
 

 با استفاده از نمودار دِالنو یکیاپت هاییستماستخراج خواص مرتبة اول س

 *یاله مرادحاصلروح ی،شهناز رضو

 یرانزنجان، ا ی،واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالم یزیک،ف گروه

نمودار مشخص شده  ینا یممثال روش ترس یکشده است. با ارائة  یمعرف یکیاپت هاییستمس یلو تحل یدر طراح یدابزار مف یکنمودار دالنو بعنوان : چکیده

نمودار  ینود که اشی. مشخص میماارائه داده یکیاپت یستمخواص مختلف س یینتع یبرا یداده و روابط یحنمودار دالنو را توض یلیتحل یهااست. در ادامه جنبه

 هاییژگیبود و یمکش قادر خواهمداد و خط یک. پس از رسم نمودار دالنو تنها با استفاده از دهدیدر دسترس قرار م یکیاپت یستمس یلتحل یساده برا یاربس یروش

 یان. در پایدنما یلو تحل یمتا نمودار دالنو را ترس ایمنوشته یکیبا رابط گراف یابرنامه MATLAB یط. در محیممورد مطالعه را استخراج کن یکیاپت یستممرتبة اول س

 دارند. یکدیگرکامل با  یخوانهم یکیاپت یستمخواص مرتبة اول س یبرا یج. نتایماکرده یسهمقا ZEMAXافزار از نرم یناش یجنمودار را با نتا ینحاصل از ا یجنتا

 MATLAB ،ZEMAXپرتو، نمودار دالنو،  یابی: خواص مرتبة اول، ردواژه کلید

Derivation of First Order Properties of Optical Systems by 

Use of Delano’s Diagram 
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Abstract- Delano’s diagram is known as a useful method to design and analysis of optical 

systems. By use of a simple diagram, it has been described how to plot this diagram. Then 

the analytical aspects of the diagram have been described and useful equations have been 

derived to extract different properties of the optical system. Delano’s diagram provides 

a simple way to analyze the optical system. When Delano’s diagram plotted, one can extract 

first order properties of the system just using a pencil and a ruler. A simple program has 

been written in MATLAB using a Graphical User Interface interface. Finally, we have compared 

the results of this program by those derived by ZEMAX optical design software. The results 

are in complete agreement for first order properties of the optical system under study. 
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 مقدمه -1

ستم سی سال نمودار دالنو ابزاری توانمند در تحلیل مرتبة اول  ست. این نمودار اولین بار در  سیلة  ۱۹۶۳های اپتیکی ا  E. Delanoمیالدی بو

𝑦. این روش بنام نمودار دالنو یا نمودار ]۱[معرفی شد − �̅� شود. شناخته میF. M. Powell  با استفاده از این روش عدسی  ۱۹۷۰در سال

برداری، مختلط و ماتریسی از روش نمودار  نمایش ۱۹۷۱در سال  F. J. López López. ]۲[سازی کردپارچه را برای ابیراهی صفر بهینهتک

در  López. ]۴[های اپتیکی ارائه دادنامة خود را در زمینة کاربرد این نمودار در طراحی سیستمپایان ۱۹۷۳. وی در سال ]۳[دالنو را ارائه کرد

ستخراج کردای عبارتطی مقاله ۱۹۷۳سال  ستم اپتیکی مورد مطالعه ا سی سوم  سبة خواص مرتبة اول و عیوب مرتبة  . در ]۵[هایی برای محا

شانهای اخیر هم مطالعاتسال صورت گرفته که ن ستمهای باالی این روش در تحلیل و بهینهدهندة قابلیتی چند  سی ست سازی  های اپتیکی ا

 .]۷و۶[

دهد ( را نشتتان می𝑦ای  یا ( و محور قائم  ن ارتفاپ پرتو حاشتتیه�̅�نمودار دالنو یک نمودار دوبعدی استتت. محور افقی  ن ارتفاپ پرتو اصتتلی  یا 

𝑦ای در صتفحة تفاپ پرتوهای یاد شتده برای هر ستطن نقطه. با تعیین ار]۹و۸[ − �̅� ست بدستت می  ید. نموداری که از اتصتال این نقا  بد

 .]۵[توان خواص مرتبة اول سیستم اپتیکی را تعیین کردشود. با تحلیل این نمودار می ید، بعنوان نمودار دالنو شناخته میمی

روابط مربو  به ردیابی پرتو پیرامحوری و نحوة  ۲ای بود بر نمودار دالنو. در بخش مقدمه ۱بخش تنظیم شتتتده استتتت. بخش  ۴این مقاله در 

ست. در بخش  شده ا سیم نمودار دالنو ارائه  ستخراج اطالعات از این نمودار مورد با ارائة یک مثال جنبه ۳تر های تحلیلی نمودار دالنو و نحوة ا

گیری مقایستته و نتی ه ZEMAXافزار نتایج حاصتتل از تحلیل نمودار دالنو با نتایج حاصتتل از نرم ۴اند. در نهایت در بخش بررستتی قرار گرفته

 ارائه شده است.

