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مسير ايجاد نهی دو موج همدهد. اين پديده به علت برهمشود، پراش فرنل از پله فازی رخ میهنگامی که فاز جبهه موج نور دچار تغيير ناگهانی می: چکيده

اغتشاشات ی به حساسيت کمتر سنجیهای تداخلدر مقايسه با روشهای ساده و با حساسيت پايين قابل مشاهده است و شود. در نتيجه معموال در چيدمانمی

 نور، موجهای نازک، طولضريب شکست مايعات، ضخامت اليههای متنوع اپتيکی از جمله تعيين گيریاندازهعنوان روشی کارآمد در دارد. اين روش به محيطی 

ت فريزهای پراش به صورت ديجيتالی تحليل شود. های اپتيکی، الزم اسگيریبرای استفاده از اين روش در اندازهکار گرفته شده است. ه سنجی بطيفدما و گراديان 

روش اخير برای تحليل فريزهای پراش نيز به کار برده شده توان به روش جاجايی فاز و تبديل فوريه اشاره نمود که های متداول برای تحليل فريزها، میاز ميان روش

برای تحليل روش تبديل موجک هيلبرت در برخی موارد کاهش يابد. در اين مقاله، شود دقت آن هايی است که باعث میاست. ولی روش فوريه دارای محدوديت

دهد در حالتی که تعداد فريزهای نتايج به دست آمده نشان می روش تبديل فوريه مقايسه شده است.حاصل از با نتايج آن نتايج فريزهای پراش بررسی شده است و 

 يابد در صورتی که دقت روش تبديل موجک در اين موارد بيشتر است.ل فوريه افزايش میپراش در پنجره تحليل کم باشد خطای روش تحلي

 : پراش فرنل، پله فازی، تبديل موجک.کليد واژه
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Abstract: When the phase of an optical wave experiences abrupt changes, the Fresnel 

diffraction occurs. This phenomenon is due to the superposition of two common-path waves 

with phase difference. Since it can be implemented with low sensitivity to the mechanical 

vibrations in the experimental setups. This phenomenon has been utilized as an efficient 

method in various measurements, including refractive index of liquids, thickness of thin 

films, light wavelength, and temperature gradient. To apply this method in the optical 

measurements, the diffraction fringes should be analyzed digitally. Common methods for 

fringe analysis are Phase shift and Fourier transform method, which the last one has been 

used to analyze the diffraction fringes from a phase step. This method has limitations that 

make it less accurate in some cases. In this paper, the wavelet transforms for analyzing 

the diffraction fringes is investigated and the results are compared with the results of 

the Fourier transform method. The results show if the number of diffraction fringes in the 

analysis window is not enough, the error of the Fourier analysis method is increased more 

than the wavelet method. 
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 مقدمه -1

گیری و شود. به دلیل افزایش دقت اندازهکند، باعث پراش فرنل میفازی که فاز نور فرودی را ناپیوسته میفرود یک جبهه موج نوری بر یک پله 

های متنوع اپتیکی گیریسنجی، این روش به عنوان روشی کارآمد در اندازههای تداخلکاهش حساسیت به اغتشاشات محیطی، در مقایسه با روش

کار گرفته شده های نانومتری بههای نازک، ضریب پخش مایعات، گرادیان دما و جابجاییاز جمله تعیین ضریب شکست مایعات، ضخامت الیه

های گوناگونی برای استخراج فاز از ری، نیاز به تحلیل فریزهای پراش است. روشهای نوگیریبرای استفاده از این روش در اندازه [.۵-۱است ]

های مسیر بودن باریکهعلت هم . به[۶]توان به روش جابجایی فاز، تبدیل فوریه و تبدیل موجک اشاره کردفریزهای تداخلی وجود دارد که می

وجود دارد و تنها با استفاده از یک طرح شدت توزیع فاز محاسبه شده است. لذا  نهی شده، امکان اعمال تغییر فاز بین دو باریکه به سختیبرهم

فریزهای پراشی استفاده نشده است. تا کنون برای تحلیل فریزهای پراش از روش تبدیل فوریه استفاده شده از روش جابجایی فاز برای تحلیل 

 هایی برای تحلیل انواع فریزها است. محدودیتکه دارای  است،

سازی دلیل ویژگی محلیعنوان یکی از پرکاربردترین تبدیالت ریاضی در حوزه پردازش سیگنال و تصویر، بهطی دهه گذشته،  تبدیل موجک به

های ناایستا را تا حدودی برطرف خصوص در پردازش سیگنالفرکانس، معرفی شده است؛ که مشکالت تبدیل فوریه، به -خوب در محدوده زمان

 [.۱۰و۹. همچنین از تبدیل موجک برای تحلیل فریزهای تداخلی دوبعدی نیز استفاده شده است ][۸و۷] کندمی

ه در این مقاله از روش تبدیل موجک برای تحلیل فریزهای پراش استفاده  شده است و نتایج حاصل از آن با نتایج روش تبدیل فوریه مقایسه شد

های مختلف و همچینن تصاویر حاوی دیل موجک، نتیجه بهتری را برای فریزهای با فرکانسسازی تباست. روش ارائه شده بدلیل خاصیت محلی

 دهد. نوفه، ارائه می

 تبديل موجک پيوسته -2

رود؛ ها به کار میهای سیگنالباشد و بیشتر برای آنالیز کردن و تشخیص ویژگیعملکرد تبدیل موجک پیوسته مشابه با تبدیل فوریه پیوسته می

 شود:بصورت زیر تعریف می 𝑓(𝑥)تبدیل موجک پیوسته یک بعدی تابع 

(1                             )𝑊𝑓(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑥)𝜓𝑎,𝑏
∗ (𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞
. 

