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الحداثيات اال

ctionلتردد (

trics 

مفيدة يمكن ان

ن، يساوي نات

al transfer

ى النحو التالي

fy=y/f ھي

جسم بالنسبة ا

خاصة في تق

) في3ادلة (

TFطور فان

www.trg 

 

  وϕ ھي اال

ت مستوى ال

دقة التحليل م

 الغير متزامن

 r function

P تعطى على

 

 fx=x/f وf

حول تباين الج

يدة بصورة خ

ستخدام المعا

وفي نفس الط

 

gma.com
 

حيث ان 

  

Bقياسات .

قياسات د

التصوير

الضوئي

PSFلشدة 

fحيث ان

يصف تح
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االساسي 

ة. نعرف 
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ھي التردد الم

 سوف بالضر

س واالنحناء،
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حيود مع

اروع من

متوسط تب

Deffاكبر 

الشكل الھ



1  14

 

Aber

لتحليلية. 

ل التربيع 

ة فرعية. 

 المكبس 

. 8لشكل 

  الفرعية

MT  في

rration Er

 تقلل الدقة ا

معامل بإيجاد

ضل لكل فتحة

نصف موجة

موضح في الش

القمم ية إلى

TFن مستوى 

rrors in a

بصفة عامة 

بزامنة، قمنا 

 الطور المفض

  اتج.

سنة عندما نص

لمصفوفة الم

لقمة المركزي

ان 9 الشكل 

  .6كل 

  التمدد

 a Sparseت

او اكثرحدة

PS غير متز

بداية تركيب

معامل النا خذ

Golay المحس

السفلي في ال

الطاقة من ال

س. الحظ في

 عليه في الشك

في معامالت 

فتحة التشتت

واح فرعية ة

SFوفة بدالة

 طبقنا في الب

وبأخ) 7ادلة (

y-9مصفوفة

نب االيسر اا

عندما تزاح ا

ضافة المكبس

ما كانعن ل

Gola كدالة في

ة التصوير بف

A  

فتحةإلى  ضافة

ه على مصفو

)، بعد ان2 (

ددي من المعا

لم MTFلة

عية في الجا

شكل قليل، ع

تعاني من اض

ي النقطي يقل

ay-9صفوفة

ري في انظمة

Aperture I

المض الطور

ء الطور ھذه

 من المعادلة

ا بالتقدير العد

PSF و دال

 والفتحة الفر

P ملحوظ بش

MTFا ان

رتباط التلقائي

www.trg 

قياسات مص .2

ء الزيغ البصر

Imaging S

كبس و/اوم

 تأثير اخطاء

ورييه عدديا

M تم فحصھا

يوضح دالة 

لى الداخل،

PSFلى دالة 

sid [9]كما .

ت بين قمم االر

 

gma.com
 

2الجدول 

 

. اخطاء4

System

ماخطاء ال

والختبار

لتحويل فو

MTFدالة 

9الشكل 

اضيفت ا

التأثير عل

delobes

المساحات



1  15

 

دار على 

 انحراف 

sidel  لـ

ي التردد. 

يجب ان 

  .1.6تمدد 

رعية لھا انحد

مفردة يسبب

lobes رعية

ھور فراغ في

ات الفرعية ي

فضل معامل ت

  ة.

س الفتحة الفر

ة الفرعية الم

القمم الفر  في

 شاھدنا بظھ

لية فان الفتحا

Gola عند افض

فرعية الفردية

Go د نفسعن

ة على الفتحة

يضع الطاقة

االنحدار كما

 الدقة التحليل

ay-3صفوفة

حالة للفتحة الف

 olay-9وفة

 بموجة كاملة

لبصري، ويض

M تعاني من ا

ان تزدادتت

لمص MTFو

 ھي اسوء ح

MTF لمصفو

ة. االنحدار

عن المحور ا

MTFما ان

ام فتحة التشت

  تداخل.

