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  اندازه گيري مسافت به كمك وسيله ليزر

  2محمد حسين قائدرحمتي  1حسين ابراهيمي

  84156-83111كد پستي  اصفهان، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي اصفهان،

  

  چكيده

با توجه به پيشرفت هاي شگرف در زمينه الكترونيك و كامپيوتر، روش هاي متعددي براي اندازه گيري 
فاصله دو جسم از يكديگر در زمينه  گيري دقيق فاصله از جسم و ياه فاصله و مسافت موجود است. انداز

مختلف از جمله: قطعه سازي، ابزار دقيق، رباتيك و صنايع نظامي از اهميت ويژه اي برخوردار  هاي
فواصل مختلف را با امروزه با اختراع ليزرها وكاربرد وسيعي كه در علوم و صنعت دارند مي توان  است.

در اين مقاله چهار روش براي فاصله سنجي به كمك ليزر ارائه شده  .دقت بسيار خوبي محاسبه كرد
جابه جايي  ، روش هاي تداخل سنجي است كه هر كدام براي فاصله هاي كوچك يا بزرگ كاربرد دارند.

كه بر اساس فاصله مورد نظر از  و زمان پرواز روش هاي ارائه شده در اين مقاله مي باشند FMCWفاز ، 
ق بوده و به صورت تجربي هركدام مي توان استفاده كرد. نتايج به دست آمده از اين روش ها كامال دقي

  نيز ثابت شده.
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  مقدمه - 1  

از اهميت ويژه اي برخوردار است كه كاربردهاي مهمي در  اندازه گيري فاصله يك جسم يا بين دو جسم

كه . در گذشته اين فاصله ها با روش هاي دستي انجام مي شد صنايع هوايي، مكانيكي و نظامي دارد

روش تداخل سنجي كه روش هاي ارائه شده در اين مقاله عبارت است از  .خطاي زيادي در پي داشت

محاسبه براي فاصله و جابه جايي هاي كوچك استفاده مي شود و فاصله بر حسب موج به كار رفته 

به جايي جابه جايي فاز كه در آن بر اساس جابه آن اشاره شده است. روش  [2]و [1]شود، در مرجع  مي

به  [4]و [3]فازي ايجاد شده  بر روي سيگنال دريافتي از هدف به تخمين فاصله مي پردازد، در مرجع 

ده بر روي سيگنال دريافتي از هدف جابه جايي فركانس ايجاد ش يا FMCWآن اشاره شده است. روش 

است. روش زمان پرواز  به آن اشاره شده  [4]و[3]در مرجع  مورد نظر مي باشد. مالك فاصله تا هدف كه

مدت زمان رسيدن سيگنال ليزر به  ،در اين روشو  ري فاصله هاي زياد به كار مي رودبراي اندازه گي

  به آن اشاره شده است.  [7],[6],[1]هدف مبناي محاسبه فاصله است كه در مرجع 

 

  ليزر با سنجي فاصله هاي روش - 1

  سنجي تداخل - 1- 1

 در .باشد مي سنجي تداخل از ستفاده ا كوچك هاي بجايي جا يا و فاصله گيري اندازه هاي روش از يكي

 يك هاي دقت و شود مي محاسبه شده، گرفته كار به موج طول برحسب فاصله ، سنج تداخل هاي روش

 جديد كامپيوتري و الكترونيكي هاي روش از استفاده با نيز و آيد مي دست به راحتي به موج طول دهم

λ حدود تفكيك حد

���
  .        آورد دست به توان مي سطوح آزمايش و بررسي در را  

 تداخل از توان مي. شود مي استفاده تداخلي نوارهاي تعداد شمارش از ، سنجي تداخل روش در

 محدوده براي معموال روش اين كلي طور به .نمود استفاده ، پرو فبري و زندر ماخ،  مايكلسون سنجهاي

 استفاده) ميكرومتر 50 تا 20 حدود در ( باال بسيار دقتهاي با متر سانتي چندده حدود در گيري اندازه

 از استفاده و سايه تاثيرات وجود عدم . است آن ذاتي تنظيمي خود روش اين مزيت مهمترين. شود مي

