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پیشنهادیروش

استفاده از پردازشگر نوری دیجیتال به همراه آرایه ای آشکار ساز های نوری

برای تحقق یک طیف سنج نوری 
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ورد طیف سنج نوری برای اندازه گیری طیف توان سیگنال بر حسب طول موج م
.   استفاده قرار میگیرد

.استروش های مرسوم برای تولید طیف سنج نوری استفاده از منشور و توری پراش
رنلیتال و طرح های فجدینوری پردازشگر توری پراش و ادوات اپتیکی                 

عملکرد به در ساختار طیف سنج پیشنهادی برای بهبود 
جای یک آشکارساز از چند آشکارساز استفاده شده است
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م هزینه ساختار طیف سنج نوری پیشنهاد شده به دلیل حذف توری پراش و ادوات اپتیکی بسیار ک
.رنل قابلیت برنامه ریزی زیادی داردفبوده و به دلیل استفاده از طرح های 

اهش داده استفاده از چند آشکارساز به جای یک تک آشکارساز در کانون میتواند خطای سیستم را ک
.یف سنج شودطو باعث بهبود عملکرد کلی 

:کاربرد های صنعتی
ر ورودی طیف سنج نوری کاربرد وسیعی در آزمایشگاه ها و صنایع مختلف جهت اندازه گیری شدت نو

طرح پروژه حاضر ساخت کم هزینه این وسیله را میسر میکند. بر حسب طول موج دارد
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زاثر دقت فرکانسی و مقایسه با تک آشکارسا اثر فاصله آشکارسازها

اطالعات طول 
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خروجی 
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در شرایطی که طیف مجهول وارد سیستم 
میشود معادله ماتریسی فوق بر اساس روش 
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نمودارهای زیر نشان دهنده اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد طیف سنج 
است( میانگین خطا در بازسازی ضرایب )
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