جملة فصلية حمكمة ختتص بالعلوم الطبيعية واهلندسية
تصدر عن
العتبة العباسية املقدسة
مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات
جمازة من
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي معتمدة ألغراض الرتقية العلمية
السنة الثالثة ،اجمللد اخلامس ،العددان التاسع والعاشر
رمضان  1438هـ ،حزيران  2017م

الرتقيم الدويل

ردمد2312 - ٥721 :

ردمد االلكرتوني 2313 - 0083

رقم االيداع يف دار الكتب والوﺛائق العراقية  1٩٩٦لسنة 2014
كربالء املقدسة  -ﲨهورية العراق

Mobile: +9647602355555
+9647719487257
http://albahir.alkafeel.net
Email: albahir@alkafeel.net

املشرف العام

السيد أمحد الصايف

رئيس التحرير

السيد ليث املوسوي
رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية

اهليأة األستشارية

أ.د .رياض طارق العميدي  -جامعة بابل  -كلية الرتبية
أ.د .كرمية جميد زيدان  -جامعة البصرة  -كلية العلوم
أ.د .أمحد حممود عبد اللطيف  -جامعة كربالء  -كلية العلوم
أ.د .سرحان جفات سلمان  -جامعة القادسية  -كلية الرتبية
أ.د .إميان مسري عبد علي هبية  -جامعة بابل كلية الرتبية للعلوم الصرفة
أ.د .فاضل امساعيل شراد الطائي  -جامعة كربالء  -كلية العلوم
أ.د .شامل هادي  -جامعة اوكالند  -الواليات املتحدة االمريكية

مدير التحرير

 كلية العلوم-  جامعة كربالء-  نورس حممد شهيد الدهان.د.أ

سكرتري التحرير التنفيذي

سكرتري التحرير

 حيدر حسني االعرجي.م.م

رضوان عبد اهلادي السالمي

هيأة التحرير

 كلية الرتبية للعلوم الصرفة-  جامعة بابل-  افتخار مضر طالب الشرع.د.أ
 كلية تكنلوجيا املعلومات-  جامعة بابل-  وسام مسري عبد علي هبية.د.أ
 كلية الفنون اجلميلة-  جامعة بابل-  شوقي مصطفى علي املوسوي.د.أ
 كلية الرتبية-  جامعة بابل-  حيدر غازي املوسوي.أ

 كلية العلوم-  جامعة كربالء-  حيدر محيد حمسن احلميداوي.د.م.أ
Prof. Dr. Zhenmin Chen
Department of Mathematics and Statistics, Florida International University, Miami, USA.
Prof. Dr. Adrian Nicolae BRANGA
Department of Mathematics and Informatics, Lucian Blaga University of Sibiu, Romania.
Prof. Dr. Akbar Nikkhah
Department of Animal Sciences, University of Zanjan, Zanjan 313-45195Iran, Iran.
Prof. Dr. Khalil EL-HAMI
Material Sciences towards nanotechnology University of Hassan 1st, Faculty of Khouribga, Morocco, Morocco.
Prof. Dr. Wen-Xiu Ma
Department of Mathematics at University of South Florida, USA.
Prof. Dr. Mohammad Reza Allazadeh
Department of Design, Manufacture and Engineering Management, Advanced Forming Research Centre,
University of Strathclyde, UK.

Prof. Dr. Norsuzailina Mohamed Sutan
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University Malaysia Sarawak, Malaysia.
Prof. Ravindra Pogaku
Chemical and Bioprocess Engineering, Technical Director of Oil and Gas Engineering, Head of Energy
Research Unit, Faculty of Engineering, University Malaysia Sabah (UMS), Malaysia.
Prof. Dr. Luc Avérous
BioTeam/ECPM-ICPEES, UMR CNRS 7515, Université de Strasbourg, 25 rue Becquerel, 67087, Strasbourg
Cedex 2, France, France.
Asst. Prof Dr. Ibtisam Abbas Nasir Al-Ali
College of Science, University of Kerbala, Iraq.
Prof. Dr. Hongqing Hu
Huazhong Agricultural University, China.
Prof. Dr. Stefano Bonacci
University of Siena, Department of Environmental Sciences, Italy.
Prof. Dr. Pierre Basmaji
Scientific Director of Innovatecs, and Institute of Science and technology, Director-Brazil, Brazil.
Asst. Prof. Dr. Basil Abeid Mahdi Abid Al-Sada
College of Engineering, University of Babylon, Iraq.
Prof. Dr. Michael Koutsilieris
Experimental Physiology Laboratory, Medical School, National & Kapodistrian University of Athens. Greece.
Prof. Dr. Gopal Shankar Singh
Institute of Environment & Sustainable Development, Banaras Hindu University, Dist-Varanasi-221 005, UP, India, India.
Prof. Dr. MUTLU ÖZCAN
Dental Materials Unit (University of Zurich, Dental School, Zurich, Switzerland), Switzerland.
Prof. Dr. Devdutt Chaturvedi
Department of Applied Chemistry, Amity School of Applied Sciences, Amity University Uttar Pradesh, India.
Prof. Dr. Rafat A. Siddiqui
Food and Nutrition Science Laboratory, Agriculture Research Station, Virginia State University, USA.
Prof. Dr. Carlotta Granchi
Department of Pharmacy, Via Bonanno 33, 56126 Pisa, Italy.

