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بازسازی توزيع فاز دو موج تداخل کننده با استفاده از 

   تحيل فريز انتقال فاز در  معادله انتقال شدت و روش
   1جواد، اميري ؛ 1احمد،  درودي

 
  زنجان ،زنجاندانشگاه گروه فيزيك،   1

  
  چكيده

فريزهاي تداخلي، روشي براي بازسازي توزيع فاز دو تحليل  نتقال فاز درا و روش) كه يك روش غير تداخلي است(معادله انتقال شدت  پاسخ با تركيبدر اين مقاله 
با استفاده از نرم افزار متلب تطابق بين جوابهاي بازسازي شده و صورت گرفته شبيه سازي . شود موج تداخل كننده از تحليل ميدان تداخلي آنها در سه بعد ارائه مي

  .جوابهاي مورد انتظار را به خوبي نشان ميدهد
  

Reconstruction of phase distributions of two interfering wave-fronts using transport of 
intensity distribution and phase shift fringe analysis  

Darudi, Ahmad1; Amiri,  Javad1  
 

1 Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan 
 

Abstract  
 

In this paper, the transport of intensity distribution and phase shift fringe analyzing method are used to 
reconstruct two interfering wave fronts from their fringe patterns in three dimensions. A simulation is used to 
verify the ability of the method that shows good agreement between solutions and simulated wave-fronts. 
  
 

   قدمهم
 دو موج تداخل كننده از تحليل ميدان تداخلي در سه بازسازي     

اين روش در بهبود . [1,2] است بعد اخيرا مورد توجه قرار گرفته
سنجي مرسوم   روشهاي تداخل خطاي جبهه موج مرجع در

  . شوداستفاده  دتوان مي
مانند تداخل سنج ماكلسون ، (تداخل سنجي  متداولدر روشهاي    

معموال يك موج مرجع كه با ...)تويمن گرين، ماخ زندر، فيزو و 
كيفيت خوبي تخت است با موج عبوري يا بازتابي از سطح مورد 

توان اختالف فاز  شود و از تحليل فريزها مي آزمون تداخل داده مي
بنابراين ايجاد موج تخت با . [3]ردموج را به دست آوبين دو 

  .الزامي است كيفيت مناسب
در اين مقاله معادله انتقال شدت براي ميدان تداخلي در سه بعد 

    .گيرد مورد بررسي قرار مي

ين كار قبال در دو بعد توسط يكي از نويسندگان مورد بررسي ا
  [2].قرار گرفته است

  
  معرفي معادله انتقال شدت

انتشار از قسمت موهومي معادله  )1(تقال شدت معادله ان    
با استفاده از تقريب پيرا محوري قابل هلمهولتز در فضاي آزاد 

  . [4]استخراج است
)1       (                                           
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I
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  ).(   
اين معادله ديفرانسيلي مرتبه دوم بيضوي با استفاده از تابع كمكي 

  I  تبديل مي زير  به معادله پواسن		[5].شود   
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 در صورتي كه جمله
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   با استفاده از ثبت شدت در دو
 تابع  ،ط مرزيدانستن شرايبا ايجاد شود  dzصفحه با فاصله 

با استفاده مجدد از حل معادله  .از حل معادله به دست مي آيد
استفاده از معادله انتقال . آيد	به دست مي پواسون نهايتا تابع فاز 

شدت براي بازسازي فاز يك روش غير تداخل سنجي است و 
   .باشد ميداراي كاربردهاي فراواني 

  
  معادله انتقال شدت براي ميدان تداخلي

و فاز  شود تعريف مي) 3(به صورت رابطهدو موج شدت تداخلي  
  .[2]آيد دست ميب )4(از رابطه موج تداخلي نيز 
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  .نوشت زيرتوان به صورت  را مي تداخلي گراديان فاز) 4(از معادله 
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يكنواخت فرض كنيم كه در  تقريبا اگر شدت دو موج را

 5كاربردهاي تداخل سنجي با دقت خوبي درست است در معادله 
ادله به فرم مع با فرضهاي باال خواهد شد و حذف) C(جمله سوم 
  :آيد زير در مي

)7    (                                                        
I

B
A              

شود اصوال از حل معادله  تعريف مي 5گراديان فاز كه با رابطه  
با  اعمال يك تغيير فاز ثابتبا  .انتقال شدت قابل حصول است

  .به فرم زير خواهد شد 7بين دو موج معادله   مقدار دلخواه
)8               (                                           

I

B
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  : كه در آن شدت به صورت زير است
 )٩                         ()cos(2 122121   IIIII  

  :توان نوشت مي 8و  7 هاي با تركيب معادله
)10   (                                               

II
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)(گراديان اختالف فاز به دست آوردن  براي   12   
و يا تحليل انتقال فاز مانند تحليل فريز توان از روشهاي مرسوم  مي

