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 غیرمخرب و با سرعت دادهبرداری باال در تصویربرداری است که با بهرهگیری از روش،چکیده – مقطع نگار همدوس نوری روشی نوین
 در این مقاله با استفاده از چینش مقطعنگار همدوس نوری طیفی با. الیههای مختلف نمونه را شناسایی میکند،تداخلسنجی همدوس جزئی
 روشی برای اندازهگیری ضریبشکست گروه الیههای نازک چندالیهای، میکرومتر است1 چشمهی نور مرئی که دارای تفکیکپذیری محوری
، با استفاده از این روش. این روش میتواند بهطور همزمان ضریبشکست گروه و ضخامت الیههای نازک را تعیین کند.ارائه شده است
.ضریبشکست الیهی نازک تا دو رقم اعشار و ضخامت الیهی نازک با دقت یک میکرومتر قابل تعیین است
. ضخامت سنجی، مقطعنگاری همدوس نوری طيفی، ضریبشکست، تداخلسنجی همدوس جزئی-كليد واژه
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Abstract- Optical Coherence Tomography is a new, non-destructive method based on low coherence interferometry that can
identify different layers of a sample with high speed. In this article, we present a method based on spectral domain optical
coherence tomography with visible light source that can measure group refractive index and thickness of multilayer samples
simultaneously with 1 micrometer axial resolution. The results obtained uncertainties in the second decimal place for index
value and thickness accurate to within 1 micrometer.
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 -1مقدمه

 -2مبانی نظری

مقطعنگاری همدوس نوری  ،OCTروشی نوین در
تصویربرداری است که قابلیت تصویربرداری سهبعدی،
غیرمخرب و با سرعت باال از نمونههای زیستی و غیرزیستی،
با تفکیکپذیری محوری و عرضی باال را دارا است .چینش
آزمایشگاهی متداول در  ،OCTتداخلسنج مایکلسون است
که میتوان با استفاده از دو چینش فضای زمان و فضای
طیفی ،بررسی نمونه را انجام داد .در چینش فضای زمان ،با
حرکت آینهی مرجع ،دادهبرداری عمقی یک نقطه از نمونه
انجام میشود و اطالعات بهدست آمده توسط آشکارساز
ثبت میشود .در چینش فضای طیفی ،بدون جابهجاکردن
آینهی مرجع و تنها با یک مرتبه دادهبرداری ،تمام اطالعات
عمقی یک نقطه از نمونه توسط آشکارساز ثبت میشود
] .[۱در مقطعنگاری همدوس نوری ،مکان الیههای
مختلف در نمونه بر حسب اختالف راه نوری بين بازوی
مرجع و الیههای مختلف نمونه قابل دستیابی است.
چالش مهم در مقطعنگاری همدوس نوری ،اندازهگيری
ضریبشکست الیههای مختلف نمونه بهمنظور دست-
یابی به ضخامت هندسی الیهها و شناسایی بافتهای
بيمار از بافتهای سالم در کاربردهای پزشکی است.
یکی از انواع روشها در اندازهگيری ضریبشکست،
روش ميکروسکوپی همکانون است که با استفاده از
اندازهگيری تاخير فازی به وجود آمده در نمونه ،میتواند
ضریبشکست و ضخامت نمونههای نوری مختلف را
اندازهگيری کند ].[۲
در سالهای اخیر تالشهای بسیاری برای اندازهگیری
ضریبشکست به صورت همزمان با دادهبرداری در
مقطعنگاری همدوس نوری مانند روش دَوران نمونه،
روشهای محاسباتی ارائه شده است ] .[۳یکی دیگر از
روشهای ارائه شده ،استفاده از تداخلسنج مسير مشترک
است که قابليت اندازهگيری همزمان ضخامت و
ضریبشکست الیههای نازک شفاف را دارا است ].[۴
در این مقاله روشی با استفاده از چینش متداول  OCTبرای
اندازهگیری همزمان ضخامت و ضریبشکست گروه
الیههای نازک چندالیهای ارائه شده است که بدون نیاز به
تغییر چیدمان  OCTو تنها با وارد کردن بخشی از نمونه در
مسیر یکی از بازوهای تداخلسنج ،توانایی اندازهگیری
ضریبشکست گروه نمونه را تا دقت دو رقم اعشار و
ضخامت نمونه را با دقت  1میکرومتر دارا است.

