Downloaded from opsi.ir at 21:12 +0330 on Saturday November 17th 2018

اندازهگیری تغییرات طولموج با استفاده از تکنیک ماره
1نوروزی

 رحمان،1 امين بابازاده،1رضا عينی

. ایران، زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه،دانشکده فيزیک1
چکیده – تکنیک ماره توانایی اندازهگیری انحرافهای بسیار کوچک جبههی موج را دارد که این توانایی کاربردهای وسیعی در زمینههای
 در این. از جملهی این کاربردها میتوان به اندازهگیری جابجاییهای بسیار کوچک یا اندازهگیری تالطم جو اشاره کرد.مختلف ایجاد کرده است
مقاله با استفاده از تکنیک ماره روش جدیدی برای اندازهگیری تغییرات طولموج نور فرودی معرفی شده و بصورت تجربی به انجام رسیده
- دادههای تجربی به. این روش بر پایهی ابیراهی رنگی موجود در عدسیهای مورد استفاده بهمنظور بزرگنمایی طرح ماره استوار است.است
 درجهای طرح ماره است29/3  نانومتری نشان دهندهی چرخش کلی حدود632/8  و532 ،450 دست آمده از سه منبع نوری با طولموجهای
.که در توافق خوبی با دادههای بهدست آمده از محاسبات میباشد
.ماره

 طرح، ابيراهی رنگی، تغييرات طول موج، تکنيک ماره-كليد واژه

Measuring Wavelength Alterations by Moiré Technique
Reza Eyni1, Amin Babazadeh1, Rahman Nouroozi1
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Abstract- Moiré technique has many applications in optical wavefront measurement and determination of small changes in e.g.
tiny length transitions or atmospheric fluctuations. Based on the Moiré technique, this paper reports a new method to measure
changes in wavelength of the incident light. This method is based on the chromatic aberration of the lens used for magnification of
the Moiré pattern. Experimental results obtained from three different sources with 450 , 532 and 632 nm wavelengths show the
total Moiré patterns rotation of about 29.3o which is in good agreement with calculated results.
Keywords: Moiré technique, wavelength alteration, chromatic aberration and Moiré pattern.
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بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

() ۲

 -2مبانی نظری
از یک عدسی میتوان در سيستم تصویرسازی استفاده كرد
به گونهای كه اگر جسم در فاصله  Soاز عدسی قرار گرفته
باشد ،تصویری از آن در فاصله  Siتشکيل میشود (شکل.)1
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همچنان كه دیده میشود ،گام تصویر توری تشکيل شده
تابعی از فاصلهی كانونی عدسی است .از آنجایی كه فاصلهی
كانونی عدسی برای یک شعاع ثابت ( )Rبا طولموج تغيير
میكند (تغييرات ضریب شکست ( )nباعث تغييرات فاصلهی
كانونی میشود) ،گام توری تصویر شده نيز به طولموج
ارتباط پيدا میكند .رابطهی ( )3نحوهی تغييرات فاصلهی
كانونی عدسی با ضریب شکست را نشان میدهد ]:[4
() 3

R
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در شکل  ۲تغييرات ضریب شکست با طولموج برای شيشه
 PK1رسم شده است .همانگونه كه در شکل  ۲دیده
میشود ضریب شکست عدسی در بازهی طولموج نور مرئی
در حدود  0/015تغيير میكند.

شکل :1سيستم تصویرسازی با یک عدسی Z1 .و  Z2به ترتيب مکان
جسم و تصویر میباشد .همچنين  Soو  Siفاصلهی جسم و تصویر از
عدسی است.

