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 چکیده

هتروداین و  هاییآشکارسازدر  دتوانیمشده که  مایکلسون پرداخته سنجتداخلدر این مقاله به بررسی 

 نانومتردر محدوده  یریگاندازهلیزری یک سیستم متداول  سنجتداخل .گیردهموداین مورد استفاده قرار 

قابل  آشکارسازهای هتروداین و هموداینکند.  ریز را ارزیابی ییراتتغو  ییجا ند جابهتوایمکه  است

موقعیت  ییراتتغدر این تحقیق  .دنمی باش سنجتداخلهای خروجی یگنالسآشکارسازی استفاده جهت 

ایجاد شده را  یفازهامورد بررسی قرار داده و اختالف  شودیم تداخل هاییهحاشکه موجب تغیر  را ینهآ

قرار داده  مطالعهرا مورد با موقعیت های مختلف ویر پنج حاشیه انظور تصمبدین  داده خواهد شد.ن نشا

 جابه جاییکه با می شود ثابت د شد. نشبیه سازی خواهمتلب  افزارنرمبا استفاده از  که شده است

ورت به ص سپس وتغیر پیدا خواهند کرد  صاویر حاشیه های خروجی تداخل سنجت ،آینهموقعیت 

ارتفاع به  و اختالفمقادیر فاز  و همچنین ارائه داده خواهند شدکه دارای اختالف فاز هستند  هایییمنحن

 داده خواهد شد.عنوان یک تابع از موقعیت نشان داده 

 

  متلب نانومتر، فاز، تغییر، هتروداین نوری، لیزری سنجتداخلواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

 یهانامبه  هاآناز  توانیمدر موضوعات آمیخته شده با نور یافت. علومی که  توانیمرا  یآورفننوین  یمحورهایکی از 

 کرد. یادفوتونیک، الکترونیک نوری، اپتیک و اپتوالکترونیک، مخابرات نوری، کوانتوم، نانوفوتونیک و مخابرات نوری 

هتروداین  یهاسنجتداخلخطای موجود در  دارد.دقیق  هاییدمانچچند مد نیاز به  سنجتداخلمانند ساختار پیشرفته آن، 

مانند قطبش نامناسب خروجی لیزر و نداشتن هم راستایی کافی در چیدمان  یمختلفچند مودی، ناشی از پارامترهای 

رسی قرار قبل از اجرای آزمایش مورد بر یافزارنرم صورتبه، باید تحلیل جامعی از این پارامترها بنابراین؛ آزمایشگاهی است

صورت خواهد  MATLAB افزارنرممختلفی این کار را انجام داد که در این کار با استفاده از  یافزارهانرمبا  توانیمگیرند. 

 گرفت.

. درخواست، برای دقت زیر شودیم یریگاندازه هاییستمسمنجر به بهبود حساسیت و دقت بیشتر در  یآورفنتوسعه صنعت و 

و کاهش ابعاد ادوات و در نتیجه نیاز به  رسانایمهن یآورفنبه سرعت در حال افزایش است. با پیشرفت  یریگاندازهدر  نانومتر

 هاییستمسافزایش یافته است. در  نانومتربا دقت  یریگاندازه هاییستمستراکم بیشتر در ساخت مدارات مجتمع نیاز برای 

نانو در نانو  یآورفناست که با توسعه  نانومتردر محدوده  یریگاندازهلیزری یک سیستم متداول  سنجتداخل، یریگاندازه

الکترومکانیکی و سیستم ها و مدارات مجتمع با ابعاد نانو مانند  هاییستمسالکترونیک، نانو فوتونیک، نانو مغناطیس و نانو 

 (Schattenburg and Smith,2001)-(Cosijns,2004) .شودیممنطقی استفاده  هاییتگو  پردازشگرها

سرعت و در مدارهای فرستنده گیرنده به عنوان  یریگاندازهلیزری در کنترل حرکت رباتیک و سنسورهای  یهاسنجتداخل

 ازمدارهای مجتمع  یهاکنندههمانند تولید  دیوییدسی دی و  یهاکنندهمالتی پلکسر یا دمدوله کننده کاربرد دارند. تولید 

 .برندیمر محدوده نانو بسیار بهره دلیزری  یهاسنجتداخل

به منظور کالیبراسیون انواع حسگرها و یا گسترش  ینانومترلیزری در فواصل  سنجتداخل المللیینب یریگاندازهدر مراکز  

