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تداخلسنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف
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(دريافت مقاله 1411/12/21 :؛ دريافت نسخة نهايی)1411/14/11 :

چكیده
در اين مقاله نشان میدهيم که از يك گوة شفاف يا تيغة تخت گوهدار میتوان به جای يك تداخلسنج با کاربردهای متعدد استفاده کرد .با استفاده
از اين تداخلسنج میتوان توزيع فاز را بر روی فريزهای تداخلی تحرير (مدوله) کرد و با استفاده از آن ،به طور کمی ،موازی بودن باريکة نوری و
ابيراهی جبهة موج را اندازه گرفت .همچنين برای تعيين شکل خط طيفی در گسترة وسيع ،اندازهگيری طول موج و ضرري شکسرت جامردا و
مايعا میتوان از اين تداخلسنج استفاده کرد .بهعالوه با اين وسيله میتوان باريکههای مناس نور برای انجام تمام نگاری (هولوگرافی) و مطالعة
اجسام فازی و ساخت توریهای پراش ايجاد کرد.

واژههای کلیدی :تداخلسنجی ،اندازهگيری ،تقسيم باريکه ،تحرير فريز ،تکنيك ماره

 .1مقدمه

تقسيم دامنه در بسرياری از ترداخلسرنجهرا ،مثرل ترداخلسرنج

تداخلسنجی يك روش اندازهگيرری اپتيکری شرناخته شرده برا

مايکلسون ،تداخلسنج مرا زنردر و ترداخلسرنجهرای برشری

کاربردهای زياد است [1و .]2تداخلسنجی بر اساس ترداخل دو

استفاده میشود [ .]5 ،3ميدان تداخلی ايرن ابزارهرا بره دلخرواه

يا چند موج حاصل از تقسيم يك موج انجام مریگيررد .تقسريم

میتواند پهن باشد و میتوان با آنها توزيع فاز در اجسرام فرازی

موج با تقسيم جبهة موج و يا با تقسيم دامنة موج انجام میشود.

را اندازه گرفت و کاربردهای بسرياری دارنرد [ 1و  .]7سراختار

از تقسيم جبهة موج در تداخلسنجهايی مثل دو شرکافی يانر ،

آنها پيچيده است ،اکثر آنها به ارتعاشا

مکرانيکی حسراسانرد،

دو آينة فرنل ،و دو منشوری فرنل استفاده میشرود [3و .]4ايرن

برای تداخلسنجی با چشمههای نوری با طرول همدوسری کرم

دستگاهها ساده هستند اما ميدان تداخلی باريکی دارنرد و تعرداد

مناسر

نيسرتند و در عمرل تعررداد کمری از فريزهرا را پوشررش

فريزهای تداخلی آنها کم است و کاربردهرای محردودی دارنرد.

میدهند.
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شكل( .1رنگی در نسخه الکترونيکی) (الف) وقتی باريکة موازی نور از داخل و باالی يك گوة شفاف عبور میکند به دو جبهه موج تداخل کننده
با اختالف فاز معين در دو سمت قاعدة گوه تقسيم میشود و (ب) همچنين ،تاباندن باريکة موازی نور به يك  PWPشفاف دو جبهه مروج ترداخل
کننده ايجاد میکند که منشأ آن تغيير ناپيوسته در شي

فاز موج فرودی است.

اخيرا کاربردهای پراش فرنرل از پلرة فرازی مرورد توجره قررار

فرود باريکة موازی نور بر  PWPتعداد زيرادی فريرز خطری برا

گرفته است [ .]17-8پلة فازی جسرمی اسرت کره باعری تغييرر

اندرفريزهای مساوی ايجاد میکند که اين فريزها مریتواننرد برا

فاز در بخشی از يك باريکرة همردوس

توزيررع فرراز اعمررال شررده روی باريکررههررای تررداخل کننررده

میشود .به عنوان مثال وقتری باريکرة مروازی نرور از يرك پلرة

تحريرشوند .توزيع فاز اعمرال شرده باعری تغييرر در فاصرله و

فيزيکی بازتاب پيدا میکند يا از باال و داخل يرك گروة شرفاف

جهت فريزهای تداخلی مریشرود کره بررای انردازهگيرری آنهرا

ناپيوسته در فاز را تجربره

میتوان از فريزهای ماره در حالت تکينگی اسرتفاده کررد [ 18و

گروهدار1

 .]11دراين گزارش نشان میدهيم کره تيغرة شرفاف گروهدار يرا

)( (PWPشکل  .1ب) عبور میکند تغيير ناپيوسرته در گراديران

 PWPمیتواند به جای يرك ترداخلسرنج کره بره آسرانی قابرل

فاز ر میدهد .اين تغييرا  ،باريکة فرودی را به دو جبهه موج

استفاده است و کاربردهای جالبی دارد به کار رود.

