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  Diffraction 
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  Single slit diffraction 
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  Double slit diffraction 
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  Many slit diffraction 
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  Rectangular apertures 
diffraction  
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  Circular apertures 
diffraction  
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  Grating diffraction 
resolution  
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  Fourier optics 
 

8 

  Fourier transformation 
2F and 4-F  
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  Image quality analysis 
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  Intensity distribution for 
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  Intensity distribution for 
aberrated system  
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  Strehl ratio, resolution, 
Marechal criteria  
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  Modulation Transfer 
function 
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