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« یسنجتداخل  روش  بر یمبتن فاصله  یریگاندازه  دستگاه  توسعه »  

 

 عنوان پروژه: 

 ی سنجتداخل روشمبتنی بر  فاصله گیریاندازه دستگاه توسعه

 

 
بر ییجاجابه  ی ر یگاندازه  دستگاهچکیده:  Displacement Measuring) یسنجتداخل   مبتنی 

Interferometer)  ،منظور    که   است  نانومتر   محدوده  در  ی متداول  یریگاندازه  ستم یس  یی جاجابه  یابیارز  به 
 شده  منعکس  کهیبار  دو  نی ا  سپس  ، شودیم   میتقس  ریمس  دو  به  نور  کهیبار  کی  دستگاه  نیا  در  .کاربرد دارد

 ی ر یگاندازهشود که اساس کار دستگاه  ایجاد می  ی تداخل  یالگو  ک ی  بیترت  نی ا  به   .شوندیم   ب یترک  مجددو

 جابجایی است.
 در   و   نانومتر   50- 350  محدوده   در   بادقت  یی را جاجابه  ی ریگاندازه  دستگاه    داردشرکت متقاضی تحقیق در نظر  

قطعات   دمانیچ  یبررس بایست ابتدا به  در این راستا مجری تحقیق، می  .دهد  توسعه  متر   1 حداقل  ی کار  فاصله
را تعیین نماید.   لی تحل  روشو    دمان یچ  الگوی  نی بهترپرداخته و    ی تداخل  الگوهای  ل یتحل  ی هاروش  و   اپتیکی

  دقت  یسنجصحتروشی برای    گام بعدی بپردازد و در  آن   هیاول  آزمون   و قطعات  یکیاپت  دمانیچدر ادامه به  
 ارائه کند.   دمانیچ
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 یتعالبسمه
 

بنیان با رویورد نوآوری باز و های دانشرکتتقویت توان توسنعه فناوری شن   منظوربهوق نوآوری و شنووفایی  صنند

همواری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحی و عرضننه کرده اسننت که در  ان، آن، نیازهای تاقیقاتی و فناورانه  

های تاقیقاتی و توسننعه های پژوهشننی و فناور توانمند برای اجرای طر بنیان و متعا باً، گروههای دانششننرکت

 نماید.ها را شناسایی میاین شرکت  ازیموردنهای  فناوری

بنیان متقاضننی اسننت که توسننق صننندوق  های دانشآنچه پیش رو دارید، نیاز تاقیقاتی/فناورانه یوی از شننرکت

 نوآوری و شووفایی شناسایی و در  ان، فراخوان منتشر شده است. نطفاً به موارد زیر توجه فرمائید:

ه پروپوزال در  ان، انفرادی، گروهی، شنرکتی یا سنازمانی مجاز اسنت. شنرکت در این فراخوان تاقیقاتی و ارائ (1

هنا و مراک  تاقیقناتی،  دانشنننگناه  یعلمئنتیهآموختگنان و اعانننای  همنه پژوهشنننگران، دانشنننجوینان، دانش

توانند با تدوین و ارسننال پروپوزال در این فراخوان بنیان و فناور و سننایر عم مندان میهای دانششننرکت

 شرکت کنند.

 30/09/1401  خیتار  تا  حداکثر و  ییشنووفا  و  ینوآور  صنندوق  شندهنیتدو  چارچوب  در  دیبا  صنرفاً  هاپروپوزال (2

هایی که در  ارسننال شننوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.ir به آدرسغ ال  در سننامانه    Word ان،  در  

 های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.، یا به روشرازآنیغچارچوبی  

ها توسنق صنندوق نوآوری و شنووفایی آغاز خواهد ها، فرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزال (3

»مجری«   عنوانبهشند. پروپوزانی که بیشنترین تناسن، را با ان امای این نیاز تاقیقاتی داشنته باشند، انتخاب و  

 .بنیان متقاضی معرفی خواهد شدبرای مذاکرای تومیلی به شرکت دانش

بنیان )متقاضننی تاقیپ(،  رارداد  دهنده منتخ، )مجری تاقیپ( و شننرکت دانشدر صننوری توافپ پروپوزال (4

ای مابین »صندوق«، »متقاضی« و »مجری« منعقد خواهد شد. در  ان، این  رارداد، صندوق نوآوری جانبه3

ای مرحله  طوربهداخت تا درصد ه ینه اجرای طر  تاقیقاتی را به شول بمعوض به متقاضی خواهد پر  70تا 

 و متناس، با پیشرفت اجرای طر ، در اختیار مجری  رار گیرد.