𝑎 پارامتر انتقال و حاوی اطالعاتی در مورد مکان است و ،𝑏 پارامتر مقیاس است و با اطالعات فرکانس در ارتباط است. تابع ،𝜓𝑎,𝑏   که با انتقال

 شود:آید به صورت زیر تعریف میدست میو تغییر مقیاس موجک مادر به

(2                                              )𝜓𝑎,𝑏(𝑥) =
1

√𝑏
𝜓 (

𝑥−𝑎

𝑏
). 

 شود:اگر تبدیل موجک معکوس وجود داشته باشد، سیگنال اصلی با استفاده از رابطه زیر بازسازی می

(3        )          𝑓(𝑥) =
1

𝐶Ψ
∫ ∫

𝑊𝑓(𝑎,𝑏)ψ𝑎,𝑏(𝑥)

𝑎2 𝑑𝑎 𝑑𝑏
∞

−∞

∞

0
, 

 که 

(4                            )𝐶Ψ = ∫
|Ψ̂(𝑘)|

2

𝑘

∞

−∞
𝑑𝑘. 

  .[۱۰و۹]متناهی باشد  𝐶Ψپذیر است که بازسازی سیگنال به شرطی امکان
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اند، با دو  صورت تجربی  ثبت شدهنیز فریزهای پراش از پله فازی که به سازی شده واز یک پله فازی شبیه در این بخش فریزهای پراش ناشی

کنیم یک تیغه شفاف اپتیکی سازی فریزهای پراش از پله فازی، فرض می. برای شبیهشوندتبدیل فوریه و تبدیل موجک تحلیل و مقایسه می روش

کیرشهف میدان -توان با استفاده از انتگرال فرنلای روشن شود، در اینصورت میتوسط یک چشمه نقطه، 𝑛و ضریب شکست  𝑡به ضخامت 



 

شکست متر و ضریبمیلی ۲ی فازی به ضخامت . توزیع شدت پراشیده از پله[11] پراشیده در هر نقطه دلخواه روی صفحه مشاهده را محاسبه نمود

متر  فاصله تیغه از روزنه و تیغه از دوربین، محاسبه  و سانتی 5و  4نانومتر برای مقادیر  ۶۳۲٫۸ موج، تحت تابش موج کروی به طول۱٫۵

در روش تبدیل موجک، ضرایب تبدیل موجک پیوسته یک بعدی برای طرح فریزهای ثبت شده و تبدیل هیلبرت  .[11] سازی شده استشبیه

ها، توزیع فاز وابسته به فریزها به دست آورده یب و فاز متناظر با هر کدام از آنآن محاسبه شده و سپس  با یافتن مقادیر بیشینه قدرمطلق ضرا

دهد. نمایه توزیع فاز حاصل از بکارگیری روش تبدیل سازی شده را نمایش می)الف(  طرح فریزهای پراش فرنل از پله فازی شبیه۱شود. شکل می

)ج( اختالف نمایه فاز حاصل از دو روش ذکر شده ۱شان داده شده است. شکل )ب( ن۱فوریه و روش تبدیل موجک پیوسته یک بعدی در شکل 

 دهد. با فاز اصلی را نمایش می

 
محاسبه شده با استفاده از روش تبديل  اصلی و نمايه فاز فاز سازی شده، )ب( نمايهشبيه طرح فريزهای پراش از پله فازی)الف( : 1 شکل

ختالف توزيع فاز حاصل از دو تبديل با فاز اصلی در امتداد خط نشان داده شده او فوريه در امتداد خط نشان داده شده در )الف( و )ج(  موجک

 در ) الف(.

-هلیوم لیزر استفاده شده است. باریکه خروجی ۲برای ثبت فریزهای پراش از پله فازی بصورت تجربی، از چیدمان نشان داده شده در شکل  

 تیغه یک به خروجی باریکه کندمی عمل یاچشمه نقطه یک عنوان به فضایی پاالیه روزنه شود.می پاالیه و کرده عبور فضایی پاالیه از نئون،

 .[11]شود می توسط دوربین ثبت تیغه از شده پراشیده شود و توزیع شدتمی تابیده ۱٫۵ شکستضریب و مترمیلی ۲ به ضخامت ایشیشه

 
 .[11]برای ثبت فريزهای پراش از پله فازی : طرح کلی از چيدمان آزمايش۲ شکل

)ب( نمایه فاز حاصل از بکارگیری دو روش تبدیل موجک پیوسته 3)الف( طرح پراش از پله فازی که به صورت تجربی ثبت شده و شکل ۳شکل 

 دهند.)الف( را نمایش می3و فوریه در امتداد خط رسم شده در شکل 



 

 
ثبت شده بصورت تجربی، )ب( توزيع فاز حاصل از دو تبديل موجک و فوريه  در امتداد خط  طرح فريزهای پراش از پله فازی)الف( : 3 شکل

 نشان داده شده در )الف(.