ناپيوسته در فاز يا شي

عبور میکند (شکل  .1الف) ،تغييرا

میکند ،اما وقتی باريکره از داخرل يرك تيغرة شرفاف

پراشيدة تداخل کننده با مرز مشترک تقسيم مریکنرد .ايرن نرو
تقسيم موج برترریهرای ويرژهای دارد و مریتوانرد در ترداخل

 .2رهیافت نظری

سنجی مورد استفاده قرار گيرد .به عنوان مثال ترداخلسرنجی برا

وقتی دو طرف قاعدة يك گوة شفاف مطابق شرکل  .1الرف ،برا

 PWPآسان است و مزايای متعددی دارد .اندازة ميدان ترداخلی

باريکة نور موازی روشن میشود ،دو جبهه موج با مرز مشرترک

با انتخاب  PWPبا اندازه و زاوية مناس  ،به طور دلخرواه قابرل

ايجاد میشود .زاوية بين جبهههای موج با زاوية رأس و ضري

تنظيم است .همچنين در اين حالت دامنههای دو مروج بره کرار

شکسررت گرروه  ،و  ، Nمرررتبط اسررت .اخررتالف فرراز ميرران

رفته در تداخل با هم برابرند ،بنابراين فريزهای تداخلی حاصرل

جبهرررههرررای مررروج در مررررز مشرررترک دو مررروج برابرررر برررا

فاز با دقت باال قابل اندازهگيرری

عدد مروج

نمايانی خوبی دارند و تغييرا

است .با توجه به اين که تنها يك قطعة اپتيکی در ايرن ترداخل-
سنج به کار میرود ،ارتعاشا

 0  k  N 1 hاست که در آن  kو  hبه ترتي

و طول قاعدة گوه است .به منظور مشاهدة فريزهای ترداخلی برا

مکانيکی در آن قابل چشمپوشری

نورهايی که طول همدوسی کوتاهی دارند PWP ،جايگزين گوه

است .همچنين ،استفاده از نورهای با طول همدوسری کوتراه در

شده اسرت (شرکل  .1ب) .در ايرن حالرت اخرتالف فراز روی

اين تداخلسنج در مقايسه با ديگر تداخل سنجها آسانتر اسرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Plate with a wedge part

صفحة نيمساز دو جبهه موج صفر است .در شرکل  2رد چنرين
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شكل ( .2رنگی در نسخه الکترونيکی) تقاطع جبهههای موجی که از دو طرف قاعدة گوه پديدار میشوند با صفحة فرود نور بر گوه با  1و 2

نشان داده شده است .در (الف) صفحة مشاهده موازی با جبهه موج  1و در (ب) عمود بر نيمساز زاوية ميان  1و  2است.

جبهههای موجی روی صفحه عمود بر خط رأس گروه برا  1و
 2نشان داده شده است .جبهههای موج برا هرم زاويرة   

()1

,

2  R sin   x cos  

  R cos   x sin  

2x
,
R

V2 

V1 

میسازند که درآن  زاوية ميان باريکههای خروجی اسرت .برا

و

استفاده از قانون شکست در سطح سمت راست گروه (شرکل .1

()7

الف) داريم:

برای  0 ،PWPصفر است و ما در ادامة گزارش اين حالرت را

sin   N sin  ,

() 1
و

   ,

() 2
برای  کوچك معادلة ( )2میشود:

   N  1 ,

() 3

دامنة موج در نقطة  Pبره فاصرلة آن نقطره از مرزهرای اپتيرك
هندسی دو باريکه [  Ozو  ،] OSيعنری  PH1و  PH2بسرتگی

در نظر میگيريم .برای طرح نشان داده شده در شکل  .2ب ،که
صفحة مشاهده عمود برر نيمسراز زاويرة برين  1و  2اسرت،
معادلة ( )4معتبر است؛ اما معادال

