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 چکیده 

محـدوده طیفـی    بـراي   مـورلی -مایکلسـون  سـنج  تـداخل تبدیل فوریه با اسـتفاده از  سنجی به روش   این مقاله طیف در
nm1100400− تفکیک طیفی میزان باnm5.0 و  آشکارسـازي شـده   ي نوري توسط فوتو دیودسیگنالها. گزارش شده است

با نرم ها  سپس این دادهشود.   وتر ارسال مییبه کامپ یتیب 14مبدل آنالوگ به دیجیتال  از طریقهزار  10پس از تقویت با بهره 
ـ تحلی و به صورت درلحظه تجزیه  Labviewافزار  یگنال ل شده و منحنی طیفی سیگنال با استفاده از تبدیل فوریه سریع س

نانومتر انجام  808نانومتر و  532با طول موج  يهاي لیزر باریکهسیستم با استفاده از شود. کالیبره کردن   دریافتی رسم می
 شده است.

 

تفکیک طیفی دقت  ،مادون قرمز نزدیک-ه مرئیناحی طیف سنجی تبدیل فوریه،، طیف سنج  مایکلسون، سنج تداخل -کلید واژه
 باال  

DESIFN & FABRICATION OF FT-VISIBLE SPECTROMETER 

AMIR HOSEIN FAKHAR, DANIAL JAVERI, MAJID NAZERI 

Faculty of physics  ,  University of kashan, Kashan 

In this paper, Fourier transform spectroscopy method was reported via a Michelson interferometer 
with a 0.5nm spectral resolution-and the spectral range from 400-1100nm. Optical signals was 
detected by the photo diode and amplification in order104 times, and then it was sent via 14-bit analog 

to digital converter to computer. Then these data were analyzed in real time with Lab view Software 
and Signal spectral curve is plotted with taking fast Fourier transform of the received signal. System 
calibration is performed by a laser beam with a wavelength of 532 nm and 808 nm. 

Keywords: Michelson interferometer, Spectrometer, Fourier transform spectroscopy, the 
visible-near-infrared region, High spectral resolution  
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 مقدمه -1

 تـک  تـک تجزیه نور به  منظور به یسنج فیطعلم  ربازیداز 
تشــخیص  اســت. شــده اســتفاده یمــوج طــول يهــا مؤلفــه

و نیـز   و گازهـا  ها محلولیمیایی در مواد جامد، ترکیبات ش
آن با بررسی طیـف گسـیلی و    دهنده لیتشکدرصد عناصر 

بـه   یسـنج  فیط .هست یسنج فیطهاي از کاربرد جذبی،
نور  عنصر پراشنده لهیوس به یسنج فیط روش شکست نور،

 یسنج فیط متداول يها روشتبدیل فوریه  یسنج فیطو 
 .]1[باشند یم

فـرابنفش  دیل فوریه توانایی کارکرد از ناحیـه  تب سنج فیط
) 00nm2 ≥دور قرمــز مــادون ) تــا( nm30000≤ را دارد.  (

موجـب   ها سنج فیطوجود شکاف ورودي در این نوع  عدم
 اندازه به نوفهو میزان سیگنال به  شود یم افزایش شدت نور

 .  ]2[کند یمافزایش پیدا  يا مالحظه قابل

در  محدوده آزاد طیفی وسـیع  و یتوان تفکیکی طیفی عال
 سـنج  فیـ ط) SNR≈5000( بـاال  نوفـه سـیگنال بـه    کنار

تبـدیل  مطـرح   يهـا  سـنج  فیطتبدیل فوریه را به یکی از 
 سـنج  فیـ ط اخیـر اسـتفاده از   قـرن  میندر  .]3کرده است[

ف مختلـ  يهـا  نهیزم) در FTIR( قرمز مادونتبدیل فوریه 
 .]4است[ قرارگرفتهمراکز علمی  موردتوجهعلمی 

تبـدیل فوریـه    يهـا  سـنج  فیـ طهدف این مقاله، برخالف 
تبـدیل فوریـه بـراي     سـنج  فیططراحی  رایج، قرمز مادون
تا بتـوان از مزیـت ایـن     هستطیف نور مرئی  يریگ اندازه

 میزان تفکیک طیفی و محدوده طیفی بـاال  - ها سنج فیط
 .استفاده کردمرئی   در محدوده –