بینی و معرفی شنننده اسنننت، امنا  پیش  موردنظرهنای کلی برای اجرای تاقیپ  گرچنه در این فراخوان، گنام (5

برای حل   توانند از هر روش یا فناوری دنخواه و در  ان، یک برنامه تاقیقاتی متفاویدهندگان میپیشنننهاد

 تاقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند.  مسئلهاین 

های صندوق نوآوری و شووفایی  مندی از حمایتبهره  من نهبهتدوین و ارسال پروپوزال در  ان، این فراخوان،   (6

کنند. صننننندوق نوآوری و شنننووفنایی خود را مل م بنه رعناینت نخواهند بود و برای فرسنننتننده حقی ایجناد نمی

 های ارسانی مارمانه ن د صندوق با ی خواهد ماند.انگی دانسته و مفاد کلیه طر مارم

کارگ ار صنندوق در میان بگذارید    عنوانبهیا ابهام در خصنو  این فرایند را با شنرکت بومرن    سناالهرگونه  (7

 (021-88398563و  88398543)شماره تماس:  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش شرکت  درباره  

 

فعانیت خود را در حوزه    تدوین شده است. این شرکت 2نوع  یدی تونبنیان دانش شرکتاین فراخوان به سفارش یک 

 1399    سال  در  و  آغاز  1390سال    ازی و ارائه خدمای آزمایشگاهی  و یاپت   یاب ارها  با  ی ریگاندازه  یهادستگاهخت  سا

 بنیان خود را اخذ کرد.گواهی دانش

  تمام   نهیه   نااظ   از   که  کند   د یتون  را   ی ماصوالت  توانست  کشور   معتبر  ی هادانشگاه  خبرگان   یهموار  با  شرکت   نیا

  . هستند  های خارجیی در مقایسه با نمونهر ابت   ایایم  ی دارا  ی ریگاندازه  د ت  و   تیف ی ک ،فروش  از   پس   خدمای   شده،

  نازک هیالضخامت سنج    و های از راه دور  نگاری سطح، ارتعاش سنجتجهی ای رویه  توان بهماصوالی شرکت میاز جمله  

 .اشاره کرد
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 مسئله   ضرورت

 به طور(  1DMI)  سننننجیمبتنی بر روش تداخل  گیری جابجاییاندازه  هایدسنننتگاه

 توان بهمی  دسنتگاههای این از جمله کاربرد .شنوندمی  اسنتفاده  صننعت  در  گسنترده

  2موانیوی   جابجاگرهای  خطی حرکت  کنترل  ،کانیبراسننیون  در  جابجایی  گیریاندازه

  اشناره   5انوودرها و  4ک ی وانوتریپهای  د یپ، مبدل  یکارنیماشن   ،3میورونیتوگرافی  در

 ییاب ارها و  آالی صننعتینیماشن   تیمو ع بازخورد  ،دسنتگاه  نیاکارکرد اصنلی  .  کرد

  ی ها سننت یسنن   سننازنده  یهاشننرکت  یتمام  اسننت  ذکر به  الزم. اسننت  باال  باد ت

. دارنند   یتجه  نیا  بنه  ازین ن  6CNC  و  برش   رین  دکننندگنانین تون  مناننند  جنابجناکنننده

 یادوره  ونیبراسنن یکان یبرا   یتجه نیا  اسننتفاده از  هاکارگاه از  یاریبسنن در    نیهمچن