ای ههای متفاوت برای فرکانسشود که تبدیل موجک پیوسته یک بعدی بدلیل ماهیت چند رزولوشنه یعنی استفاده از رزولوشنمشاهده می

های متنوع در طرح پراش در تحلیل کند. تبدیل فوریه بدلیل وجود فرکانسمختلف موجود در طرح فریزهای پراش، تا حد خوبی موفق عمل می

سازی شده و هر دو کند و نسبت به نوفه موجود در طرح پراش حساس است. در ادامه، طرح فریز تک فرکانسی شبیهفاز فریزها بخوبی عمل نمی

 آورده شده است. 4گیرد.  نتایج حاصل از اعمال هر دو تبدیل در شکل رای تحلیل فاز، مورد استفاده قرار میتبدیل ب

کند. در قابل مشاهده است، تبدیل موجک در تحلیل فاز وابسته به فریزهای تک فرکانس بخوبی تبدیل فوریه عمل می 4طور که در شکل همان

)الف(، در تحلیل فاز با دو روش تبدیل موجک پیوسته و تبدیل 4 ید گاوسی اضافه شده به طرح پراش شکلنهایت، تاثیر نوفه اسپیکل و نوفه سف

 فوریه بررسی شده است.

 
 ز حاصل از دو تبديل موجک و فوريه در راستای خطفا سازی شده، )ب( نمايه توزيعفريزهای تک فرکانس شبيه)الف( طرح : 4 شکل

 )ج( اختالف توزيع فاز حاصل از دو تبديل با فاز اصلی.نشان داده شده درطرح پراش و 

اضافه کرده و نمایه فاز حاصل از دو تبدیل فوریه و موجک و نیز اختالف فاز حاصل از  1/0 )الف( نوفه اسپیکل با واریانس4به طرح پراش شکل 

اختالف فاز اصلی از فاز حاصل از به کارگیری دو روش  6در شکل  آورده شده است. 5 شکلشود. نتایج  در هر دو تبدیل با فاز اصلی رسم می

 برای واریانس نوفه اسپیکل نمایش داده شده است. 08/0و  04/0، 01/0فوریه و موجک، به ازای مقادیر 



 

 
از اعمال دو تبديل فوريه و موجک و  )ج( اختالف  نمايه فاز حاصل ، ) ب( 1/0به نوفه اسپيکل با واريانسطرح پراش آلوده : )الف( 5 شکل

 توزيع فاز حاصل از هر دو تبديل با فاز اصلی.

 
و  های مختلف نوفه اسپيکل، )الف( تبديل فوريهانسيبه ازای وار اختالف فاز اصلی از فاز حاصل از بکارگيری دو روش فوريه و موجک: 6 شکل

 .)ب( تبديل موجک

و نمایه فاز حاصل از دو تبدیل فوریه و موجک و نیز اضافه کرده  1و واریانس  0)الف(، نوفه سفید گاوسی با میانگین 4به  طرح پراش شکل 

 نشان داده شده است.  7شود. نتایج در شکل اختالف فاز حاصل از هر دو تبدیل با فاز اصلی رسم می



 

 
از اعمال دو تبديل فوريه و موجک و  نمايه فاز حاصل ، )ب(1و واريانس  0د گاوسی با ميانگين به نوفه سفيطرح پراش آلوده : )الف( 7 شکل

 )ج( اختالف توزيع فاز حاصل از هر دو تبديل با فاز اصلی.

 نتيجه -4

زی استفاده شد. در این مقاله، از دو روش تبدیل موجک پیوسته یک بعدی و تبدیل فوریه، برای تحلیل فاز فریزهای حاصل از پراش از پله فا

توان تنها با داشتن یک الگوی فریز، توزیع فاز را بدست نشان داده شد که  با استفاده از تبدیل موجک پیوسته یک بعدی همانند تبدیل فوریه، می

ی بهتر عمل آورد. همچنین نشان داده شد که برای فریزهای با توزیع فاز خطی، روش تبدیل موجک پیوسته یک بعدی نسبت به فوریه تا حد

دهد. خطای لبه در روش تبدیل موجک بیشتر از کند و نیز برای فریزهای با توزیع فاز غیرخطی روش تبدیل موجک نتیجه خیلی بهتری میمی

 چنین نشان داده شد که تبدیل موجک پیوسته در تحلیل فریزهای تجربی و فریزهای آلوده به نوفه بهتر از تبدیل فوریهروش فوریه است. هم

 کند.عمل می
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