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االف متغيرات

ي بالمقارنة مع

ion and it

ج مغلقةصري

زيغ بصري

عادة يتم ذلك

OTF(fx,fy و

لناتج النھائي

ذه العوامل يك

صورة التي

عالمي لتقييم

f(x,y ھي ا

، فانه يعني1

المدم لتحديد

تيت البصري

  لمثالية.

s evaluati

التشتيت البص

يصاحبھاام

بعد ذلك. و ة

(fyلمركب لـ

ن بعد، فان ال

ن بعض ھذ

حديد جودة الص

باط كمعيار ع

)15:(  

(yلرياضي،

الرتباط من

كن ان يستخد

ر بفتحة التشت

تجة مباشرة ا

ion وتقييمھا

صوير بفتحة ا

شرة من النظا

رجاع للصورة

  ي:

ھي القرين ال 

الستشعار عن

ورة، حيث ا

ييم كمي لتح

معامل االرتبا

لنحو التالي (

لى التوقع ال

ترب معامل ا

وھذا يمكعة.

ظام التصوير

والصورة النات

www.trg 

ين الصورة و

pu لنظام التص

 الناتجة مباش

استري عمل 

ى النحو التالي

OTF*(fx,

 الفضائي باال

الصو سترجاع

ي تطوير تقي

ان تستخدم م

الرتباط على ا

E[  تشير إل

ة. عندما يقترع

صورة المتوقع

المصفوفة لنظ

لمسترجعة و
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تكوي 3.2

upilدالة 

الصورة

الضروري

تعطى على

 

(fyحيث 

التصوير

اسعملية 

الضروري

يفترض ا

معامل اال

 

[حيث 

المسترجع

اكثر للص

وترتيب ا

المختلفة ا
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3. EXP

وء الشبه 

زدوجتين 

تد سم مم

سافة بين 

وضوعة 

صل إلى 

سة. بھذه 

صول الى 

 الفتحات 

 Golay 

ھو  مغلق

 

PERIMENT

. الضو5كل 

ي عدستين مز

USAF كجس

، والمسL2و  

حجم، وھي مو

لتحليلية، تص

لخلفي للعدس

ي، مثل الوص

ر بين انظمة

Annu وy-6

المابلة للنظام 

   التوالي.

 ري

TS OF OPT

ضح في الشك

L  وL2 ھي

Fشريحة ھو 

L1لعدستين 

يرة بنفس الح

لية القدرة ا

د البؤري ال

تت البصري

 شرط الطور

ulusترتيبات 

ر الفتحة المقا

7.8mm على

لتشتت البصر

TICAL SPA

  ة

لبصري موض

L1بة زئبق. 

ھو ف تحليلي

 وضع بين ال

 دائرية صغي

CCD عال

ة على البعد

ر بفتحة التشت

رجعة. المست

. وھنا تL2ة

 صغيرة. قطر

6.4mm  وm

وير بفتحة ال

ARSE APE

شتيت البصرية

E  

حة التشتت ال

ترة ضوء لمب

ھدف استخدم

فتحة المشتتة

فتحات يوجد

 ھو كاميرا

موضوعة 6

ظام التصوير

للصورة ريثم

للعدسة الثانية

فتحات 6لى

mصغيرة ھو

ة لنظام التصو

ERTURE IM

ر بفتحة التش

xperimen

لتصوير بفتح

ج بواسطة فلت

.10cmحة

L2قناع الف .