  .باشد مي سنجي تداخل مزاياي ديگر از سازي، پياده در كم قطعات
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 فاز جابجايي روش -2- 1

 مي فاصله تخمين به هدف از دريافتي سيگنال روي بر شده ايجاد فازي جابجايي اساس بر روش اين رد 

 مدوله(  ليزر پالس برگشت و رفت در شده ايجاد زماني تاخير تبديل از روش اين در واقع در . پردازيم
  .شود مي استفاده فاز جابجايي به)  f0فركانس در دامنه مدوالسيون با شده

  
∆φ = 2π��τ� 

  
∆φ مدوالسيون فركانس ��، فاز جابجايي ،τ� ه انداز محدوده .باشد مي پالس برگشت و رفت زمان 

 چند تا سانتيمتر چند از استفاده براي  و باشد مي)f0( مدوالسيون فركانس به وابسته  روش اين گيري

 را باالتر حساسيت و دقت و بيشتر گيري اندازه محدوده ، بزرگتر  f0چه   هر(. باشد مي مناسب متر ده

 مي فركانسي ضربان روش شبيه بسيار افزاري سخت ويژگيهاي لحاظ از روش اين. ) شد خواهد موجب

 فاز جابجايي روش دو هر از تا نمود طراحي ميسيست و برد بهره ويژگي اين از توان مي نتيجه در ، باشد

 يابيم. دست كارايي باالترين به تا ، نمايد عمل فركانس و

 نوري توان اگر .كند مي طي �τزمان  در هدف از شده بازتابيده نور موج يك است كه مسافتي   dفاصله

 به انتشار مان ز كه گفت توان مي،  شود مدوله  f0فركانس  در سينوسي موج يك وسيلهه ب ليزري ديود

  .شود ميتبديل  )φ∆(برگشت و رفت هاي سيگنال بين  فاز جابجايي
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 محدوده هرتز مگا 10 فركانس با مثال طور به .دارد بستگي كاربرد نوع به  f0مدوالسيون فركانس انتخاب

 خطاهاي به آن باالي حساسيت شيوه، اين بزرگ معايب از يكي. داشت خواهيم را متر 15 نامبهم

 ليزر و فوتوالكتريك هاي كانال ميان پارازيتي كوپلينگ از كهCrosstalk  خطاي .باشد مي سيستم

 روش در كه هستند خطايي منابع ، ترانزيستوري پيوندهاي ظرفيت بودن خطي غير آيد، مي بوجود

 بر بودن مبتني. نيست پذير امكان سادگي به هم آنها رفع و نمود صرفنظر آنها از توان نمي فاز جابجايي

 چند از گيري اندازه محدوده ، شده ايجاد خطاهاي به نسبت باال حساسيت ، رياضي پيچيده محاسبات

 سخت نيازمند روش اين سازي پياده ضمنا. باشد مي روش اين مشخصات از متر ده چند تا سانتيمتر
 انجام براي كامپيوتر يك از بررسي مورد هاي نمونه اكثر در (. باشد مي قدرتمند پردازشي توان با افزاري

 تئوري سازي پياده براي .)است شده استفاده ، امواج روي بر نياز مورد پردازشهاي و رياضي محاسبات

 بحث اين حوصله از خارج تكنيكها اين تك تك تفضيلي بررسي كه دارد، وجود متعددي تكنيكهاي فوق

  .دباشن مي كها تكني اين از نمونه دو ، همزمان مدوالسيون دي و هتروداين تكنيكهاي است.
  
   FMCWروش  -3- 1



 

  

 

 در تصميم گيري مرجع ، هدف از دريافتي سيگنال روي بر شده ايجاد فركانسي جابجايي ، روش اين در

 بـا  كـه  ليـزر  پرتوي برگشت و رفت زمان مدت و زير فرمول به توجه باشد. با مي هدف تا فاصله با رابطه

نمود وبـا مقايسـه پـارامتر هـاي دو مـوج       هدف تعيين تا توان مسافت را مي كند مي حركت نور سرعت
  فرستاده و گرفته شده بدست مي ايد. FMمدوله شده 
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 آن را برگشت و رفت زمان توان مي اينصورت در باشد پالس يك توسط شده مدوله ليزرارسالي پرتوي اگر

 f  فركانس با سينوسي موج يك توسط شده مدوله ليزر پرتوي اگر .فاصله قرارداده شود محاسبه مبناي