,

داده مرریشررود ،کرره  Rو  OH2فاصررلة نقط رة  Pاز  1و 2

() 4



 
 




A1i  ikR

{  21  C1  i 21  S1  


} ei  21  C2  i 21  S 2 





e

2

() 5

j 12
,

انتگرال فرنل است با حدود زير:

e 2 dv ,

2  R sin   x cos  

V1 

2   R cos   x sin 

4
x sin  ,


که  .    2با استفاده از معادلة ( )1اندرفريز به صرور



زيرر

به دست میآيد:
UP  x 

,


2 sin 

x 

يا

که  Aدامنة موج فرودی است و
i v2

V2 

,

زيرر

()8
()1

 Pبه صور

2  R sin   x cos  

2   R cos   x sin 

دارد .اختالف فاز در نقطة  Pبا    0  k  R  OH2 نشران

زير در میآيد [:]14

( )1و ( )7با معرادال

جايگزين میشوند [:]14

و

است .با در نظر گرفتن اثر پراش ،جمع دامنههای امواج در نقطة

2
 R 1  cos    x sin   ,
 

  0 

Vj

0

()11
C j  iS j 


.
2 sin   2 



با کمك مارپيچ کورنو درمیيرابيم کره ،بررای  V1و  V2هرای
بزرگ ،مثالً بزرگتر از  ،11اثرا

پراش قابل اغماض هسرتند و
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شكل ( .3رنگی در نسخه الکترونيکی) حداکثر عرض ميدان تداخل يك  PWPبا پارامترهای ارائه شده ،در حدود  ABاست.

میتوان  C jو  S jرا برابر  1 2گرفت .در اين حالت معادلة ()4

تقاطع باعی تغيير جهت فريزها می شود .تغيير دوم زمانی ر

به شکل سادة زير در میآيد:

می دهد که پرتوهای فرو دی موازی نباشند .بنابراين تغييررا





UP  AeikR 1  ei ,

()11

که همان رابطة آشنای مربرو بره ترداخل دو مروج تخرت بری

در صفحة جبهه موج فرودی ،فريزهای تداخلی خطری

PWP

را تحرير می کند .در واقع با محاسبة تبرديل فوريره از نقرش
از نو دوم به دست می آيند و از آنجا می-

نهايت بزرگ است .بررای بره دسرت آوردن معيراری از بزرگری

تداخلی ،تغييرا

ميدان تداخلی ،تعداد فريزها و محدودة اخرتالف فراز PWP ،در

توان جبهه موج تابشی را بازسازی کرد .برا ايرن حرال ،يرك

شکل  3را در نظر میگيريم .ميدان تداخلی از نقطرة  Oشررو

روش جايگزين برا ی تعيين تغييرا

میشود و در فاصلة  Rاز  PWPبه مقدار بيشينة  ABمیرسد.

به کارگيری تکنيرك مراره اسرت [ .] 21-18وقتری دو تروری

بيشينه اختالف راه نوری در نقطة  Aبرابر با  l  a sin است

دامنه ای خطی با گرام مسراوی يرا تقريبراً مسراوی برا زاويرة

که تعداد  n  l فريز در محدودة  ABجای میدهرد .بررای

کوچکی ميان خطوطشان بر روی هم قرار میگيرند فريزهای

و    500 nmحدود 2111

مارة خطی مشاهده می شود .در حالت کلی وقتی يرك تروری

مشاهده میشود .اختالف راه نوری

آهسررته در

، a  b  20 mm
فريز در فاصلة

N  1 / 5 ،   6

R  400 mm

از نو دوم با دقت باال،

خطرری بررر روی ترروری مشررابهی دارای تغييرررا

بيشررينه برابررر بررا طررول همدوسرری نررور اسررت بررا پهنررای خررط

پارامترهای توری قررار مریگ يررد ،در حالرت تکينگری فراز،

در حررروالی  .   500nmقابرررل

فريزهای مارهای ظاهر می شوند که فاصله و جهرت آنهرا بره

مالحظه است که اين اعداد به سادگی با تغيير مقرادير   ، aو

تغييرا

پارامترهای توری بسيار حساس است [ .]11منظرور

 Nقابل تغيير هستند.

