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مقدمه

نتایج

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.

نتایج شبیه سازی و اندازه گیری را برای این فرکانس درحالتی که طرح  618نانومتر
برروی  DLPباشد در دو حالت مقایسه می کنیم:
شبیه سازی:
مالحظه می شود که پس از
 1000مرتبه انجام عملیات
بهینه سازی در نهایت نسبت
توان  618به  515نانومتر
به اندازه ی  1.53dbبهتر
شده است که موجب افزایش
پهنای باند می شود.
فیبر نوری جهت
اندازه گیری:
فرستادن نور از

• طیف سنج های رایج مبتنی بر پراش
کاهش هزینه ی ساخت با کاهش تعداد
• هدف
آشکارسازها و لنزها به کمک طرح های فرنل و ،DLP
سپس بهینه سازی طرح ها برای افزایش پهنای باند و
دقت تفکیک فرکانسی  DLPشامل 1024 ∗ 768
آینه است که می توانند در زاویه (+12روشن) یا
(-12خاموش) قرار گیرند.

هر آینه ی DLP
به این صورت است

• جهت متمرکز کردن نور از طرح های فرنل
بهره می بریم و برای پراش از ساختار تناوبی
 DLPو پراش بلیز استفاده می شود.

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

محل انداختن
طرح های فرنل
وفرنل بهینه
شده

مونوکروماتور به
داخل لنز
لنز جهت
متمرکز کردن
نور ورودی از
فیبر

پس از اندازه گیری
به این نتایج رسیدیم

روش پیشنهادی
شبیه سازی نیازمند دانستن میدان پس از بازگشت از برخورد به  DLPدر نقاط مختلف است.
برای این امر فرمول اندازه ی میدان را با فرض اینکه پالریزاسیون موج ورودی موازی هرآینه ی
 DLPاست و ورودی تنها یک موج صفحه ای تک فرکانس است محاسبه می شود:

DLP

دوربین به عنوان آشکارساز

با توجه به نوع  DLPمورد با توجه به طراحی باید در صورت روشن بودن آینه +1
و در غیر این صورت  -1است.
 24درجه باشد.
استفاده باید  45باشد.

به کمک الگوریتم  Random Searchسعی بر افزایش پهنای باند و دقت تفکیک
فرکانسی با شروع از طرح های فرنل است  .نتیجه برای افزایش پهنای باند برای
𝑚𝑛 𝜆 = 575به صورت زیر است:
پس از
بهینه
سازی

با توجه به این که برای طول موج مزاحم برای طول موج  718.5 nm،575nmمی شود
میدان این طول موج را برای دو حالت رسم می کنیم و مشاهده می شود که حدود 3db
بهبود داریم اما به علت کاهش میدان طول موج اصلی مقدار واقعی حدود  2dbمی باشد.

نمونه ی آزمایشگاهی طیف سنج مبتنی بر DLP

جمع بندی
ساخت طیف سنج با کمک  DLPاین ویژگی مثبت را دارد که قابل برنامه ریزی است و می
توان بنا بر نیاز به یک ویژگی خاص به عنوان مثال پهنای باند یا قدرت تفکیک فرکانسی آن
را تنظیم کرد .داشتن تنها یک آشکارساز و نبود تراش از مواردی است که می تواند هزینه ی
ساخت را کاهش دهد .با استفاده از طرح های فرنل بهینه شده می توان پارامتر مورد نظر را
بهتر و دقیق تر اندازه گیری کرد که جواب های آن مشاهده شد.
کاربرد های صنعتی:
طیف سنج نوری برای اندازه گیری طیف توان سیگنال بر حسب طول موج مورد استفاده قرار
می گیرد .امروزه طیف سنج های نوری کاربرد وسیعی در مهندسی دارند و بسیاری از
سنسورها مانند سنسوردما ،سنسورهای شیمیایی و سنسورهای پزشکی از طیف سنج های
نوری در داخلشان استفاده میکنند.
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