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 الخالصة :
معالج للمعلومات البصرية عن طريق التضمين الترددي او  أوه الدراسة تحليل استخدام الرتكل كمرشح مكاني ذفي ه تتم

تحت الحمراء لكشف تصوير  باألشعةتعمل  أنظمةتصميم وصف عام لمختلف التطبيقات التي تصب في  وإعطاءالمكاني، 

السيطرة على  وأنظمةالمالحية  لإلغراضقبات النجوم الموجهة ومتع األجهزة األنظمةتتضمن هذه .المطلوبة األهدافوتعقب 

 تحت األشعةلتظمين  األنظمةفي مجال الصناعة. يستخدم قرص التضمين في تلك  اإلنتاجالمفاعالت والسيطرة على 

 دف بالمعلومات المطلوبة وذلك لتحديد موقع الهدف قيد التتبع.الحمراء المنبعثة في اله
 

RETICAL IS AN OPTICAL PROCESSOR AND SPATIAL 

FILTER IN THE GUIDANCE THERMAL MECHANISM 

Abstract: 

In this project was to analyze the use of spatial Rectial candidate or processor of information 

through visual or spatial frequency modulation, and to give a general description of the 

various applications that are in the military or civilian applications. 

 

 المقدمة:
تسمح له بالمرور كليا  ال وأخرى تحت الحمراء خاللها  األشعة أونمط لتوزيع مناطق تسمح لمرور الضوء  بأنهيعرف الرتكل 

في تضمين  األثرتكل حيث له وهي ما يعرف بتصميم الر  Periodicalجزئيا وطريقة توزيع النمط ذات طبيعة متعاقبة  أو
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 Tracking) بالمعلومات المفيدة. وتستخدم في تطبيقات مثل التتبع والقيادة  األشعة (encode)تصاميم التشفير  .2

and Guiding) . 

. علااى هااذا األخارى عاان  اإلشااارةبعا   أبااراز أوالخلفياة   الضوااااء ي غياار المرغاو  فيهااا  اإلشااارةتصااميم لعاازل  .3
 (Spatial Filter)ومرشاح مكااني  (Coding )للتشافير  (Modulator)يمكان اعتباار الرتكال مضامن  األساا 

 . (Image Processing)ويستخدم بنفس الطريقة المستخدمة لمعالجة الصور 

، والمعالجااااة  والمعالجااااة  [1,2,3]الالخطيااااة والمعالجااااة  الخطيااااةالمعالجااااة معالجااااة المعلومااااات البصاااارية هنالااااك طريقتااااا  ل

وماا  Analogحياث ماا يتعلاق بالبصاريات يكاو  تمااثلي  Hybrid تعارف بالهجيناة األولىتتم بطريقتين  أ الالخطية ممكن 

  المعالجاااة الالخطياااة فاااي الجااازء االلكتروناااي ، فاااي تلاااك المنظوماااات حياااث تكاااو  Digitalيتعلاااق بااللكترونياااات فهاااو رقماااي 

للعملياااات الالخطياااة  األمثلاااةسااايتم دراساااة احاااد  وفاااي هاااذا البحاااث الساااتخدام المعالجاااة البصااارية الالخطياااة. األخااارى والطريقاااة 

 ي الاادوالLogarithm ,  2ي اللوغاااريتم 1 وتشاامل العمليااات التاليااة المضاامن الاازاوي.  أو   جهاااز بصااري يالرتكاال باسااتخدام

 Thresholdingي قيماة العتباة Intensity Level Sliding   ،4ي تقطياع مساتوى الشادة Exponentiation  ،3 اآلساية

ي ماازدوج االتاازا  Logics   ،7ي المنطاق Analog to Digital Conversion ،6الرقمييي  إلاىي التحويال التماااثلي 5،  

Bistability 
تمثاال  األخاارى والعمليااات  Image Processing Operationsة الصااورة تمثاال عمليااات لمعالجاا األولااى األربعااةمليااات الع

. تمتااز المعالجاة البصارية الرقميااة  Digital optical Processorاتجاهاات جديادة ومساتقبلية للمعالجاة البصارية الرقمياة 

فاي البصاريات . فموجاة عمل المرشح المكاني يستند الى نظرية تكوين الصاور  أسا  ة بالزمن الحقيقي.يبالمعالجات المتواز 

ي لتشااكل مااا يعاارف باانمط الحيااود  Lensالضااوء الخاصااة بالجساام تعاااني حيااودا فااي الجاازء البصااري الااذي تماار فيااه   العدسااة 

(Diffraction Pattern )   فااي المساتوي الواقاع والمااار باالبمرة والمساامى بمساتوي الباامرةFocal Length  نماط الحيااود .