 . ی استان ام  LASER CNC و 7CMM  مانند  ی اتیتجه

وارداتی هسنتند و در صنوری بروز    ،صننعتی  ونیبراسن یکانهای  در حال حاضنر دسنتگاه

در صنوری توسنعه این دسنتگاه در   نیبنابراند؛ شنویم  خارج  یدهسیسنرو  ازمشنول  

های صننعتی  باالتری نسنبت به کانیبراسنیون دسنتگاه  تیف یباک  توانیمداخل کشنور،  

ا دام نمود و با توجه به کسنن، دانش فنی تجهی ، از اسننتاندارد همیشننگی دسننتگاه 

 اطمینان حاصل کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصلی تحقیق   مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تاقیپ عباری است از 

مبتنی فاصله   گیریاندازهستگاه دتوسعه »

 « یسنجتداخلروش  بر

 
1 Displacement Measuring Interferometer 

2 Mechanical stage 

3 Microlithography 

4 Piezoelectric 

5 Encoder 

6 Computer numerical control 

7 Coordinate measuring machine 
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 
 

  استفاده   یقات یتاق  یهاشگاهیآزما   و  عیصنا  در  یعیوس  بطور  امروزه  که  ،یسنجتداخلمبتنی بر  ی  هادستگاه

  استاندارد   متر   فی بازتعردر نظر گرفت.    ولسون ی ما  سنج تداخل  اختراع   از   ی میتعم   ی نوع  به   توانیم   شوند،یم

  . شد  ی سنجتداخل  بر   ی مبتن  ی هادستگاه  د ت  ش یاف ا  به   منجر  ولسون یما  توسق   نور  موجطول  برحس،

  ی زمان  و   ییفاا  یهمدوس   درجه   با   دی شد  ینور  ی هاچشمه  به  ی دسترس  بار  ن یاون  یبرا   ر ین  ابداعهمچنین  

   .کرد آغاز را ی سنجتداخل در ب رگ یتاون  که  ساخت  فراه   را  ییباال

دو باریوه    چنانچه  ،تداخل  اصل  اساس  بر  است.  اصل تداخلگیری جابجایی،  موانی م عملورد دستگاه اندازه

در    دارند و  یوسان ی فاز   و   طبش   فرکانس،  یدارا   همدوس  چشمه  از   شده  لی گس  یهافوتون)   8همدوس  ینور

به    .شد  خواهند  جاد ی ا  یروشن   و   ک ی تار  ینواح  شوند،  ی نهبره   فاا   از   ی بخش  در (  .شوندیم منتشر    ر یمس  ک ی

. براساس شود.  یا انگوی تداخلی گفته می  9شوند، فری این نواحی تاریک و روشن که به صوری متناوب تورار می

فاصله   تداخل،  با ناحیه    دو   ن یبتئوری  متناس،    در   نیبنابرا  ،است  شده   استفاده   ر ین  نور  موجطول  روشن 

ای که  رار است  فاصله  هر و  کرد  استفاده  طول  پید   استاندارد بعنوان  ر ین موجطول از  توانیم  ی سنجتداخل

 .شود نیی تع ییباال د ت  با  و سه یمقا استاندارد نیا باگیری شود اندازه

  که   یی منشورها)  10استفاده از دو ریترورفلوتور   تواندمی  ، جاییبجا  گیری اندازهدستگاه  ساده برای    یک چیدمان 

مطابپ  .  باشدسنج مایولسون  های تخت تداخلآینه  یجابه(  تابانندیبازم  آن  آمدن  ریمس  یمواز  جهت  در  را  نور

به  ،  1شول   نسبت  ریترورفلوتورها  این  از  یوی  مرجع)  است  ثابت  11شون باریوهمو عیت    ی گریدو  (  بازوی 

 . شود یریگاندازه مرجع  بازوی به نسبت  آن فاصله ر ییتغ تا ،12باشد می متارک

 

8 Coherence 

9 Fringe 

10 Retroreflector 

11 Beam splitter 

12 Movement 
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نی  )باریوه  بازتابی )  شون باریوه( در  1ر  باریوه  و عبوری )2به دو  تقسی  می3(  باریوه(  این  دو  شود.  از  ها 