فرض کنیم یک نمونه توسط موج تخت مانند رابطهی ()1
تحت تابش قرار میگیرد ]،[۵
𝑉𝑖 = 𝐴𝑖 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘i 𝑟 − 𝑖𝜔𝑡) ,

)(1

که  kiعدد موج نور فرودی و  Aiدامنهی موج فرودی است.
با استفاده از تابع گرین ) GH(r,r) ،(Green functionموج
پراکنده شده جواب تقریبی معادله هلمهولتز به صورت:
1
𝑟 ∫ 𝐺 (𝑟, 𝑟 ′ )𝑑 3
𝐻 4𝜋 𝑉𝑜𝑙𝑟 ′

𝑉𝑠 = 𝑉𝑖 +

𝐹𝑠 (𝑟 ′ , 𝑘)𝑉 ′ i 𝑑 3 𝑟,

)(2

∫×
𝑉𝑜𝑙𝑟 ′

خواهد بود که  Vsموج پراکنده شده از نمونه است ].[6
انتگرالگیری به روی حجمی از نمونه که تحت تابش قرار
گرفته است ) (Volrانجام میشود .در صورت استفاده از
تقریب میدان دور برای دامنه موج پراکنده شده داریم:
)𝑖(𝐴
∫
)𝐹 (𝑟 ′ ) exp(−𝑖𝐾. 𝑟 ′ ) 𝑑 3 𝑟 ′ . (۳
𝑠 )𝑟(𝑙𝑜𝑉 𝑑4π

= )𝑠(𝐴

) K=k(s)-k(iتفاضل بردار موج فرودی و پراکنده شده و
) Fs(r,kتابع پتانسیل پراکندگی ،که برابر)k2(m2-1
است] m .[۵ضریبشکست مختلط نمونه تعریف
میشود .رابطهی ( )۳شکل ساده شده نظریه مقطعنگاری
با روش پراکندگی است .پتانسيل پراکندگی نمونه از
طریق اعمال تبدیل فوریه معکوس بر امواج پراکنده شده
قابل محاسبه است .شدت موج پراکنده شده در فضای
طيفی ) (ISدر رابطهی ( )۴نمایش داده شده است ]: [۶
) 𝐼(𝑆) = 𝐼0 [∑ (|𝑅𝑅 |2 + |𝑅𝑖 |2
𝑖

]) 𝑗𝜏 +2 ∑ 𝑅j 𝑅𝑖∗ Γ[τ ± (𝜏𝑖 −
𝑗≠𝑖𝑖,𝑗,

)(۴

+2 ∑ 𝑅𝑅∗ 𝑅𝑖 Γ[𝜏 ± (𝜏𝑖 − 𝜏𝑅 )]].
𝑖
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 RRضریب بازتاب از بازوی مرجع Ri ،و  Rjضرایب
بازتاب از الیههای مختلف نمونه I0 ،شدت موج فرودی
و  تابع همدوسی چشمهی نور ،که تابعی از تاخير
زمانی  است.
شکل  ،1نحوه قرارگیری نمونه شفاف نوری در بازوی نمونه
را نمایش میدهد .نمونه بهنحوی در مسیر عبور باریکه قرار
میگیرد که نصف باریکه از داخل آن عبور کند .پرتو ()1
قسمتی از باریکه است که از کنار نمونه عبور کرده و در
مسیر خود از نمونه عبور نمیکند و پرتو ( )2در مسیر خود
یک بار از نمونه عبور میکند .پرتوهای ( )۳و ( )۴از سطوح
نمونه بازتاب شده و به سمت باریکهشکن هدایت میشوند.
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الیههای نمونه را نمایش میدهد .در شکل ( 2د) ،نمونه
کامال در مسير باریکه قرار گرفته است .دو قله بهترتيب
ميزان اختالف راه نوری ميان دو بازوی تداخلسنج و
ميزان اختالف راه نوری ميان دو الیه از نمونه را نمایش
میدهند.

شدت تداخلی پرتوهای ( )۳و ( )۴که از نمونه بازتاب شدهاند
برابر است با ]:[۴
)(۵
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𝐼(𝜆) = 2R𝐼0 (𝜆)[2 − cos𝛿(𝜆)],

که،
2π
𝛿(𝜆) = 2 ( ) 𝑛𝑑,
)(6
𝜆
تعریف میشود d .ضخامت نمونه و  Rضریب بازتاب هریک

از سطوح نمونه است .پرتو ( )2به دلیل عبور ازنمونه ،راه
نوری برابر  ndبیشتر از پرتو ( )1طی کرده است .در
نتیجه ،اختالف راه نوری پرتو ( )1با پرتو ( )2برابر است با
تفاضل ضریبشکست نمونه و ضریبشکست هوا در
ضخامت نمونه که برابر است با  .(n-1)dدر اینجا
ضریبشکست هوا  ۱در نظر گرفته شده است.

شکل  :۲حالتهای مختلف تحليل نتایج  OCTبا پویش نمونه عمود
بر مسير عبور باریکه( .الف) باریکه از نمونه عبور نمیکند( .ب)
کمتر از نيمی از باریکه از نمونه عبور میکند( .ج) بيشتر از نيمی
از باریکه از نمونه عبور میکند (د) باریکه به صورت کامل از
نمونه عبور میکند( .زیرشکلها ،نحوه قرار گيری نمونه را در
مسير باریکه نمایش میدهند).