ما از حالت تکينگی فاز ،حالتی است که وقتری دو تروری برا

،  0 / 12 nm

l   2 2 



گام های دقيقاً مساوی برهمنهی می شوند هريچ فريرز مرارهای

 .3برخی از کاربردها

ظاهر نمی شود .در رابطه با فريزهای تداخلی  ،PWPبرای 

و  داده شده ،برهم نهی توری تداخلی شبيهسازی شرده برا

 .1 .3تحریر فریزهای تداخلی

اندر فريزهای داده شده با رابطرة ( ) 11روی نقرش ترداخلی

با فرود باريکه ای موازی و شبه تکفام بر  ، PWPانتظار داريم

حاصل از آزمايش ،در حالت تکنيگی فاز ،فريزهرای مرارهای

که تعداد زيادی فريز خطی هم فاصله ،موازی با خط تقراطع

ايجاد می کند که در اثر تغييرا

فريزهای تداخلی است .اگرر

باريکه های خارج شده مشاهده کنريم .تغييرر در زاويرة ميران

فريزهای ماره ظاهر نشوند يا فريزهای با گام مسراوی ايجراد

باريکه ها باعی تغيير در انردرفريز ،و تغييرر در جهرت خرط

شود ،نشان می دهد که باريکه های به کرار رفتره در آزمرايش
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بيرانگر ايرن

 xyمشاهده میکنيم که نمايانی آنهرا بره طرور متقرارن کراهش

است که باريکه های فرودی موازی نبوده اند .تغيير در انردازة

،x

موازی اند .ظهور فريزهای ماره با گرام متفراو

میيابد .با رسم توزيع شد

بهنجار شده فريزها بر حسر

زاوية باريکه   در محدودة اندرفريزهای ماره ،برابر اسرت

و محاسبة تبديل فورية آن ،شکل خط طيفی معين میشود [.]27

با نسبت اندرفريز تداخلی به گام فريزهای ماره ضربدر زاوية

همانطور که در مثال عددی بند آخر بخش  2نشان داديم ،بررای

متوسط باريکه .بنابراين توازی باريکة فرودی را می تروان برا

 a  2 mmو    3میتوان پهنای خط طيفی تا حد 0 / 1 nm

دقت باال و به طور کمی ارزيابی کرد .فريزهای مارهای که در

را تعيين کرد .استفاده از اين تکنيك بسيار ساده است ،تنهرا نيراز

فريزهای

مکرانيکی موجرود

حالت تکينگی فاز ايجاد می شوند نسبت به تغييرا

تداخلی بسيار حساس تر از فريزهای ماره معمولی هستند که

به ثبت يك نقش تداخلی است و اغتشاشا

در روشهای متداول تداخلسنجی در آن تأثير ندارد.

در حالت تداخل سنجی برشی به کار میروند [ .]22رهيافرت
فريزهای ماره برای اندازهگيری دقيق فاصلة کانونی و ابيراهی

 .3 .3اندازهگیری طول موج و ضریب شكست

جبهرره هررای مرروج (شررامل ابيراهرری رنگرری) يررك دسررتگاه

میتوانيم از  PWPبرای اندازهگيرری ضرري

تصويربردار ،قابل استفاده است .در حقيقت با ارزيابی نترايج

موج استفاده کنيم .ابتدا به قسمت گوة شکل  PWPيرك باريکرة

فريزهای ماره می توان جبهه موج فررودی را بازسرازی کررد.

موازی نور میتابانيم و زاوية ميان باريکة نور فررودی و باريکرة

شکسرت و طرول

عالوه بر اين ،با يادآوری اين موضرو کره تجزيره و تحليرل

نور شکسته ،  ،را مطابق شکل  3به دست میآوريم .بعد قانون

فريزهای تداخلی دو موج ناشناخته در دو يا چنرد محرل در

شکست نور را به کار میبريم.

