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Optical design :اسم المادة 

 :مقررالفصل 
This course follow an historic progression (which also has  
correspondence from simpler to more complex systems). The code 
used is Focus Software's ZEMAX® and the student must have access 
to a PC running ZEMAX.  
 

 ة:اهداف الماد

This course will provide you with three basic skills  
manual, design code, and design philosophy.  
The manual skills will include first and third order hand  
calculations and thin lens pre-designs. The code skills will 
include prescription entry, variable selection, merit 
function construction and optimization, and design analysis  
The design philosophy includes understanding specifications  
selecting a starting point, and developing a plan of attack. 

 ة:التفاصيل االساسيه للماد

Introduction to lens design with practical Zemax examples, Joseph M. Geary 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. 

 ة:المصادر الخارجي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي
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 الدرجة

 

 :تقديرات الفصل

sign ةمعلومات اضافي: 
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 االولالفصل الدراسي  – جدول الدروس االسبوعي 
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  Agenda ) ۱المحاضرة(  ۱ 

  Introduction to ZEMAX ) ۲المحاضرة(  ۲ 

  Conventions and Aspheres ) ۳المحاضرة(  
۳ 

  Paraxial World ) ٤المحاضرة(  
٤ 

  Stops and Pupils ) ٥المحاضرة(  
٥ 

  Glass, ) ٦المحاضرة(  
٦ 

  Aberrations in General ) ۷المحاضرة(  
۷ 

  Ray Description of Aberrations ) ۸المحاضرة(  
۸ 

  Wavefront Aberrations ) ۹المحاضرة(  
۹ 

  Solves and Merit Function ) ۱۰المحاضرة(  
۱۰ 

  Splitting a Lens ) ۱۱المحاضرة(  
۱۱ 

  Spherical Aberration ) ۱۲المحاضرة(  
۱۲ 

  Lens Bending and Aberration 
Balancing ) ۱۳المحاضرة(  

۱۳ 

  Symmetry and the Periscopic Lens ) ۱٤المحاضرة(  
۱٤ 

  Coma and Astigmatism ) ۱٥المحاضرة(  
۱٥ 

    ۱٦ 
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