شکل  :۱نحوه قرارگيری نمونه مورد بررسی در مسير باریکه.

با پویش نمونه به صورت عمود بر مسیر عبور باریکه،
حالتهای مختلفی پس از تحلیل نتایج طیفسنج به وجود
میآید .شکل  2نحوه پویش نمونه در باریکه نور و نمایش
اطالعات متناظر  OCTرا نمایش میدهد .در شکل ( ،2الف)
نمونه وارد باریکه نوری نشده است و نتيجه یک قله در
نقطه صفر که مقدار اختالف راه نوری بازوی مرجع و نمونه
است را نمایش میدهد .شکل ( ،2ب) نمونه تا کمتر از نیمه
وارد باریکه نوری شده است .دادههای  OCTسه قله در
مکانهای مختلف را نمایش میدهند .قلهی اول
نشاندهندهی بخشی از باریکه که از نمونه عبور نکرده
است (جملهی اول در رابطهی ( ))۴و قلهی دوم نشان
دهنده بخشی از باریکه که یک بار از نمونه عبور کرده
است را نمایش میدهد (جملهی سوم در رابطه ( .))۴قله
سوم نيز تداخل ميان سطوح مختلف نمونه و جمله
خودهمبستگی المل را نمایش میدهد (جملهی دوم در
رابطه ( .))۴اختالف ميان مکان قله اول و دوم برابر (n-
 1)dو مکان قله سوم برابر  2ndاست .شکل ( ،2ج) نمونه
در بیش از نیمی از مسیر باریکه نوری قرار گرفته است.
قلهی اول نمایانگر بخشی از باریکه است که یک بار در مسیر
حرکت خود از نمونه عبور کرده است و قلهی دوم بخشی از
باریکه که در مسیر رفت یک بار و در مسیر برگشت از آینه
بار دیگر از نمونه عبور کرده است .قلهی سوم تداخل میان
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در شکل  ،۳چینش مورد استفاده برای  OCTنمایش داده
شده است .چشمه نوری مورد استفاده المپ هالوژن 12ولت
و توان مصرفی  100وات است که دارای طول همدوسی 1
میکرومتر است .باریکهی نوری که توسط فیبر مالتیمد
) (MMFبه تداخلسنج مایکلسون هدایت شده ،توسط
عدسی  L2که دارای فاصله کانونی  ۵/2میلیمتر است ،به
صورت موازی به دو شیئی میکروسکوپ مشابه در دو بازوی
مرجع و نمونه تابیده میشود .پس از بازگشت باریکهها از
دو بازوی مرجع و نمونه ،این دو باریکه توسط باریکهشکن
برهمنهی شده و توسط یک فیبر مالتی مد به طیفسنج
هدایت میشوند .و اطالعات ثبت شده به رایانه منتقل
میگردد ].[۷
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سلفون گزارش داده است که مقادیر بهدست آمده با روش
 OCTرا در محدودهی دقت  ۱ميکرومتر را تایيد میکند.

شکل  :۳طرحی از چيدمان مقطعنگار همدوس نوری طيفی.

یک المل شيشهای و یک الیه پالستيک شفاف (سلفون)
که بهخوبی روی المل چسبانده شده است را به عنوان
نمونه مطابق شکل  ۱در مسير نوری بازوی مرجع قرار
میدهيم .شکل  ۴نتایج بهدست آمده به صورت نمودار
شدت بر حسب اختالف راه نوری برای الملی که در
نيمی از مسير باریکه قرار دارد ،مطابق شکل است.

شکل  :۵نمودار شدت بر حسب اختالف راه نوری برای حالتی که
سلفون در نيمی از مسير عبور باریکه قرار دارد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از چيدمان  OCTو استفاده از
المپ هالوژن به عنوان منبع نوری ،روشی نوین ارائه
شده است که میتواند ضریب شکست گروه و ضخامت
نمونههای چندالیهای شفاف نوری را بهدست آورد ،به
طوری که مقادیر بهدست آمده توسط این روش تطابق
خوبی با سایر روشها مانند روش تداخلسنجی نور سفید
با استفاده از شیئی میرائو دارد.
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با انجام محاسبات ،ضریبشکست گروه المل برابر
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کرده بهنحوی که المل درکل مسير عبور باریکه و الیهی
سلفون ،در نصف مسير عبور باریکه باشد .شکل ،۵
نمودار شدت بر حسب اختالف راه نوری بهدست آمده
برای این حالت را نمایش میدهد .با انجام محاسبات،
ضریب شکست گروه برابر  ۱/۵۹و ضخامت نمونه
بررسی شده برابر  ۱۰/۳۸μmبهدست آمده است.
اندازهگيریهای انجام شده با روش تداخلسنجی نور
سفيد با استفاده از شيئی ميرائو ،این مقادیر را ۹۱μm
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