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ثیست ٍ یکویي کٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى
 داًطگبُ ضْیذ ثْطتی،۳242 ُ دی هب32  تب32

مطبلعه ی خواص کبنونی مدل ارتقبء یبفته ای از تیغهی منطقهای فرنل بب قدرت
تفکیک تصحیح شده
 الٌبس پیزضیبئی، آرش ثجبتیبى
ِ ارٍهی،ِ داًطگبُ ارٍهی، داًطکذُ ػلَم،گزٍُ فیشیک
 در این کبر. این قطعبت قببل تولید نیستند،چکیده – به علت محدودیت تکنیکی در سبخت تیغههبی منطقهای فرنل بب قطرهبی بسرگتر
 تیغهی منطقهای بب قطر بسرگتر را تولید کرده که منجر به ایجبد تیغهی،روشی را معرفی میکنیم که در آن بب ثببت بودن فبصلهی کبنونی
.منطقهای تصحیح یبفته میشود که قدرت تفکیک ببالتری نسبت به قطعهی قبلی دارد
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Study of the focal properties of Fresnel zone plate’s enhanced model with
corrected resolution
Arash Sabatyan , Elnaz Pirziaei
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Abstract- Due to technical limitations in production of Fresnel zone plate with larger diameter, these parts are not producible.
In this article, we introduce a method in which, with fixed focal length produces a zone plate with larger diameter, which
leads to modified Fresnel zone plate that its resolution is higher than the previous piece.
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 32تب  32دیوبُ  ،۳242داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
استفبدُ اس تمزیت ثسل ،هؼبدلِی هیذاى پزاضی در ًمطِی
 Rثِ غَرت سیز ثذست هیآیذ5

 -1مقدمه
کبًًَیکزدى ٍ تػَیزثزداری اضؼِی ایکس ،دارای کبرثزد
ّبی سیبدی در ػلن فیشیک ٍ سًذگی رٍسهزُ است .اس جولِ
کبرثزد ّبی آى هیتَاى ثِ اسپکتزٍسکَپیً ،بًَلیتَگزافی،
پشضکی ،غٌؼت ٍ هیکزٍسکَپی ثب ٍضَح ثبال ٍ  ...اضبرُ
کزد .ثزای رسیذى ثِ ایي ّذفً ،ویتَاى اس ػذسیّبی
ضکستی استفبدُ کزد .سیزا در سبخت ایي ػٌبغز ،اس هَاد
جبهذ استفبدُ ضذُ است ٍ ایي هَاد در ایي ًبحیِی طَل
هَجی ،تحت سِ هکبًیشم فتَالکتزیک ،اثز کبهپتَى ٍ
جفتضذگی ثبػث جذة پزتَ هیضًَذ .ثٌبثزایي ثزای رفغ
ایي هطکل ،ثِکبرگیزی ػذسیّبی پزاضی کِ ثز پبیِی
اغل پزاش طزاحی ٍ سبختِ هیضًَذ ،پیطٌْبد ضذُ
است] .[۳طزح ّبی هختلفی ثزای جبیگشیٌی ػذسیّبی
پزاضی ثِ جبی ػذسیّبی ضکستی ارائِ ضذُ است .اٍلیي
ًوًَِ اس ایي ػٌبغز ،تیغِی هٌطمِای فزًل است .ایي
ػٌػز ثِ دلیل ٍسى ٍ حجن کن ،ارساى ثَدى ،سبخت
آسبى ،اًؼطبفپذیزی ٍ لبثلیت تزکیت ثب سبیز ػٌبغز
اپتیکی تَجِ سیبدی را ثِ خَد جلت کزدُ است .اهب لذرت
تفکیک ایي ػٌػز پزاضی ،ثٍِسیلِ کَچکتزیي سبختبری
کِ هیتَاى در لیتَگزافی سبخت(ً 34-44بًَهتز) هحذٍد
هیضَد] .[3ثزای رفغ ایي ػیت ٍ ثذست آٍردى پزتَ
گبٍسی ثب کوتزیي پٌْب ٍ هبکشیون هزکشی ثب ضذت ثبال،
طزح جذیذی اس تیغِی هٌطمِای فزًل در ایي همبلِ هَرد
ثزرسی لزار گزفتِ است کِ در آى پٌْبی ًَارّبی رٍضي
تغییز یبفتِ است .ثٌبثزایي ایي لطؼِ ،تیغِی هٌطمِای
فزًل تػحیح یبفتًِ ۳بهیذُ هیضَد.
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در ضؼبع  R=0همذار هیذاى ثِ غَرت سیز است5
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ضزٍط تذاخل سبسًذُ ٍ ٍیزاًگز ثزای ًَارّبی رٍضي
 MFZPثِ تزتیت ثِ غَرت سیز است5
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ثِطَریکِ  bn , an . s  r 2ثِتزتیت ضؼبع لجِی پبییٌی

 -2تئوری و شبیه سبزی
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 32تب  32دیوبُ  ،۳242داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
تغییز دادُ ٍ ایي ثبر ثِ غَرت 3ٍ1،4در ًظز هیگیزین.
تَسیغ ضذت ػزضی ثزای ایي ًوًَِ در همبیسِ ثب حبلت
لجلی ،در ضکل  4رسن ضذُ است.

