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نتایج مقدمه
طیف سنج های نوری برای محاسبه ی توان نور در طول موج های مختلف به روش های 

.متفاوتی ساخته می شوند که مهم ترین روش استفاده از پدیده ی پراش است

طیف سنج های رایج مبتنی بر پراش•

کاهش هزینه ی ساخت با کاهش تعدادهدف       •
،DLPآشکارسازها و لنزها به کمک طرح های فرنل و 

سپس بهینه سازی طرح ها برای افزایش پهنای باند و
1024شامل DLPدقت تفکیک فرکانسی  ∗ 768

یا( روشن)12+آینه است که می توانند در زاویه 
.قرار گیرند( خاموش)12-

جهت متمرکز کردن نور از طرح های فرنل•
بهره می بریم و برای پراش از ساختار تناوبی

DLPو پراش بلیز استفاده می شود.

.استمختلفنقاطدرDLPبهبرخوردازبازگشتازپسمیداندانستننیازمندسازیشبیه
یههرآینموازیورودیموجپالریزاسیوناینکهفرضبارامیدانیاندازهفرمولامراینبرای

DLPشودمیمحاسبهاستفرکانستکایصفحهموجیکتنهاورودیواست:

Randomالگوریتمکمکبه Searchتفکیکدقتوباندپهنایافزایشبرسعی
برایباندپهنایافزایشبراینتیجه.استفرنلهایطرحازشروعبافرکانسی

𝜆 = 575𝑛𝑚استزیرصورتبه:

575nm،718.5موجطولبرایمزاحمموجطولبرایکهاینبهتوجهبا nmشودمی
3dbحدودکهشودمیمشاهدهوکنیممیرسمحالتدوبرایراموجطولاینمیدان

.باشدمی2dbحدودواقعیمقداراصلیموجطولمیدانکاهشعلتبهاماداریمبهبود

ی

با توجه به امکانات آزمایشگاهی تنها می توان اثر افزایش پهنای باند را مشاهده کرد و
𝜆فرکانس هایی که می توانیم اندازه گیری کنیم  = 515𝑛𝑚 و𝜆 = 618𝑛𝑚 پس

نانومتر 618نتایج شبیه سازی و اندازه گیری را برای این فرکانس درحالتی که طرح 
:باشد در دو حالت مقایسه می کنیمDLPبرروی 

:شبیه سازی
مالحظه می شود که پس از

مرتبه انجام عملیات  1000
بهینه سازی در نهایت نسبت 

نانومتر 515به 618توان 
بهتر1.53dbبه اندازه ی 

شده است که موجب افزایش
.پهنای باند می شود

:اندازه گیری

جمع بندی
این ویژگی مثبت را دارد که قابل برنامه ریزی است و میDLPساخت طیف سنج با کمک 

فرکانسی آن توان بنا بر نیاز به یک ویژگی خاص به عنوان مثال پهنای باند یا  قدرت تفکیک
زینه ی  داشتن تنها یک آشکارساز و نبود تراش از مواردی است که می تواند ه. را تنظیم کرد

ا با استفاده از طرح های فرنل بهینه شده می توان پارامتر مورد نظر ر. ساخت را کاهش دهد
.بهتر و دقیق تر اندازه گیری کرد که جواب های آن مشاهده شد

:کاربرد های صنعتی
اده قرار طیف سنج نوری برای اندازه گیری طیف توان سیگنال بر حسب طول موج مورد استف

امروزه طیف سنج های نوری کاربرد وسیعی در مهندسی دارند و بسیاری از .گیردمی 
های سنسورها مانند سنسوردما، سنسورهای شیمیایی و سنسورهای پزشکی از طیف سنج

. کنندنوری در داخلشان استفاده می
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DLPنمونه ی آزمایشگاهی طیف سنج مبتنی بر 
1+در صورت روشن بودن آینه 

.است1-و در غیر این صورت 
د  با توجه به طراحی بای

.درجه باشد24
مورد DLPبا توجه به نوع 

.باشد45استفاده باید 
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DLPهر آینه ی 

به این صورت است
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