Prof. Dr. Piotr Kulczycki
Technical Sciences; Polish Academy of Sciences, Systems Research Institute, Poland.
Prof. Dr. Jan Awrejcewicz
The Lodz University of Technology, Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Poland, Poland.
Prof. Dr. Fu-Kwun Wang
Department of Industrial Management, National Taiwan University of Science and Technology , Taiwan.
Prof. Min-Shiang Hwang
Department of Computer Science and Information Engineering, Asia University, Taiwan, Taiwan.
Prof. Dr. Ling Bing Kong
School of Materials Science and Engineering, Nanyang Technological University Singapore Singapore.
Prof. Dr. Qualid Hamdaoui
Department of Process Engineering, Faculty of Engineering, Badji Mokhtar-Annaba University, P.O. Box 12, 23000 Annaba, Algeria, Algeria.
Prof. Dr. Abdelkader azarrouk
Mohammed First University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, Morocco.
Prof. Dr. Khalil El-Hami
Laboratory of Nano-sciences and Modeling, University of Hassan 1st, Morocco, Morocco.
Assist. Prof. Dr. Abdurahim Abduraxmonovich Okhunov
Department of Science in Engineering, Faculty of in Engineering, International Islamic University of Malaysia, Uzbekistan.
Dr. Selvakumar Manickam
National Advanced IPv6 Centre, University Sains Malaysia, Malaysia.
Dr. M.V. Reddy
1Department of Materials Science & Engineering, 02 Department of Physics, National University of Singapore, Singapore.

التدقيق اللغوي

 مقوم اللغة العربية-  كلية الرتبية-  جامعة بابل-  أمني عبيد الدليمي.د.م.أ

االدارة االلكرتونية
سامر فالح الصايف

حممد جاسم عبد إبراهيم

اإلدارة املالية

عقيل عبد احلسني الياسري
ضياء حممد حسن النصراوي
التصميم واإلخراج الفين

حسني علي مشران

االدارة التنفيذية

حممد جاسم شعالن

حسنني صباح العكيلي

قواعد النشر في المجلة
مثلام يرحب العميد ابو الفضل (عليه السالم) بزائريه من أطياف اإلنسانية ،ت َُرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل
وفق الرشوط االتية:

 .1ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.
 .2أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

 .3أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث ،واسم الباحث او الباحثني ،وجهة العمل ،ورقم اهلاتف باللغتني
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك.

ويف حالة كون البحث باللغة العربية تايت بعد الفقرات اعاله اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
االنكليزية ،ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث ،أما اذا كان البحث

باللغة االنكليزية فتكون بعد فقرات العنوان واالسامء والعناوين اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
العربية ايض ًا ،ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.

 .4ترسل البحوث اىل املجلة الكرتوني ًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة  albahir.alkafeel.netاو albahir@alameedcenter.iq
ِع َرب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث (الباحثني) بصيغة مستند . Word
 .5اعداد الصفحة ( 2سم للجهات االربع للصفحة).
 .6يكون نوع اخلط  Time new romanللغة االنكليزية و  Simplified Arabicللغة العربية ،وحجم اخلط لعنوان
البحث الرئيس (16غامق ) اما العناوين الثانوية (14غامق) ومادة البحث (.)14

 .7نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص (بال) قبل النص  )0(:بعد النص ( )0تباعد االسطر (مفرد ) قبل النص ( )0بعد النص(.)0
 .8عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .

 .9عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني ،وبعده وحدة القياس بدون اقواس مث ً
ال  )10( cmأو ( )10سم.

 .10تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث ،حسب التسلسل
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة ( Modern Language Association (MLAكام يف املثال التايل-:

اسم املؤلف /املؤلفون ،اسم املجلة رقم املجلد ،الصفحات من-اىل( ،السنة).