الطيااااف التاااارددي  أو. تحويلااااة فوريااااه تمثاااال التحوياااال التاااارددي yفااااي المسااااتوي الضااااوء  يمثاااال تحوياااال فوريااااه لتوزيااااع شااااعا 

Spectrum  ألي دالااة. فااأ  المتفياار فااي دالااة نمااط الحيااود هااو مااا يعاارف بااالتردد المكااانيSpatial Frequency  الااذي

المتماثلاة لشاكل الجسام الاذي . ونمط الحياود هاو تحويلاه فورياه للدالاة  (Z,Y,X)تتناسب وحداته مع مقلو  المتفير المكاني 

وألجااال الحصاااول علاااى الصاااورة  (Two-Dimensional Object)وفاااي هاااذه الحالاااة  (X,Y)تمثلاااه المتفيااارات المكانياااة 
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(Image)  فاي المساتويY  المنااررة للجسام ريااايا تحويلاه فورياه المعكوساة( Inverse Fourier Transform )  لدالاة

 أفقياةماثال لرفاع خطاوم عمودياة أو  .يمكن استخدام المرشح المكاني لتحاوير الصاورة  نمط الحيود والذي ينتج صورة الجسم.

 ( Image Processing)مكاني في معالجة الصور  كمرشحمن صورة الجسم . وبذلك يمكن استنبام فكرة استخدام الرتكل 

 النظرية:
 gratingالاى محازز  ig(x,y)ي الجسام االصالية فا  Pixelتتضامن تقنياة التضامين التارددي للرتكال تحاويال لكال بكسال    

cell  بحيث تعتمد او تتناسب زاوية المحززθ  السعوية للبكسل  يةاذالنفمعAmplitude transmittance of Pixel :اي 

  
 
θ   =.زاوية الحيود 

 g(x,y) .النفاذية السعوية = 
K.موقع الهدف امن الزاوية = 
 التااي تتكااو  ماان مجموعااة خاليااا ماان المحااززات. x,ymg)( فااي هيهتهااا المضاامنة تردديااا   Object دالااة الجساامتعاارف  إذا

يوااااح الفكااارة باساااتخدام الرتكااال  (2)يعطاااي مخطاااط لفكااارة تكاااوين الصاااور باساااتخدام بصاااريات فاااورير والشاااكل  (1)الشاااكل 
فااي  Coherent beamمتشييا   وء او ااا Collimatedالمضاامنة بضااوء مساادد  اإلشااارة إااااءةكمضاامن ومرشااح.وعند 

الضاوء  إ   إلاىومان المفياد االنتبااه بمختلف الزاوية في مساتوى فاورير.   Diffractsمنظومة معالج بصري، الضوء سيحيد 
 وتحيااد   مسااتوى فااورير باانفس الزاويااا، والتااي تنااارر Orientedتتشااكل  mg(x,y)ماان جميااع المحااززات الجزئيااة فااي الدالااة 

.  (2C)، كمااا هاام مواااح فااي الشااكل  ig(x,y)فااي الجساام  Transmittanceالتااي لهااا نفااس النفاذيااة الصااورة  أجاازاءجميااع 
 azimuthللزاويية تكاو  دالاة ال خطياة   h(θ)ي هاذا المساتوى   مساتوى فاورير ي حياث دالاة نفاذيتاه اآل  عند واع مرشح

(θ)  فااا  سااعة الصااورة الخارجااةoutput Image Amplitude . (x,y)oG  سييتكوم مرتب يية ال   يييا مييل ساليية الجسييم

(x,y)ig  مثال ذلك هو الموضح في الشكل .(2d). 

 من المرشحات التي يمكن استخدامها والتي هي: أنوا هنالك ثالثة 
 أوال:

ذات  og(x,y)فسيكو  الخارج  )θ(معتمدة على  Exponential Transmittince آسيةنفاذية  )θh(عندما يكو  للمرشح 
 . ig(x,y) األصليمع الجسم  يةآسعالقة 
 ثانيا:

، فتولاد عمليااة  >π0<θالاى الواحااد فاي المنطقااة و  >oθ 0<θ الصافر بالمنطقااة إلااى مسااوية )θh(عنادما تكااو  دالاة المرشااح 

فاي الصاورة  oθ  حاذف الياة منطقاة مان النفاذياة الساعوية اقال مان قيماة معيناة تقابال  Thresholding operationالعتباة 

   .سيستبدل تبعا لذلك Threshold Levelفا  مستوى العتبة   oθبتفيير الخارجة . و 

i

i

gK

yxKgyx

max/

),(),(











 

 

 

 

التوجيه الحراري آليةالرتكل كمرشح مكاني ومعالج بصري في   

  مثنى عمار حسن - بشرى مهدي رزوقي - سميرة محمد عارف

 

