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Geometrical Optics :اسم المادة 

 :مقررالفصل 

The course deals with the geometrical analysis of the optical 
systems via studying the Fermat principle , Analytical and matrix 
ray tracing metods , Optical insturuments , Hummen eye 
,correction of humen eye errors, Aberrations. 

 ة:اهداف الماد

1)Fermat principle, evaluate Reflection and Refraction 
equations from this law. 
2) more on geometric optics 
3)Analytical ray tracing 
4)Matrix methods in paraxial optics. 
5)Aberration. 
6) Humen eye and eror correction 
 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

Optics, Hecht E. ,4th edition  ة:الكتب المنهجي 

1)Frank L. Pedrotti, Leno S. Pedrotti "Introduction to optics", 
1993, Printice-Hall Inc. 
2)K.K. Sharma "Optics, Principle and Application", 2006,Elsevier 
Inc. 
3) Modern optics, Smith 

 ة:المصادر الخارجي

الدراسيالكورس  الكورس االول المختبرات االمتحان النهائي  

50 % ۲٥ % 25%  
 الدرجة

 

 :تقديرات الفصل

 :ةضافيمعلومات ا 
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 االولالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي 
 

 المالحظات
(ساعتين) ةالماده النظري ةيلالماده العم ساعه واحده  التاريخ 
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Review for 
Geometric optics 

 Fermat principle and evaluation of  
relraction and reflection law  

)۱المحاضرة (  ۱ 

Cardinal points  Analytical ray tracing. ) ۲المحاضرة(  ۲ 

Examples 
solution 

 Analytical ray tracing  
Thick And Thin Lens 

)۳المحاضرة (  
۳ 

Examples 
solution 

 Analytical ray tracing  
System optical system ) ٤المحاضرة(  

٤ 

Examples 
solution 

 Analytical ray tracing  
Mirrors and telescopes ) ٥المحاضرة(  

٥ 

Examples 
solution 

 Matrix Methods 
Ray-Tracing Methods ) ٦المحاضرة(  

٦ 

Examples 
solution 

 Sinle surface ,thin lens,thick lens ۷( المحاضرة(  
۷ 

Quiss  Multi lens system matrix method ) ۸المحاضرة(  
۸ 

Examples 
solution 

 Aberration 
Third order aberration ) ۹المحاضرة(  

۹ 

Examples 
solution 

 Aberration 
Spherical aberration ) ۱۰المحاضرة(  

۱۰ 

Examples 
solution 

 Aberration 
Coma aberration  ۱۱(المحاضرة(  

۱۱ 

Examples 
solution 

 Aberration 
Astigmatism, Curvature of field ) ۱۲المحاضرة(  

۱۲ 

Examples 
solution 

 Aberration 
Distortion aberration ) ۱۳المحاضرة(  

۱۳ 

Quiss  Aberration 
Chromatic aberration ) ۱٤المحاضرة(  

۱٤ 

Examples 
solution 

 Hummen eye and error correction ) ۱٥المحاضرة(  
۱٥ 

    ۱٦ 
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