و PSFدالة

موجة المكبس

Fو  PSFة

 بموجة كاملة

رعية بعيدا ع

ة التحليلية. كم

نظاردنا من

 داخل حيز الت

www.trg 

 

. د4الشكل 

حظ، نصف مو

يوضح دالة 1

محور االفقي

ن الفتحة الفر

ھذا تقل الدقة

ا متوقع، اذا 

 نفس الطور

 

gma.com
 

لحسن الح

  

10الشكل 

امتداد الم

للطاقة من

PSF وبھ

وكما ھو

تكون في

  

  



1  16

وفة فتحة 

جھيزات 

خالل مصفو

ة. التجمصفوف

  .1.5تمدد 

Im  

البؤري من خ

للم MTFس 

فضل معامل ت

maging a R

ى المستوى ا

بمتوسط قياس

Gola عند افض

Resolutio

صويرھا على

ريحة تزود ب

ay-6صفوفة

n Target

شفافة تم تص

 صورة الشر

لمص MTFو

دقة التحليلية

ISO12233

.[14]فضل

  .11شكل

و PSFدالة

www.trg 

الدشريحة ر 

3دقة تحليلية 

Golay- االف

وضح في الش

. د5الشكل 

 

gma.com
 

. تصوير5

شريحة د

9-تشتت 

العملية مو

 



1  17

 

 

تم  4fام 

كون من 

ت شريحة 

ستخدمت 

1.4µm (

  .1.4تمدد 

النظافي يقة، 

ع مستوي مك

fاستخدمت .

اسى االداء، و

mيل يساوي 

فضل معامل ت

 وبھذه الطري

تم تقييم قناعم 

f1/f2عدسة، 

ن يؤثر على

م بكسي بحج

Gola عند افض

.f1م العدسة 

ومن ثم f2ة

عاد البؤرية للع

من الممكن ا

بكسيل 120

ay-9صفوفة

د البؤري امام

ة من العدسة

سبة بين االبعا

صري الذي م

( )1600x0

لمص MTFو

ضع على البعد

 مسافة محددة

صوير ھو النس

ب الزيغ البص

)حادية اللون

  ط الصور.

و PSFدالة

ة للھدف وض

لتحليلية عند

ر لنظام التص

 بشقين لتجنب

اح( كروماتيك

 8bit اللتقاط

www.trg 

. د6الشكل 

الغير متزامنة

ريحة الدقة ال

حدقة. التكبير

عديمة اللون

CCD مونوك

 خطية تعادل

 

gma.com
 

 

االضاءة 

وضع شر

العدسة/الح

بصرية ع

Dكاميرا 

باستجابة



1  18

اقرب ما 

 التحليلية 

م صورة 

l ويبني ،

ة انتشار 

ر الخط، 

 

قناع الحدقة ا

شريحة الدقة

خذ اللوغاريثم

least squar

على دالةصول 

ى دالة انتشار

  .1.3تمدد 

s=وضع ق (

ط مائلة في ش

. يأخ[15]عا 

res errorب 

عد ذلك للحص

ر متصل على

 

فضل معامل ت

Goley )1.4

صورة لخطوط

 االكثر شيوع

خالل حساب

حافة يحسب بع

 فورييه الغير

 لخط المائل.

Gola عند اف

y-9 ولھذا،

ذه المرآة. ص

م اللوغاريثم

من خ fitسب

ق لمنحنى الح

يطبق تحويل

MT لحافة ال

ay-12صفوفة

.f2ع العدسة

ح االمامي لھذ

MT باستخدام

ضل خط يناس

edgاالشتقاق .

 وبعد ذلك، ي

TFيل لتعطي

MTF لمص

يط تتوافق مع

من السطح)

TF لحساب

ة، ويوجد افض

 ge profile

line spre.

ة حجم البكسي

و PSFالة

www.trg 

 النظام البسي

)7mmوالي 

ISO استخدم

خطوط المائلة

لحافةمنحنى ا

ead functio

تقاس بواسطة

. د7الشكل 

 

gma.com
 

حدقة ھذا

يمكن (حو

O12233

حواف الخ

متوسط م

onالخط 

والنتيجة ت

  

 



1  19

 [16].  

 الخطين 

M  المقاسة

 االصلية 

 

اعة التصوير

من خصائص

G الـ .MTF

من الصورة

  .1.4وي 

 الدولية لصنا

قية حسبت من

Goley-9وفة 

الى جزء  فة

  .13شكل 

مل تمدد يساو

  .صر

الرابطة من

لرأسية واالفق

ظرية لمصفو

باإلضافكانية.

االيسر في الش

G بأفضل معام

عنص Nي على

حليلية متوفرة

ال MTFوال

النظ MTFاد

لترددات المك

على الجانب ا

Golay-9فة

Gola تحتوي

خدام برامج تح

حيث دو 12

مت على امتد

ية عند كل ال

Go موضح ع

سي لمصفوفة

ay مصفوفة

طريقة باستخد

حة في الشكل

ملتقطة ورسم

MTF النظر

oley-9فوفة

 

 الشكل الھندس

جودة ألفضل

www.trg 

MT بھذه الط

عملية موضح

ي الصور الم

Fكل جيد مع 

بواسطة مصف

.8الشكل 

قياسات الج .3

 

gma.com
 

Fحسبت 

النتائج الع

المائلين في

افتقت بشك

الملتقطة ب

  

3الجدول 

 



2  20

  واحدة.