 ردیابی پرتو و ترسیم نمودار دالنو -2

توان مسیر انتشار نور از درون سیستم اپتیکی را مشخص کرد. این با استفاده از قوانین حاکم بر انتشار و شکست نور در مرزها، می

 :]۱۰[شود. روابط حاکم بر انتشار نور از دیدگاه اپتیک هندسی عبارتند از ردیابی پرتو نامیده می عمل

 ۱                                                  )𝑦𝑖+۱ = 𝑦𝑖 + 𝑢𝑖𝑡𝑖 

 ۲                                )𝑛𝑖+۱𝑢𝑖+۱ = 𝑛𝑖𝑢𝑖 − 𝑦𝑖+۱𝜑𝑖+۱ 

𝜑𝑖+۱، ۲(. در رابطة ۱نشان دهندة ضخامت سطوح است  شکل  𝑡زاویة مربو  به جهت انتشار  ن است.  𝑢ارتفاپ پرتو و  𝑦در این روابط  =

(𝑛𝑖+۱ − 𝑛𝑖)/𝑟𝑖+۱  توان اپتیکی سطن𝑖 + نیز شعاپ انحنای این سطن است. از این دو رابطه برای انتشار پرتوهای  𝑟𝑖+۱ام است.  ۱

 های اپتیکی استفاده خواهیم کرد.ای و اصلی مربو  به سیستمحاشیه

 

 (: انتشار و شکست پرتو در سطوح اپتیکی1 شکل 

ای و اصلی ( پرتوهای حاشیه۲( و  ۱ایم تا با دریافت اطالعات سیستم اپتیکی، و با استفاده از معادالت  ای نوشتهبرنامه MATLABدر محیط 

ستم نمونه به عنوان ورودی این برنامه در جدول  سی شده ۱را ردیابی کند. مشخصات یک  صورت اعدادی در یک جدول ارائه  اند. این اطالعات ب

ای از سیستم اپتیکی مشخص شده در خروجی گرافیکی دو بعدی برنامه برای انتشار پرتوهای اصلی و حاشیه ۲ند. در شکل شوگرافیکی وارد می

کنید که دیافراگم اند. مالحظه میای  بی( و اصلی قرمز( ردیابی و نمایش داده شدهنشان داده شده است. در این شکل پرتوهای حاشیه ۱جدول 

𝑖 𝑖+1

𝑢𝑖

𝑢𝑖+ 
𝑦𝑖+ 

𝑦𝑖
𝑛𝑖 𝑛𝑖+ 



 

توانیم می ۲کند. با ردیابی دو پرتو نشتتان داده شتتده در شتتکل بند را بازی میای بوده و نقش دهانهة پرتو حاشتتیهبین دو عدستتی محدود کنند

 بصورت خط  بی توپر نشان داده شده است. ۳نمودار دالنو را رسم کنیم. این نمودار در شکل 

 متر هستند.ها همگی برحسب میلیبرای سیستم اپتیکی مورد مطالعه. طولهای برنامة تحلیل نمودار دالنو (: ورودی1)جدول 

شمارة 

 سطن

نوپ 

 سطن

ضخامت 

 سطن

قطر نیم

 دهانه

فاصلة 

 کانونی

ضریب 

 شکست

۱ ۱ ۲۵ ۵ inf ۱ 

۲ ۳ ۱۰ ۵/۱۲ ۲۰ ۱ 

۳ ۲ ۱۰ ۵ inf ۱ 

۴ ۳ ۱۶ ۵/۱۲ ۲۰ ۱ 

۵ ۹۹ ۰ ۲/۲ inf ۱ 

اند. در این جدول فواصل نمایش داده شده ۲ای و پیرامحوری روی تمام سطوح در جدول حاشیههای مربو  به ارتفاپ و جهت پرتوهای داده

برخی  ۲های جدول و داده ۳توانیم با استفاده از نمودار شکل متر و زوایا برحسب رادیان هستند. حال در موقعیتی قرار داریم که میبرحسب میلی

 عه را استخراج کنیم.ها و خواص مرتبة اول سیستم مورد مطالویژگی

 

 ای و اصلی.(: ردیابی پرتوهای حاشیه2)شکل 

 

 (.۲(: نمودار دالنوی مربوط به شکل )3)شکل 

 رادیان هستند.متر و زوایا برحسب ها برحسب میلیای و اصلی. طول(: اطالعات پرتوهای حاشیه2)جدول 