ًبحیِ پٌْبی هطخػی درًظزگزفتِ هیضَد ثِ ایي غَرت
کِ ضزیت غحیحی اس پٌْبی ًَارّبی رٍضي  3 FZPثبضٌذ.
پٌْبی ثبریکتزیي ًَار کِ ّوبى آخزیي ًَار ًبحیِ ۳است،
ثِ ػلت هحذٍدیت چبح 44 ،هیکزٍهتز در ًظز گزفتِ
هیضَد.
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ضکل 52تَسیغ ضذت ػزضی در غفحِ کبًَى (هیلیهتز)
ضکل 5۳طزحی اس یک تیغِی هٌطمِای فزًل تػحیح یبفتِ

1

 -3کبر آزمبیشگبهی

0.6

ضجیِ سبسی کبر تَسط ًزمافشار  MATLABاًجبم ضذ .در
اثتذا ًوًَِّبیی اس  MFZPثِ لطز  32هیلیهتز ثب فبغلِی
کبًًَی  244هیلیهتز ٍ  342حلمِی رٍضي ضجیِسبسی
ضذ .ثب تمسین کل ًَارّبی رٍضي ثِ سِ ًبحیِ ٍ تؼییي
تؼذاد ًَارّبی هطخع ثزای ایي سِ ًبحیًِ ،وًَِّبی
طزاحی ضذُ ثِ غَرت سیز حبغل ضذ .سپس لیتَگزافی
ثب دستگبّی ثب رسٍلَضي  3444 dpiاًجبم گزفت .ایي
ًوًَِّب در آسهبیطگبُ تحت چیذهبى خبغی در ثزاثز ًَر
ّلینً -ئَى ثب طَل هَج ً 123.3بًَهتز لزار گزفت ٍ در
ًْبیت تَسیغ ضذت حبغل اسآًْب تَسط  CCDثجت ضذ.
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ضکل54تَسیغضذت ػزضی در غفحِ کبًَى(هیلیهتز)ً .وَدار خطچیي
هزثَط ثِ پٌْبیً ٍ3ٍ1،4وَدار ثب خط غبف هزثَط ثِ پٌْبی ۳4ٍ1،4
 MFZPاست .پٌْبی ایي پزتَگبٍسیثِ تزتیت۳44ٍ12هیکزٍهتز است.

در ضکل ً ،2وَدار تَسیغ ضذت طَلی ایي ً4وًَِ ثبّن
همبیسِ ضذُ استً .وَدار ثب رًگ لزهش،آثی ٍ سجش هزثَط
ثِ پٌْبی ً ٍ ۳4ٍ 4،1وَدار هطکی رًگ هزثَط ثِ پٌْبی
 MFZP 3 ٍ1 ،4است .ضذت ثزای ًوًَِی ثب پٌْبی ،4
 3ٍ1ثیطتز اس سبیز ًوًَِّب است.
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ضکل 53تػَیز هزثَط ثِ سِ ًوًَِی ضجیِسبسی ضذُ .تؼذاد
حلمِّبی رٍضي در سِ ًبحیِ ،ثزای ایي سِ ًوًَِ هتفبٍت است.
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ثزای ّز سِ ًوًَِ فبغلِکبًًَی  244هیلیهتز ٍلطز 32
هیلیهتزاست .تؼذاد حلمِّبی رٍضي ًوًَِ  aثزای ًَاحی
 2ٍ 3،۳ثِ تزتیت  32ٍ ۳4، 43استً.وًٍَِ23ٍ3،43 b
ًوًَِ ًَ 3۳ٍ34،43،cار رٍضي ثزایسًِبحیِ دارد .ثزای
ایي ًوًَِّب پٌْبی ًَارّبیرٍضي ثِ غَرت  ۳4ٍ1،4در
ًظز گزفتِ ضذُ استً .وَدار تَسیغ ضذت ػزضی ایي
ًوًَِّب در ضکل  2رسن ضذُ کِ کبهالً رٍی ّن هٌطجك
ضذُ اًذ .ثزای همبیسِ ،پٌْبی ًَارّبی رٍضي  MFZPرا
Wn
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ضکل 52تَسیغ ضذت طَلی در غفحِ کبًَى(هیلیهتز)