مرا غير 

منخفض: 

ن انظمة 

. [6]رة 

رة للصو 

 تصوير 

تحة فرعية و

 اال ان ھذا ام

عامل ملء م

لھذا توقعنا ان

 تباين الصور

deconvol

لنظام .محدد

اضيف الى فت

عية الفردية،

ت التي لھا مع

 الصورة. ول

شف لتحسين

lutionسطة 

وم ر معروف

ا /2مكبس

ع الفتحة الفرع

صفوفة التشتت

خفاض تباين

جاع بعد الكش

تسترجع بواس

ظام التصوير

Golay-9 بم

 بالمقارنة مع

صاحب لمص

ل مباشرة انخ

م فلتر استرج

يمكن ان ت ة

لنظ PSFھا ل

9ضل مصفوفة

ورة ازدادت

ض التباين مص

MTF يقابل

سوف تستخدم

للصورةخدمة

لى ان يكون

  طورة مثل

MTF الفض

لتحليلية للصو

تباين. انخفاض

ة الوسطى لـ

ت العملية س

المستخمثالية

على البؤري

استرجاع متط

www.trg 

9 .PSF  وF

ن ان الدقة ال

النخفاض التب

ض في الحزمة

 بفتحة التشتت

لبصريات الم

عند المستوى

ستخدم فالتر ا

 

gma.com
 

 

الشكل 

  

بالرغم من

مرضي ال

االنخفاض

التصوير

النظريا، 

الملتقطة 

عملي، تس



2  21

رعية 

Gola   

ف الى فتحة فر

yفوفة فتحة 

اضيف قدر 

ن خالل مصف

G مع امالة بق

ير متزامن من

Golay-9فة

  واحدة.

ئت بضوء غي

فضل مصفوف

تحليلية اضيئ

الف MTFو

شريحة دقة ت

www.trg 

و PSF. 10ل 

. تصوير ش11

 

gma.com
 

 

الشكل

 

1الشكل 

  



2  22

. [17]ة 

PSF  له

لصورة. 

 التي تقع 

ب االيمن 

الت لكل 

14 )a .(

البصري 

 البؤري 

ة تتطلب 

رة بشكل 

ير بفتحة 

 تصوير 

ية بشكل 

Multip

Adapti

فر تغذية 

 الصور 

يحول قة 

صور الملتقطة

تصوير دالة 

طاقة اشارة ا

اني للصورة

حة في الجانب

 بضم المجاال

4 في الشكل 

كز المحور ا

وفة المستوى

حات الفرعية

ر العدسة الكبي

تخدام التصوي

 ببناء انظمة

تحات الفرعي

purpose M

ive Recon

ف بعد الذي يو

ل يجمع شدة

م مجال الحدق

وجود في الص

لتقطة بنظام ت

متوسط طإلى 

ع التردد المكا

قاطھا موضح

Synth  

كن ان تكون

ھذا موضح

عت في مرك

اسطة مصفو

ى حدقة الفتح

ا ما تقوم به

لرئيسية الست

خرون قاموا

ت الفت مجاال

 Multipleم 

nnaissance

ستشعار عن

ة تشتت بديل

في ھذا النظام

التشويش المو

الصورة الملت

 

التشويش  قة

ع ان يسترجع

لتي قمنا بالتق

hesis of Fo

يلية عالية يمك

م التصوير 

الفرعية جمع

لمرصودة بو

االت مستوى

لتداخل، وھذ

حد االسباب ال

لمستخدمة. اخ

 لتقوم بدمج

ية تحت اسم

e Golay-3 

تخدم تقنية اال

تصوير بفتحة

). فb( 14كل

والتي تفسر ا

deconvol

معادلة التالية:

طاقلنسبة بين

كن ال يستطيع

ينر للصور ال

  .مرضية

ocal Plane

ور بدقة تحلي

ف. مثل نظا

ت الفتحات 

ة الصورة ال

مناسب لمجا

ور في حيز ال

على احغلب

البصريات ال

ددة واصغر

ث القوة الجوي

MIT  باسم

النظامين استخ

ئي. ونظام ت

ضح في الشكل

Wiener–و ،

lves، والتي

ض يعطى بالم

O  وK ھي ال

ن التباين ولكن

خدام فلتر وين

ودنا بصورة م

e Images

دت ان الصو

 واحد للكاشف

ة كل مجاالت

سة كبيرة. شدة

كب. تكوين م

في نفس الطو

رة المفردة تتغ

زن ومساحة 

بصرية متعد

مختبر ابحاث

M و في (T

A ([9]كال ا .