باشد پس زمان انتشار ميان فركانس موج منتشر شده و فركانس سيگنال برگشتي تبديل مي شود. پس 

  داريم

d nar = c/2f 

d nar  نظر مورد د كاربر به بستگي مدوالسيون فركانس انتخاب. باشد مي گيري اندازه در نامبهم محدوده 

مي شود كه به عنوان يكي از  15mبرابر  d narمگا هرتز منجر به  10طورمثال فركانس  به ، دارد

دهاي آن ميتوان از سيستمهاي بينايي رباتها نام برد. ساير مشخصات اين روش شبيه روش ركارب

  جابجايي فاز مي باشد

   روش زمان پرواز - 4-١

 محدوده توان مي آن بوسيله كه.باشد مي ليزري سنجي فاصله روش هاي ترين مرسوم از يكي پرواز زمان

 رسـيدن  زمـان  مدت روش اين در . داد پوشش را كيلومتر دهها تا متر سانتي چند از وسيعي گيري اندازه

 ليـزر،  پرتـوي  برگشـت  و رفـت  زمان محاسبه با كه .باشد مي فاصله محاسبه مبناي هدف به ليزر سيگنال

 نقشـه  دوربينهـاي  بـه  تـوان  مـي  نيـز  روش ايـن  عمده هاي كاربرد مي پذيرد. از صورت مسافت تخمين

  ]3اشاره كرد[ هوانوردي ،تحقيقات فضايي،صنايع برداري

روشهاي متفاوتي براي پياده كردن اصول زمان پرواز وجود دارد كه به دقت در دسـتگاه محـدوده كـار و    

 پـالس  بـراي  گيرنـده  كانـال  دو ، ليزر پالس قيمت وابسته است اما در كل اصول آن ثابت است. فرستنده

 شـفاف  نـيم  آيينـه  و لنـز  :مانند ، الزم اجزاء اپتيكي و برگشت و رفت زمان گير اندازه Stop و Startهاي 

آمـده   1هستند كه شـماي كلـي روش زمـان پـرواز در شـكل       روش اين دهنده تشكيل اصلي قسمتهاي

  ]6است[
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 تفكيـك  يـك  و كننـده  تقويـت  ،يك  كننده تقويت پيش يك ، نوري ساز آشكار يك شامل گيرنده قسمت

اپتيكـي بـراي تمـام روش هـاي اجـراي       ء اجزا و ليزر گيرنده ليزر،كانالهاي زماني مباشد. فرستنده كننده

 در كـه  .دارد وجود متفاوت ليزر، روشهاي برگشت و زمان رفت گيري اندازه براي زمان پرواز مشابه اند اما

  .دهيم مي قرار بررسي را مورد روش 2 بخش اين

  

 "��١  

   پالس ليزرفرستنده  - 1- 4-١

 سازي شبيه ونتايج رادارها تساوي فرمول از توان مي فرستنده در ليزر پالس توان كردن مشخص براي

 با مستقيم رابطه نياز ليزرمورد توان ، واضح است كه. گرفت كمك سيستم نويز سطح و اپتيكي قسمتهاي

 1 كاري با محدوده ليزري متر يك در شده، انجام بررسيهاي برپايه. دارد ليزري متر گيري اندازه محدوده

اندازه گيري به  فرايند طول در قدرت ميانگين و ليزر پالس تك يك براي الزم نوري توان پيك متر 30 تا

  ]1است[ μw420 و 34Wترتيب 

   كانال هاي گيرنده -4-2-١

 پـالس  يـك بـه   آنهـا  تبـديل  و متفاوت هاي قدرت با نوري هاي پالس گيرنده،دريافت هاي كانال وظيفه  

فرستاده مـي   TDCقسمت  به شده توليد پالس اين كه. باشد مي منطقي ولتاژ سطوح با دقيق بسيار زماني

 بـراي  . شـود  گيـري  اندازه نظر مورد مسافت ، پالسها اين پهناي شدن مشخص با TDCشود تا در قسمت 