وللغة االنكليزية تكون نفس الصيغة اعاله بمجرد البدأ من اليسار .اما يف متن البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة ال

 Superscriptوانام يكتب بنفس نمط الكتابة بالشكل ]رقم املصدر[ ويف حالة كتابة اكثر من رقم بحث يف هناية الفقرة

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها [رقم املصدر  ,رقم املصدر].
 .11اسم الشكل يكتب حتته متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل-:
اسمه أو توضيح حمتواه (:رقم الشكل) Fig.

شكل (رقم الشكل) :اسمه او توضيح حمتواه
اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت-:

اسمه أو توضيح حمتواه( :رقم اجلدول) Table

جدول (رقم اجلدول) :اسمه أو توضيح حمتواه

 .12تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل
 scanيف االشكال البيانية.

 .13تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.

 .14اينام وردت كلمة  Figureيف متن البحث تكتب بالشكل  .Figوبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة table
بحرف  Tكبري اينام وردت ايض َا.
 .15التتجاوز عدد الصفحات ( )25صفحة.

 .16تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج Math Type

تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار وخيضع ترتيب
 .17تعرب األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ّ
البحوث املنشورة ملوجبات فنية.

 .18ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالح ّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت-:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم بحثه خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من تاريخ التس ّلم .
ب -يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت -خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .

ث -البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها ،تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات
املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة هنائية خالل مدة أقصاها (أربعة أسابيع) من تاريخ إرسال التعديالت.
ج -يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح -يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .

 .19يراعى يف أسبقية النرش :

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب -تاريخ استالم البحث.

ت -تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته.

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.

 .20عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني

 .21ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.

L
كلمة العدد
رب ارشح يل صدري ،ويرس يل امري ،واحلل عقدة من لساين يفقهوا

قويل واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم عىل حممد وال حممد الطيبني
الطاهرين.

هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة ،وقد تضمن جمموعة

من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية ،ونامل منها ان تسد
ثغرة علمية يرقبها املتخصصون ،وتؤرش ظاهرة علمية تستحق العناية
يتأملها الباحثون .وقد حرصنا عىل تنوع املوضوعات بتنوع البحوث
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة ،التي باتت اليوم

وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى  -وقد قطعت شوطا البأس به

 اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباطبدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.

ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم

اصداراتنا -يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع اىل قسم

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة -عىل السعي احلثيث

والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف

ربوع عراقنا واالمة امال بخلق جيل جديد من البحث يواكب تطورات
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق

وخارجه.

واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.

عمر حمد شهاب  *،تغريد هاشم النور

17
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 ﺳﻨﺪس ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻷﺳﺪي،وداد ﺣﻤﺰة ﻃﺮﺧﺎن اﻟﻌﺎﻣﺮي

( ﻣﻊ4/ π) دالــة اﻻﻧﺘشﺎر الﺨﻄﻴـة لﻔﺘﺤة ﺑﻴﻀوﻳـة ﻣﺎﺋلة ﺑﺰاوﻳة
المﺤـور الﺴﻴني
 ﺳﻨﺪس ﻳﺎﺳﲔ ﺣﺴﻦ اﻷﺳﺪي،وداد ﲪﺰة ﻃﺮﺧﺎن اﻟﻌﺎﻣﺮي
 اﻟﻌﺮاق،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت،ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء
2016 / 1 / 6 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

Abﬆract

2016 / 3 / 12 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﴩ

In this work,The inclined ellipse aperture at an angle (π/4) with x-axis, have been studied deﬁning
new coordinates, m and n, which are at angle (π/4)to the original orthogonal coordinates.
The diffraction pattern in the exit pupil formed by this aperture were studied when the object
was, an inﬁnite line (Line spread Function LSF). And a comparison has been made with the results
of horizontal ellipse aperture, bothfor diffraction limited system
Also,the effects of adding aberrations like adding focus errorwith spherical aberration and tilt
aberration with coma aberration was studied, which resulted in larger Strehlratio and hence better
image.

Keywords
The inclined ellipse aperture, Line spread Function LSF, focus error,coma aberration.
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اﳋﻼﺻﺔ

تم يف هذا البحث ،دراسة الفتحة البيضوية املائلة بزاوية ( )π/4مع املحـور السيني ،وذلك بواسطة تعريف إحداثيات

جديدة وهي  mو .nوالتي تكون مائلة بزاوية ()π/4مع اإلحداثيات األصلية املتعامدة.إن نمط احليود املتكون يف
مستوي االخراج بوجود هذه الفتحة ُدرس يف حالة كون اجلسم عبارة عن خط الهنائي الطول (دالة االنتشار اخلطية

 .) LSFبعد ذلك ُقورنت النتائج مع نتائج الفتحة البيضوية األفقية ،عندما يكون النظام حمدد باحليود.

