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اندازهگیری لیﺰری قطر تارنوری با استفاده از الگوی پراش
1عابدی

 و محمد1 سيد علیاصغر عسکری،1 الله رحيمینژاد،1محسن كاظمی

 ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،پژوهشکده علوم و فناوری اپتيک و ليزر1
 هم، بااینوجود روشهای مکانیکی. تعیین دقیق قطرتارهای نوری از موارد حاﺋﺰ اهمیت در بسیاری از کاربردهای این قطعات میباشد-چکیده
 در مقابل روشهای. انتخابهای چندان مناسبی برای این منظور نمیباشند،به دلیل کوچکی اندازه و هم ازنظر امکان آسیب به تارهای نوری
 در این کار. دقیق و ایمنی برای اندازهگیری قطر تارهای نوری محسوب میشوند،نوری مبتنی بر اثرات تداخل و پراش راهکارهای بسیار سریع
 با استفاده از پردازش تصویرِ مربوط به نقش پراشِ حاصل از تابش،به تعیین نوری قطر یک تار نوری استاندارد باوجود غالف و بدون غالف
. نتایج حاصل از اندازهگیری نﺰدیکی بسیار زیادی را با اندازههای واقعی نشان میدهند. میپردازیم،نﺌون به آن-مستقیم نور لیﺰر هلیوم

 طرح پراش، تارنوری، پردازش تصویر، اندازه گيری ليزری-كليد واژه

Laser measurement of fiber diameter by diffraction pattern
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Abstract- A safe and highly accurate method is essential for determining the diameter of an optical fiber. Mechanical methods are
not applicable for this work, because of the optical fiber surface damage that can result during a mechanical measurement process.
On the other hand, optical measurement methods, based on the interference and diffraction effects, are known as very accurate,
rapid and safe techniques for measuring the diameter of optical fibers. In this work, we analyze the diffraction pattern, resulting
from illuminating an optical fiber by a He-Ne laser, to measure the diameters of a standard optical fiber with and without the
buffer layer. The laser measurement results show a very good agreement with the absolute sizes.
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 -1مقدمه

 -2چیدمان تجربی و اصول نظری
شکل  1چيدمان تجربی مربوط به اندازهگيری قطر تار
نوری را نشان میدهد [.]1

مانعی بر سر راه نور ليزر محسوب شده و منجر به ایجاد
اثرات پراش میگردد .بنابراین طرح مشاهدهشده بر روی پرده
نتيجهی تركيبی از اثرات تداخل و پراش است .بنابر اصل
بابينه میدانيم كه طرح پراش فرانهوفری مربوط به یک مانع
با طرح پراش روزنهی همشکل و هماندازهی آن یکسان است.
بنابراین توزیع شدت كل در نقطهای بر روی پرده با زاویهی
 نسبت به محور گذرنده از مركز تار نوری و عمود بر پرده
بهصورت [:]3
()1

I  I 0  sin  /   cos2  / 2
2

است .در رابطهی ( I0 )1بيشينهی شدت cos2(δ/2) ،جملهی
مربوط به تداخل و  (sinβ/β)2جملهی مربوط به اثر پراش
است كه در آن برای طولموج كاری  و تار نوری با قطر
    d Sin  /  ، dاست .شکل  ۲طرح تداخلی دو شکاف
و نيز نقش پراش یک مانع استوانهای را بهصورت جداگانه
نشان میدهد.

شکل ( :۲الف) نقش پراش یک ميلهی استوانهای (ب) طرح تداخلی
یانگ.

در شکل ( ۲الف) ،برای زوایای كوچک ( نقاط اطراف مركز
نقش) داریم  Sin  X / Lكه در  Xفاصلهی نقطهی
موردنظر تا مركز نقش پراش است .بنابراین با توجه به
رابطهی ( )1و با استفاده از تعریف  βنقطات كمينهی نقش
پراش در فواصل
()۲

Y   L / d , 2 L / d , 3 L / d ,

از مركز نقش قرار میگيرند .عرض هر فریز در طرح تداخلی
نمایش دادهشده در شکل ( ۲ب) نيز از عبارت
شکل  :1چيدمان تجربی اندازهگيری قطر تار نوری [.]1