ماتریس انتقال این سيستم به صورت زیر است:
() 1
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كه در این رابطه  m=Si/Soبزرگنمایی و  fفاصلهی كانونی
عدسی تصویرساز است .حال اگر جسم مورد نظر یک توری
با گام  d1باشد با قرار دادن این توری در صفحهی جسم،
تصویری از این توری در فاصلهی  Siاز عدسی تشکيل
میشود كه گام توری تشکيل شده ( )d2از رابطهی زیر
بهدست میآید [.]۴
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شکل  :۲نمودار تغييرات ضریب شکست بر حسب طولموج برای عدسی
ساخته شده از شيشهی .PK1

با توجه به روابط ( )۲و ( ،)3میتوان این نتيجه را گرفت كه
گام توری تصویر شده توسط عدسی نسبت به طولموج
متغير است .در شکل  3تغييرات گام توری تصویر شده برای
عدسی كه از شيشهی  PK1ساخته شده رسم شده است .در
این نمودار گام توری اوليه  0/066ميلیمتر و فاصلهی توری
از عدسی برابر با  100ميلیمتر میباشند .حال اگر در محل
تصویر توری ،یک توری مشابه با توری اول قرار دهيم،
نوارهای تداخلی ماره تشکيل میشوند كه زاویهی این
نوارهای تداخلی از رابطهی زیر بهدست میآید [.]5
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از تکنيک ماره در اندازهگيری ضریب شکست غيرخطی
[ ،]1تعيين فاصلهی كانونی ميکروعدسی [ ]۲و مطالعهی
تالطم جو استفاده میشود [ .]3حال آنکه این امکان وجود
دارد كه از تکنيک ماره برای اندازهگيری تغييرات طولموج
نيز استفاده شود .در این مقاله از ابيراهی رنگی عدسیها كه
پدیدهای ناخواسته و مضر در اپتيک هندسی است استفاده
شده تا تغييرات طولموج نورهای مرئی اندازهگيری شود.
چون المانهای اپتيکی كه ابيراهی رنگی دارند ارزان قيمت
هستند روش پيشنهادی در این مقاله بسيار مقرون بهصرفه
بوده و میتواند كاربردهای بسياری در زمينههای مختلف
همچون حسگرهای اپتيکی و یا طيفسنجی داشته باشد.

 1۴-1۲بهمن 1395
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شکل  :۴چيدمان آزمایشگاهی برای اندازهگيری تغييرات طولموج .نور
خروجی از سه ليزر با طولموجهای 53۲ ،۴50و  63۲/8نانومتر پس از
پهن و موازی شدن توسط سيستم تلسکوپی ،سطح توری  G1را روشن
میكند .عدسی ،تصویری از توری را در فاصلهی  ۲fایجاد میكند .از
برهمنهی تصویر تشکيل شده و توری  G2كه در محل تصویر با زاویه 3/5
درجه قرار دارد نوارهای تداخلی ماره ایجاد و توسط دوربين ثبت
میشود.

توری دوم را در فاصلهی  ۲fاز عدسی ،محل تشکيل تصویر
توری اول ،با زاویهی  3/5درجه قرار میدهيم .از برهمنهی
توری حقيقی و توری مجازی نوارهای تداخلی ماره تشکيل
میشود (شکل  .)5در نهایت این طرح ماره توسط یک
دوربين تصویربرداری میشود.

شکل  :3نمودار تغييرات گام تصویر توری ( )d2بر حسب طولموج.

 -3چیدمان آزمایشگاهی و نتایج
برای اندازهگيری تغييرات طولموج در محدودهی نور مرئی
سه منبع نوری متفاوت شامل :ليزر هليوم نئون با طولموج
 63۲/8نانومتر ،دیود ليزر با طولموج  53۲نانومتر و دیود
ليزر با طولموج  ۴50نانومتر انتخاب شد .علت استفاده از
انواع مختلف ليزر ،پوشش دادن كل طيف مرئی است تا
نشان داده شود كه سيستم طراحی شده میتواند برای
اندازهگيری تغييرات طولموج كل طيف مرئی استفاده شود.
شکل  ۴شمایی از چيدمان آزمایشگاهی استفاده شده
بهمنظور اندازهگيری تغييرات طولموج با استفاده از تکنيک
ماره را نشان میدهد .در این چيدمان نور ليزر بعد از پهن و
موازی شدن توسط سيستم تلسکوپی ،سطح توری  G1را
روشن میكند .توری در فاصلهی  ۲fاز عدسی به شعاع 50
ميلیمتر و از جنس  PK1قرار دارد .در این حالت تصویر
توری در فاصلهی  ۲fبا بزرگنمایی واحد در طرف دیگر
عدسی تشکيل میشود.
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شکل  :5طرح ماره مربوط به طولموجهای (از راست به چپ) 63۲/8
نانومتر 53۲ ،نانومتر و  ۴50نانومتر .در زیر شکل زوایایی كه نوارهای
تداخلی ماره با خط عمود میسازند بر حسب درجه نوشته شده است.