ي في كل قناع

ف. الكاشف

.8µmx6.8

 االساسية لنظ

اللوغاروتقييم

ؤري الخلفي ل

دة احتوت على

لصت الدائرية ا

ة المستخدمة

MAGING

نظام التصوير

nt setup ية

سية لنظام ال

اخضر) ينتج

وقطر الفتح 8

لبؤرة للعدسة

. ف75cmھو

وفة المختلف

µيل لحجم

سة االشياء

فة الفتحات و

المستوى البؤ

ت وكل واحد

مقابلة للفتحات

التجربة 5شكل

www.trg 

رب العملية لن

ھيزات العملي

تجربة االساس

لون (ضوء ا

84.1cmي 

عند مستوى ال

 L1  وL2 ھ

تيب المصفو

بيكسي 1317

ت يمكن دراس

رتيب لمصفوف

 متحقق عند ا

 Tri استخدمت

 واالقطار الم

الشك
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. التجار3

التجھ 1.3

تجھيز الت

احادي الل

ببعد بؤري

ووضع ع

العدستين

طبقا لتر

7x1035

التجھيزات

افضل تر

الصغيرة

i-Armو

35mm.
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 فتحة ان 

وبعد ذلك 

المكافئ  

ض طاقة 

 والطول 

رة بسبب 

س دالة الـ 

مل الملء 

رة الجسم 

 وضعت 

 بعد ذلك 

 CCD .

 المغلقة ة

 30 .%

لحسابات 

جة لتأثير 

وجود في 

ة الناتجة 

ي الشكل 

ضروري 

عة والتي 

 وھذا يعني

صدر نقطي. و

المغلقلنظام 

 بسبب انخفاض

باح الزئبق،

 تقاس مباشر

وقياس نظام. 

مختلفة ومعام

صوير صور

صدر اضاءة.

مت كجسم.

طة كاشف الـ

  وينر.

لألنظمةكافئ 

معامل ملء 

للرنة النتائج 

متشابھة. نتيج

ف طفيف مو

  جيد.

صور المباشرة

ھو موضح في

من الضالي. و

ور المسترجع

PSF للنظام.

ى الجسم كمص

بصري او ال

ون مرضية

دال من مصب

PSF والتي

للن MTF الـ 

بالترتيبات الم

سوف نقوم بتص

 الزئبق كمص

واستخد 5ل 

 تجمع بواسط

مقاسة وفلتر و

 MTF المكا

عند 7و 6 

%. وبمقار3

م MTFو الـ 

وھناك اختالف

ظرية بشكل ج

. والص9شكل 

صري، كما ھ

 T على التوا

يوضح الصو

F قياس دالة 

تد في مستوى

حة التشتت الب

C عادة ال تكو

در اضاءة بد

Fدالة صحيح

ن تحديد دالة

ي التجربة، با

قابلة. ثانيا، س

مصدر ضوء

حدد في الشكل

صري سوف

الم  MTFلة

لة لدوال الـ

في الشكلين

0% و 20

و PSFال الـ

 المحيطة، و

لتوقعات النظ

وضح في الش

احبھا زيغ بص

Tri-Armو 

1 )d(-)f( ي

Ex  

ي البداية، تم

 الھدف الممتد

الل نظام فتح

CCDشف للـ

الليزر كمصد

يتم تصي ان

فورييه، يمكن

نعة مختلفة في

المق MTFة

ربة استخدم م

لموضع المح

ة التشتت البص

 باستخدام دال

Ex  

PSF المقابل

على التوالي ف

مل ملءبمعا

 التوزيع لدوا

عملية والبيئة

قة مع نتائج ال

المكافئ مو ق

صا% 30لء

Golay-6و

0في الشكل

xperiment

فيل التجربة.

سوف يستبدل

تجمع من خال

حساسية الكش

ف يستخدم ا

ن الضروري

عملية تحويل ف

ي بوضع اقنع

صول على دالة

في ھذا التجر

USA على ال

تصوير بفتحة

مكن ان تحدد

xperimen

ن دوال الـ

موضحتين ع

ب 8ي الشكل

ظام في شكل

، االجھزة الع

جارب متطابق

المغلقالفتحة

عند معامل مل

Annulus و

صورة. وھنا ف

tal proces

جريت خالل

س 10µmلى

ي يمكن ان ت

CCDدقة وح .