همانطور كه از شکل  1مشخص است ،وجود تار نوری بر سر
راه باریکهی موازی نور ليزر باعث ایجاد دو شکاف در دو
سوی تار میگردد .بدین ترتيب ایجاد طرح تداخلی یانگ بر
روی پرده دور از انتظار نيست .از سویی خود تار نوری نيز

()3

y   L / D

حاصل میشود كه در آن  Dفاصلهی بين مركز دو روزنهی
تشکيلشده در دوسوی تار نوری است .با توجه بهاندازهی
بسيار كوچک قطر تار نوری در مقایسه با قطر لکهی ليزر از
رابطهی ( )۲و ( )3مشخص است كه فاصلهی دو كمينهی
متوالی در نقش پراش بسيار بزرگتر از عرض فریزهای

35۴
این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.opsi.irمعتبر است.

Downloaded from opsi.ir at 6:14 +0330 on Wednesday November 14th 2018

قطر مغزی ،رویه و حتی غالف بيرونی از مهمترین
مشخصههای یک تار نوری میباشند .قطر یک استوانهی
ميکرومتری مانند یک سيم نازک و یا تار نوری را میتوان با
استفاده از ابزار و یا روشهای متنوعی اندازهگيری كرد.
درهرحال بسيار مهم است كه روش اندازهگيری به حد كافی
دقيق و بهراحتی قابل تکرار بوده و بدون وارد شدن هرگونه
آسيبی به جسم مورداندازهگيری باشد .روشهای نوری
ازجمله بهترین انتخابها برای این منظور میباشند .در اغلب
روشهای نوری اندازهگيری قطر بر پایهی دو پدیدهی تداخل
و پراش انجام میشود كه هریک مزایا ،معایب و نيز دقت
خاص خود رادارند [1و .]۲هرچند كه روش تداخل از دقت
بسيار باالیی برخوردار است ،اما به ابزارهای مکانيکی بسيار
حساس و دقيقی احتياج دارد كه حساسيت آن به عوامل
خارجی را بسيار افزایش میدهد .اما در سوی دیگر استفاده
از الگوی پراش ،بهمنظور اندازهگيری قطر ،روشی بسيار
سادهتر ،با حساسيت پایينتر به شرایط محيطی و البته با
دقت كافی است .در این كار به شرح و اجرای نمونهای از
اندازهگيری قطر یک تار نوری ،باوجود غالف و پس از
برداشتن غالف ،با استفاده از پردازش تصویرِ نقش پراشِ
حاصل از برخورد باریکهی ليزر به تار نوری پرداخته خواهد
شد .نتایج بهدستآمده با قطر اندازهگيری شده توسط
ميکروسکوپ نوری نيز مقایسه شده و نزدیکی بسيار مطلوبی
را نشان میدهند.
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()۴

d  a L / Y

وجود خواهد داشت كه در آن  ∆Yفاصلهی دو كمينهی
متوالی در نقش پراش مربوط به تار نوری موردنظر است .در
رابطهی ( a )۴ضریب ثابتی است كه در صورت اندازهگيری
فاصلهی بين دو كمينهی مركزی مقدار دو و در صورت
استفاده از فاصلهی دو كمينهی متوالی دیگر مقدار یک را به
خود میگيرد.

 -3ثبت و مناسبسازی نقش پراش
الگوی پراش ایجادشده روی پرده ،تنها مرجع اندازهگيری
قطر در این روش است .بنابراین دقت نهایی اندازهگيری
بهشدت به كيفيت و وضوح الگوی موردبررسی وابسته است.
از تقریب بهكاررفته برای  Sinمشخص است كه درواقع
نقش پراش ،با مشخصات مربوط به عبارت ( ،)۲بر روی سطح
یک كره به مركز نقطهی برخورد باریکهی نور به تار نوری و
شعاع  Lتشکيل میشود .بنابراین برای استفاده از رابطهی
( )۴یا باید پردهای كروی با مركز قرارگرفته بر روی تار نوری
داشته باشيم و یا مقدار اندازهگيری شده بر روی پردهی
تخت ،∆Y′ ،را به مقدار مناسب  ∆Yتبدیل كنيم .شکل 3
نحوهی این تغيير را نشان میدهد .همانطور كه شکل 3
نشان میدهد ،در صورت استفاده از پردهی تخت ،تنها
اندازهگيری عرض فریز مركزی بهقدر كافی دقيق خواهد بود.
اما مشکل اصلی كار با این فریز این است كه با استفاده از
ليزر ،شدت فریز مركزی به حدی باال خواهد بود كه صفحهی
حساس به نور دوربين مورداستفاده را به اشباع رسانده و
تشخيص نقاط كمينه در این بخش از تصویر را غيرممکن
میسازد .بنابراین الزم است كه پيش از ثبت تصویر تباین
نقاط مركزی طرح پراش با استفاده از روش مناسبی افزایش
یابد .ازجمله روشهای مناسب برای انجام این كار