 (Misumi et al,2003)دقیق مانند میکروسکپ نیروی اتمی، در صنعت مترولوژی استفاده فراوانی دارد. یریگاندازه یهادستگاه

و رابطه آن در سیگنال خروجی است. پایداری منبع لیزر،  یرتأثدسته بندی خطا به دو بخش اصلی خطی و غیر خطی بر اساس 

ل فرض ند که اگر تمام شرایط باال ایده آنوری هست سنجتداخلنوسان و تغیر دما و تالطم هوا، منابع اصلی خطای خطی در 

فرکانسی و  یختگیآمای غیر خطی متناوب غالب خواهد بود. عوامل زیادی مانند کاربردی، نویز و خطاه هاییتمحدودشود 

که این عوامل به نام خطاهای غیر خطی  گذاردیماثر  سنجتداخللیزر، عوامل محیطی و غیره بر دقت  یپرتوهاعمود نبودن 

تحقیقات زیادی برای شناختن این نوع . شوندیمهتروداین بیشتر دیده  یهاسنجتداخلاین اثر در . شوندیممتناوب شناخته 

 انجام شده است. هاسنجتداخلخطا و افزایش حساسیت  یسازمدلبرای  ییهاروشخطاها و 

حاوی اطالعاتی نظیر مسافت، سرعت و ... باشد که با مطالعه الگوی تداخلی تشکیل  تواندیمشدت نور ناشی از تداخل دو پرتو 

 سنجتداخل شودیمبه این اطالعات دست یافت. ابزاری که برای تداخل دو موج استفاده  انتویمشده توسط جمع آثار دو موج 

 یرتأخو با ایجاد  کنندیمنوری است که در آن، پرتوها در دو مسیر متفاوت حرکت  یریگاندازهیک وسیله  سنجتداخلنام دارد. 

 .شودیمارسازی و شدت نور نهایی آشک شوندیماز پرتوها دوباره با هم جمع  یکیدر

 Schmitz and) .یک روش نمایش خطای نشت فرکانس در مشیرهای متفاوت، مل سازی مسیر فرکانسی پرتوهای نوری است

Beckwith,2003)-(Olyaee and Nejad,2007) 
مه انواع . در هشودیمانجام  4و تویمن گرین 3ساگناک، 2، ماخ زنر6مانند مایکلسون ییهاسنجتداخلاین عملکرد به وسیله 

 .شوندیملیزری شناخته  یهاسنجتداخل، بنابراین به نام شودیماز منابع نور لیزری استفاده  هاسنجتداخل

                                                           
1 Michelson 
2 Mach-zehnder 
3 sagnac 
4 Toyman-green 
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 تاریخچه تداخل سنجی

شکل یافته در حباب صابون و فرانژهای تشکیل شده در هوای  کمانینرنگ یهارنگرنگی یا نوری مانند  یهاشکلاغلب 

ید. فرانژهای نام آ به وجودبر اساس پدیده تداخل  تواندیمکه با هم در تماس هستند،  ایشهیشمحصور شده بین دو صفحه 

و  6بر اساس پدیده تداخل اولین بار توسط بویلی هاطرحشکل یافتن این  یچگونگ نیوتون معروف هستند. یهاحلقهبرده به نام 

سال  621نوری شد. این نظریه تا حدود  یهاسنجخلتدانقطه شروع  هاآندر قرن هفدهم شرح داده شد. مشاهدات  2هوک

پیش و  311نوری به بیش از  یهاسنجتداخلپخش نور یا قطبش نور را شرح دهد.  توانستینمموج  یتئورمتوقف ماند، زیرا 

 3توسط هویگنس 6911موجی بودن نور برای تشریح فرانژ توسط هوک، در سال  یتئور. گرددیبرمطبیعت موجی بودن نور 

پخش مستقیم نور یا پدیده قطبش را شرح دهد. به دلیل  تواندینممعتقد بود موجی بودن نور  4اما نیوتون؛ بسط داده شد

در  5موج اولین بار توسط یانگ یتئورمتوقف ماند. حصار پذیرش  یتئورموجی بودن نور، این  یتئورتفاوت در نظریه نیوتون و 

جر نم تواندیمل شکسته شد. او ثابت کرد که جمع دو موج نور از دو مسیر متفاوت با تشریح اصول تداخ 6113و  6116سال 

طولی  یهاموجهویگنس بیان کرد که نور در راستای  6119مورد حمایت واقع نشد، تا سال  یتئوراما این ؛ به تاریکی شود