در ایـن   شـده  سـاخته تبدیل فوریـه مایکلسـون    سنج فیط
نـانومتر را   1100تـا   400 یمـوج  طـول تحقیق، محـدوده  

 آمـده  دسـت  بـه  میزان دقت تفکیک طیفی .دهد یمپوشش 
 .نانومتر است 0.5نانومتر در حدود  532براي لیزر 

 چیدمان -2

آینـه  پتیکی، متشکل از تعدادي آینه ا شده یطراحسیستم 
 فاصــله بــا يا شــهیش يهــا یعدســ ،تحرك(بلنــدگو)م

نـور   آشکارسازنور، منبع نور،  شکافندهمختلف،  يها یکانون
 .نوع دیودي استمرئی از 

 
 مایکلسون   سنج تداخل دمانیچ :1شکل 

بـین   بـراي از  ،سـنج  فیـ طدر طراحی این  )1شکل ( طبق
 2بــه قطــر  A1از روزنــه باریکــه بـردن نورهــاي محیطــی  

. شـود  یم ساز يموازوارد سیستم و  شده داده عبور متر یلیم
جهـت   A2و روزنـه  , L1 عدسـی پـس از عبـور از    باریکـه 

 .شـود  یمـ ، فرسـتاده  L2 عدسـی بـه داخـل    موازي کردن
مایکلسـون   سـنج  تـداخل به داخل یک  موازي شده باریکه

 باریکـه قسـمتی از   سـنج  تـداخل  شکافنده .شود یمهدایت 
. کنـد  مـی ا عبور داده و قسمت دیگري را بازتـاب  فرودي ر

آینه بین  وبرگشت رفت از پسعبوري و بازتابی  هاي باریکه
ــرك  ــه M1متح ــت  و آین ــداخل     M2ثاب ــدیگر ت ــا یک ب

 سـنج  تـداخل از  از خروجپس  تداخلی هاي باریکه. کنند می
سرانجام روي صـفحه  و  شده آوري جمع L3  عدسی توسط
هـر چـه میـزان     .افتنـد  مـی  خلینـوار تـدا  تشکیل  گیرنده

نوري بین دو شود میزان اختالف راه بیشتر  ،M1جابجایی 
موجـب  و ایـن امـر    یافتـه  افـزایش  سنج تداخلمسیر نوري 

. بــا شــود یمــنــور  طیفــی يریــگ در انــدازهافــزایش دقــت 
ــی  ــق م ــبات دقی ــداد   محاس ــوان تع ــداخلی ت ــاي ت  نواره

وسـی  را بـه طـول همد   در اثر جابجـایی آینـه   شده لیتشک
 و به عبارتی پهناي طیفی نور ورودي ارتباط داد. باریکه

 محاسبات -3

 ینهـ  بـرهم شـامل   آشکارشـده شدت طیـف نـور تـداخلی    
مختلف نور منبع اسـت کـه    يبسامدها يها شدت تک تک

 ) نوشت:1رابطه ( صورت بهشدت برآیند را  توان یم
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اخـتالف   تابع )x( نهیآ میزان تغییرات شدت به ازاي مکان
 ) است.2x( ينورراه 

کـه   شـود  یمـ با اعمال ریاضیات تبـدیل فوریـه مشـخص     
مکان براي طرح تـداخلی   برحسبتبدیل فوریه تابع شدت 

 .دهد یمعدد موج را  برحسبتابعیت شدت  درواقع

)2( dxxII
n

xie n )()( 2
∫=

πυ
υ 

در هـر   )δλ( یفـ یطتفکیـک  نشان داد که مقدار  توان یم 
) یا اختالف راه x(تابعی از جابجایی آینه متحرك موج طول
 ]5[:برابر است بااست و  1نوري

)3( 
xOPD 2

22 λλδλ == 

 کالیبره کردن -4

تابعی از  آشکارسازتوسط  شده ضبطبه دلیل اینکه سیگنال 
 مـوج  طولکردن  نیاز است که براي پیدا -I(t)-زمان است 

-تـابعی از مکـان آینـه   سیگنال ) 2معادله ( قیطر از تابش
I(x) - ــار ــددر اختی ــازا. باش ــتفاده از   رو نی ــا اس ــک ب ی

 نوارهـاي زمـان   برحسبتغییرات شدت ثانوي  سنج تداخل
آینـه  مکـان   برحسـب به تغییـرات خطـی شـدت     تداخلی