ضکلً 1وَدار تَسیغ ضذت ػزضی هزثَط ثِ ٍ FZP
 MFZPثب پٌْبی  3ٍ1، 4را ًطبى هیدّذ .ثزای ّز دٍ
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 32تب  32دیوبُ  ،۳242داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
ًوًَِ فبغلِی تػَیز ثزداری  ۳444هیلیهتز ٍ اًذاسُی
هطخػِی ثبریکتزیي ًَار رٍضي  44هیکزٍهتز درًظز
گزفتِ ضذُ است .لطز ًوًَِّب همذاری است کِ ایي ّذف
را ثزآٍردُ سبسد .ثٌبثزایي لطز  MFZP ٍFZPثِ تزتیت
 32 ٍ۳1هیلیهتز فزؼ ضذُ است.
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ضکل 54تَسیغ ضذت ثجت ضذُ اس ًوًَِّب c ٍ b ,a .هزثَط ثِ
ًوًَِّبی ثب پٌْبی  ٍ۳4ٍ1،4تػَیز  dهزثَط ثِ ًوًَِی ثب پٌْبی
 3ٍ1،4است.

ًوَدار تَسیغ ضذت ػزضی ثزای ًتبیج تجزثی ثِ غَرت
سیز ثذست هیآیذ.

ضکل 5 1تَسیغ ضذت ػزضی در غفحِی کبًَى(هیلیهتز)ً .وَدار خط
چیي هزثَط ثِ  MFZPثب پٌْبی ً ٍ 3ٍ1، 4وَدار ثب خط غبف
هزثَط ثِ  FZPاست .پٌْبی ایي پزتَ گبٍسی ثِ تزتیت 41 ٍ 12
هیکزٍهتز است.
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ضکل 5۳4تَسیغ ضذت ػزضی در غفحِ کبًَى (هیلیهتز) .رًگ
هطکی هزثَط ثِ پٌْبی  3ٍ1،4در کبر تجزثی است کِ دارای پٌْبی
 44هیکزٍهتز است .پٌْبی ًوَدار آثی رًگ حذٍداً  41هیکزٍهتز است.

ضکل  52تَسیغ ضذت ػزضی در غفحِ کبًَى(هیلیهتز)ً .وَدار
خطچیي هزثَط ثِ پٌْبی  MFZP 3ٍ1، 4درکبر ضجیِسبسی ٍ
ًوَدار ثبخطغبف هزثَط ثِ ّویي ًوًَِ در کبر تجزثی است.

 -4نتیجهگیری
ًتبیج ثذست آهذُ در ایي همبلِ ًطبى هیدّذ کِ در یک
فبغلِ کبًًَی ٍ لطز هطخع،ثزای پٌْبی ، MFZP 3ٍ1،4
پٌْبی پزتَ گبٍسی کوتز اس پٌْبی  MFZP ۳4ٍ1،4است.
ثب همبیسِی  ٍ FZPپٌْبی  MFZP 3ٍ4،1هطبّذُ هیضَد
کِ پٌْبی هبکشیون هزکشی در  MFZPکبّص یبفتِ است.
ثب کن ضذى لطز لکِی هزکشی ،کبًَى تیشتز ضذُ ٍ
هبکشیون ّبی ثبًَیِ ّن حذف هیضًَذ .در ًتیجِ هیتَاى
ثب ثبثت ثَدى فبغلِی کبًًَی ،تیغِی هٌطمِای فزًلی ثب
لطز ثشرگتز را سبخت ثِ طَریکِ لذرت تفکیک ثبالتزی
ًسجت ثِ  FZPداضتِ ثبضذ.

ًوَدار ثبالًتیجِ کبر ضجیِسبسی ٍ تجزثی را ًطبى هیدّذ
کِ ثبتَجِ ثِ پٌْبی 12هیکزٍهتزی،ثب ّنّ ،نخَاًی دارًذ.
ضکل  3تطبثك طزح پزتَ گبٍسی ًوًَِّبی ضجیِسبسی
ضذُ ثبًوَدار پزتَگبٍسی تؼزیف ضذُ ثبراثطِی سیز را
ًطبى هیدّذ.
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ضکلً 5 3وَدارّبی سجش ،آثی ٍ هطکی رًگ هزثَط ثِ ًوًَِّبی
طزاحی ضذُ ٍ ًوَدارّبی لزهش رًگ هزثَط ثِ راثطِی ثبال ّستٌذ.
هحَر افمی تَسیغ ضذت ػزضی ثز حست هیلیهتز ٍ هحَر ػوَدی
ضذت ًزهبلیشُ ضذُ را ًطبى هیدّذ.

144

][1

][2

Downloaded from opsi.ir at 20:50 +0330 on Wednesday October 16th 2019

1

ضکل ،4تَسیغ ضذت ثجت ضذُ تَسط  CCDرا ثزای
ًوًَِ ّب ًطبى هیدّذ.