با یکدیگر تداخل  توانندینمود بر هم بیان کردند که پرتوهای دارای قطبش عم 1و آراگو 1فرنل 6161. در سال شودیمپخش 

انجام شد به  سنجتداخلبا یک  یشیاز ما 6156در سیال پخش شوند. در سال  توانندیمطولی  یهاموجفقط  رویناکنند. از 

این صورت که پرتو نور در دو مسیر متفاوت آب در حال حرکت فرستاده و نشان داده شد که یکی از پرتوها در جهت حرکت 

. پس از آن این آزمایش توسط مایکلسون و جیمن تکرار شد. کندیمو دیگری در خالف جهت آب حرکت  کندیمبور آب ع

یا  ییجاجابهماکسول  6111و بر مبنای نتایج آن در سال  کندیمنشان دادند که در این آزمایش دامنه فرانژها تغیر  هاآن

مشهور خود که  یشآزمازمین را با  ییجاجابهرد. یک سال بعد مایکلسون تقریبی با دقت کم پیشگویی ک طوربهحرکت زمین را 

یا  ییجاجابه یریگاندازهنوری برای  یهاسنجتداخلبه روش تداخل سنجی بود با دقت بیشتر محاسبه کرد. از آن زمان بود که 

شعاع  یریگاندازهمتفاوت از جمله  یاکاربردهدر  هاسنجتداخلسرعت استفاده شد. پس از آن استفاده از ساختارهای متفاوت 

به منظور افزایش  (Harihara,2003) نانو و مترولوژی تا زمان حال ادامه دارد یفناور، در حسگرهای فیبر نوری، در هاستاره

 .(1200et al, Yokoyama)شد و همکارانش ارائه  1یوکایاماتوسط  2116هتروداین در سال  سنجتداخلقابلیت تفکیک پذیری، 

ارائه شده  2161سوپر هتروداین هم در سال  سنجتداخلنوعی از  یریپذبا توجه به نیاز صنعت به افزایش بیشتر قابلیت تفکیک 

 (Olyaee and Hamedi,2010) است

 

 تعریف تداخل سنجی

نوری،  یریگهاندازمهندسی،  یریگاندازه، فیبر نوری، علم یاخترشناس یهارشتهتداخل سنجی یک روش تخمین ارزشمند در 

دو موج با فرکانس  کهیهنگامکوانتومی، فیزیک پالسما و کنترل از راه دور است.  هایینماش، یشناسلرزهاقیانوس شناسی، 

بین دو موج  فازاختالفبا  آمدهدستبه، الگوی ناشی از تداخل سازنده دو موج شوندیمبا یکدیگر ترکیب  همدوست()نور  یکسان

ورودی به دست آورد. اساس کار  یهاموجاطالعاتی در مورد  توانیمرسی موج حاصل از این ترکیب، با بر متناسب است.

زمانی  ییراتتغهمدوست با قطبش خطی با  یاصفحهمیدان الکتریکی یک موج  بر پایه اصول تداخل نور است. هاسنجتداخل

 .شودیمصورت زیر بیان  به Zسینوسی منتشر شده در جهت محور 

6)  
                                                           
1 Boyle 
2 Hooke 
3 huyghens 
4 Newton 
5 Young 
6 Fresnel 
7 Arago 
8 Yokoyama 
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 هیم داشت.اخو هاآندامنه موج است که با ازای  aبعد مکان و  zفرکانس،  vزمان،  tدر آن که 

2)  
3)  

4)  

 

دیدی  4است. با توجه به رابطه  خألنور در  موجطولضریب شکست محیط و الندا  n، خألسرعت نور در  c در این رابطه،

مقدار مسافت را محاسبه کرد.  توانیمآن  یآشکارسازت که با وابسته اس ییجاجابهبه مقدار  آمدهدستبهکه مقدار فاز  شودیم

به هم برسند، منجر به روابط باال  Pاگر دو منبع نور همدوست در یک مسیر با قطبش یکسان در نقطه  6با توجه به شکل 

یا فاصله  ییجاجابه ییرگاندازهکه برای  شودیم. بر اساس این روابط، اختالف مسیر دو پرتو وابسته به اختالف فاز شودیم

 مناسب است.