در   و  بازتاب شده  بین  .  شوندبازترکی، می  شونوهیبارریترورفلوتور  )گام    دو  هرفاصله  متوانی  فری  روشن 

متارک با شمردن تعداد    بازویجایی  موج منبع نور است. بنابراین مقدار جابهتداخل( متناظر با نصف طول

 :ای فری های تداخل با رابطه زیر  ابل تعیین است تغییرای دوره

                                                                                                                                                                             

2

N
d

l
= 

  متارک  بازوی ییجابجا یریگاندازه . .هستند تعداد فری ها Nموج نی ر و طول λجابجایی،  dدر رابطه فوق  

 .  شودیم  انجام فاز   یاب یدرون  پیطر از( نور موجطول نصف)  تداخل گام   از کمتر

 
 .سنجیمبتنی بر تداخل   گیری جابجاییاندازه   دستگاه  چیدماننمونه    :1شول  

 

های اپتیوی  طعای بپردازد و با توجه چیدمانرود تا ابتدا به بررسی  از مجری تاقیپ انتظار می  ، در این پژوهش

های تالیل فری های تداخلی  روش  ،ها بهترین چیدمان را طراحی کند، در ادامهگیری آنمنابع خطا و د ت اندازهبه  

چیدمان    یساز ادهی پ طعای توسق شرکت متقاضی، به    نیتأمرا ارزیابی کرده و بهترین روش را تعیین نماید. پس از  

  توسعهبپردازد. پس از    متر  1  حدا ل   ی کار  فاصله   در  و   نانومتر  50-350  د تبهو ارزیابی چیدمان برای دستیابی  

اپتیوی،  و  نتا  لیتال   ت  یانگور  چیدمان    جهت   یروش  ،دستگاه  یو یموان  و  ی وی اپت  یهابخش  وبیع  رفع یج 

نهایت   ارائهن  دمایچ  مختلف   یهابخش  ونیبراسیکان  در  به    ،دهد.  است  جهتروشالزم    د ت   یسنج صات  ی 

 .استهای پژوهش چانشاز جمله که  دست یابد  دستگاه دمان یچ
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 های تحقیق: گام

 و تعیین بهترین چیدمان  هاگیری آند ت اندازه ، منابع خطا ،مختلفاپتیوی های چیدمان بررسی •

 و تعیین بهترین روش تالیل  د ت هر روش  ، تالیل فری های تداخلیهای روشارزیابی   •

 اپتیوی و موانیوی چیدمان پیشنهادی تعیین مشخصای  طعای  •

 50- 350 مادوده در  د تبهو دستیابی  و آزمون اونیه آندستگاه   چیدمان اپتیوی  طعایتوسعه  •

 متر  1 حدا ل  ی کار فاصله  در و نانومتر

 گیری جابجایی دستگاه اندازهتالیل نتایج حاصل از   توسعه انگوریت  •

 و نانومتر 50-350 مادوده در  د تبههای اپتیوی و موانیوی دستگاه جهت رسیدن  رفع عیوب بخش •

 متر  1 حدا ل  ی کار فاصله   در

 های مختلف چیدمان انیبراسیون بخشک روش جهت  توسعه •

 جابجایی  گیریاندازه دستگاه سنجی د ت چیدمانصاتروش توسعه  •

 

 های مورد انتظار تحقیق خروجی 

  1در فاصله کاری حدا ل    نانومتر و  50-350گیری جابجایی در مادوده  اندازه  د ت  با   چیدمان اپتیوی •

 متر

  فاصله   و  نانومتر  50-350  مادوده  باد ت جایی  بجا  به  جهت دستیابی   ،ستگاهد های دادهتالیل    انگوریت    •

 ر مت 1 حدا ل  ی کار

 متر 1  حدا ل ی کار  فاصله و نانومتر 50-350 مادوده  باد ت  د ت روش صات سنجی جهت بررسی •
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 الزامات تحقیق 

  