الشعة الضوئ

 منفصلة موض

–Helstrom

،W(fx,fy)،

شويش االبيض

OTFي دالة

مكن ان يحسن

ش. نتائج استخ

اختيرت لتزو

توى البؤري

مل تجربة اكد

ستوى بؤري

كلت بواسطة

طة قوة عدسة

مجال المتراك

ية ان تكون ف

لعدسة الكبير

تكاليف والوز

دام عناصر ب

 واحد مثل م

Te )MMTT

O )ARGOS

 في جامع اال

متعددة يرات

www.trg 

mر ھيلستروم 

ترجاع وينر،

في وجود التش

H(fx,fy) ھي

 فلتر وينر يم

توى التشويش

 Kحيث  3ل 

صور المست ن

قمنا بعم 5ء 

عية على مس

تشك لمتراكبة

البؤرة بواسط

ع معامل الم

الفتحة الفرعي

سوء الحظ، ا

وھو تقليل التك

شتت باستخد

على كاشف

elescope T

Optical Sa

تفعيل التحكم

كاميربواسطة 

 

gma.com
 

فلتر وينر

فلتر االست

معروفة ف

حيث ان 

الحظ ان

اسفل مست

في الشكل

  

تكوين. 6

في الجزء

فتحة فرع

االصور 

مستوى ل

ھي مربع

مجاالت ا

لس مباشر.

التشتت و

بفتحة التش

متزامن ع

Testbed

atellite 

عكسية لت

الملتقطة ب



2  23

مصفوفة 

 

s=1..(  

 المتوفرة 

س الطور 

ترودايني 

حد طرق 

سات شدة 

 مجسات 

في نفس 

المستوى 

ت بسيطة وم

Golay- ).4

وبالمعلومات

ة. يمكن قياس

 الرصد الھتر

 نستخدم اح

ماد على قياس

منفصلة ھي

 

من التقطت ف

لملتقطة عند ا

ن من عدسات

9- مصفوفة 

جال المعقد. و

مستوى الحدقة

وجرافي او

، اخترنا ان

فرعية باالعتم

الكاميرات الم

 فتحة فرعية.

 بضوء متزام

ل المجاالت ال

والتي تتكون

مقاطع افضل

، وليس المج

 للمجال في م

صوير الھولو

جربة العملية،

ة لكل فتحة ف

لطور، فان ا

 كل موضع ف

سام اضيئت

 ايجاد معامل

تقلة متعددة،

مليا لمساحة م

 

، فترة الزمن

ومات الكاملة

مة، مثل التص

 تبسيط التج

 مجال الحدقة

م استرجاع ا

ى الحدقة عند

تجة عن اجس

ى البؤري. تم

  ورة.

مست كاميرات

والمقاسة عمل

Process D

وسطة خالل

قلة في المعلو

تزامنة متقدم

اجل . ومن

ع الطور لبناء

 مع لوغاريثم

مجال مستوى

 الصور النات

نفس المستوى

لكل شدة صو

sa  كبواسطة

M النظرية و

Descriptio

ل الشدة المتو

 يكون ھناك ق

ق تصوير مت

.[18]ددين)

فة السترجاع

 وباالرتباط

تقوم بقياس م 

1 )bشدة ،(

CCD عند ن

ذر التربيعي ل

www.trg 

ampledت 

MTFدالة  12

onف العملية 

 CCD تسجل

وى البؤري،

 على طرق

 باقتران ترد

المعروف مات

.[19]لبؤرة 

جبھة الموجة

4لى الشكل 

Dعلى كواشف 

الجذمن خالل 

 

gma.com
 

الى عينات

CCD.  

 

2الشكل 

  

Aوصف .

مصفوفة

في المستو

باالعتماد

(المتعلق

اللوغاريتم

مستوى ال

اساسية لج

بالعودة إل

اللحظة ع

مالبؤري 



2  24

لمتكررة 

 وخالل 

طابق مع 

من خالل 

 لمستوى 

 الصورة 

 

 Exper  

جاوسيان 

s=1.6 (

.  

