه XGA (1024*768)ویدیو پروژکتور 

.صورت جلو و عقب قابل اجرا است 

:  مطابق ت ویر زیر
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ن سیستم ابتدا دوربین را پیکر بندی می کنیم از لحاظ کنتراست و نور زمینه، در نهایت ای

لوکس تست شده500در یک اتاق بدون نور خورشید و دارای شرایط نوری 
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:این سیستم با دو طول موج مختلف آزمایش شده است

نانومتر 680لیزر مرئی قرمز با طول موج 

نانو متر820لیزر نامرئی مادون قرمز با طول موج 

یر زمانی همانطور که قبال ذکر شد معیار چنین سیستم هایی، قابلیت اطمینان ، دقت ، تاخ

:است که طبق جدول زیر برای هر دو لیزر به دست آمده است 

100%Reliability

3 screen pixel (worst case)Accuracy

44/ 64 / 56 ms (min/max/average)Latency
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ان صفحه نمایش به طور کامل با همان فوکس قبل قابل مشاهده باشهد در داخهل میهد–1

.دید دوربین

هیچ حرکتی بین دوربین و صفحه نمایش رخ نداده باشد–2

.نقطه لیزر از هر چیز دیگری داخل میدان دید دوربین باید روشن تر باشد-3

ه نهرخ روشی که ارائه شد یکی از سریع ترین روش های تشخیص مرکز نقطه لیهزر اسهت که

.هرتز بر ثانیه می باشد60نمونه برداریش 

ریع همچنین با یک دوربین سریع تر می توان تاخیر زمانی را کاهش داد و امکان حرکهت سه

12.روی صفحه نمایش را امکان پذیر کرد
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ییتشخص مرکز نقطه لیزر با استفاده از سنسور آرایه ا

پس در این سنسور ابتدا یک پرتو لیزر بهه یهک مهانع برخهورد کهرده و سه
از نهوع بازتابش آن از طریق یک لنز به سنسور می رسد این سنسور چهون

ه ارایه ای می باشد دارای چندین سلول تشخیص هسهت کهه بها توجهه به
یهزر جهت دریافت و همچنین زاویه دریافت نور لیزر می توان مرکز نقطه ل

16را تشخیص دهد



ییتشخص مرکز نقطه لیزر با استفاده از سنسور آرایه ا

بلوک دیاگرام سنسور آرایه ای
آشکار ساز آرایه ای–1
جیتالتعیین وضعیت سیگنال دریافتی از آشکار ساز و مبدل آنالوگ به دی-2
بررسی بیت های دریافتی-3
17واحد کنترل -4



RGBتشخص مرکز نقطه لیزر با الگوریتم 

RGBدر این الگرویتم ابتدا یک ت ویر 

ا گرفته م شود سپس شدت نهور قرمهز ر

در ت ویر مشهخص کهرده و محهدوده را 

ه برچسب گذاری کرده سپس محلهی که

درصههد قرمههزی نههور آن بیشههتر اسههت را 

شناسایی کهرده و در ادامهه بها برسسهی

.پیکسل ها به نقطه لیزر می رسد

در ت ههویر روبههه رو بلههور دیههاگرام ایههن

.روش آورده شده است
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RGBتشخص مرکز نقطه لیزر با الگوریتم 
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یزراز دیگر کاربرد های تشخیص نقطه ل
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ازی مهی یکی دیگر از کاربرد های تشخیص نقطه لیزر در تمهرین تیرانهد
.باشد

اربر بدین صورت که لیزر روی یک اسلحه قرار می گیرد، بعهد از آنکهه که
ت هدف گیری خود را انجام داد با فشار دادن ماشه یه پرتو لیزر بهه سهم

.سیبل ارسال می شود
ه لیهزر در این مرحله یک دوربین یک عکس از سیبل گرفته و نقطه ای ک

.در آن قرار دارد را مشخص می کند
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