لذلك سوفق. و

532nm .ومن

بعد اجراء عم

تت الضوئيتش

 يمكن الحصو

المختلفة. ف ة

AFالتحليلية

رة ألنظمة التص

لمسترجعة يم

ntal result

ج العملية، فان

 البصري م

موضحة في

ية، فان االنتظ

 سبيل المثال،

نتائج التج حدة،

 خالل نظام ا

ت البصري ع

ة الى ترتيب

سترجاع الص

www.trg 

ss ء التجربة

ثة خطوات ا

قطر يصل إلى

للجسم النقطي

D كاشف الـ 

صباح الزئبق

mلليزر ھو 

 المتزامن. وب

ظمة فتحة الت

ك. وبعد ذلك

لألنظمةاشرة 

ختبار الدقة ا

ناتجة المباشر

ية، الصور ال

ts ئج العملية

 على النتائج

فتحة التشتت

MTFت الـ 

النتائج العملي

عوامل، على

. وبكلمة واح

المتكونة من

 فتحة التشتت

) cبالنسبة ،(

فلتر وينر الس
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اجرا 2.3

ھناك ثالث

صغيرة بق

الصورة ل

باستخدام

ضوء مص

الموجي ل

التشويش

PSF ألنظ

وغير ذلك

الممتد مبا

خشريحة ا

النتائج الن

وفي النھاي

  

النتائ 3.3

باالعتماد

وانظمة ف

ومنحنيات

العددية و

بعض الع

التفاصيل.

الصورة ا

عن نظام

10 )a( -)

استخدام ف
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سترجاع. 

المكافئ، 

ة الرابعة 

17.5μ ،

ف المعقد 

ظام فتحة 

ط الناتجة 

االفضل  

ية اعادة 

 الصورة 

عامل مل 

عامل مل 

عد عملية االس

ظام الممتلئ ا

في المجموعة

μmمقابل ھو 

صورة الھدف

 الصورة لنظ

مالت االرتباط

 Tri-Arm

ط بعد عملي

حليلية وجودة

 البصري بمع

 البصري بمع

  لى التوالي

رة تتحسن بعد

تصوير بالنظ

خط السادس ف

ساع الخط الم

كمي لجودة ص

كافئ ونتائج

رى من معامال

يب مصفوفة

معامل ارتباط

س القدرة التح

  

حة التشتيت

  .ة

تحة التشتيت

على PSFsب 

جودة الصور

 من نتيجة الت

لبصري، الخ

Tri-Aواتس ،

نجري تقييم ك

 الممتلئ المك

نستطيع ان نر

 ويعتبر ترتي

اعلى قيمة م

ي تقريبا نفس

حاكاة العددية.

فتح ألنظمةثة

المغلقةالنظمة

فت ألنظمةالثة

جة عن تجارب

 النتائج ان ج

قابلة للتحليل

حة التشتيت ا

Armصفوفة

ولكي ن كافئ.

ة في النظامر

ن . 1 الجدول

ور المباشرة.

 التحليلية و

نموذجية تعطي

مع نتائج المح

ترتيبات الثالث

فئ لھا في اال

لترتيبات الثال

، الناتجمغلقة

 

مباشرة. تبين

س ال تزال قا

فتح ألنظمة. 1

ر بترتيب مص

مكا مغلقظام

نتائج الصور

و موضح في

ير من الصو

 ناحية الدقة

ة النم البصري

ھذا يتطابق م

الت ألنواعسة

% و المكاف3

ال ألنواعسة

المي االنظمة

صورة ناتجة م

موعة الخامس

15.6μmھو

تيجة التصوير

 التحليلية لنظ

الرتباط بين ن

سابھا كما ھو

عة اعلى بكثي

 الثالثة من

فتحة التشتيت

والمكافئة.  قة

 PSF المقاس

30

MTF المقاس

لمكافئ لھا في

www.trg 

تحت كل ص

ل في المجمو

لخط المقابل ھ

 يميز عن نتي

للدقةب جدا 

ان معامل اال

لضوئي تم حس

ور المسترجع

ع الترتيبات

ع. وانظمة فت

المغلقةالنظمة 

. رسم دوال6

F. رسم دوال 

% و ال30
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وضعت ت

الخط االو

واتساع ال

يمكن ان

وھو قريب

الممتد، فا

التشتت الض

عن الصو

بين انواع

االسترجاع

كما في اال

 

6الشكل 

 

.7الشكل 
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 لمغلق

 