 𝑦 𝑛𝑢 �̅� 𝑛�̅� سطن

۱ ۰ ۲۲/۰ ۵- ۱۱/۰ 



 

۲ ۵۶/۵ ۰۶/۰- ۲۲/۲- ۲۲/۰ 

۳ ۵ ۵۶/۰- ۰ ۲۲/۰ 

۴ ۴۴/۴ ۲۸/۰- ۲۲/۲ ۱۱/۰ 

۵ ۰ ۲۸/۰- ۴ ۱۱/۰ 

 تحلیل و تعیین خواص مرتبة اول سیستم اپتیکی با استفاده از نمودار دالنو -3

های توپر با مربع ۵تا  ۲دهد و با دایرة توپر نشان داده شده است. سطوح نقطة شروپ نمودار صفحة جسم را نشان می ۳در شکل 

𝑦، ۵و  ۱اند. در این نمودار، برای سطوح مشخص شده = است. این دو سطن به ترتیب صفحات جسم و تصویر هستند. در سطن  ۰

۳ ،�̅� = نمودار شکسته  ۴و  ۲مشخص است، این سطن مردمک سیستم است. عالوه بر این در سطوح  ۲گونه که از شکل است.  ن ۰

ها مشخص گرد نمودار در این شکستگیها هستند. چرخش ساعتها مشخص کنندة عدسیو تغییر جهت داده است. این شکستگی

ای روی نمودار که با یک خط راست گذرنده از مبدأ به یکدیگر متصل شوند، هایی با توان مثبت است. هر دو نقطهکنندة وجود عدسی

نامند. اگر جسم در فاصلة مربو  به یکی از نقا  همیوغ قرار گیرد، تصویر نقا  همیوغ نامیده شده و خط واصل را خط همیوغ می

چین ضخیم  با رنگ و تصویر بصورت خط خط همیوغ مربو  به جسم ۳در فاصلة معادل با نقطة دیگر تشکیل خواهد شد. در شکل 

 شود.( تشکیل می۲و مقایسه با شکل  ۲های جدول  با توجه به داده ۵قرمز( نشان داده شده است. دقت کنید که تصویر در سطن 

𝑦برای محاسبة فاصلة سطوح اپتیکی  فاصلة نقا  در نمودار  − �̅� اعمال جبری  ( و کمی۱( با استفاده از معادلة انتشار پرتو  معادلة

 ای بصورت:توان رابطهساده می

 ۴                                       )𝑡𝑘 =
𝑛𝑘(𝑦𝑘�̅�𝑘+۱−𝑦𝑘+۱�̅�𝑘)

𝐻
 

𝑘ام و  𝑘ضریب شکست بین سطن  𝑛𝑘فاصله و  𝑡𝑘بدست  ورد. در این رابطه  + از  ۳و  ۲ام است. بعنوان مثال فاصلة سطوح  ۱

 ید. روش دیگر محاسبة این فاصله استفاده از مساحت بدست می mm ۱۰برابر با  ۲های جدول داده و ۴یکدیگر با توجه به رابطة 

𝑘ام،  𝑘مثلثی است که بوسیلة نقا  مربو  به سطوح  +  ترتیب خواهیم داشت:شود. بدینام و مبدأ ساخته می ۱

 ۵                                                )𝑡𝑘 =
۲𝑛𝑘𝐴𝑘:𝑘+۱

𝐻
 

با رنگ  بی پر شده است.  ۳مثلث مورد نظر در شکل  ۳تا  ۲مساحت مثلث یاد شده در باال است. برای سطوح  𝐴𝑘:𝑘+۱، ۵در رابطة 

𝑢۱ای ورودی به سیستم را از رابطة توان زاویة پرتو حاشیهبه سادگی می 𝑡𝑘پس از تعیین  =
𝑦۲−𝑦۱

𝑡۱
بدست  ورد. این مقدار برای  

توان روندی مشابه با محاسبة فواصل سطوح را با استفاده ها می ید. برای تعیین توان عدسیبدست می rad ۲۲/۰رابر ب ۲سیستم شکل 

 طی کرده و به نتی ة زیر رسید: ۲از رابطة 

 ۶                                )𝜑𝑘 =
𝑛𝑘𝑛𝑘−۱(𝑢𝑘𝑢𝑘−۱−𝑢𝑘𝑢𝑘−۱)

𝐻
 

  ید.بدست می mm ۲۰و فاصلة کانونی  ن  ۰۵/۰رابر با ب ۲با استفاده از این رابطه توان سطن 