شکل  :3تغيير فاصلهی نقاط كمينه با استفاده از پردهی تخت.

استفاده از ابزارهایی مانند سد كنندهی نور ،ادوات كاهندهی
نور و حتی افزایش فاصلهی پرده از تار نوری میباشند.
هرچند كه از این ميان سادهترین راهكار قرار دادن پرده در
فاصله ی دورتری است ،اما این روش ،به دليل نياز به فضای
زیاد چينش ،ازلحاظ صنعتیسازی اصالً توصيه نمیشود .در
این كار از روش انسداد نور استفادهشده است .ازآنجاییكه
نقش پراش یک الگوی كامالً متقارن است ،میتوان فقط با
داشتن یکنيمه از آن نيز محاسبات را انجام داد .با قرار دادن
یک مانع بر سر راه نور پراشيده شده از تار نوری یکنيمه از
نقش پراش حذف و تباین تصویر در مركز نيمهی
باقیماندهی نقش بسيار باالتر خواهد رفت ] .[۴شکل ۴
چيدمان مربوط به این آزمایش را بهصورت طرحواره نمایش
میدهد .در شکل  5نمونهای از نحوهی افزایش وضوح نقاط
مركزی نقش پراش با استفاده از مانع مناسب را میبينيم.

شکل  :۴نحوهی قرارگيری سد نور در سر راه نور پراشيدهشده از تارنوری.

شکل  :5تأثير قرار دادن مانع بر سر راه یکنيمهی الگوی پراش :تصویر
ثبتشدهی طرح پراش (الف) در حالت عادی (ب) با استفاده از سد نور
].[۴

 -4نتایج آزمایشگاهی و استخراج اطالعات
برای انجام محاسبات تعيين قطر بهصورت خودكار ،به
سراغ بينایی ماشين میرویم كه مبنای آن تحليل تصاویر
اجسام تحت كنترل است .برای مورد بخصوص تعيين قطر،
باید عرض فریز تشکيلشده را بهشکل دقيق اندازهگيری
كنيم و با واردكردن مقادیر مشخص فاصلهی پرده تا تار
نوری و نيز طولموج منبع نور تابيدهشده ،نرمافزار قادر به
محاسبهی یک عدد بهعنوان قطر تار نوری با استفاده از
رابطهی ( )۴خواهد بود .بنابراین كيفيت تصویر ثبتشده از
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تداخلی بوده و تاریک و روشنهای متوالی و خيلی نزدیک به
یکدیگرِ مربوط به طرح تداخلی در داخل نقش پراش كه
بسيار واضحتر است قرار میگيرند .بدین ترتيب طرح
قابلمشاهده بر روی پرده و مناسب مطالعه همان نقش پراش
از تار نوری است .از عبارت ( )۲نتيجه میگيریم كه با در
اختيار داشتن نقش پراش امکان محاسبهی قطر تار نوری با
استفاده از رابطهی
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شکل  :6نحوهی انتخاب بخش مناسب تصویر برای تعيين فاصلهی نقاط
كمينه.