 

 
 (Harihara,2003): تداخل ناشی از دو منبع نور همدوس1شکل 

 

 مایکلسون سنجتداخلساختار 

مایکلسون است  سنجتداخل، شودمیبا دقت زیاد استفاده  ییجاجابه یریگاندازهسنجی که برای  تداخل ترینیجراو  ینترمهم

استفاده  رسانایمهنساخت ادوات  یآورفنوسیع در  طوربهمایکلسون  سنجتداخلار ارائه شد. برای اولین ب 6116که در سال 

زیادی  یبازتابندگاست که  Mirror2و  Mirror1 ینهآ، دو 2 با توجه به شکل سنجتداخل. ادوات استفاده شده در این شودمی

شده است، یک تقسیم کننده پرتو است، یعنی مقداری از  که سطح زیرین آن نیمه نقره آند BSدارند. تیغه شکافنده پرتو یا 

 (.Harihara,2003) دهدیمداده و مقداری را بازتاب باریکه فرودی را عبور 

 

 
 (Fujimoto,2002) مایکلسون سنجتداخل شماتیک: 2شکل 
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و  گیرندیمبه یکدیگر قرار  عمود هاینهآ سنجتداخلدر تنظیم عادی  است. همدوس فامتکیک پرتو منبع نور مورد استفاده 

ثابت است. به طور معمول پرتو یک فام  هاینهآ. یکی از شودمیقرار داده  هاآندرجه نسبت به  45شکافنده پرتو در زاویه 

و  کنندیمدر مسیر خود حرکت  پرتوها. هر کدام از شودمیورودی به وسیله یک سطح شکافنده به دو مسیر متفاوت تفکیک 

. اختالف فاز آشکار شده خروجی الگوی تداخلی کندیمفت پیموده شده توسط هر پرتو نور یک اختالف فاز ایجاد اختالف مسا

در مسیر  ءیشمشخصات هر  یصتشخبه  توانیم. با آشکارسازی اختالف فاز ناشی از تداخل دهدیمبین پرتوهای اولیه را شکل 

 .شودمیتقسیم  2و هموداین 6ترودایننال تداخل به دو دسته آشکارسازی هنور پی برد. آشکارسازی سیگ یپرتوها
 

 :آشکارسازی هموداین

دو پرتو هم  یختگیآمشدت نور پس از  یریگاندازه. شودمیاختالف بین پرتوها از تغیر در شدت نور بر روی آشکارساز نتیجه 

 DCکارسازی هموداین شدت نور خروجی یک سیگنال . در آششودمیفرکانس نور به عنوان آشکارسازی هموداین شناخته 

تنظیم دقت در این روش مشکل است زیرا  (Ch.,2003)فاز وابسته است  ییجاجابهقیم به است. این سیگنال به طور غیر مست

 نور ممکن است: یپرتوها

  در یک راستا نباشند. کامالا 

 نباشند. آلایده  یاصفحه یهاموج 

 زمانی نامعلوم در یکی از بازوها شوند. یراتیتغدستخوش تضعیف  معموالا 

 

 :آشکارسازی هتروداین

. در این روش تداخل از فرکانس ثانویه استخراج شودمیهتروداین پرتو ورودی توسط یک انتقال فاز مدوله  یآشکارسازدر 

ی این روش بهبود سیگنال به نویز . یکی از مزایاشودمی یریگاندازهمتناسب با فاز فرکانس ثانویه با دقت  AC. سیگنال شودمی

 (Cosijns,2004) است. به خصوص هنگامی که یکی از پرتوها ضعیف باشد.

 

 رنگتک تداخل دو موج

انسجام فضایی و زمانی  باید ؛شودمیظاهر  دنشومیبر هم منطبق  3تداخل یک پدیده موجی است و وقتی که امواج منسجم

 توانیمرا به راحتی توصیف ریاضی تداخل  .باشدیمدر فضا نتیجه پدیده تداخل  4هاهیحاش، تداخل رفته شوندامواج در نظر گ

 گسترش داد. یبعدسهآن را به صورت  توانیمدر ادامه انجام داد، سپس  بعدییکبرای یک مورد 

دو موج با فرکانس  برای .شوندیمتوضیحات زیر ارائه  بعدییکحاشیه، در یک مورد  یهادورهو  5برای مشخص کردن کنتراست

 .شودمیدر نظر گرفته  Eدامنه میدان الکتریکی ، یکسان

5)  
 

برای دو موج با فرکانس یکسان شدت نور ناشی از تداخل برابر الکتریکی دو موج است.  هاییدانمناشی از  E2و  E1که در آن 

 است با:

6)  

7)   

8)   
                                                           