ُدرس ايض ًا تأثري إضافة أنواع من الزيوغ ،مثل إضافة اخلطأ البؤري مع الزيغ الكروي وزيغ اإلمالة مع الزيغ املذنبي
وهذا يؤدي اىل أن تكون نسبة سرتيل اكرب وبذلك تكون جودة الصورة أفضل.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

الفتحة البيضوية املائلة ،دالة االنتشار اخلطية  ،LSFاخلطأ البؤري ،الزيغ املذنبي.
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 .1اﳌﻘﺪﻣﺔ )(Introduction

ان قياس دالة االنتشار اخلطية يمكن ان يقلل من

كفاءة بﴫية مثىل لعني اإلنسان ].[5

هناك ايض ًا باحثون عراقيون قاموا بدراسة دالة االنتشار

الصعوبات التقنية التي ترافق قياس دالة االنتشار النقطية .اخلطية ،ففي عام ( ،)1998درس الباحث حسنني حكمت
وكام يشري االسم ،فأن دالة االنتشار اخلطية يمكن احلصول القزاز تقييم نوعية الصورة جلسم خطي بأستعامل فتحات

عليها من شق متناهي الطول يف جسم معتم ،وهذا افضل من ﳐتلفة ،كذلك يف عام ( ،)1999قام الباحث صفاء مصطفى
اجلناﰊ بدراسة تأثري اإلضاءة املتشاكهة عىل الصورة لالجسام
فتحة نقطية متناهية الصغر.
ان دالة االنتشار اخلطية ( )LSFهي تعبري ببعد واحد يف بعد واحد ،ويف عام ( ،)2012قام الباحث ازهر بدراسة
لدالة االنتشار النقطية ( )PSFببعدين .وملا كان افرتاض تأثري الفتحة املركبة املضاعفة عىل دالة االنتشار اخلطية
ان( )PSFلنظام التصوير هي ثابت مكاني ًا ( space in-بأستعامل نظام بﴫي ﳛتوي عىل مراتب عالية من الزيوغ،
 )variantفيمكن قياس شكل ( )LSFبجهاز ( micro-وكذلك عام ( ،)2013درس الباحث ازهرايض ًا تأثري الفتحة

 )densitomerلضوء يمر خالل صورة الشق وبصورة املربعة املركبة عىل الشدة لصورة جسم خطي ومقارنتها
بالفتحة املربعة لنظام بﴫي مثايل او ﳛتوي عىل اخلطأ
عمودية عىل طول الشق[1].
فعندما يكون املصدرالضوئي عبارة عن خط مستقيم البؤري اوالزيغ الكروي اوالزيغ املذنبي].[6,7,8,9
الهنائي الطول ،فأنه يعرب عن توزيع الشدة او السعة يف

مستوى االخراج هلذا املصدر اخلطي بدالة االنتشار اخلطية  .2اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻌﺎدﻟﺔ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ

( ،[2])Line Spread Function( )LSFوقد درست

)Deriving the Equation of Line Spread

(Function
الشدة هلذا املصدر من قبل العديد من الباحثني ،ففي عام
ان اشتقاق دالة االنتشار اخلطية يف مستوى االخراج
( ،)1952استعمل ستيل ( )Steelثالث صيغ حلساب
توزيع الشدة لتصوير املصدر اخلطي غري املتشاكهه يف مستوي ملصدر خطي ،يتوجب اوال معرفة توزيع السعة العقدي
لنقطة من املصدر اخلطي يف مستوى االخراج.إذ ان هذه
االخراج] ،[3ويف عام ( ،)1987اشتق داالس وآخرون
السعة تعطى باملعادلة اﻵتية ]:[11,10
( )W. J. Dallas et.alصيغة حلساب دالة االنتشار النقطية
()1
لنظام صورة متناظرة دوراني ًا من قياسات عىل طول خط مار
من صورة مصدر منفصل عشوائي ًا ،واشتق حالة خاصة هلذه

الصيغة عندما يكون اجلسم عبارة عن شق بطول حمدد ].[4
ويف عام ( ،)2008قام يريونج يانج وآخرون (Yi-rong-

 )Yanget.alبدراسة الدوال الرياضية (املرشحات) ذات
خصائص التمريراملزدوج ( )double-passلدالة االنتشار

إذ أن )A( :متثل مساحة بؤبؤ اإلخراج)u,v( ،

اإلحداثيات املختزلة للصورةو ( f)x, yدالة البؤبؤ ويمكن

كتابتها باملعادلة اﻵتية ]:[12
) ikW ( x , y

 f ( x, y ) = τ ( x, y )eاذ

ان:

)  τ ( x, yمتثل توزيع السعة احلقيقي (real ampli-
اخلطية لعني اإلنسان .ان حتديد الدوال التحليلية التي متثل
التمرير املزدوج لدالة االنتشار اخلطية مهمة ،إذ اهنا تعطي

)tudeعند فتحة االخراج ،ويطلق عليه مصطلح شفافية
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البؤبؤ ( )pupil transparencyوهو ثابت حمسوب واالستكامتزم وتكور املجال و التشوه ) عىل التوايل ومتثل
يكون مساويا للواحد يف حالة كون اإلضاءة منتظمة،

اما ) e ikW ( x , y

فهو يعتمد عىل الزيغ حيث تعطى دالة

الزيغباملتسلسلة آالتيــة]: [13,14

عيوب الدرجة الثالثة ].[19

وان دالة االنتشار النقطية أوالشدة تعطى من خالل

تربيع السعة العقدية يف الصورة (املذكورة يف املعادلة(،))1
]:[11,10

()2

إذ ان Wkld :معامل الزيغ

 rاملسافة نصف القطرية للموجة ' E' Bعند مستوى

اإلخراج

 Фالزاوية بني املتغري rواملحور السيني

()5

G(u,v)=|F(u,v)|2

()6

L(u,v)=∫vG(u,v)dv

وبذلك تكون السعة املعقدة جلسم خطي هي جمموع

السعات املعقدة الناﲡة من مجيع نقاط اجلسم ].[20

ومن خالل استعامل املعادلتني( )5و( )6نحصل عىل

 σمقدار ارتفاع الشعاع الرئيﴘ) )Principllal ray

عن املحور البﴫي يف مستوي الصورة )k ,l,d( ،متثل قوى املعادلة االتية:
كل من املتغريات (  σو rو )cosФعىل التوايل.

ويمكن كتابة املعادلة ( )2بالصورة االتية]:[15,13

)W=W(σ2,r2,σ r cosФ

=W000+W020r2+W111σr cosФ+W040r4+W131σr3cosФ
(+W222σ2r2 cos2Ф +W220σ2r2+W311σ3 r cosФ )3
وبالتحويل اىل االحداثيات املتعامدة ( )x,yباستعامل

العالقات اﻵتية نحصل عىل:

x= r sinФ, y= r cos Ф
)r2=(x2+y2

وعند تدوير املحاور بزاوية ( )ѱباﲡاه عقارب الساعة

نحصل عىل املعادالت االتية:
()4

x1 = x cos ѱ - y sin ѱ

y1 = x sin ѱ + y cos ѱ

ان احلد االول من املعادلةجيب ان يكون صفر ًاإذان املوجة

املرجعية وجبهة املوجة متامسان عىل املحور البﴫي[، ]16
اما احلد الثاين فيمثل االزاحة الطولية للبؤرة،واحلد الثالث
يمثل اإلزاحة املستعرضة للبؤرة ].[17,18

واحلدود اخلمسة االخرية متثل الزيغ(الكروي و املذنبي

40

(L(u,v)=∫v|∫y∫xf(x,y)e2πi(ux+vy) dxdy|2 dv )7

وبفك القيمة املطلقة باستعامل التعريف  |A| 2 =A* Aينتج:
()8

()9

وبام ان:
()10

 :δمتثل دالةدلتا-كرونكر والتي تساوي

تصبح املعادلة ( )9بالشكل اﻵيت:
()11
وبام ان:

()12
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فتصبح املعادلة ( )12-2بالشكل اﻵيت:

االحداثيات اجلديدة هي  mو،nإذ ان:
لتكن
,
n = y-x

()13

وبفرض ان z=2πu

m = y+x

ومن هذه املعادلة يكون:

(L(z)=∫y[∫xf(x,y).eizx dx∫x f* (x1,y).eizx1 dx1]dy )14
1

y=)m+n(/2

فتكون دالة االنتشار اخلطية املعايرة بالصيغة اﻵتية :

()15

حيث ان )N( :يمثل عامل املعايرة للدالة ،وﳛسب من

جعل L)z=0(=1للنظام املحدد باحليود

m+n=2y
x=)m-n(/2 m-n=2x

ولتحويــل  dxو dyاىل  dmو ،dnتســتعمل طريقــة

جاكوبني (.[21] )Jacobian method

 .3إﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﻮﻳﺔ اﳌﺎﺋﻠﺔ

)(Coordinates of Inclined Ellipse Aperture
يف البحث احلايل درست الفتحة البيضوية املائلة بزاوية

( ،)π /4مع املحور السيني ( )x-axisوالذي يكون حمورها

أي إن:

الرئيﴘ يساوي وحدة واحدة كام يف الشكل ( .)1وللسهولة

سوف تؤخذ احداثيات جديدة هي ( )m,nمائلة عىل
املحاور( )x,yعىل التوايل بزاوية (.)π /4

ان معادلة املحور الرئيﴘ ،والذي يميل بزاوية (،)π /4

مع املحور السيني هي

y y= x-=0x

بينام معادلة املحور الثانوي ،والذي يميل بزاوية (/4

 ،)πمع املحور الصادي

y y = -x+=0x

 .4اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻌﺎدﻟﺔ داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔ
(Deriving the Equation of Line Spread
Function for Inclined
)Ellipse Aperture
قبل اشتقاق دالة االنتشار اخلطية للفتحة البيضوية املائلة

سوف حتول املعادلة ( )15لتكون مالئمة للفتحة البيضوية
االفقية ،وبذلك تصبح املعادلة ( )15بالصورة اﻵتية :

_∫ )) LSF=(1/(5.333*b_1

(-b_1)^(b_1)▒|∫_(-√(1-y^2/〖b_1〗^2

))^(√(1-y^2/〖b_1〗^2 ))▒〖f(x,y).e^izx

()16

dx〗|^2 dy

اﻟﺸﻜﻞ ) :(1اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﻮﻳﺔ اﳌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺰاوﻳﺔ ) ،(π /4ﻣﻊ اﳌﺤﻮر اﻟﺴﻴﻨﻲ
AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

41

Vol. 5, No. 9 and 10, P. (37-49)A, 2017

وداد ﺣﻤﺰة ﻃﺮﺧﺎن اﻟﻌﺎﻣﺮي ،ﺳﻨﺪس ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﻷﺳﺪي

حيث أن  ) b1*5.333(/1عامل املعايرة لدالة

االنتشار اخلطية لفتحة بيضوية أفقية

املعادلة ( )16متثل دالة االنتشار اخلطية املعايرة لفتحة

بيضوية أفقية.

والشتقاق دالة االنتشار اخلطية يف مستوى الصورة ملصدر

خطي باستعامل فتحة بيضوية مائلة بزاوية ( )π/4مع املحور

إذإن:

()24

()25
وبام ان:

الســيني ،يتوجب اوال معرفة توزيع الســعة املعقدة لنقطة من ()26

املصدر اخلطي يف مستوى الصورة ،إذ ان السعة املعقدة لنقطة

من املصدر اخلطي للصورة تعطى باملعادلة اﻵتية:
()17

وان دالة االنتشار النقطية أو الشدة تعطى من خالل

تربيع السعة املعقدة كام يف املعادلة اﻵتية:
()18

()19
إن السعة املعقدة جلسم خطي هي جمموع السعات

املعقدة الناﲡة من مجيع نقاط اجلسم
()20

()21
()22

()27
()28

لنفرض إن:

فتصبح املعادلة ( )28بالصيغة اﻵتية:
()29
()30
()31
حدود هذه املعادلة ُحتصل من معادلة الشكل البيضوي

كاﻵيت:

إذ ان )N( :يمثل عامل املعايرة للدالة االنتشار اخلطية.

()23

42

n=k-mm+n = k
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 .5اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺤﺪد ﺑﺎﳊﻴﻮد

وتــم اســتعامل أحدى الطــرق العدديــة حلســاب التكامالت

) (Diﬀraction-Limited Syﬆemالعقدية وهي قاعدة سمبسون.)Simpson(Rule
وقد تم التأكد من صحة الربامج املكتوبة يف (MAT-
وإلجياد عامل املعايرة فأن  )L)z= 1عندما  z =0يف املعادلة (.)31

 ،) LABإذ ان النتائج قد متت مقارنتها مع تلك املستحصلة
من برنامج  ))MathCADوكانت مطابقة هلا متام ًا .وفيام
ييل سوف نستعرض النتائج املحصلة يف هذاالبحث.

 .1.6داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺤﺪد
ﺑﺎﳊﻴﻮد )(W=0

(Line Spread Function forDiﬀraction)Limited optical syﬆem
تم حساب دالة االنتشار اخلطية يف حالة النظام

املحددباحليود،))W=0لفتحة بيضوية مائلةبزاوية ()π/4

مع املحور السيني،باستعامل املعادلة ()32ومقارنتها مع

تلك للفتحة البيضوية األفقيةباستعامل املعادلة(،)61كام يف

الشكل( ،)2إذ لوحﻆ ان اعىل قيمة هي الواحد وهذا بسبب
املعايرة ،وايض ًا نالحﻆ عرض االنموذج ( )FWHMلدالة
االنتشار اخلطية عىل املحور ( )uيكون للفتحة البيضوية

فأن معادلة دالة االنتشار اخلطية املعايرة للفتحة البيضوية املائلة اقل من البيضويةوحتسن يف قدره التحليل.