 

323 Vol: 6 No: 4, October 2010  ISSN: 1992-0784  

 ثالثا:
فالصورة الخارجة ستكو  صورة خاط متسااوي الساعة او الشادة او  θمتجه بزاوية  Slitعلى شكل شق  h(θ)اذا كا  المرشح 

طاط لقيماة ساعة واحادة فاي والذي يمثل هيهاة او مخ  Sharp Linesستظهر خطوم حادة  og(x,y)بمعنى آخر فا  الصورة 

بااادل مااان شااق واحاااد متجاااه بفواصااال زاوياااة  multislitsمتكاااو  ماان عااادة شاااقو   )θh(كاااا  المرشاااح  وإذا . ig(x,y)الجساام 

 لسعات متساوية. Contourفالصورة الخارجة تصبح بشكل خريطة او مسقط  equiangular spacingمتساوية 

 encodingيطاور ليتضامن تجفيار  أ مان الممكان  modulation  θ وي الازا أوالتضمين التارددي  مبدأوبصورة عامة فا  

لنفاذياة ا مع بواسطة وحدة محزز منارر والذي تردده   بدل زاوي المحزز ي سيتناسب ig(x,y)من الجسم  Pixel لكل بكسل

بادل  y[h(c[( أي  Fourier Planeفاي هاذه الحالاة الترشايح سايتم باتجااه واحاد فاي مساتوي فوريياه  الساعوية لاذلك البكسال.

 .yيمثل التردد المكاني باتجاه  yc وا  )θh( أي )angle) azimuthالدالة حول الزاوية السمتية 

 عرض لتحليل النتائج:

يعرض عملية التضمين الترددي الكاملاة والمرشاح المساتخدم للحصاول علاى النتاائج فاي الجهاة اليمناى مان الشاكل يعطاي فاي  (3)الشكل المواح في

 (3b). والشااكل ig(x,y) أوفااي هاذه الحالااة  (gray level)مسااتوي رماادي  20المتكااو  مان  األصالييعطااي الجساام  (3aفالشيكل ) وسااطي.الجازء ال

 (3d). والشاكل  mg(x,y)يمثال تحويال فوريياه للدالاة  (3c). والشاكل  mg (x,y) أي Coding Imageيعطي الجزء المركزي من الصاورة المضامنة 

يوااح  (3e). وفاي الشاكل  mg(x,y)للدالاة المضامنة  اآلسايالترشايح  أوفي الحادة والتاي ياتم الحصاول عليهاا بواساطة الفلتارة يمثل الصورة المحسنة 

الجازء الوساط فيعطاي المرشاحات فاي مساتو  أماافيعطي نتيجة العتبة عند المساتوى العاشار .  (3f)الشكل  أما Level slicingنتيجة تقطيع المستوى 

 .d-f حصول على النتائج منفورييه المستخدمة لل

 االستنتاجات:
  رقميية   إليىوهيو تحوييل المعلوميات التماةليية  آ يرت بيي   إليىيمكن ت وير نفيس الفكيرة اليوارسة فيي بنيد عيري وتحلييل 

Analog  to digital conversion. 

والت بيي  باتجيا . وباتجيا   تغيير الصورة وف  الحاجة أومعالجة الصور في تحسين  بأهميةومن فحوى البحث يمكن التكهن 

جياالت ت بيقيية عمليية عدييدة مالحقيقية ولكين ذليك يت لير  بيرة واسيعة و أو األصيليةمعا س للتشويش على صورة الجسيم 

 مستقبلية.
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 ( معالج بصري لترشيح الترددات المكانية1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  أساس عمل التضمين الترددي 2الشكل )

(a) .الجسم يتدرج لونيا أو رماديا 

(b) منة.الجسم في هئية المض 

(c) جسم المضمن.نمط الحيود لل 

(d) .نتائج إعادة التضمين لجسم مضمن واحد مع مرشحين مكانيين مختلفين 
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 ترددي( مثال للعملية كاملة للتضمين ال3الشكل )

(a)   مستو لوني او رمادي للدالة  20الجسم االصلي مع(x,y) .ig 

(b)  الجزء المركزي للصورة المجفرة(x,y) .mg 

(c) حويلة فورير للدالة  ت(x,y) .mg 

(d)  الصورة المحسنة في درجة التباين بواسطة المرشح اآلسي للدالة(x,y) .mg 

(e) .نتيجة التقطيع للمستو اللوني 

 (f)جة العتبة تينThresholding  والعمود الوسط يعطي المرشحات في مستو فورير للحصول على نتائج فيd-f.  تدرج دالة

 .الجسم لونيا او مكانيا
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