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طراحي ٍ اجراي رٍش بسیار دقیق تٌظین ّنهركسي ٍ ّنراستائي عدسيّا در یك
ساهاًِي تصَیربرداري بِ هٌظَر بْبَد كیفیت تصَیر با بازتاب جبِْهَج كرٍي از
سطَح عدسيّا

 سويِ خليلي ٍ هْزداد سلطبًيبى، هيثن اضتزي، اهيذ سعبدتوٌذ،هسعَد هزداًي
داًطگبُ صٌعتي هبلک اضتز
ِ در یك ساهاًِي تصَیربرداري ارائ، بِ هٌظَر تٌظین ّنراستائي ٍ ّنهركسي عدسيّا،چکیدُ – در ایي تحقیق رٍشي بسیار دقیق
 با. در ایي رٍش از جبِْهَج كرٍي خرٍجي از یك اتَكلیواتَر ٍ عدسي كاًًَيكٌٌدُ بِ هٌظَر تٌظیوات استفادُ خَاّد شد.خَاّد شد
 ّنراستائي آى، ّنهركسي ٍ با بازتاب جبِْهَج كرٍي از سطح پشتي ّر عدسي،بازتاب جبِْي هَج كرٍي از سطح رٍئي ّر عدسي
 براي كلیِي عدسيّاي ساهاًِي تصَیربرداري اًجام ٍ ساهاًِ با كیفیت بسیار باال، تٌظیوات ّنهركسي ٍ ّنراستائي.تٌظین خَاّد شد
.هًَتاش خَاّد شد
ُ عذسي كبًًَيكٌٌذ، اتَكليوبتَر، تبثع اًتمبل هذٍالسيَى، ّنهزكشي، ّنراستبئي-ُكليذ ٍاص

Designing & performing an accurate method for accurate adjustment of tilt
and de-center in lenses in an optical system for quality enhancement
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Abstract-in this research an accurate method for adjustment of tilt and de-center in an optical system is presented. In this
method exit spherical wave-front of and autocollimator and objective is used. De-center and tilt of each lens are adjusted
through reflecting spherical wave-front from the front surface and back surface of each lens, respectively. Adjustment of decenter and tilt for all lenses is performed while the performance of system is enhanced considerably.
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 8تب  01ثْوي  ،0592داًطگبُ صٌعتي ضيزاس

 -1هقدهِ
در يک سبهبًِي تصَيزثزداريّ ،نهحَر ٍ ّنهزكش ثَدى دليقك عذسقيّقب ،در
كيفيت تصَيز اّويت فزاٍاى دارد .ايي اّويت ثقِگًَقِاي اسقت كقِ در يقک
سبهبًِي تصَيزثزداري چٌبًچِ لطعبت اپتيكي ٍ هكبًيكي ،ثب دلت ثقبال سقبختِ
ضًَذ اهب رٍضي ثِ هٌظَر اًدبم تٌظيوبت ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي ،طزاحي ٍ اخزا
ًطَد ،كيفيت تصَيز ًبهطلَة خَاّذ ثَد ] . [1در رٍضقي كقِ در هزخقع ][2
طزاحي ٍ اخزا ضذّ ،نهزكشي عذسيّب ثب ثبستبة خجِْهَج كزٍي اس سطح ثبالئي
ّز عذسي ٍ ّنراستبئي آىّب ثب ثبستبة خجِْهَج تخت اس تيغِي هتَاسيالسطَح
لزار گزفتِ ثز رٍي هًَت هكبًيكي ّز عذسي تٌظين ضذ .در رٍش اخزا ضقذُ در
هزخع ] [2دلت تٌظين ّنراستبئي ،ثسيبر ٍاثستِ ثِ دلت هًَتبص ّز لٌقش داخق
هًَت هكبًيكي آى است سيزا آًچِ در عو ّ ،نراستب هيضقَد هحقَر هكقبًيكي
هًَت هكبًيكي است ٍ ًِ هحَر اپتيكي عذسي .ثٌبثزايي ّز آىچِ خطب در اًطجبق
هحَر اپتيكي عذسي ثب هحَر هكبًيكي هًَت ٍخَد داضتِ ثبضذ ،در ّنراستبئي ًيش
ٍارد خَاّذ ضذ .در ايي تحميك در اثتذا ثب ضجيِسبسي در ًزمافشار طزاحي اپتيكقي
 ،[3] ،OSLOتبثيز عذم ّنهزكشي ٍ عذم ّنراستبئي عذسيّب ،در تبثع اًتمبل
هذٍالسيَى ،MTF،يک سبهبًِي تصَيزثزداري ،هَرد ارسيبثي لزار خَاّذ گزفت.
سپس رٍش خذيذي ثِ هٌظَر تٌظين ّنراستبئي عذسيّقب طزاحقي ٍ اخقزا
خَاّذ ضذ .در رٍش خذيذ ثب ثبستبة خجِْهَج كزٍي اس سطح ثبالئي ّز عذسي،
ّنهزكشي ّز لٌش تٌظين خَاّذ ضذ ٍ ثب ثبستبة خجِْهَج كزٍي اس سطح پطتي
ّز عذسيّ ،نراستبئي آى لٌش تٌظين خَاّذ ضذ .رٍش طزاحي ضذُ ،ثزاي يک
سبهبًِي تصَيزثزداري اخزا ٍ تبثيز آى در افشايص كيفيت تصقَيز سقبهبًِ ،هقَرد
ارسيبثي لزار خَاّذ گزفت.

