
 

Metody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

-  teoria oszczędnego próbkowania 
(CS - Compressive/compressed sensing/sampling)

Motywacja:

The goal of image compression is to represent the digital model 
of an object as compactly as possible. One can regard the 
possibility of digital compression as a failure of sensor 
design. If it is possible to compress measured data, one 
might argue that too many measurements were taken.
David Brady

Oszczędne próbkowanie:
Jeśli nie zależy nam na redundancji w pomiarze i jeśli mierzony 
sygnał jest kompresowalny (istnieje dla sygnału reprezentacja 
rzadka), można myśleć o uproszczeniu układu pomiarowego i 
zmniejszeniu liczby mierzonych danych.
W optyce, takie postępowanie pozwala często bardzo uprościć 
układ detektora/kamery. Sygnał wymaga następnie rekonstrukcji 
cyfrowej.



 

Idea detekcji punktowej obrazu (single-pixel 
detectors)

A New Compressive Imaging Camera 
Architecture using Optical-Domain 
Compression, D. Takhar et al., Proc. 
IS&T/SPIE Computational Imaging IV, 2006



 

Computational ghost imaging

Y. Bromberg et al, Ghost imaging with a single detector, Phys. Rev A 79, 053840, 2009

We experimentally demonstrate pseudothermal ghost imaging and ghost diffraction using only a single detector. We achieve this by 
replacing the high-resolution detector of the reference beam with a computation of the propagating field, following a recent proposal 
by Shapiro  Phys. Rev. A 78, 06180 200  Since only a single detector is used, this provides experimental evidence that   22RR  2 8R
pseudothermal ghost imaging does not rely on nonlocal quantum correlations. In addition, we show the depth-resolving 
capability of this ghost imaging technique.



 
http://www.technologyreview.com/view/515651/bell-labs-invents-lensless-camera/ 

Przykład: kolorowa kamera o “nieograniczonej” głębi 
ostrości, bez obiektywu i bez macierzy detektorów 
(wykorzystany jest pojedynczy detektor, modulator 
przestrzenny i filtry dla barw podstawowych; można 
łatwo zmienić zakres widmowy np. do zakresu THz)



 

Konstrukcja kamery na 
podczerwień

R. M. Willett et al, Compressed sensing for practical optical imaging systems: a tutorial, 
  Opt. Eng. 50, 072601, 2011

(Focal plane array)

http://www.technologyreview.com/view/515651/bell-labs-invents-lensless-camera/


 Science 340, 844 (2013);
 DOI: 10.1126/science.1234454

Przykład: obrazowanie 3D z 4 
detektorami punktowymi



Welsh et al, “Fast full-color computational imaging with single-pixel detectors”
 Opt. Express 21, 2013, DOI:10.1364/OE.21.023068



Zhao et al, Ghost imaging lidar via 
sparsity constraints, Appl. Phys. Lett. 
101,141123 (2012); doi: 10.1063/1.4757874



http://arxiv.org/pdf/1301.5767v1.pdf

Three-dimensional ghost imaging 
ladar, Gong et al. 2013

Ladar- radar laserowy



Super-resolution and reconstruction of sparse sub-wavelength images, 
Gazit et al.,  Opt. Express 2009

Nadrozdzielczość + pomiar informacji fazowej

http://arxiv.org/pdf/1301.5767v1.pdf


Compressive fluorescence microscopy for 
biological and hyperspectral imaging,
V. Studera, PNAS 2012, 
doi:10.1073/pnas.1119511109
 

Mikroskopia fluorescencyjna



Obrazowanie polarymeryczne
Dongfeng  Shi, Shunxing Hu, and Yingjian Wan, Polarimetric ghost imaging, Opt. Lett 39, 1231, 2014



Terahertz imaging with compressed sensing 
Chan et al, Opt. Lett,33,974, 2008



Texas Instruments DLP 4500
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011d/dlpu011d.pd
f