1 Heterodyne 
2 Homodyne 
3 Coherence 
4 fringes 
5 contrast 
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تداخل است  دوره. آخرین جمله در معادله، آیدیم به دستمیدان الکتریکی  توسط میانگین زمانی I2و  I1دو موج  شدتمقدار 

 .شودمیکه به صورت زیر نوشته 

9)  

 

( در k2و  k1یک معادله برداری با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جهت انتشار )از طریق بردار  rاز یک موقعیت در فضای برداری 

در  یریگاندازهزمان متوسط آوردن  به دستبرای  که امواج متداخل است،اولیه حامل اختالف فاز  و  . شودمینظر گرفته 

اما  شامل شود تواندیمهر مقداری را  ،حاکم است. اختالف فاز اختالف فاز  (،1باال )در معادله شدت  .می باشندمعادالت مهم 

 متغیر است. -6تا  6بین  که کندیمآن را توصیف  فاز کسینوس ،آخر عبارت

61)  
 

 مورد بررسی قرار می دهیم.از دو طریق  محاسبه شود که تواندیم مسئلهبرای بیشترین و کمترین مقدار شدت بنابراین 

 

 رنگتکبرای موج  اییهحاشکنتراست 

 .شودمی یفتعر ،مجموع شدت بریمتقسشدت  اختالف به صورتکنتراست . است پارامتر مهم کنتراست یکحاشیه تداخل 

11)  

 

که فقط k2( ،k1=k2 )و  k1بردار . گیریمیمرا در نظر  موجطولجهت  همان در در حال حرکت، بعدییکبرای یک مورد موج 

نوری روی طول مسیر از  نشان دهنده اختالف مسیر E2و  E1. شودمیرا دارند در نظر گرفته  E2و  E1در فاز اولیه اختالف 

 دارای ماکزیمم و مینیمم شدت است. 6تا  -6در بازه  9معادله است.  cدر سرعت نور  rحرکت به نقاط مشاهده شده 

 .شودمیزیر تعریف به صورت  66و  1له از معاد با استفادهبرای محاسبه کنتراست حاشیه 

11)  

 

 مختلف یهافرکانستداخل با 

دارای مقادیر  هستند ولی به دلیل طول موج های مختلفیک جهت است زمانی که در  k2و  k1ج بردار مو توجه مورد جالب

در نظر  موجطولپیچیده است به همین دلیل دو  نسبتاا سنجییفط. در حالت کلی پایه و اساس تبدیل فوریه ی باشندمتفاوت

 .گیریمینمفاز اضافی را در نظر  یرتأخگرفته شده است و 

استفاده  kمقادیر اسکوالر  بعدییکفاز از فرم  یرتأخجدید برای  یبندفرمول. در گیردیمقرار صفر  مساویرا   در ابتدا

 .نویسیمیم در نظر گرفتن با  یتموقع یبرارا  zو  کنیمیم

63)  
 

 آیدیمبه دست   ؛ واز طریق  ،موجطولبه بردار موج 

41)  

65)  
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شدت نیز تغیر  zبا تغیر مقدار . آیدیم به دست cosجواب  یک مقدار خاص از  Rبرای یک موقعیت مشخص شده در فضای 

خواهد کرد و به یک فرکانس کامل به بیش از یک فاصله تبدیل خواهد شد که توسط دوره تناوب تابع کسینوسی به صورت 

 .شودمینوشته  اوب ضریبی از دوره تن

  نوان مثال برای لیزر با عرض طیفی. به عآیدیم به دست یک تغیر شدت کامل در 

 :صورت زیر می باشدبه  در

61)  
 

 .شودمینیز نشان داده  سنجتداخلدر حاشیه  بلکه ،این رفتار نه تنها برای شدت

 

 یریگاندازهمقابل موقعیت  کنتراست در

ییرات کنتراست به لیزر و شرایط تغدهد. یمرا نشان  هاکنتراست، تنوع ینهآها به عنوان یک تابع موقعیت یهحاشتصویر 

دو تا  دارایکنتراست برای یک لیزر تک مد کند. یمبسیار تغیر  ،عملکردی آن وابسته است و میان منابع مختلف همان نوع

 برای پارامتر هایپهنای طیفی را محاسبه نمود.  توانیم 64با استفاده از معادله است.  1.8mm یبیتقر یاصلهفماکسیمم در 

 داریم: و  

61)  
 