توان با امتداد دادن پاره خط فضای جسم  پاره خط اول( و پاره خط فضای تصویر مردمک ورودی و خروجی سیستم اپتیکی مورد مطالعه را می

�̅� یعنی  𝑦ها با محور  پاره خط  خر( و قطع  ن = گر شعاپ مردمک خواهد بود. که در ( بدست  ورد. فاصلة هرکدام از این نقا  از مبدأ بیان۰

ستفاده از روابط توان محل مردمک ید. پس از تعیین این نقا  میبدست می mm ۱۰این مثال برای هر دو مردمک  بدست  ۵یا  ۴ها را نیز با ا

های جلویی، پشتی و مؤثر. اپتیکی تعیین شود عبارتند از محل صفحات اصلی، و کانون  ورد. پارامترهای مهم دیگری که باید برای یک سیستم

ست. برای ای بدست میخط فضای تصویر، نقطهخط فضای جسم و پارهاز تالقی امتدادهای پاره  ید که مشخص کنندة صفحة اصلی سیستم ا



 

ای قطع کند. این نقطه مشخص کنندة کانون کنیم تا نمودار را در نقطهخط فضای تصویر رسم میتعیین کانون جلویی از مبدأ خطی موازی پاره

شود که با استفاده از نمودار  ید. مشاهده میخط فضای جسم ان ام دهیم کانونی پشتی بدست میجلویی خواهد بود. اگر همین عمل را با پاره

توان تمامی کش به ستتادگی میفقط با استتتفاده از یک مداد و خط ای و اصتتلی روی ستتطوح اپتیکی ودالنو، با داشتتتن ارتفاپ پرتوهای حاشتتیه

ستخراج کرد. در بخش ویژگی ستم اپتیکی را ا سی سه نتایج برنامه ۴های مرتبة اول  ستم اپتیکی فوق و مقای سی سبات مربو  به  سی محا نوی

MATLAB افزار با نتایج حاصل از نرمZEMAX .ارائه شده است 

 بندینتایج و جمع -4

مقایسه  ZEMAXافزار ارائه و با نتایج حاصل از نرم ۲نتایج مربو  به برخی از خواص مرتبة اول سیستم نشان داده شده در شکل  ۳ل در جدو

 اند.شده

متر هستند. ها برحسب میلی. طولZEMAXافزار (: مقایسة برخی از خواص مرتبة اول بدست آمده از نمودار دالنو با نتایج نرم3)جدول 

 شوند.نسبت به جسم سنجیده می ZEMAXهای *دار در نمودار دالنو نسبت به مردمک و در ردیف

 ZEMAX نمودار دالنو ویژگی مرتبة اول

 ۲۰ ۲۰ فاصلة کانونی مؤثر

 ۲۰ ۲۰ فاصلة کانونی پشتی

 -۸/۰ -۸/۰ بزرگنمایی پیرامحوری

 ۶۱ ۶۱ طول مسیر ردیابی

 ۲ ۳ شمارة سطن مردمک

 ۵ ۵ شعاپ مردمک

 ۳۵ ۰ محل مردمک *

 ۱۰ ۱۰ شعاپ مردمک ورودی

 ۴۵ ۱۰ محل مردمک ورودی *

 ۱۰ ۱۰ شعاپ مردمک خروجی

 ۲۵ -۱۰ محل مردمک خروجی *

 

هایی وجود دارد. بطور مثال شتتتمارة ستتتطن مردمک در خوانی دارند. البته در ظاهر اختالفکنید که نتایج بطور کامل با یکدیگر هممالحظه می

 ید. بعالوه اختالف محل گذاری ستتطوح در دو روش بوجود میبدستتت  مده استتت. این اختالف از شتتماره ZEMAX ،۲و در  ۳نمودار دالنو 

افزار ختالف در تعیین مبدأ مختصتتات ناشتتی شتتده استتت. مقایستتة نتایج مرتبة اول ناشتتی از نمودار دالنو با نتایج حاصتتل از نرمها از امردمک

ZEMAX توان به عنوان ابزاری مطمئن در طراحی اپتیکی استفاده کرد.دهند که از این روش مینشان می 

س ستفاده از  ن در ا تخراج اطالعات مرتبة اول سیستم اپتیکی مورد مطالعه نسبت به روش ردیابی پرتو مزیت اصلی روش نمودار دالنو سادگی ا

ستفاده از یک مداد و خط شدن نمودار دالنو فقط با ا ست. با مشخص  سیستم اپتیکی مورد نظر را کش میمعمول ا توان تمام خواص مرتبة اول 

 .]۵و۴[ها نیز استفاده کردطالعات مربو  به عیوب مرتبة سوم سیستم و ابیراهیتوان در استخراج ااستخراج کرد. بعالوه از روش نمودار دالنو می
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