  ليمين)

ت فورييه ا

.[20]كاميرا 

ند موضع يتط

كون رقميا من

 الحدقة والى

ه المنفصلة.

rimental 

جة مستوية ج

Golay-3 )

CCDسطة 

وينر (على ال

م في تحويال

 كل حدقة ك

فة واحدة عند

يلية اعلى تتك

جال مستوى

يالت فورييه

Synthesis

باستخدام موج

 افضل قناع 

ط صورة بوا

عة لھا بفلتر و

قيود تستخدم

 المعقد عند

م في مصفوف

ور بدقة تحليل

انيا وتمتد لمج

ن خالل تحوي

s of a Poin

قرب بنقطي

جربة استخدم

شوفة تم التقاط

رة المسترجع

عروف ھي ق

قدير للمجال

عية يستخدفر

التشتت. صو

ت منفصلة مكا

ى المجال من

nt Object

صوير جسم ن

. لتبسيط التج

عية مفردة مكش

سار) والصور

ل الفتحة المع

 ينتج عنه تق

ت الفتحات الف

صفوفة فتحة ا

على مجاالت

ورة مستوىص

 

Image ليا

لتص 15شكل

Nd:YAG

دام فتحة فرع

G على اليس)

ة ھذا وشكل

لطور والذي

جاع مجاالت

ميرا في مص

مية وتطبيقھا 

ة وتكون ص

ربع الناتج. 

سم نقطي عمل

صوف في الش

ع شعاع ليزر

حدقة، باستخد

olay-9صف

www.trg 

ستوى البؤرة

استرجاع ال 

، استرجالحقة

 الحقيقي للكام

لعدسة الوھم

اشف الوھمية

ھي معامل مر

ن صورة لجس

 النظام الموص

فلترة وتجميع

ي مستوى الح

صورة ص 13

 

gma.com
 

معامل مس

لوغاريثم

الالالعملية 

الموضع

استخدام ا

بؤرة الكا

المتكونة ھ

Bتكوين .

استخدمنا

بواسطة ف

ووضع في

 

3الشكل 



2  25

عدسة 

ور) لكل 

عن مثال 

 استخدام 

طي، فان 

رة باستخدام 

(السعة والطو

عبارة ع 16 

 الناتجة من

 مصدر نقط

تكوين الصور

توى الحدقة (

طور. الشكل

حدقة والشدة

قمنا بتصوير

) تكbمفردة. (

اء مجال مست

استرجاع الط

ر مستوى الح

“B .قم ألننا

سة حقيقية م

  تخيلية.

. تم اعادة بنا

لوغاريثمرة

سترجاع طور

”شار له بـ

باستخدام عدس

عية بالتعاقب

ورييه المتكرر

ي اخذت واس

ة الفرعية مش

 

ين الصورة ب

كل فتحة فرع

الت فو تحوي

ى البؤرة التي

لطور للفتحة

www.trg 

14 )aتكوي (

صورة تطابق ك

عية باستخدام

صور مستوى

 استرجاع ال

 

gma.com
 

ل الشك

  

اخذت ص

فتحة فرع

يوضح ص

لوغاريثم



2  26

سترجاع 

 

موضح  

 

 اللوغاريثم اس

  ذلك.

  المثبتة

Golay-3ة 

ل حال، الن

 فقد كنتيجة لذ

ا Golayحة 

في مصفوفة 

ح. وعلى كل

 طور الحدقة

بمصفوفة فتح

Bة الفرعية 

 وشدة مسطح

فكل عالقات

غير محدود ب

ترجعة للفتحة

 على اليسار

 يظھر طور

فتحة فرعية ف

جسم نقطي غ

والشدة المست

ستوى الحدقة

منفصل لكل ف

. تصوير ج15

وى الحدقة و

www.trg 

 مجاالت مس

ستخدم بشكل م

 

5الشكل 

. طور مستو1

 

gma.com
 

استرجاع

الطول اس

 

16الشكل 



2  27

ط الطور 

لمصحح 

ل تحويل 

ي الشكل 

 

 