فضا موج

بازسازی جبهره مروج مریشرود [ ،]21-23يرك

 PWPبه سادگی می تواند برای بازسازی جبهه مروج فررودی
نامشخص با تغيير محل تشکيل تصوير ( )CCDبه کرار رود.
همچنين با قرار دادن يك شی فازی در جلوی قسمت تخرت
 ، PWPتغييرا

توزيع فاز مرتبط با استفاده از تکنيك ماره در

حال ت تکنيگی قابل استفاده است .به عالوه ،میتوان از
با اندازه و زاوية رأس مناسر

PWP

بررای سراخت تروری پرراش

خوب استفاده کرد .در ضمن ،از جبهه های موج تختی کره از
 PWPخارج میشوند می توان به جای جبهه های موج مرجرع
وشيئی در مطالعة تمام نگاری اجسام فازی استفاده کرد.

sin 
,
sin 

()12
با قرار دادن

N

      ,

()13

و با استفاده از زاوية  داده شده ،ضري

شکست را به دسرت

میآوريم .برای زوايای کوچك رابطة ( )12میشود:

 


N  1  .

()14

برای  معلوم ،دقرت  Nبرا دقرت انردازهگيرری  مشرخص
میشود .همچنين با داشتن يك منبع نور با طول مروج معلروم و
اندازهگيری اندرفريز و با اسرتفاده از معادلرة ( )11زاويرة  برا
دقت باال تعيين میشود .بنابراين با سراخت يرك  PWPاز مرادة

 .2 .3تعیین شكل خط طیفی
برای تعيرين شرکل خرط طيفری از  PWPشرکل  .2ب اسرتفاده
میکنيم که صفحة مشاهده عمود بر صفحة نيمساز جبهه موجها
است .در اين حالت اختالف راه نروری در امترداد صرفحة yz

صفر است ،ولی مطابق رابطة ( )1با افزايش  xبره طرور خطری
افزايش مریيابرد .بنرابراين برا تابانردن باريکرة نروری برا طرول
همدوسی کوتاه بر  ،PWPفريزهايی در صفحة موازی با صرفحة

شفاف ،میتوان ضري

شکست و پاشندگی را با دقرت براال بره

دست آورد.
برای اندازهگيرری طرول مروج نرور ،انردرفريز  را انردازه
میگيريم و  و  را در معادلة ( )11قرار مریدهريم .در ايرن
روش دقت اندازهگيری  به دقت اندازهگيری  و  مرتبط
میشود .با تجهيزا

عادی میتوان به راحتری طرول مروج را برا

دقت  3يا  4رقم با معنی مشخص کرد.
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شكل ( .4رنگی در نسخه الکترونيکی) طرح برای رديابی پرتوها در  PWPقرارگرفته در ظرف مکع

 .4 .3اندازهگیری ضریب شكست آبگونها
برای اندازهگيری ضري
رأس و ضري

شکست مشخص را داخل يرك سرلول مکعر

مستطيلی پر از آبگون قرار میدهيم .در ايرن حالرت ترداخل دو
موجی را داريم کره يکری از داخرل آبگرون و از بخرش مروازی
 PWPبدون شکست میگرررد

( 1

در شرکل  )4و ديگرری در

سطح شي دار گوه و ديوارة سلول متحمرل شکسرت مریشرود
( 2

در شکل  .)4با در نظر گرفتن شکل  4و اسرتفاده از قرانون

شکست و روابط زير ،ضري
()15

شکست آبگون به دست میآيد.
N sin  sin      
,
sin  

sin  ' 

و
N sin 
,
sin  

()11

اندرفريزها   ،ضري


,


در معادال

در سطح گوه ،ضري

شکست آبگون به دست میآيرد .دقرت

 N بستگی به دقت اندازهگيری   دارد که اين دقت در ميدان
تداخلی وسيع ،بسيار باال است.

 .4مطالعات تجربی
 .1 .4ارزیابی توازی باریكه
مطابق شکل  5با استفاده از يك شريئی ميکروسرکو

 ، Oيرك

روزنة  ، Pو يك عدسی  Lبا فاصلة کانونی حدود  500 mmاز
نور ليزر  He-Neيك باريکة موازی و پهن ايجاد کرديم .نرور را

N 

و
باال    ، N  ،  و   به ترتي


,
 

N  N 

مطابق معادلة ( )18بررای  Nو  داده شرده ،برا انردازهگيرری

از داخل  PWPبا زاوية رأس    2 ,13که از شيشره  BK7برا
ضري

()17

مستطيل شکل حاوی آبگون.