Idea działania CS - pomiar

R. G. Baraniuk, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 118, JULY 2007
J. Romberg, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 14, MARCH 2008

 

Kompresowalność sygnału x:

Mierzony kompresowalny 
sygnał x

Pomiar y

Oszczędny pomiar sygnału kompresowalnego:

Macierz pomiaru Φ



Idea działania CS - niekoherencja

Definicja koherencji pomiędzy bazami:

Oszacowanie dolne liczby pomiarów:

E. Candez, M. Wakin, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 118, March 2008

http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011d/dlpu011d.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/dlpu011d/dlpu011d.pdf


Idea działania CS - niekoherencja

Przykład macierzy pomiaru Φ:
- można wybrać zbiór realizacji 
szumu białego o zerowej średniej i 
wariancji 1/N

R. G. Baraniuk, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 118, JULY 2007
J. Romberg, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 14, MARCH 2008

 



Idea działania CS - rekonstrukcja

R. G. Baraniuk, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 118, JULY 2007
J. Romberg, IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE, 14, MARCH 2008

 

Rekonstrukcja poprzez rozwiązanie problemu 
optymalizacji w sensie normy l1 preferuje wektory 
rzadkie. Jeśli dokładne rozwiązanie jest rzadkie, 
może zostać znalezione, pomimo iż problem 
odwrotny nie był dobrze zdefiniowany.



Applied Optics, 2016

Definicja macierzy szumkowych (discrete noiselets)



D. Pastor-calle, A. Pastuszczak, M. Mikołajczyk, 
R. Kotyński, Compressive phase-only filtering at 
extreme compression rates, Opt. Commun. 2017



K. Czajkowski, A. Pastuszczak. R. Kotyński, 2018, Single-pixel imaging with Morlet wavelet correlated 
random patterns, Scientific Reports 8,. art. 466, https://www.nature.com/articles/s41598-017-18968-6

Proponujemy nowy rodzaj funkcji próbkujących uzyskiwanych jako splot falek 
Morleta z szumem białym



K. Czajkowski, A. Pastuszczak. R. Kotyński, 2018, Single-pixel imaging with Morlet wavelet correlated 
random patterns, Scientific Reports 8,. art. 466, https://www.nature.com/articles/s41598-017-18968-6

Proponujemy nowy rodzaj funkcji próbkujących uzyskiwanych jako splot falek 
Morleta z szumem białym



K. Czajkowski, A. Pastuszczak. R. Kotyński, 2018, Real-time single-pixel video imaging with Fourier domain 
regularization, Optics Express (w recenzji),  https://arxiv.org/abs/1804.10008, 

Proponujemy nowy, liniowy, bardzo szybki algorytm rekonstrukcji obrazu i 
demonstrujemy jego działanie w czasie rzeczywistym (11Hz, dla obrazów 256x256)

https://www.dropbox.com/sh/5gl9ycrb82yle82/AAAsC0ocKGTxY6jnUwDDzV8Ra?dl=0



"Nadrozdzielczość ukryta w polu dalekim i 
przekształcenia przestrzenno-widmowe", projekt NCN 

Opus 14, 1.1mln zł, 2 lata
Poszukuję doktoranta (stypendium 4.5tys zł/mies.)

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/20
17-09-15/streszczenia/392818-pl.pdf



https://www.nature.com/articles/s41598-017-18968-6


https://www.nature.com/articles/s41598-017-18968-6


http://users.ece.gatech.edu/~justin/l1magic/

https://www.dropbox.com/sh/5gl9ycrb82yle82/AAAsC0ocKGTxY6jnUwDDzV8Ra?dl=0


L1-magic toolbox

Przykład rozwiązywanego zagadnienia optymalizacji:

Tej postaci jest zagadnienie rekonstrukcji sygnału s:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/392818-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/392818-pl.pdf


http://users.ece.gatech.edu/justin/l1magic/downloads/l1magic.pdf
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