 آشكارسـاز  يـك  و شـفاف  نيمه آيينه يك از TDCواحد  بكار شروع و ليزر پرتو پرتاب ميان همزماني ايجاد

  داشت : خواهيم نظر مورد ليزري متر طراحي در گيرنده كانال پس در كل دو.مي شود استفاده نوري

را  STARTكه نور منعكس شده از آيينه نيم شفاف را دريافت مي كند و فرمان  START. كانال گيرنده 1

  صادر مي كند TDCبراي شروع بكار واحد 
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را بـراي توقـف    STOPكه نور منعكس شده از هدف را دريافت مي كند و فرمان  STOPكانال گيرنده  .2

  ]7صادر مي كند[ TDCفعليت 

 ليزر توان دانيم مي كه همانطور ضمنا .بود خواهد يكسان STOPو  STARTهردوكانال  براي گيرنده كانال

  دارد مستقيم نسبت ، شده پرتاب ليزر پالس توان با و عكس نسبت ، با فاصله ، دريافتي

 )  TDCمبدل زمان به ديجيتال ( -4-3-١

 رفت زمان تبديل آن وظيفه كه ستا TDC ليزري سنج فاصله يك بخشهاي ومهمترين ترين اصلي از يكي

 كـه  داريم را پالسي،  TDC واحد يك ورودي در واقع در.باشد مي ديجيتال كلمه يك به ليزر نور برگشت و

 فرمـان  رسـيدن  بـا  و زمـان  گذشـت  از پـس  و رود مي) منطقي 1به سطح يك( START فرمان رسيدن با

STOP بودن پالس داريم. در   يك زمان با متناسب ديجيتال رشته يك نيز خروجي در. ميشود صفر دوباره

  اشاره مي كنيم. TDCادامه به دو روش از روشهاي پياده سازي واحد 

    ن پردازش ديجيتالاستفاده از شمارنده هاي معمولي بدو -1-4-3-1

 قبـول  قابـل  وجـه  هـيچ  بـه  كـم  فواصـل  براي آن دقت ولي است ساده و ارزان گرچه روش اين از استفاده

  شود مي محاسبه زير فرمول طبق نظر مورد مسافت.نيست

t = N × (1 f )  

2d = c ×t  

زمان رفت  t،  مرجع پالس كالك فركانس fكانتر ،  توسط شده شمرده پالسهاي كالك تعداد Nكه 

  سرعت نور مي باشد cو  هدف تا ليزري متر فاصله dوبرگشت پالس ليزر ،

  با استفاده از درون يابي TDCساخت واحد  -2- 3- 4- 1

 حال عين در و كند كار كمتر ساعت فركانس با كه بسازيم TDC واحد يك داريم، قصد قسمت اين در

 .است شده داده توضيح 2شكل  در روش اصلي كاركرد .باشد بااليي توانايي داراي

مرحله به ديجيتال  3در  stopتا لبه باال رونده پالس  startاز لبه باال رونده پالس  Tinفاصله زماني 

 شمردن با توان مي و باشد مي سيستم كالك با سنكرون بطور T12تبديل ميشود. قسمت اصلي يعني 

 به مجزا بطور T2و  T1جزئي  هاي قسمت سپس.كرد محاسبه آنرا زمان TCLKتناوب  دوره با ها پالس كالك

 آسنكرون مي بصورت گيري ه انداز از قسمت اين واقع درشوند. بيتي اعمال مي nياب  ن درو واحد يك
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  لحاظ از.گردد نمي حاصل سيستم پالس مرجع كالك شمارش از مستقيم بطور ديگر چراكه .باشد

  مي باشد Tak / 2� 0.5برابر  آسنكرون گيري اندازه حالت در پرتو تك دقت حالت بدترين تئوري،

  

 "��٢  

  

    نتيجه گيري

باال از روش تداخل سنجي استفاده مي شـود   دقت با كوچكدر فاصله سنجي از طريق ليزر براي فواصل 

استفاده مي شـود و بـراي فواصـل بـزرگ از      FMCWوبراي فواصل متوسطاز روش جابجايي فاز يا روش 

  .روش مدت زمان پرواز استفاده مي شود
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