ضك ،2هٌحٌي MTFسبهبًِي طزاحي ضذُ

ضك  ،4الگَي تذاخلي حبص اس خبثِخب ضذى عذسي ،2ثِ هيشاىDCY=0.1mm

ضك ،3هٌحٌي ،MTFحبص اس خبثِخب ضذى عذسي ،2ثِ هيشاىDCY=0.1mm

ضك  ،3كح ضذى عذسي ،2ثِ هيشاىTLA=10arcmin=0.17º

-2شبیِسازي تاثیر عدم ّنهركسي ٍ عدم ّنراستائي برر

ضك  ،7الگَي تذاخلي ،حبص اس كح ضذى عذسي ،2ثِ هيشاى TLA=10arcmin=0.17º

كیفیت تصَیر در یك ساهاًِي تصَیربرداري در ًررمافرسار
OSLO

چيذهبى اپتيكي عذسيّب در سبهبًِي تصَيزثزداري هَرد ًظز ،در ضك  0ديذُ
هيضَد .در ضك  ،2هٌحٌي  MTFسبهبًِي طزاحي ضذُ ،هٌطجك ثز هٌحٌي
 MTFسبهبًِي هحذٍد ثِ پزاش ديذُ هيضَد .چٌبًچِ در ًزمافشار ،ثقِ عٌقَاى
هثبل عذسي ضوبرُي  ،2هطبثك ضقك  ،5ثقِ هيقشاى  DCY=0.1mmدر
راستبي  yخبثِخب ضَد ،الگَي تذاخلي ٍ هٌحٌقي  MTFحبصق ثقِ تزتيقت
هطبثك ثب ضك ّبي 3 ٍ 4خَاّذ ضذ .اس طزف ديگز چٌبًچِ عذسي ضوبرُي ،2
هطبثك ضك  3ثِ هيشاى ً TLA=10arcmin=0.17ºسجت ثقِ راسقتبي
هحَر اپتيكي كح ضَد ،الگَي تذاخلي ٍ هٌحٌي  MTFحبص ثِ تزتيت هطبثك
ثب ضك ّبي  8 ٍ 7خَاّذ ضذ.

ضك ،8هٌحٌي ،MTFحبص اس كح ضذى عذسي،2ثِ هيشاى
TLA=10arcmin=0.17º

اس ضك ّبي  8 ٍ 3ديذُ هيضَد  MTFدر ًتيدِي خبثِخبئي عذسقي ٍ
يب كح ضذى آى ثِ هيشاى خشئي ،ثسيبر كبّص خَاّذ يبفت.

-3تعییي هَقعیتي كِ در آى جبِْهَج كررٍي برر سرطح
پشتي عدسي هٌطبق هيشَد
ثِ هٌظَر تعييي هَلعيتي كِ در آى هَلعيت خجِْهَج كزٍي ثز سطح پطقتي
عذسي هٌطجك هيضَد السم است رديبثي پزتَ صَرت پذيزد .در ضك ً 9مطِي
 C1هزكش اًحٌبي سطح خلَئيً ،مطِي  C2هزكش اًحٌبي سطح پطتي ٍ ًمطِي
ً ،Oمطِي ثِ فبصلِي  ، dاس سطح خلَئي هيثبضذ كِ اگقز كقبًَى عذسقي
كبًًَيكٌٌذُ در آى ًمطِ لزار گيزد ،خجِْهَج كزٍي سبطع ضذُ اس آى ثز سطح
پطتي هٌطجك خَاّذ ثَد.