شاخص را در تصویر مربوط به خطكش تعيين میكنيم .حال
معيار را از صحنه حذف كرده و تنها با حضور طرح پراش
تصویر را ثبت میكنيم .پردازش تصاویر حاصل را با استفاده
از نرمافزار متلب انجام دادهایم .برای این كار ابتدا تصویر را به
مقياس خاكستری برده و محل دقيق دو پيکسل متوالی با
كمينهی روشنایی را در تصویر پيدا میكنيم .با تکرار همين
عمل برای تصویر خطكش ضریب تناسب الزم برای تبدیل
فاصلهی پيکسلی به فاصلهی طولی بهراحتی حاصل خواهد

شد .درنهایت از قرار دادن این مقدار در رابطهی (( )۴با مقدار
 )a=1بهسادگی قطر تار نوری محاسبه میگردد .شکل 7
نمونهای از تصویر ثبتشده از طرح پراش در مقياس
خاكستری را نشان میدهد .با این روش قطر تار نوری دارای
غالف با مقدار اسمی  ۲50ميکرومتر را  ۲۴8/۲ميکرومتر و
قطر همان تار نوری پس از برداشتن غالف با مقدار واقعی
 1۲5ميکرومتر (اندازهگيری شده با ميکروسکوپ) را
 1۲3/۲۴ميکرومتر تعيين كردیم .الزم به ذكر است كه،
مقادیر اراﺋهشده بهعنوان قطر درواقع حاصل ميانگينگيری بر
روی نتایج حاصل از پردازش پنج تصویر ثبتشده از هر تار
نوری میباشند .بازه ی تغييرات مقادیر حاصل از پردازش
تصاویر مختلف برای تار نوری دارای غالف و بدون غالف
بهترتيب برابر با  ۲/3و  ۴/۲ميکرومتر میباشند.

شکل ( :7الف) پيدا كردن دو كمينهی متوالی در تصویر (ب) محاسبهی
ابعاد نسبی هر پيکسل نسبت به معيار.

 -5نتیجهگیری
در این كار از پردازش نقش پراش حاصل از برخورد نور ليزر
به یک تار نوری برای اندازهگيری قطر آن باوجود غالف و
پس از برداشتن غالف استفادهشده است .دقت اندازهگيری
بستگی به مواردی همچون دقت كاليبره كردن تصویر،
انتخاب بخش مناسب تصویر برای پردازش و نيز وضوح
تصویر دارد .نتایج حاصل از اندازهگيری ليزری نزدیکی بسيار
خوبی را به مقادیر واقعی نشان میدهند.
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الگوی پراش ،بهعنوان مرجع محاسبات یکی از مهمترین
عوامل مؤثر در دقت اندازهگيری است .در اینكار از
مسدودنمودن بخشی از نور پراشيدهشده برای افزایش تباین
تصویر استفادهشد .نکتهی مهم بعدی در دقت قطر
بهدستآمده ،انتخاب كمينههای مناسب جهت اندازهگيری
فاصله و استفاده در محاسبات رابطهی ( )۴میباشد .به دليل
استفاده از پردهی تخت مطلوب است كه از اندازهگيری فریز
مركزی استفاده كنيم .اما از طرفی فریز مركزی ازلحاظ
وضوح و اندازه ،بهویژه در صورت استفاده از روش سد نور،
قابلاطمينان نيست .بنابراین باید فریز دیگری را انتخاب و
تغيير ایجادشده در عرض آن ،به دليل استفاده از پردهی
تخت ،را در محاسبات لحاظ كنيم .در این كار از اندازهی
فریز اول در محاسبات استفادهشده است .شکل  6بخش
مطلوب تصویر ،شامل فریز اول بهعالوهی نيمی از فریز
مركزی و نيمی از فریز دوم ،ثبتشده از نقش پراش تار نوری
موردبررسی در آزمایشگاه با استفاده از ليزر  He-Neو با
مسدود كردن نيمی از نور پراشيده شده را نشان میدهد- .
همانگونه كه میدانيم ،از روی تصویر تنها میتوان به فاصله-
ی پيکسلی دونقطه دستیافت .برای تبدیل فاصلهی دو
پيکسل به فاصلهی متری دو نقطه دو روش وجود دارد.
درروش اول یک خطكش نيز در كنار طرح پراش قرارگرفته
و فاصلهی پيکسلی نقاط موردنظر بافاصلهی پيکسلی
شاخصهای خطكش مقایسه میشود .درروش دوم ابتدا
دوربين را در مکان مناسب قرار داده و بدون تشکيل الگوی
پراش تنها از خطكش یک تصویر میگيریم و فاصلهی
پيکسلی دو خط

 1۴-1۲بهمن 1395