()18

شکست آبگرون ،يرك  PWPبرا زاويرة

جلد  ،21شمارۀ 4

sin   

شکست  N  1 / 5151ساخته شده است عبرور داديرم و

الگوی تداخلی حاصل را روی  CCDبرا مشخصرا [ :
pixel

;22 / 2mm 14 / 8mm

Canon

EOS1000D; sensor size

زاويرة شکسرت

 ]pitch  5 / 7mثبررت کرررديم .برره منظررور برره دسررت آوردن

شکست آبگون ،انردرفريز و زاويرة ميران

اندرفريزهای ميانگين مساوی برای فاصرلههرای مختلرف ،CCD

باريکههای تداخل کننده را نشان میدهند .بررای زاويرة  داده

که برای باريکة موازی انتظار مریرود ،چنردين برار فاصرلة برين

شررده ،بررا انرردازهگيررری  ،  از معادلرة ( sin   ،)15محاسرربه

عدسی و روزنه را تغيير داديم و بهترين فاصله را فاصلة کرانونی

شکسرت

عدسی در نظر گرفتيم .الگوی تداخلی شکل  1يك الگوی نمونة

آبگون به دست میآيد .برای زاوية رأس کوچك معادلة ( )11به

ثبررت شررده توسررط  CCDدر فواصررل (الررف)  100 mmو (ب)

میشود و با جايگرراری آن در معادلرة ( ،)11ضرري
صور

زير در میآيد:

 800 mmاز  PWPاست .همانطرور کره شرکل  .1الرف نشران

تداخلسنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف
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شكل ( .6رنگی در نسخه الکترونيکی) باريکة نور ليزر که توسط شيئی ميکروسکو
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 Oروی روزنة  Pکه در کرانون عدسری  Lقررار گرفتره،

کانونی شده است و برای مطالعة موازی بودن نور خارج شده از  PWPبه کار میرود.

شكل  .0نمونهای از نقش تداخل ايجاد شده توسط  PWPتوصيف شده دربند  ،1 .4در فاصلة (الف)  100 mmو (ب)  800 mmاز .PWP

شكل  .7فريزهای ماره حاصل از برهم نهی نقش تداخل آرمانی حاصل از شبيهسازی برای باريکة موازی فرودی بر  PWPبا پارامترهای داده شرده،
بر روی نقش تداخل حاصل از آزمايش (الف) توسط بهترين پرتوهای موازی خارج شده با استفاده از عدسی با فاصلة کرانونی حردود ، 500 mm
(ب) و (ج) وقتی فاصلة عدسی از منبع نور به ترتي

میدهد ،اثرا

 505 mmو  495 mmاست.

پراش در فواصل نزديك به  PWPقابل مالحظره

اما تغيير در گوشة باال سمت چپ طرح با دو فريز مراره حردود

است .برای ارزيابی کمّی توازی باريکة نور ،ابتدا يك نقش فريز

چهار دقيقه کمان است .بنابراين توازی باريکرة فررودی محردود

خطی با اندرفريز مساوی با اسرتفاده از رابطرة ( )11بررای  و

به بازة چهار دقيقه کمانی است .بررای نشران دادن ترأثير فاصرلة

 داده شده ،شبيهسازی کرديم .سپس اين نقرش را روی طررح

ميان عدسی و روزنه روی توازی باريکه ،فاصلة نهايی ميان ايرن

تداخلی ثبت شده از طريق آزمايش برای بهترين حالرت تروازی

دو را به اندازه  5 mmتغيير داديم و الگوی حاصل از آزمايش

نور ،در حالت تکينگی فاز ،برهمنهری کررديم و فريزهرای مراره

را بر روی طرح شبيهسازی شده برهمنهی کررديم و بره ترتير

شکل  .7الف به دست آمد .با در نظرر گررفتن شرکل  .7الرف و

فريزهای مارة شکل  .7ب و  .7ج به دست آمد .فريزهرای مراره

توصريف شرده در بخرش  ،1 .3تغييرر در

نسرربتاً خميررده بررا فواصررل متفرراو  ،بيررانگر ايررن اسررت کرره

استفاده از محاسربا

زاوية  در قسمت مرکزی نقش کمتر از  2دقيقه کمانی اسرت،

اندرفريزهای تداخلی در قسمتهای مختلرف تغييرر مریکنرد و
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شكل  .8فريزهای ماره حاصل از برهمنهی نقشهای تداخل بهدست آمده با  ،PWPقبل و بعد از قرار دادن جسم فازی در قسمت تخت .PWP

شكل ( .9رنگی در نسخه الکترونيکی) طرح مربو به چيدمان آزمايش ارزيابی ابيراهی جبهه موج تصوير شيئ نقطهای .باريکة ليرزر توسرط يرك
شيئی ميکروسکو

 Oروی روزنة  Pبه جای شیء نقطهای ،کانونی میشود .عدسی تحت آزمايش  Lتصوير شريئ نقطرهای يعنری  PIرا در

کانون دوتايی  Dايجاد میکند .ابيراهی جبهه موج خارج شده از  PIنقش تداخل مربو به باريکههای موازی را تغيير میدهد.

