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بررسی خواص کانونی تیغهی منطقهای فرنل گلبرگی
 مرجان گلبندی،آرش ثباتيان
 اروميه، دانشگاه اروميه، دانشکده علوم، گروه فيزیک
 این عنصر.چکیده – در این کار عدسی پراشی بر مبنای تیغه ی منطقه ای فرنل معرفی می شود که تیغه ی ناحیه ی گلبرگی نامیده می شود
 خواص کانونی و. نقطه ای یا گلبرگی تبدیل کند،جدید قادر است که موج تخت فرودی را به انواع متنوعی از باریکه های نوری مثال حلقوی
 نشان داده می شود که شکل باریکه ی تولید شده به تعداد گلبرگ های این عنصر، به عنوان نتیجه.خارج کانونی این عنصر بررسی می شود
. نتایج شبیه سازی با کارهای تجربی تایید می شود.بستگی دارد
.  تيغهی منطقهای فرنل،  عدسی پراشی، تيغهی منطقهای فرنل گلبرگی،  پراش فرنل-كليد واژه

Focusing characteristics of petal-like zone plate
Arash sabatyan, Marjan golbandi
Department of physics, Faculty of science ,Urmia university , Urmia
Abstract- In this work, we propose a novel diffractive lens base on Fresnel zone plate, which is called petal-like zone
plate. This diffractive element can turn on incident plane wave into variety of shapes, for example annular, dot or
petal beam, in general. We probe its focusing and defocusing properties. As a result, it is revealed that the shape of
the generated beam depends directly on the number of the petals. All simulation results are verified by experiments.
Keywords: Fresnel diffraction, Diffractive lens, Fresnel zone plate, Petal-like zone plate.
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تيغهی فرنل را میتوان به صورت یک تابع شبه تناوبی در
نظر گرفت كه تابع روزنهی آن را می توان به صورت تابع
سری فوریه نوشت[5] :

شده با تعداد گلبرگ های متفاوت را در صفحه كانون  ،قبل
و بعد از كانون بررسی كنيم و نتایج حاصل را با هم مقایسه
كنيم.
در ابتدا تعداد گلبرگها را برابر  6 ، 4و  8در نظر میگيریم
كه نمونه ای از آنها در شکل  ۱نشان داده شده اند

شکل  :۱نمونه ایی از عناصر طراحی شده با تعداد گلبرگ
های ) (aچهار ) (bشش) (cهشت.
توزیع شدت كانونی این عناصر در شکل  ۲داده شده است.

شکل  :۲توزیع شدت در فاصله كانونی برای گلبرگ های ) (aچهار
شش ) (cهشت

)(b

برای بررسی خواص خارج از كانون این عناصر توزیع شدت
در فاصله  475 mmدر شکل  3نشان داده شده است.



()۱

] f ( r )   cn exp[ i 2r 2 / r12


 cnدامنه ميدان پراش یافته مرتبه nام است ..همچنين
داریم:

r1  2f
 r1شعاع اولين نوار روشن است λ .طول موج فرودی و
فاصله ی كانونی تيغهی فرنل است .برای به دست آوردن تابع
عبور تيغهی جدید تابع )𝛳 cos(aرا به فاز تابع عبور تيغهی
فرنل اضافه كرده در نتيجه تابع عبور تيغهی جدید به
صورت زیر در میآید:
f

(t  exp[ i ((r   ) cos(a )) 2 / f ] )۲
كه در آن  aتعداد گلبرگ ها و αیک كميت صحيح مثبت
است .با داشتن مقدار فاصله كانونی و مقدار طول موج
مشخص  ،می توان عدسی مورد نظر را طراحی كرد.
الزم به ذكر است عناصر مورد نظر دارای فاصله كانونی mm
 𝛼 ،500را برابر  0.۱و طول موج كاری  63۲.8 nmدر نظر
گرفته شدند .می خواهيم خواص كانونی عدسی های طراحی

شکل  :3توزیع شدت در فاصله 475 mmبرای گلبرگ های ) (aچهار
شش ) (cهشت

)(b

همچنين توزیع شدت ها در فاصله  5۲5 mmدرشکل 4
قابل مشاهده است :

شکل : :4توزیع شدت در فاصله 5۲5mmبرای گلبرگ های ) (aچهار
شش ) (cهشت

)(b

سپس با افزایش تعداد گلبرگها به  ۲5 ،۱8، ۱۲عناصر جدید
طراحی شدند كه نمونه ایی از آنها را در شکل  5نشان داده
ایم :
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تيغهی منطقهای فرنل یک قطعهی پراشی همگرا كننده با
حلقههای روشن و تاریک متحد المركز است كه نور را در
یک نقطه كانونی می كند  .این قطعه به دليل دارا بودن وزن
وحجم كم  ،ارزان بودن و قابليت تركيب با سایر عناصر
اپتيکی  ،توجه زیادی را به خود جلب كرده است .از جمله
كاربردهای تيغهی فرنل  ،كانونی كردن اشعهی  xو
ماورابنفش است كه این كار با استفاده از عدسی های
شکستی به دليل جاذب بودن آن ها امکان پذیر نيست [.]۱
قبال ساختارهای از تيغهی منطقهای فرنل در شکل های
مربعی  ،متعامد و تک بعدی معرفی و مورد مطالعه قرار
گرفته بود [ . ]۲،3،4در این مقاله نوع جدیدی از تيغه فرنل
معرفی ميشود كه نواحی فرنل آن به شکل گلبرگ است
بنابراین تيغهی فرنل گلبرگی ناميده می شود .در ادامه به
بررسی خواص این قطعه جدید در كانون و خارج كانون با
تعداد گلبرگ های متفاوت می پردازیم.