Potent

ود مقدار 

يب دقيقة 

مثالية في 

عيدا عن 

جحة دمج 

، الحق ال

طرح متوسط

حة الفرعية ا

ؤرة من خالل

ي الموضح في

tial Weak

 جيد في وجو

شوائي، لتراكي

المث Airyدة 

ض الطاقة بع

ء الفتحة الناج

ملية الكشف

  ى الحدقة 

المر، قمنا بط

ور حدقة الفتح

ى البؤى مستو

للجسم النقطي

knesses of

 مجال حدقة

اء بشكل عشو

ضاف الى شد

كي نشتت بعض

ب عملية بناء

خالل عم ت

 مجال مستوى

Golay-3  

صحيح ھذا ا

ك مجاالت طو

ية مدت حتى

ؤرة المتكون ل

  ع الطور

f Image Sy

ال يجمع على

البنا بإعادةم

ير منتظم يض

في الحدقة لك

البؤرة. تتطلب

التاالمجلھذه

عروفة. ولھذا

3صور نظام 

التصوير. لتص

. وبعد ذلكقة

فتحات الفرعي

ة مستوى البؤ

سطة استرجاع

ynthesis U

جاع الطور ال

ع الطور يقوم

 انحياز صغي

يق مطلوب ف

 كل مستوى 

ج متزامن لھ

ب ان تكون مع

لشدة ص  كشف

ضعيف لنظام ا

مكبس الحدق

ة مجاالت الف

ل على صورة

متكونة بواس

Using Pha

استرج غاريثم

استرجاع ريثم

ندما يستخدم

التركيب الدقي

ي اتجاه تجمع

متعددة. ولدمج

الفرعية يجب

خرأ. تكوين

عطى اداء ض

ة حتى نصفر

حدة. مصفوفة

يعه للحصول

ي الصورة الم

ase Retrie

غلوي استخدام

غارلوالكبير.

حدقة حتى عن

ان ھذا اشك

 الصغيرة في

قة فتحات م

دقات الفتحة ا

.17الشكل 

www.trg 

واعط  المكبس

على كل حدقة

 مصفوفة واح

منفصل وتربي

عف الشديد في

eval 

ن طريقتنا في

ويش الخلفي ك

 مستوى الحد

لبؤرة. اننا نش

A المركزية

لمجاالت حدق

ور بين حدلط

 

 

gma.com
 

خطأفي 

المقاس ع

ادمج في

فورييه الم

17 .  

Cالضعف .

الحظنا ان

من التشو

في طور

مستوى ال

Airyبقعة 

متزامن ل

عالقات ال



2  28

مصفوفة 

 االشعاع 

بين طور 

بعض ض 

 من شدة 

 االغلب 

 متزامنة 

 بواسطة 

ض الكلي 

 

 N بعدد 

سترجاع 

Go  ذات

للوصول 

حة فرعية 

خط مائل 

ك بنجاح 

ي تستخدم 

خدام ھذه 

حظنا ان 

 الفتحات 

ه. ولكن، 

  عيد.

 

ن التعريض لم

مكاني، ولكن

 عالقات الط

تزامنة تعرض

مجال الحدقة

ر الحدقة في

 ثالثا، اضاء

 يمكن تقليلھا

زمن التعريض

صفوفة التشتت

شف، وفلتر اس

olayصفوفة 

لنسبية بينھم ل

ت حدقة فتحة

قة التحليل بخ

MT لھا. كذلك

 التكوين التي

عف في استخ

دة. ولكن، الح

 دقيق لطور

تم استعراضه

ر النقطي البع

على كل زمن

دقة متزامن م

 نحافظ على

 االضاءة المت

 قيم مركبة لم

طورنيا، الن 

ب ان يصمم.

صورة، ولھذا

تطلب زيادة ز

  

M لتقييم مص

شويش الكاش

ت. اخترنا مص

 والمسافات ال

رة من مجاالت

حة دقير شري

TFسطة دالة 

صفنا طريقة

نقطي. الضع

ة لفتحة مفرد

 ھائل لضبط

طور ممكن وت

صوير المصد

امنة زمنيا ع

نتج مجال حد

. ولھذا لكي

ضوء متزامن.

 ان يعيد بناء

. ثان[21]عبة

ن امالة يجب

ب ضرر للص

ولكن ھذا يت 

تحليلية عالية.

Su  

P  ودالةMTF

ة تأثيرات تش

 فتحة التشتت

حات الفرعية

 بتكوين صور

قمنا بتصوي.

ا قدرت بواس

ثم بعد ذلك وص

صوير جسيم ن

الدقة التحليلية

ض تحدي تقني

استرجاع الط

اجحا فقط لتص

لتشتت ومتز

في تجربتنا ين

ى كل الحدقة.

ن مضاء بضو

 الطور يجب

ت بانھا صع

ر اكثر وبدون

ع عالي ويسبب

ورة المتكونة.