باريکههای فرودی متناظر موازی نيستند .با در نظر گرفتن تعداد

طوری هدايت میکنيم که به طور عمود برر يرك  PWPبتابرد و

فريزهررای تررداخلی موجررود در نقررش مرراره مرریترروان تغييرررا

طرح تداخلی حاصل را ثبت میکنيم .حاصل برهمنهی اين طرح

اندرفريز و زاوية  را محاسبه کرد [.]11

بر روی طرح شبيهسازی شده برای باريکة موازی ،فريزهای ماره

در آزمايش ديگر يك تيغة شيشهای جلوی قسمت تخرت

PWP

در شکل  11را ايجاد کرد .اين فريزها به سب

ابيراهی در جبهه

قرار داديم و باريکة نور موازی را بر آن تابانديم .برهمنهی نقش

موج تصوير شئی نقطهای روی محور ايجاد شرده اسرت .بررای

تداخلی ثبت شده بعد از قرار دادن تيغه با نقش ثبت شده بردون

نمايش ابيراهی حاصل از تصوير شئی نقطهای خرارج از محرور،

تيغه ،در حالت تکينگی فاز ،فريزهای مارهای ايجاد کررد کره در

عدسی  Lرا از حالت محوری خارج میکنريم .بنرابراين

شکل  8نشان داده شده است .فريزهای مراره ،تغييررا

فراز در

تيغه را نشان میدهد.

PWP

يك ابزار ساده و مؤثر برای مطالعة ابيراهی در دستگاههای نوری
است.

به منظور نمايش ابيراهیای که يك دستگاه تصويرساز بر جبهره
موج شی نقطهای اعمال میکند ،مطابق شکل  1برر روزنرهای برا

 .2 .4تعیین شكل خط طیفی

قطر  15 mکه مرکز آن روی محور عدسری  Lقررار دارد نرور

همانطورکه در بخش  2-3ذکر شد ،يك  PWPبا اندازه و زاوية

ليزر میتابانيم .عدسی دوتايی ( D )doubletرا در سمت راسرت

رأس مناس

میتواند به راحتی و با اطمينان برای انردازهگيرری

عدسی  Lطوری قرار میدهيم که کرانون آن در محرل تشرکيل

شکل خط طيفی در گسترهای نسبتا وسيع از طول همدوسی بره

تصوير روزنه قرار گيرد ترا نرور عبروری مروازی شرود .نرور را

کار رود .برای نشان دادن تجربی اين ويژگی PWP ،ای را که در

تداخلسنجی با استفاده از یک گوۀ شفاف
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شكل  .16فريزهای ماره حاصل از برهمنهی نقش تداخل آرمانی روی نقش تداخل بهدست آمده از آزمايش مربو به چيدمان شکل .1

شكل ( .11رنگی در نسخه الکترونيکی) نقش تداخل ثبت شده با  PWPتوصيف شده در بخش  1.4با استفاده از باريکة موازی (الرف)  LEDزرد و
(ب)  LEDسبز .نمايه شد های بهنجار متناظر به ترتي

در شکلهای (ج) و (د) نشان داده شدهاند.