املائلة بزاوية( )π /4مع املحور السيني تصبح بالصيغة

اﻵتية:

وكام هو معروف ان تأثري الزيوغ سوف يقلل من قيم

القمم لدالة االنتشار اخلطية وهذا يؤثر عىل نوعية الصورة،

وان هذا التأثري خيتلف بأختالف اخلطأ البؤري و أنواع من

الزيوغ وهي كام يأيت:

.6اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ )(Results and Discussion

يف هذاالبحــث تــم األســتعانة بربنامــج املاثــكاد

 ))MathCADحلــل املعــادالت املعقدة ،التي تم اشــتقاقها
يف البند الســابق ،لدالة االنتشار اخلطية( .)LSFوايض ًا تم حل

 .1.1.6داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﺒﺆري )(W020

(Line Spread Function with Focus
)Error Factor

يف حالــة ادراج اخلطأ البــؤري ( )W020لدالة االنتشــار

هذه املعادالت بواسطة برجمتها بلغة املاتالب ( ،)MATLABاخلطيــة فــأن القيــم املختلفــة ملعامــالت اخلطــأ البــؤري
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(،)W020= 0.25 λ ,0.5 λ ,0.75 λ λ1سوف يؤدي ســوف تتغــري مــن ( )1يف حالــة النظــام املحــدد باحليود اىل
إىل تناقص قيم القمم من ()1يف حالة النظام املحدد باحليود اىل

()0.99, 0.911, 0.959 and 0.847

( )0.861, 0.553, 0.291 and 0.219عىل التوايل ،وبتعبري آخر ان نسبة سرتيل سوف تزداد

عىل التوايل كام يف الشكل (.)3

وبذلك فان الصورة تكون بجودة اعىل ،كام يف الشكل (.)5

 .2.1.6داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﻎ اﻟﻜﺮوي )(W040

 .4.1.6داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﻎ اﳌﺬﻧﺒﻲ )(W131

(Line Spread Function with Spherical

(Line Spread Function with Coma

)Aberration

)Aberration

تم حســاب دالة االنتشــار اخلطيــة لفتحــة بيضوية مائلة

تم حساب دالة االنتشار اخلطية للفتحة البيضوية املائلة

بزاويــة ( )π/4مــع املحــور الســيني يف حالــة وجــود الزيغ بزاوية ( )π/4مع املحور السيني عند املحور( ،)uبوجود

الكــروي( .)W040فــأن تأثــريه عــىل الدالةســوف يكــون الزيغ املذنبي (،)W131=0.25 λ ,0.5 λ,0.75λ,1λ

اقــل من تأثــري اخلطــأ البــؤري إذ ان معامل الزيــغ الكروي وبزوايا دوران (π/4, π/2, 3π/4 ,π, 5π/4 , 3π/2,,

()W040=0.25 λ ,0.5 λ,0.75 λ,1 λسوف يؤدي اىل .)7π/40=ѱفأنه يف حالة الزوايا )π/2) 0=ѱ ،والزوايا،

تناقص قيم القمم من ()1يف حالة النظام املحدد باحليود اىل

 )3π/2) π =ѱنالحﻆ ارتفاع القمم وحصول ازاحة سالبة

عىل التوايل كام يف الشكل (.)4

الشكل( )6و( ،)7واملنحني يكون اقل عرض ًا وهذا يعني

 .3.1.6داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﻄﺄ اﻟﺒﺆري
) (W020واﻟﺰﻳﻎ اﻟﻜﺮوي )(W040

 )=ѱنالحﻆ بزيادة معامل الزيغ املذنبي يقل ارتفاع القمم

(0.343

and

0.432,

0.639,

 )0.887,وموجبة قليلة عن املحور عىل التوايل وللقيم نفسها ،كام يف
زيادة حدة الصورة .ويف حالة الزاوية  )π/4) =ѱو(5π/4
وحصول ازاحة سالبة وموجبة عن املحور اكرب من باقي

 (Line Spread Function withالزوايا ،عىل التوايل وللقيم نفسها كام يف الشكل( )8و(.)9
اما يف حالة الزوايا ( )7π/4) =ѱ ،)3π/4يكون
Focus Error Factor and Spherical