 صور بدقة تح

ummary a

PSFعلى دالة

ود. تم دراسة

 الى تصوير

في عدد الفتح

قمنا بعد ذلك

.Golay-9ة

Golay- كما

اين المفقود. ث

لتص  العملية

 ززن انه يع

ضة وتعرض

الل استخدام ا

الطور كان نا

ى كل فتحة ال

ي المستخدم ف

ن مكاني على

جسم يجب ان

استرجاع ثم

وجدت غاريثم

مكبس متطور

رة. تباين البقع

لمكاني للصو

 تطورا لبناء

and Concl

ة باالعتماد ع

ت حد الحيو

حناء بالنسبة

ي مع التحكم ف

Golay-9ق .

 مع مصفوفة

9- لمصفوفة

نسترجع التبا

ضنا النتائج

حة التشتت بين

SNR منخفض

من خال كشف

ة باسترجاع ا

نة مكانيا على

 الجسم النقطي

يظھر تزامن

صلة، فان الج

غاريثولاوال،

ولالة، مھمة

 دقيقة، فان م

مستوى البؤر

سد التزامن ال

لصورة اكثر

lusionsاج

لدقة التحليلية

 المتماثلة ذات

/أو زيغ االنح

بالقدر الكافي

9ي لمصفوفة

عدسة كبيرة

دقة التحليلية

صورنا لكي ن

 الطور وعرض

لتصوير بفتح

Rت لھا نسبة

بالكن الصور

كوين الصورة

www.trg 

تكون متزامن 

.CCDؤرة 

م الممتد ال ي

لفرعية المنفص

ت المحتملة. ا

مستوى البؤرة

على تراكيب

 في صورة م

سط وھذا يفس

شف لتكوين ال

صة واالستنتا

يف لمقياس ا

حات الفرعية

و/ والمكبس 

قائي مدمجة ب

ل تماثل ثالثي

واسطة قناع 

ن حصيلة الد

ر استرجاع لص

استرجاع م

تم مناقشته. ال

ت فتحة التشتت

امكانية تكوين

تنا العملية، تك

 

gma.com
 

يجب ان

مستوى بؤ

من الجسم

الفتحات ا

االمكانيات

صورة مس

يحتوي ع

تدخل بقع

اخذ المتو

ونظام كش

. الخالص7

قمنا بتعري

من الفتحا

الصورة،

ارتباط تلق

إلى افضل

متعددة بو

للتحقق من

طبقنا فلتر

اللوغاريثم

الطريقة ت

مصفوفات

الفرعية. 

في تجربت



2  29

ھايوـ من 

LO في (

ة للقوات 

 

 
 
 
 
 

 
 

 لدايتون، اوھ

OCIوالليدار (

ياسة الرسمية

ميكية العامة

ت البصرية و

ال تعكس السي

  مة

ريكية والدينام

سة االتصاالت

ي للباحثين وال

للترجمةعلمي

www 

 

 

الجوية االمر

واسطة مؤسس

ذا البحث ھي

في المركز الع

w.trgma.

2010-10-4

ن قبل القوة ا

F3360وبو ،

وضحة في ھذ

  مريكية.

مت الترجمة ف

com

0

كل جزئي من

01-02-F-A

ت النظر المو

 الحكومة االم

تمت

www.trg 

د مدعوم بشك

A581قد رقم 

وجھاتيتون. 

قسم الدفاع او

 

gma.com
 

 

 

 

ھذا الجھد

الل العقخ

جامعة داي

الجوية، ق



3  30

Refere

1. J. D
789–8

2. J. W

3. A. A

4. M
autoco

5. R. D
sparse-
(2002)

6. L. 
optima
13, 23

7. J. E
array a

8. J. L
the pra

9. S.-J
of spa
Concep

10. S. 
for mu

11. J. 
1996).

12. J. R
imagin
Brecki
Idell, e

13. E.
475, 84

14. IS
measu

ences 

D. Monnie
57 (2003)

W. Goodma

A. Michels

M. J. E
orrelations

D. Fiete, 
-aperture 
). 

M. Mug
ality criter
67–2374 (

E. Harvey
and thinne

. Flores, G
actical cut

J. Chung, 
arse apertu
epts, H. A.

M. Watso
ultiapertur

W. Good
 

R. Fienup
ng system
inridge, R
eds., Proc.

 Keto, “T
43–852 (1

SO 12233
urements” 

er, “Optic
. 

an, Statist

son, Studi

. Golay,
s,” J. Opt. 

T. Tantal
designs 

gnier, G. 
rion for ph
(1996). 

y and R. A
ed aperture

G. Paez, an
toff freque

D. W. M
ure imagi
 MacEwe

on, J. P. M
e optical t

dman, Intr

, “MTF an
ms,” in Ima
R. A. Carre
. SPIE 409

The shape
1997). 