 .  شود یمیم تنظ

و یـک   ومترنـان  404 مـوج  طولبا استفاده از یک لیزر تک 
میـزان جابجـایی آینـه متحـرك     مایکلسـون   سـنج  تداخل

خروجــی ایــن  .شــود یمــ يریــگ انــدازهاول  ســنج تــداخل
از  سینوسـی اسـت کـه   یـک سـیگنال   ثانویـه   سنج تداخل
طـرح   سـیگنال  .دیـ آ یم به وجودنانومتر  404لیزر  تداخل

پس از تقویت بـه شـکل پـالس     ،نانومتر 404تداخلی لیزر 
 ،نـانومتر  202 اندازه بهبا جابجا شدن آینه  .دیآ یدرممربعی 

یـک  ، هسـت  Siکه از جنس ثانویه  سنج تداخل آشکارساز
پـس از   کند. مشاهده می شکلنوسی سی تداخلی سیگنال 

بـا اسـتفاده از یـک      Siتوسـط   شده ضبطتقویت سیگنال 
سـیگنال را بـه شـکل سـیگنال مربعـی       کننده تیتقومدار 
ــ ــآور یدرم ــکلمی ــر ) 2. (ش ــدو اگ ــی از  گنالیس خروج

را به داخل یک مبدل آنـالوگ بـه دیجیتـال     ها سنج تداخل
 دادهدسـتور  مثبـت شـدن سـیگنال مربـع،     بـا  وارد کنیم، 

1 - Optical Path difference 

اصــلی صــادر  ســنج تــداخلخروجــی از ســیگنال  2گیــري
در فواصل اصلی منبع نور  سنج تداخلشود. لذا خروجی  می

جابجـایی توسـط   نـانومتر   202بـه ازاي هـر   مکانی برابر و 
طراحـی   در چیـدمان  شـود.  کامپیوتر دریافت و تحلیل می

شده، داده گیري همزمان با حرکـت آینـه مشـترك در دو    
انجام می گیرد. هر چه میزان جابجـایی آینـه    سنج تداخل

بیشتر باشد داده هاي بیشتري  به گیرنده رسـیده و طبـق   
 ) میزان تفکیک طیفی بهتر می شود.3رابطه (

 
سـیگنال   (آبـی)،  نجسطیف تداخلی منبع نور طیف  گنالیس :2شکل 

 (قرمز) ه کردنرهاساز منبع لیزر کالیبر

 

 

2 -Trigger signal 

که شامل طیف سنج  ی شدهحتیکی طراپنمایی از سیستم ا :3شکل
 شود   میلیزري  ه کردنو سیستم کالیبر
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 نتیجه گیري -5

صـحیح   قادیريم باید )2مده از حل معادله (آت ساعداد بد
ازه گیري توسط طیف سنج در بازه طول موج هاي قابل اند

طـول مـوجی   کالیبره پس از  بنابراین؛ باشند ،طراحی شده
طیـف سـنج    نـانومتر،  532با اسـتفاده از لیـزر    طیف سنج

از جمله لیزر طراحی شده براي اندازه گیري چند منبع نور 
ــانومتر 658 ــکل( ن ــزر )5ش ــانومتر 532، لی ــکل( ن و  )4ش

LED  مورد آزمایش قرار گرفت.قرمز 

 
نانومتر مربـوط بـه پمـپ     808و طیف  نانومتر 532لیزر  فیط:4شکل 
 نانومتر   532لیزر 

 
 نانومتر 658لیزر  فیط :5شکل 

مقایســه طیــف  نتیجــه انــدازه گیــري و) 6و  7در شــکل (
مایکلسـون   سـنج  تداخلبا استفاده از  LEDتابشی از یک 

 2با میزان تفکیک طیفـی   thorlabsوطیف سنج تجاري 
این مقایسه نشـان مـی دهـد کـه      رانشان می دهد.نانومتر 

سـیار خـوبی برخـوردار    ساخته شده از دقـت ب طیف سنج 
 )≈nm5.0است (

 
نـانومتر توسـط طیـف     14قرمز با پهناي طیفی  LED فیط :6شکل 

 thorlabsسنج تجاري 

 
 رنانومت 14قرمز با پهناي طیفی  LED فیط :7شکل 
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