ضك  ،0چيذهبى اپتيكي عذسيّب در سبهبًِي تصَيز ثزداري
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ضك  ،5خبثِخب كزدى عذسي ،2ثِ هيشاى DCY=0.1mm

ثيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ايزاى ثِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسي ٍ فٌبٍري فَتًَيک ايزاى

ضك  ،01خزٍج ًَر هَاسي اساتَكليوبتَر
 1هٌجع ًَر 2 ،رتيك  3 ،ثبريكِضكي 4 ،عذسي ضيئيCCD 5 ،

چٌبًچِ يک عذسي كبًًَيكٌٌذُ در ثزاثز اتَكليوبتَر لزار دادُ ضقَد ،هطقبثِ
ضك  ،00خجِْهَج تخت ثِ خجِْهَج كزٍي تجذي خَاّذ ضذ.

ثزاي ساٍيِي تبثص  iدارين:
i  1   2

ساٍيِي ضكست  rاس راثطِي سيز حبص خَاّذ ضذ:
ثزاي سٍايبي   2 ، 1و   3دارين:
y
y
2  1 , 3  2
R1
R2
ثزاي  y 2دارين:

r  3   2
y1
,
d

1 

y1 R2
R2  t
اس راثطِي اسٌ دارين:

ثب خبثِخب كزدى عذسي ضقي در راسقتبي هحقَر اپتيكقي ٍ هٌطجقك كقزدى
خجِْهَج كزٍي ثز سطح ثبالئي ّز عذسي ،تصَيزي اس الگَي رتيك اتَكليوبتَر،
در كبًَى آى تطكي خَاّذ ضذ .ثب خبثقِخقب كقزدى عذسقي هقَرد آسهقَى در
صفحِي عوَد ثز هحَر اپتيكي ،ايي تصَيز ًيش خبثِخب ٍ ثِ هزكش كبًَى هٌتم ٍ
ّنهزكشي تٌظين خَاّذ ضذ .پس اس تٌظين ّنهزكشي ،السم است ّنراستبئي
عذسي هَرد آسهَى ًيش تٌظين ضَد .ثِ ايي هٌظَر السم است عذسي كبًًَيكٌٌذُ
در راستبي هحَر اتَكليوبتَر ثِ گًَِاي خبثِخب ضَد كِ خجِْهَج كزٍي پس اس
ٍارد ضذى ثِ عذسي هَرد آسهَى ،ثز سطح كقزٍي پطقتي آى هٌطجقك ٍ اس آى
ثبستبة ضَد .ثب اًدبم ايي كبر تصَيز ديگزي اس الگَي رتيك اتَكليوبتَر ،در كبًَى آى
تطكي خَاّذ ضذ .ثب تغييز راستبي عذسي هَرد آسهَى ،ايي تصَيز ًيش خبثِخب ٍ
ثِ هزكش كبًَى هٌتم خَاّذ ضذ .السم است ثب خبثِخب كزدى عذسي كبًًَيكٌٌذُ
در راستبي هحَر اپتيكي ٍ ثبستبة هتَالي خجِْهَج كقزٍي اس سقطَح ثقبالئي ٍ
پطتي ،اس تٌظين ّنسهبى ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي عذسي اطويٌبى حبص ضَد.
تٌظين ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي ثِ رٍش ثبال ،ثزاي توقبهي عذسقيّقبي يقک
سبهبًِي تصَيزثزداري اًدبم ٍ سبهبًِي تصَيزثزداري ثب دلت ثسقيبر ثقبال هًَتقبص
خَاّذ ضذ .چٌبًچِ ّز عذسي ثب دلت داخ هًَت خَد هًَتبص ضَد ٍلقي رٍش
تٌظين ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي ثبال اخزا ًطَد ،سبهبًِي اپتيكي ثقب كيفيقت ًقِ
چٌذاى هطلَة ،هًَتبص خَاّذ ضذ كِ الگَي تذاخلي ٍ خجْقِهقَج حبصق  ،در
ضك ّبي  05 ٍ 02ديذُ هيضَد .در ضك  04هٌحٌي  MTFثزاي سبهبًِاي
كِ در آى تٌظيوبت ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي اًدبم ًطذُ است ،ثب هٌحٌي MTF
سبهبًِي هحذٍد ثِ پزاش همبيسِ ضذُ است.