 . گردد  یسازهیشب مانند زیموس  ییهابرنامهدر  اجراآزمایش  بل از  ستاپ  •

فری های تداخلی در فاصله    توانایی تشویلکه    چیدمان  همدوسی باال دراستفاده از چشمه نور نی ر با   •

 . متر را دارد 1کاری 

ای  زاویه  ، اناراف بر طول موج نی ر  (تأثیر دما، فشار، رطوبت)  مایطی  شامل خطای   تعیین منابع خطا •

  ارتعاشای   و  نوی  انوترونیک   انبساط حرارتی  طعای،   آینه متارک، خطای ناشی از کیفیت سطح آینه،

 شود. و تصایح مشخص  ،گیری فاصلهاندازه کمی هر پارامتر در و تأثیرموانیوی 

 شود.  طراحی و انجام های کانیبراسیونتست •

 شود.  طراحی و انجامگیری جابجایی دستگاه اندازهسنجی نتایج های صاتتست •

 د یقه انجام شود.  2انی  1گیری فاصله کاری یک متر در حدود اسون و داده •

  که طوریبه .نوشته شود  PYTHONیا  R ،MATLABهمچون  ییاف ارهانرماز  استفاده با  ،تالیلبرنامه  •

 . د یقه انجام دهد 5تا  2بتواند تمامی تالیل مربوط به اسون فاصله کاری یک متر را در حدود 

با توضیاای هر بخش را کارفرما دریافت   • باشد )کدهای نوشته شده همراه  برنامه تالیل  ابل توسعه 

 . نماید(می

 

 تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی تحقیق می تجهیزات و زیرساخت 
 

 .نمایدمی نیتأمرا    طعای اپتیوی  ،نهایی چیدمان پس از مشخص شدن  ، شرکت متقاضی •

توسق  نهایی    مرحله ساخت و طراحی صنعتی چیدمان ،  توسق مجری  سنجی و کانیبراسیونصاتاز  پس   •

 متقاضی انجام خواهد شد.شرکت 
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 راهکارهای غیر جذاب: 
 نیست.  بول ابلآزمایشگاهی،  صرفاً کارکرد   •

 .ندمتخصص نیاز دارند، مطلوب نیستکه به اپراتور   ییهاروش •

  ه ار دالر   5بیش از    مجموعاه ینه    با   )بج  نی ر( و موانیک    طعای اپتیوی   که منجر به  هایی روشارائه   •

 .نیست مطلوب، شود

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

 ( اف ارنرم)اپتیک و   مسئلهتاصیمی و سوابپ تی  تاقیقاتی و تناس، آن با  •

 مسئله رویورد فنی تی  تاقیقاتی به  •

 دسترسی به تجهی ای آزمایشگاهی و مواد اونیه و سایر ان امای اجرای تاقیپ  •

 زمان و ه ینه اجرای تاقیپ  •

 تسهیم مالکیت فکری

مقانه  معنویمالکیت   • انتشار  و  بود  خواهد  سهی   تاقیپ  اجرای  از  ناشی  معنوی  مانویت  در  مجری   :

ها و سمینارها  مقانه در کنفرانس  ارائههای داخلی و خارجی،  مشترک توسق مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجاز خواهد بود.با موافقت و اشاره به نام همه دست

وکار شرکت متقاضی، منافع مانی ناشی از توسعه این فناوری  کس،  : با توجه به مدل مالکیت منافع مادی •

ان حمه اجرای پروژه تاقیقاتی را دریافت خواهد  تماماً متعلپ به شرکت متقاضی بوده و مجری صرفاً حپ

 . کرد

 ارسال پروپوزال  

چارچوب  پروپوزال در  باید  صرفاً  شووفایی  صندوق  موردنظرها  و  و  نوآوری  تدوین  تا  ،    تاریخحداکثر 

آدرس  30/90/1401 به  غ ال  سامانه  پروپوزال  https://ghazal.inif.irدر  شوند.  در  ارسال  که  هایی 

 های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.، یا به روشرازآنیغچارچوبی 

https://ghazal.inif.ir/
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