 ارزیابی هندسه سطوح است. ،برنامه مهم از تداخل. کندیمکنتراست و هندسه حاشیه تغیر  ینهآنکته اینکه در زمان حرکت 

 

 تداخل سنجی تغیر فاز

و  هایهحاشیک روش معمولی ایجاد  برای انجام دادن و سطوح است یهندس یابیارز ،سنجی مهم تداخل یک کاربرد

استفاده شده  یالحظه یلنزهابه عنوان  دارادامهاشکال سطوح  یریگاندازهبرای تداخل سنجی تغیر فاز ، هاآن وتحلیلیهتجز

 را نشان خواهیم داد. سادهاست. ما یک رویکرد 

می توان  چندگانه موجطولرا به عنوان یک  فازیکو  داده شده 6یک اینترفروگرام یشدهعکس تغیر فاز  5از  این بخشدر 

فاز  ارزیابی واضح و دقیق از مشخصات بعد از .تواند تبدیل شودیم 2این فاز به یک مشخصات ارتفاع موج .مورد ارزیابی قرار داد

 مشکل است. Arctanیری شده عملگر گاندازه

 .می شوداستفاده  (Schwider-Hariharan algorithm)الگوریتم کالسیک در اینجا از پنج چهارچوب  

یک تسلسل  است استفاده خواهیم کرد که شدهدرجه تغیر داده   45که  یریگاندازهاز پنج ما  تحقیق این در

 .نشان داده شده در زیر است معمولی یریگاندازه

 

   I1 

   I2 

   I3 

                                                           
1 interferogram 
2 height 
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   I4 

   I5 
 .درجه 54 فازاختالفبا  هایهحاشیک سری از  یشدتغیر فاز داده  یهاعکس: 3 شکل

 

 ثبت خواهند شد کهکه در یک سیستم اندازه گیری واقعی مجبور است کالیبره شود،  I5و  I4و  I3و  I2و  I1تصویر شدت  پنج

 استفاده برای محاسبه فاز زیر فرمول آمدند به دست روجیخ هاعکس. بعد از اینکه باشدیمدرجه  45 هاآنمیان  فازاختالف

  شوندیم

61)   
 

است.  آنآشکار شدن اطالعات فاز به دلیل دوره تناوبی  یکی از مشکالت ارتفاع موج است. یدرباره ،فاز حاوی محتوای اطالعات

 به وسیله یمسیر نوری . شودمی شدن فاز، از ضرب کردن فاز با موج متناظر مشخصات ارتفاع موج استخراج آشکارپس از 

 .آیدیم به دستمعادله زیر 

19)  

 

 نتایج

در ادامه نشان  )کج شده( مختلف هاییتموقعارزیابی ممکن است.  روش از هدف با استفاده از این سطحپیدا کردن مشخصات 

  .گیردیممتلب صورت  نرم افزار به وسیلهارزیابی این . شودمیداده 

 

 
 اصلی برای یک خط یریگاندازهحاشیه تغیر فاز از منحنی : 1نمودار 

 

 
 خط 222برای حدودا  اصلی متوسط یریگاندازهتغیر فاز  یهحاش: منحنی 2نمودار 
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به  زیر یهاشکلنور به صورت  موجطولمحاسبه شده و مشخصات ارتفاع موج با استفاده از  65مقدار فاز با استفاده از فرمول 

 آید.یم دست

 

 

 تا  در محدوده  arctan: مقدار فاز بعد از عمل 3 نمودار

 

 
 آن یبنددرجهبعد از باز كردن و تابعی از موقعیت  عنوانبهمشخصات ارتفاع موج : 5نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه
باعث  جادشدهیا ییجاجابه، ینهآ در یک نانومتردر حد  ییجاجابهبا  انجام گرفت،مایکلسون  سنجتداخلبر روی که  یتحقیقدر 

تاریک و روشن بود و با  هاییهحاشرا که به صورت  سنجتداخل هاییخروجمتلب  افزارنرم. با استفاده از شدتغییر فاز 

موقعیت متفاوت،  5انجام شده برای  تحقیقنشان دهیم. در  با اختالف فاز ییهاموج صورتبه کردیمفازشان تغیر  ،ییجاجابه

تا  مقادیر فاز در محدوده نشان داده شدند.  611و  635، 91، 45، 1 یفازهااختالفتلف به ازای مخهای حاشیه تصاویر با 

 .ه استیک تابع از موقعیت نشان داده شد عنوانبهو اختالف ارتفاع  
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