y2 

i  nr
1   2  n 2   3 

ثب خبيگذاري اس رٍاثط ثبال دارين:

y
y1 y1
y 

 n 1  2 
d R1
 R1 R2 
y
y1 y1
y1 R2 


 n 1 
d R1
 R1 R2 R2  t  
ٍ در ًْبيت ثزاي فبصلِي  dدارين:
R1 R2  t 
d
nR1  n  1R2  t 
ثٌبثزايي چٌبًچِ كبًَى عذسي كبًًَيكٌٌذُ ثِ اًذاسُي فبصقلِي  dاس راس
سطح خلَئي دٍر ضَد ،خجِْهَج كزٍي سبطع ضذُ اس آى ،ثز سطح پطتي
هٌطجك خَاّذ ضذ.

ضك ،02الگَي تذاخلي حبص اس آسهَى MTFثز رٍي سبهبًِ لج اس اًدبم تٌظيوبت

ً-4تایج تجربي
ثِ هٌظَر تٌظين دليك ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي عذسيّب در يک سقبهبًِي
تصَيزثزداري ،السم است اس يک اتَكليوبتَرّ ،وزاُ ثب يک عذسي كبًًَيكٌٌذُ
استفبدُ ضَدً .وبي ضوبتيک يک اتَكليوبتَر در ضك  01ديذُ هيضَد.

ضك ً ،05وبيص تغييز ضك خجِْهَج در ًتيدِي عجَر اس سبهبًِ ،حذاكثز ًبّوَاريّب در
خجِْهَج ثزاثز ثب  PV=2.30هيثبضذ.

ثب تَخِ ثِ ضك  ،02پبراهتز  PVكِ ثيبًگز ثيطيٌِي ًبّوَارّيّب در الگَي
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ضك  :9تصَيز يک عذسي ٍ رديبثي پزتَ در آى ثِ هٌظَر اًطجبق خجِْهَج كزٍي ثز سطح پطتي
ضك  ،00خزٍج خجِْهَج كزٍي اس اتَكليوبتَر ثب لزار دادى عذسي ضيئي در ثزاثز آى

 8تب  01ثْوي  ،0592داًطگبُ صٌعتي ضيزاس
تَخِ ثِ ايي ًكتِ ضزٍريست كِ در رٍش خذيذً ،سجت ثقِ رٍش هزخقع ]،[2
ًيبسي ثِ طزاحي ٍ سبخت فيكسچزّبي دليك هكبًيكي ،ثِ هٌظَر هًَتبص كزدى
دليك ّز عذسي داخ هًَت ًگْذارًذُي خَد ًويثبضذ.
ضك  ،04هٌحٌي MTFدر سبهبًِ لج اس اًدبم تٌظيوبت ّنهحَري ٍ ّنهزكشي

ضك  ،08الگَي تذاخلي حبص اس آسهَى MTFثز رٍي سبهبًِ پس اس اًدبم تٌظيوبت ثِ رٍش
خذيذ

ضك ً ،09وبيص ًبّوَاري خجِْهَج درًتيدِي عجَر اس سبهبًِ ،پس
اس اًدبم تٌظيوبت ثِ رٍش خذيذ
حذاكثز ًبّوَاريّب ثزاثز ثب  PV=0.41هيثبضذ.
ضك  ،03الگَي تذاخلي حبص اس آسهَى MTFثز رٍي سبهبًِ پس اس اًدبم تٌظيوبت ثِ رٍش
][2

ضك  ،21همبيسِي هٌحٌي MTFدر سبهبًِاي كِ ثِ رٍش خذيذ تٌظين ضذُ است ،ثب هٌحٌي
ّ MTFوبى سبهبًِ كِ ثِ رٍش ] [2تٌظين ضذُ است ،هٌحٌي MTFسبهبًِ لج اس اًدبم
تٌظيوبت ٍ هٌحٌي MTFسبهبًِي هحذٍد ثِ پزاش

ضك ً ،03وبيص ًبّوَاري خجِْهَج در ًتيدِي عجَر اس سبهبًِ ،پس
اس اًدبم تٌظيوبت ثِ رٍش][2
حذاكثز ًبّوَاريّب ثزاثز ثب  PV=0.78هيثبضذ.