اليت والنظام 

l(  

م فتحة التشتي

lp/mmھي 

  المكافئ ق

 الثالثة لنظام

وحدة التردد 

المغلق النظام

بة للترتيبات

 تردد قطع (و

 

ة الناتج عن

جة من التجرب

ي اتجاه اعلى

تيجة الصورة

MTF الناتج

مكافئ لھم في

 

نت 9الشكل 

www.trg 

Fمنحنيات  8 

الم
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الشكل
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a) (b (

ن النظام 

 

ت البصري (

f.(  

ر الناتجة عن

شتيتفتحة الت

d) (e) (fر (

صري والصور

 

ة في انظمة ف

خدام فلتر وينر

لتشتيت البص

 

ات المصفوفة

مكافئة باستخد

فتحة ال ظمة

لثالثة لترتيبا

مسترجعة الم

ألنظ الصور

  ختلف.

ا لألنواعصور

والصور الم )

االرتباط بين

مخ ءعامل مل

www.trg 

نتائج الص 1

)c(

معامالت ا 1

مكافئ عند مع
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0الشكل 

  

1الجدول 

الم المغلق
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لحصول 

البصرية 

 ر لتعيين

االفضل  

ناء على 

ري على 

مع نتائج 

المستقبل 

ظام فتحة 

NSFC( 

ع تمويل 

(PHR .

ي جامعة 

 

لبصرية. تم ا

تحة التشتت ا

وضع كمعيار

Tri-Armة 

ط كبيرة. وبن

لتشتت البصر

تي تتطابق م

ستوى. وفي ا

ة بواسطة نظ

Cي الصين (

مشروع قبل 

 (RIHLBكين

ة البصرية في

حة التشتت الب

من انظمة فت

ل االرتباط و

تيب مصفوفة

 معامل ارتباط

وير بفتحة الت

، والتالمغلقة 

في نفس المس

صورة المتكونة

AC  

م الطبيعية في

ي المقدم من

الية لبلدية بك

مؤسسة التقنية

  مة

لتصوير بفتح

رج المباشر م

وينر. معامل

لنتائج ان ترت

عالية وقيمة

 انظمة التصو

مة التصوير

فتحة فرعية ف

ر لجودة الص

  ل مستقل.

CKLNOW

لوطنية للعلوم

 للدعم المالي

عالي تحت وال

عمل مع في م

علمي للترجمة

www 

 

 

عملية لنظام ا

لصورة لخار

تخدام فلتر و

. وضحت الت

 دقة تحليل ع

ول بواسطة

انظمة تكافئ

بفتحة لعمل ف

طاء في الطور

كم بھا بشكلح

WLEDEM

ل المؤسسة ال

مون بالشكر

ت التعليم الع

Dayong يع

في المركز الع

w.trgma.

2010-9-29

 

زت تجربة ع

عادة تكوين ا

PSFs وباست

يتماتراللوغا

ت فقد اعطت

مكانية الحصو

 جودة صورة

تخدمنا قناع ب

ثيرات االخط

رعية يتم التح

MENTSر ـ

المقدم من قبل

ن ايضا يتقدم

مؤسسات في

 g Wangن

مت الترجمة ف

com

0

CONCL

لنظرية، جھز

عقد وممتد. اع

sياس دوال

اتقدير فعالية

تي استخدمت

لتحقق من ام

قريبا وعلى

التجارب است

ل ان ندخل تأث

سطة فتحات فر

ــشك

للدعم المالي 

الباحثون). 60

نمية البشرية

وكانحث، كان

تمت

www.trg 

 USIONS

 التحليالت ال

ورة لجسم مع

عن طريق قي

ت االفضل، لت

ذج الثالثة الت

لعملية، تم ال

ة التحليلية تق

في العددية. 

سوف نحاول

لبصري بواس

ل واالمتنانر 

0577029م 

لتنلألكاديمية 

نجز ھذا البحث

  ت بألمانيا.
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الخالصة

على بناء

على صو

اجري ع

المتغيرات

بين النماذ

البيانات ا

نفس الدقة

المحاكاة 

القريب، س

التشتت الب

  

  

مع التقدير

عقد رقم(

الموارد ا

وعندما ان

شتوتغارت
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