بخش  1 .4توصيف شرد برا باريکرة پهرن و مروازی نرور

LED

شررده در بخررش  1-4را در داخررل يررك ظرررف شررفاف مکعر

روشن کرديم و  CCDرا بررای مشراهدة فريزهرای ترداخلی برا

مستطيل قرار داديم و يك باريکة نور موازی از المپ سرديم برا

کرراهش نمايررانی متقررارن تنظرريم کرررديم .نقررش تررداخلی برررای

طول موج    589 / 3 nmرا به طور عمود بر ظرف تابانديم و

LEDهای با نور زرد و سبز به همراه با نمايههای توزيرع شرد

نقش تداخل حاصل را ثبت کرديم .سرپس ظررف را برا آبگرون

آنها در شکل  11آمده است .تبديل فورية توزيع شرد
بر حس

بهنجرار

نمونه پر کرديم و نقش تداخل حاصل در اين حالت را نيز ثبرت

اختالف فاز (فاصرله از محرور تقرارن نقرش ترداخل)

کرديم .آزمايش را با  LEDزرد برا طرول مروج   593 / 2 nm

شکل خط طيفی مورد نظر را به دست میدهد.

هم تکرار کرديم .در شکل  12برای نمونه دو نقرش ترداخل برا
استفاده از نور سديم ثبت شده است :الف) وقتری ظررف خرالی

 .3 .4اندازهگیری ضریب شكست آبگون
برای اندازهگيری ضري

شکست آبگونها ،ابتدا  PWPتوصيف

است و ب) وقتی ظرف با آبگون پر شده است (آب) .همانطور
که در بخش  4 .3توضيح داده شد ،برای  Nو  داده شده ،با

محمدتقی توسلی ،کتایون سماواتی ،حجت اهلل سلیمانی ،حمید سلوداری و خسرو حسنی

098

جلد  ،21شمارۀ 4

شكل ( .12رنگی در نسخه الکترونيکی) نقشهای تداخل ايجاد شده توسط ( PWPالف) وقتی که ظرف خالی است و (ب) وقتی که در ظرف پرر
از آب است .برای تشکيل فريزها از نور زرد سديم استفاده شده است.
جدول  .1ضري شکست اندازهگيری شده با .PWP
آبگون

اندازهگيری اندرفريزها در حالت (ب) ضري

ضري

شکست

آب

1/3341

استون

1 /3554

اتانول

1/3115

شکسرت آبگرون،

ارزيابی تغييرا

فاز ،جابهجايی مکانيکی الزم نيست.

 ، N با استفاده از روابط ( )15تا ( )17با دقت باال و برا اسرتفاده

 -امکان ارزيابی توزيع فاز با استفاده از فريزهای ماره در حالرت

از رابطة ( )18با دقت کمتر قابل محاسبه است .دقت اندازهگيری

بسيار آهسته در توزيرع

ضري

شکست بستگی به اين دارد که اندرفريزها با چره دقتری

اندازهگيری شوند .اين دقت با افرزايش انردازة ميردان ترداخل و

تکينگی فاز باعی میشود که تغييرا

فاز با دقت بسيار باال اندازهگيری شود ،در حالی که انجام ايرن
کار در تداخلسنجهای متداول بسيار سخت است.

استفاده از  CCDبا پيکسلهای ريزتر به طرور قابرل مالحظرهای

 -با تاباندن جبهه مروج نامشرخص بره يرك  PWPو ارزيرابی

افزايش میيابد .در جدول  1ضري هرای شکسرت سره آبگرون

فريزهای تداخلی حاصل با استفاده از تکنيك ماره ،میتروان

مختلف اندازه گرفته شده آمرده اسرت .برا روش معرفری شرده،

جبهه موج را بدون نياز به موج مرجع بازسازی کرد .استفاده

شکست را میتوان

از اين ويژگی برای ارزيرابی ابيراهری دسرتگاههرای اپتيکری

وقتی  Nو  با دقت معلوم باشند ،ضري

بسيار مفيد است.

تا پنج رقم با معنی تعيين کرد.

 يك  PWPمیتواند برای ارزيابی توازی باريکة نرور ،تعيريندقيق نقطة کانون ،عمرق کرانون ،و ابيراهری رنگری دسرتگاه

 .6نتیجهگیری
 اين گزارش نشان میدهد که  PWPيك تداخلسنج جديرد،بسيار ساده و مفيد با کاربردهای جال

و متعدد است.

 تداخلسنجی با  PWPبرر اسراس تحريرر توزيرع فراز رویفريزهای تداخلی دو سطح موج تخت است .بنابراين ،بررای

اپتيکی به طور کمی به کار رود.
تغييرا

هر کميت فيزيکی که قابل تبديل به تغييرا

اندرفريز و

جهت فريزهای تداخلسنج  PWPباشد ،با روش ارائه شرده
به دقت قابل مطالعه است.
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