)Aberration
تــم حســاب دالــة االنتشــار اخلطيــة للفتحــة البيضوية

املائلــة بزاويــة ( )π/4مــع املحــور الســيني بوجــود اخلطأ

تأثري الزيغ املذنبي قلي ً
ال إذ التوجد ازاحة عن املحور وذلك

حلصول التناظر حول املحور( )nوعدم ظهورقمم ثانوية ﳑا

يؤدي اىل تقليل الضوضاء كام يف الشكل (.)10

البــؤري والزيــغ الكــروي وللقيــم نفســها مــن املعامــالت

( .5.1.6 . )W020= -W040= 0.25 λ, 0.5 λ, 0.75λ, 1λداﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔﻣﻊ اﻟﺰﻳﻎ اﳌﺬﻧﺒﻲ
ان تأتري هذا اخلطأ ســوف يكون اقــل من تأثري كل من اخلطأ ) (W131وزﻳﻎ اﻹﻣﺎﻟﺔ )(W111
البــؤري والزيغ الكروي بصــورة منفردة ،إذ ان قمة الـ LSF
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لتقليل تأثري الزيوغ تم حساب دالة االنتشار النقطية دالتي االنتشار النقطية واخلطية بأدخال زيغ االمالة ،ففي

للفتحة البيضوية املائلة بزاوية ()π/4مع املحورالسيني حالة كون املعادلة ( )W131=-W111فأن االزاحة تصبح يف

بوجود الزيغ املذنبي وزيغ االمالة املعاكس له وللقيم نفسها اجلهة املعاكسة حلالتها عند وجود الزيغ املذنبي بمفردة ،أي
ان نسبة ( )W111التي تم إضافتها تكون كبريةأي ان التأثري

من املعامالت إذ ان :

( .)W131=-W111= 0.25 λ ,0.5 λ ,0.75λ,1 λيكون سلبي ًا عىل النتائج اما عند اضافة نسبة اقل من ()W111

لقد الحظنا يف حالة كون املعادلة ( )W131=-W111فأن تكون النتيجة افضل فعندما تكون )W111=- 0.5W131فأن
االزاحةتصبح يف اجلهةاملعاكسة حلالتها عند وجود الزيغ النتائج تتحسن بكثري وترتفع القمم وتقل االزاحة.

املذنبي بمفردة ،أي ان نسبة ( )W111التي تم إضافتها تكون

 .4يف حالة دالة االنتشار اخلطية عند املحور()uعند

كبريةأيان التأثري يكون سلبي ًا عىل النتائج والترتفع القمم ادخال الزيغ املذنبي ( )W131وكذلك عندما تكون(W111=-

كثري ًا والتقل اإلزاحة وهذه احلالة تنطبق جلميع الزوايا ، )0.5W131 ،حلالة الزوايا ) (ѱ=7π/4) ،(3π/4نالحﻆ

وسنأخذ الزاوية ( )ѱ=π/4كمثال عن هذه الزوايا كام يف احلصول عىل نفس النتائج وعدم وجود ازاحة وهذه احلالة

الشكل(.)11اما عند اضافة نسبة اقل من ( )W111تكون من الزوايا أفضل من باقي الزوايا.
النتيجة افضل فعندما تكون( )W111=-0.5W131فأن

النتائج تتحسن بكثري وترتفع القمم وتقل االزاحة وجلميع اﳌﺼﺎدر

حاالت الزوايا كام يف األشكال (.)13( -)12
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اﻟﺸﻜﻞ ) :(3داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔﺑﺰاوﻳﺔ ) (π/4ﻣﻊ اﳌﺤﻮر
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اﻟﺴﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﻮر) (uﻟﻘﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻎ اﳌﺬﻧﺒﻲW131ﻋﻨﺪﻣﺎ )(ѱ =3π /2،π
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اﻟﺸﻜﻞ ):(8داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔﺑﺰاوﻳﺔ ) (π/4ﻣﻊ اﳌﺤﻮر
اﻟﺴﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﻮر)(uﻟﻘﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻎ اﳌﺬﻧﺒﻲW131ﻋﻨﺪﻣﺎ )(ѱ =π/4
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اﻟﺸﻜﻞ ):(11داﻟﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻔﺘﺤﺔ ﺑﻴﻀﻮﻳﺔ ﻣﺎﺋﻠﺔﺑﺰاوﻳﺔ ) (π/4ﻣﻊ اﳌﺤﻮر
اﻟﺴﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﻮر)(uﻟﻘﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ) (W131=-W111ﻋﻨﺪﻣﺎ )(ѱ =π/4
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) (π/4ﻣﻊ اﳌﺤﻮر اﻟﺴﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﻮر) (uﻟﻘﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻎ
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اﻟﺴﻴﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺤﻮر) (uﻟﻘﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ) (W111=- 0.5W131ﻋﻨﺪﻣﺎ )(ѱ =π/4
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 ((0.5W131ﻋﻨﺪﻣﺎ )(ѱ =5π/4
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