ً-5تیجِگیري
در هًَتبص سبهبًِّبي اپتيكي دليك ،صزفبً هًَتبص عذسيّب ثب دلت اس هزتجِي صذم
هيليوتز ،كِ در هكبًيک دلت ثسيبر ثبالئي هيثبضذ ،تضويي كٌٌقذُي كيفيقت
تصَيز در سبهبًِي تصَيزثزداري ًخَاّذ ثَد ،ثلكِ ثِ هٌظَر رسيذى ثِ كيفيقت
تصَيز هطلَة ،السم است ثب استفبدُ اس تدْيشات دليك اپتيكيً ،ظيز اتَكليوبتَرّب،
ًسجت ثِ اًدبم تٌظيوبت دليك ّنراستبئي ٍ ّنهزكشي عذسيّب ٍ هًَتبص ثسيبر
دليك سبهبًِ الذام ضَد .در ايي همبلِ رٍضي كست ضذُ است كِ ثب استفبدُ اس آى
ثذٍى ًيبس ثِ طزاحي ٍ سبخت هًَتّب ٍ فيكسچزّبي هكبًيكي ثسيبر دليك ،ثقب
ثبستبة خجِْهَج كزٍي اس سطَح ّز عذسيّ ،نهزكشي ٍ ّنراستبئي عذسيّب
تٌظين ٍ سبهبًِي تصَيزثزداري ثب كيفيت تصَيز ثسيبر ثبال حبص خَاّذ ضذ.

ضك  ،07همبيسِي ًوَدار MTFدر سبهبًِاي كِ ثِ رٍش] [2تٌظين ضذُ است ثب هٌحٌي
 MTFسبهبًِ لج اس اًدبم تٌظيوبت ٍهٌحٌي MTFسبهبًِي هحذٍد ثِ پزاش

در صَرتي كِ ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي در عذسيّب ثِ رٍضي كِ در ايي همبلِ ثِ
آى پزداختِ ضذُ است تٌظين ضَد ،الگَي تذاخلي ٍ ًبّوَاري خجِْهَج حبص ،
در ضك ّبي 09 ٍ 08ديذُ هيضَد .در ضك  ،21هٌحٌي  MTFدر سبهبًِاي
كِ ثِ رٍش خذيذ تٌظين ضذُ است ،ثب هٌحٌي ّ MTFوبى سقبهبًِ كقِ ثقِ
رٍش ] [2تٌظين ضذُ است ،هٌحٌي  MTFسبهبًِ لج اس اًدقبم تٌظيوقبت ٍ
هٌحٌي MTFسبهبًِي هحذٍد ثِ پزاش ،همبيسِ ضذُ استّ .وبًگًَِ كِ اس ايي
ًتبيح آسهَى ديذُ هيضَد ،در رٍش خذيذ ًسجت ثِ رٍش هزخقع ] ،[2پقبراهتز
 PVاس  0.77ثِ  ٍ 0.44پبراهتز  RMSاس  0.13ثقِ  0.079كقبّص يبفتقِ
است .ثِ ايقي تزتيقت ثقب اخقزاي رٍش خذيقذ ،كيفيقت تصقَيز در سقبهبًِي
تصَيزثزداري ًسجت ثِ رٍش هزخع ] ،[2ثيص اس  31درصذ افشايص يبفتِ است.
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تذاخلي حبص اس آسهَى  MTFهيثبضذ ،ثزاثز ثب  ٍ PV=2.30پبراهتز RMS
كِ ثيبًگز اًحزاف اسقتبًذارد ًقبّوَاريّقب هقيثبضقذ ،ثزاثقز ثقب RMS=0.39
اًذاسُگيزي ضذُ است .در صَرتي كِ ّنهزكشي ٍ ّنراستبئي در عذسيّقب ثقِ
رٍش پيطٌْبدي در هزخقع ] [2اصقحح ضقَد ،الگقَي تقذاخلي ٍ ًقبّوَاري
خجِْهَج ،در سبهبًِي تصَيزثزداري حبصق  ،در ضقك ّقبي  03 ٍ 03ديقذُ
هيضَد .در ضك  ،07هٌحٌي  MTFدر سبهبًِاي كقِ ثقِ رٍش هزخقع ][2
تٌظين ضذُ است ،ثب هٌحٌي  MTFسبهبًِ ،لج اس اًدبم تٌظيوقبت ٍ هٌحٌقي
 MTFسبهبًِي هحذٍد ثِ پزاش ،همبيسِ ضذُ است.