, “Photog
(Internatio

cal interfer

tical Optic

ies in Opti

, “Point 
Soc. Ame

lo, J. R. C
for remo

Rousset, 
hased arra

A. Rockw
e telescop

nd M. Stro
ency,” App

iller, and 
ing system
n, ed., Pro

Mills, and S
telescopes

roduction

nd integra
aging Tec
eras, S. R.
91, 43–47 

es of cros

graphy—e
onal Orga

rometry in

cs, 1st ed. 

ics (Unive

arrays 
erica 61, 2

Calus, and
ote sensin

and F. C
ays of opti

well, “Perf
es,” Opt. E

ojnik, “De
pl. Opt. 38

O. L. deW
ms,” in H
oc. SPIE 4

S. K. Rog
s,” J. Opt. 

 to Fouri

ation time 
chnology a
. Czyzak, 
(2000). 

s-correlati

electronic 
anization f

n astronom

(Wiley-In

ersity of C

having 
272–273 (1

d J. A. M
ng,” in O

Cassaing, 
ical telesc

formance 
Eng. 27, 7

esign of a 
8, 6010–6

Weck, “D
Highly Inn
4849, 181–

gers, “Two
Soc. Am. 

ier Optics

versus fill
and Telesc
M. J. Eck

ion interf

still-pictu
for Standar

my,” Rep

nterscience

hicago Pr

compact
1971). 

Mooney, “I
Opt. Eng. 

“Apertur
copes,”J. O

character
762–768 (

diluted ap
018 (1999

esign and
novative S
–192 (200

o-point res
A 5, 893–

s, 2nd ed

l factor for
copes, J. 
kert, R. D.

ferometers

ure camer
rdization, 

www.trg 

p. Prog. Ph

e, 1985). 

ess, 1927)

t nonred

Image qua
41, 1957

re configu
Opt. Soc. 

ristics of 
1988). 

perture by
9). 

d impleme
Space Tel
02). 

solution cr
–903 (198

. (McGraw

r sparse-ap
W. Bilbro
. Fiete, an

s,” Astrop

ras— res
2000). 

 

gma.com
 

hy. 66, 

). 

dundant 

ality of 
7–1969 

uration 
Am. A 

phased 

y use of 

entation 
lescope 

riterion 
88). 

w-Hill, 

perture 
o, J. B. 
nd P. S. 

phys. J. 

olution 



3  31

15. B
respon

16. P. 
version

17. C. 
Soc. A

18. J. W
in long

19. R.
2758–2

20. J. 
Krysko
measu

21. J. R
of its F
123 (1

22. N.
sparse 
(IEEE

. Tatian, 
nse functio

Burns, Sp
n 2.1 (Inte

W. Helstr
Am. 57, 29

W. Goodm
g-distance

 J. Fienup
2769 (198

N. Cederq
owski, “

urements,”

R. Fienup
Fourier tra
987). 

. J. Mille
aperture

, 2006) IE

“Method 
on,” J. Opt

Spatial Fr
ernational 

rom, “Ima
97–303 (19

man, D. W
e holograp

p, “Phase
82). 

quist, J. R
“Wave-fro

” J. Opt. So

p, “Recons
ansform u

er, B. D. 
 imaging

EEEAC pa

for obta
t. Soc. Am

requency R
Imaging I

age restora
967). 

W. Jackson
hic image

e retrieval

R. Fienup,
ont pha
oc. Am. A

struction o
using a sup

Duncan, 
g,” in Pro
aper 1406.

aining the
m. 55, 101

Response 
Industry A

ation by th

n, M. Leh
ery,” Appl

 algorithm

, C. C. W
se estim

A 6, 1020–

of a compl
pport cons

and M. P
oceedings
 

e transfer 
4–1019 (1

code wri
Associatio

he method

hmann, an
. Opt. 8, 1

ms: a com

Wackerman
mation f
–1026 (198

lex-valued
straint,”J. 

P. Dierkin
s of IEEE

function 
1965). 

itten for M
n, 2003).

d of least 

nd J. Knott
1581–1586

mparison,”

n, S. R. R
from Fo
89). 

d object fr
Opt. Soc

ng, “Reso
E Aerosp

www.trg 

from the

Matlab, sf

squares,” 

ts, “Exper
6 (1969). 

” Appl. O

Robinson, 
ourier in

rom the m
. Am. A 4

olution enh
pace Conf

 

gma.com
 

e edge 

frmat2: 

J. Opt. 

riments 

Opt. 21, 

and D. 
ntensity 

modulus 
4, 118–

hanced 
ference 