ها دت باريكه، با فرض اينكه شاستفاده كردفوريه 
1I و   

2I  ثبت
بنابراين از طريق . حاصل قابل استفاده نيست Bجمله  نشده است

)(ابتدا اختالف فاز دو باريكهانتقال فاز روش  12   
  .شود حساب شده و سپس گراديان آن محاسبه مي

وجها را با متوان گراديان فاز  به راحتي مي Aو  داشتن با 
  .روابط زير به دست آورد

)11 (                 
2

1
1 A             

2

1
2 A                 

  
  آزمون روش بطريق شبيه سازي

با استفاده از جمالت  w2و  w1در اين شبيه سازي ابتدا دو تابع 
اند براي  ايجاد شدهبه عنوان فاز دو باريكه  )1(زرنيكه مطابق شكل 

 و هشد انتخاب هر دو باريكه شدت يكنواخت با اندازه متفاوت 
)exp( هر باريكه به صورت  ميدان 111 iwIE  در  .شود مي نوشته

نماياني فريزها  ها بايد به اين موضوع توجه كرد كه انتخاب شدت باريكه
در مخرج كسر ظاهر  )5(نبايد يك باشد زيرا شدت تداخلي در رابطه 

دو باريكه طرح تداخلي دو موج با جمع كردن ميدان  .شده است
در  تداخلي به عنوان شدت 2مطابق شكل  و شدت شود ايجاد مي

شود حال با استفاده از انتگرال فرنل كيرشهف دو  مبدا ثبت مي
 به جلو و عقب انتشار داده شده و دوباره dzه به انداز ميدان
حال با استفاده از معادله انتقال . شود ثبت مي طرح تداخلي شدت

براي حل معادله  .را بازسازي كنيم  توان فاز تداخلي شدت مي
    . ده شده استااستف [6]انتقال شدت از روش تبديل فوريه 

و حل معادله، تابع ) 2(در معادله ) 3(شكل  هاي با قرار دادن داده
 آيد، به دست مي) 4(فاز حاصل از انتقال شدت به صورت شكل 

فاز تداخلي سپس گراديان فاز تداخلي بازسازي شده با گراديان 
) 5(در شكل ) 200ستون شماره ( دقيق كه از انتشار حاصل شده

  . نمايش  داده شده است
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                                     W1   

  
                                    W2  

محورهاي افقي و عمودي شماره . فاز مربوط به دو باريكه - 1شكل 
  .پيكسلهاست

                  

 
  .محور افقي و عمودي شماره پيكسلهاست. طرح تداخلي در مبدا - 2شكل 

  

 
تابع : 3شكل 

z

I
k



 كه اصطالحا به تابع سيگنال معروف است.  

  

 
محور افقي و عمودي فاز كل بازسازي شده با معادله انتقال شدت : 4شكل  

  .شماره پيكسلها و رنگ بر حسب راديان است
  

 
محور افقي شماره پيكسل و .  yاز گراديان فاز كل در راستاي  200خط : 5كل ش

  .فاز استمحور عمودي اندازه گراديان 
  

ها از هر طرف به  به علت اختالف زياد در لبه 7و  6در شكلهاي 
 .پيكسل نمايش داده نشده است 15اندازه 
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  1و فاز اصلي موج  هفاز بازسازي شدبين اختالف : 6شكل 

    
  2اختالف بين فاز بازسازي شده و فاز اصلي موج : 7شكل 

   نتيجه گيري
است كه بازسازي دو جبهه ده به وضوح قابل مشاه 7و  6از شكل 

انحراف معيار براي  پذير است موج تداخلي با دقت مناسبي امكان
راديان و براي جبهه موج دوم  برابر  0,577جبهه موج اول برابر با 

و اين بدين معني است كه حتي اگر جبهه باشد  مي راديان 0,683
توان از آن بدون هيچ مشكلي  موج مرجع تخت نيز نباشد مي

ستفاده كرد و حتي ميزان انحراف آن از تخت بودن را به دست ا
 3در مجموع سرعت اين روش باال است، كافي است در . آورد

روش جابجايي محل شدت تداخلي ثبت شود و سپس با استفاده از 
محدوديتي كه وجود . آوردبه دست  دو باريكه را اختالف فاز فاز

يد يك شود چون شدت دارد در نماياني فريزها ميباشد كه نبا
در  شود شود و اين باعث خطا مي تداخلي در مخرج ظاهر مي

نمودارهاي به دست آمده نيز خطا در نواحي كه شدت تداخلي 
ها به علت اثرات پراش  در لبه. يابد شود افزايش مي مينيمم مي

پيكسل از  15باشد و در هر تصوير حدود  بازسازي امكانپذير نمي
كه در محاسبه انحراف معيار نيز  زيادي دارداطالعات لبه خطاي 

وز مورد بررسي قرار نگرفته است و اثرات نوفه هن .وارد نشده است

گيري شدت انتظار ميرود  باتوجه به حساسيت اين روش به اندازه
      .كه نوفه باعث كاهش دقت گردد
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