 ۱4-۱۲بهمن ۱395
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 ۱4-۱۲بهمن ۱395

عادی در مقایسه با فرنل گلبرگی با تعداد گلبرگهای 4،6،8
به ترتيب رسم شده است .

شکل : 5عناصر طراحی شده با تعداد گلبرگ های ) (aدوازده ) (bهجده
) (cبيست و پنج

شکل  : 6توزیع شدت در فاصله ی كانونی برای گلبرگ های ) (aدوازده
) (bهجده ) (cبيست و پنج

در ادامه شکل  7توزیع شدت برای گلبرگ های ۱8 ، ۱۲
و۲5در فاصله  475 mmقبل از كانون را نشان میدهد:

شکل  : 7توزیع شدت در فاصله  f-25برای گلبرگ های ) (aدوازده
هجده ) (cبيست و پنج

)(b

شکل  :۱0نمودار شدت تابع انتقال نوری برای فرنل عادی در مقایسه با
 6، 4و  8برگ

نهایتا برای تعداد گلبرگهای  ۱۲،۱8،۲5نيز تابع انتقال نوری
) (OTFرا در مقایسه با فرنل عادی بررسی كردیم  .كه در
شکل  ۱۱و  ۱۲توزیع شدت و نمودار شدت OTFبه ترتيب
رسم شده است .

شکل  : ۱۱توزیع شدت تابع انتقال نوری برای فرنل عادی در مقایسه با
۲5،۱8،۱۲برگ

مرحله آخر توزیع شدت گلبرگ های  ۱8، ۱۲و  ۲5در فاصله
ی  5۲5 mmبعد از كانون است كه شکل  8آنرا نشان می
دهد :
شکل  :۱۲نمودار شدت تابع انتقال نوری برای فرنل عادی در مقایسه با
 ۲5،۱8،۱۲برگ

شکل :8 :توزیع شدت در فاصله  f+25برای گلبرگ های ) (aدوازده
هجده ) (cبيست و پنج

)(b

در ادامه یکی از پارامترهای مهم و موثر در كيفيت و وضوح
تصویر كه تابع انتقال نوری ) (OTFاست  ،را برای فرنل
عادی در مقایسه با فرنل گلبرگی را بررسی ميکنيم .كه در
شکل  9و  ۱0توزیع شدت و نمودار شدت  OTFبرای فرنل

با مقایسه تابع انتقال نوری فرنل عادی و گلبرگی مشاهده
میشود كه هر چه تعداد گلبرگ بيشتر تابع انتقال نوری
فرنل گلبرگی به تيغه ی فرنل عادی نزدیکتر می شود .
-3نتایج تجربی

نمونه های طراحی شده در این مقاله با استفاده ازفرآیند
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و مانند قبل ،توزیع شدت در نقاط كانون برای عدسی های با
تعداد گلبرگ های  ۱۲،۱8و  ۲5نيز بدست آمده اند كه در
شکل  6نشان داده شده است:

شکل  :9توزیع شدت تابع انتقال نوری برای فرنل عادی در مقایسه با6، 4
و  8برگ
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 ۱4-۱۲بهمن ۱395

 -4نتیجهگیری

در این مقاله نشان دادیم كه می توان توسط تيغهی فرنل
گلبرگی در فاصله كانون و قبل و بعد كانون شدت های
متفاوتی ایجاد كرد  .بعالوه تاثير تعداد گلبرگها در شکل
دهی به پرتوهای خروجی مورد مطالعه قرار گرفت  .همچنين
ميتوان گفت در فواصل متقارن پيش و پس از كانون )f-25
و  (f+25توزیع های شدتی متفاوت با آنچه كه در كانون
ایجاد می شود توليد شد كه نشان می دهد هيچ تقارنی برای
توزیع شدت وجود ندارد .نتایج شبيه سازی توسط آزمایش
تجربی نيز تایيد شدند.

شکل : ۱3مقایسه نتایج تجربی و شبيه سازی شده
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ليتوگرافی چاپ شده اند .سپس نمونه ها تحت تابش نور ليزر
 ،هليوم نئون كه در چيدمان تلسکوپی  ،پهن و موازی شده
است قرار ميگيرد و توزیع شدت نمونه ها در فواصل كانون و
قبل و بعد كانون  ،توسط دوربين  CCDثبت ميگردد .برای
مقایسه ،توزیع شدت شبيه سازی شده( ستون سمت چپ )
و توزیع شدت تجربی (ستون سمت راست) برای تيغهی فرنل
گلبرگی به ترتيب از باال به پایين  ۱8 ، 6 ، 4و  ۲5در شکل
 ۱3نشان داده شده است.