از آنجایی كه گامهای توری تصویر شده با طولموج تغيير
میكند (رابطه ( ))۲انتظار میرود كه زاویهی نوارهای
تداخلی برای طول موجهای مختلف ،متفاوت باشد و از
رابطهی ( )۴پيروی كند .همچنين صفر بودن درایهی M12
در رابطهی ( )1بدین معنی است كه در نگاشت نقطه به
نقطه از صفحهی جسم به صفحهی تصویر توسط سيستم
تصویرسازی ،اندازهی تصویر ایجاد شده مستقل از زاویهی
پرتو خروجی از هر نقطهی صفحهی تصویر میباشد .بنابراین
واگرایی یا همگرایی باریکهی ليزر تنها اندازهی ناحيهی
تصویر سازی از توری را تغيير میدهد .با توجه به این
مسئله ،انتظار داریم گام تصویر توری و در نتيجه زاویهی

Downloaded from opsi.ir at 21:12 +0330 on Saturday November 17th 2018

در این رابطه  d2 , d1 ,θبه ترتيب زاویهی دو توری نسبت به
هم ،گام توریها و گام تصویر توری میباشند .با تغيير
طولموج ،گام تصویر تشکيل شده از توری طبق رابطه ()۲
تغيير میكند و در نتيجه زاویهی نوارهای تداخلی ماره
تشکيل شده تغيير میكند .به عبارت دیگر رابطهی ()۴
بيانگر تغييرات زاویهی نوارهای تداخلی ماره بر حسب
طولموج پرتو ورودی به سيستم است.

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

شکل  :6نمودار محاسبه شدهی تغييرات زاویهی نوارهای تداخلی ماره بر
حسب طولموج ،نقاط قرمز ،سبز و آبی نتایج تجربی میباشند.

بهمنظور مقایسه نتایج تجربی و تئوری ،در شکل  6تغييرات
زاویه برحسب طولموج با استفاده از روابط ( )۴-۲رسم شده
است .همچنين مقادیر تجربی به دست آمده بر روی این
نمودار نشان داده شده است .همچنان كه از نمودار پيداست
تطابق بسيار خوبی بين نتایج تجربی و تئوری وجود دارد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله برای اولين بار تغييرات طولموج با استفاده از
تکنيک ماره اندازهگيری شده است .برای این كار از ابيراهی
رنگی موجود در عدسی ساخته شده از شيشهی PK1
استفاده شده است .از آنجایی كه فاصلهی كانونی با
طولموج تغيير میكند و با تغيير فاصلهی كانونی جبههی
موج خروجی از عدسی نيز تغيير میكند .میتوان با
اندازهگيری این تغييرات جبهه موج با استفاده از تکنيک
ماره ،به ميزان تغييرات طول موج دست یافت .در این مقاله
به صورت تجربی این تغييرات برای سه طولموج ، ۴50
 53۲و  63۲/8نانومتری انجام شده و با نتایج به دست آمده
از محاسبات مقایسه شده است.
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نوارهای تداخلی ماره مستقل از واگرایی یا همگرایی نور
ليزرها باشد .در شکل  5طرح مارهی تشکيل شده برای این
سه نوع ليزر نشان داده شده است .همچنان كه از شکل 5
پيداست نوارهای تداخلی زوایای متفاوتی را نسبت به خط
عمود پيدا كردهاند به گونهای كه برای ليزر آبی این زاویه
 -0/۲۲درجه ،برای ليزر سبز  16/۴6درجه و در نهایت برای
ليزر هليوم نئون  ۲9/1درجه میباشد.

 1۴-1۲بهمن 1395

