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Voorwoord 
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Samenvatting 

Bij de toepassing van conventionele lenzen als leesloep is het gewicht beperken
de factor. De leesloep wordt onhanteerbaar wanneer een hogere vergroting en 
een grote diameter gewenst worden. Bij een Fresnel- lens blijft het gewicht laag 
bij een hogere vergroting en een grote diameter. Echter de in de handel ver
krijgbare Fresnel-lenzen zijn niet geschikt door vertekening en contrastreductie. 
Voor de toepassing als leesloep dienen Fresnel-lenzen verbeterd te worden. 

Deze stage is uiteengevallen in twee onderdelen: 

* literatuuronderzoek 

* berekeningen 

Vorm Fresnel-lens: Onder welke hoek moet de groef staan ? 

D.v: Hoe groot is de beeldafwijking van de lens, die ontstaan 1s, 
doordat sferische groeven vervangen zijn door rechte groeven ? 

Resultaten literatuuronderzoek 
De gevonden artikelen worden in het kort beschreven en de onderwerpen zijn 
vooral van toepassing op Fresnel-lenzen, die gebruikt worden als afbeeldende 
lens. De beschreven literatuur heeft betrekking op: 

* berekening van de vorm van Fresnel-lenzen 

* rendementsberekening 
conclusie: een grotere groefbreedte geeft een hoger rendement. 

* invloed groeven op de beeldvorming 

* verbetering van de resolutie 

Resultaten berekeningen 
De absolute afbeeldingafwijking, die ontstaat doordat de sferische groeven ver
vangen zijn door rechte groeven is minimaal, als is voldaan aan een of meer 
eisen: 

* minimale groefbreedte (zo veel groeven per mm) 

* minimale voorwerp-lens afstand 

* zo sterk mogelijke lens bij gewenste diameter 
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Vergelijking literatuur met berekeningen 
Omdat de dikte van de lens niet hetzelfde gedefinieerd wordt, ontstaat er een 
klein verschil in groefhoek bij de vergelijking van de literatuur met de eigen 
berekeningen. 

Tenslotte is gekeken naar de mogelijke oorzaken van intensiteitsverlies, con
trastreductie, beeldvervaging en detailverlies. De 3 mogelijke oorzaken van 
contrastreductie zijn: 

1 Lichtstralen die niet afkomstig zijn van het voorwerp kunnen via reflecties 
(tegen de platte kant van de lens of tegen de zijkant van de groef) toch in 
het oog komen. 

2 De groeven van de lens zijn niet optisch glad, zodat diffuus licht, afkomstig 
van de groeven, in het oog terecht komt. 

3 Door de afronding van een groef kan op sommige plaatsen van het beeld 
extra licht vallen. 

Ook is een aantal suggesties gedaan voor verder onderzoek. 
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1. Inleiding en probleemstelling 

Uit het onderzoek naar het gebruik van loeps door slechtzienden is een aantal 
problemen naar voren gekomen. 

Voor een loep met een hogere vergroting wordt de diameter al gauw te klein: 
"lastig bij een loep is, dat je hem steeds moet verschuiven" (Buyk). Bij een 
grotere diameter en een hogere vergroting is de loep vanwege het gewicht niet 
geschikt voor langdurig gebruik. Dit is inherent aan het gebruik van conven
tionele lensvormen. De grootheden vergroting, breedte van het leesveld en 
gewicht kunnen bij conventionele lenzen niet onafhankelijk van elkaar gevarieerd 
word en (Neve). 

Met het toepassen van Fresnel-lenzen zou in principe bij een hogere vergro
ting en een grote diameter het gewicht laag kunnen blijven, zodat de loep toch 
hanteerbaar is. Echter de in de handel verkrijgbare Fresnel-lenzen zijn niet als 
loep geschikt door de vertekening in het leesveld en de contrastreductie. Indien 
de Fresnel-lens op deze punten verbeterd kan worden, ligt er een breed toepas
singsgebied als hulpmiddel voor slechtzienden open. 

Deze stage en ook dit verslag is uiteengevallen in twee onderdelen: 

1 literatuuroverzicht 

2 berekeningen 

In het eerste dee! is literatuur over Fresnel-lenzen gezocht, vooral op het gebied 
van eigenschappen en toepassingen van Fresnel-lenzen. 
In het tweede dee! is een aantal inleidende berekeningen uitgevoerd, o.a. de 
vorm van een Fresnel-lens voor toepassing als leesloep is berekend. 
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2. Principe en definitie van een Fresnel-lens 

Een Fresnel-lens bestaat uit een vlak plaatje van glas of kunstof, waarin aan een 
kant een aantal concentrische groeven is aangebracht, zodanig dat de dikte van 
de lens gereduceerd wordt (middelste lens in figuur 1 en 2). Fresnel-lenzen met 
groeven aan beide zijden van de lens worden in dit verslag buiten beschouwing 
gelaten. 
De Fresnel-lens is te vergelijken met een sferische plano-convexe lens (bovenste 
le~s figuur 1 en 2). De groeven van de middelste lens zijn sferisch. De kromming 
van de groeven is echter niet gelijk aan de plano-convexe lens, omdat de dikte 
van de twee lenzen verschillend zijn. 
In de onderste lens in figuur 1 zijn de sferische groeven vervangen door rechte 
groeven. De berekening van een Frensel-Iens wordt hierdoor eenvoudiger. rmn I I 11 TD::::-, ,Jllri I I JlilllW 

sferis,J, p/QhD<OIIVt.X . I 111 1111 
I 

ei=-
frtshef-lt.ns sferf.rck 1roe.ven 

~ ~ 
Frt,jnel-/en.s u.d,tt qroe Ven 

figuur 1: Vergelijking van lens types figuur 2: Ontwerp van een Fresnel-lens 

In figuur 3 worden een aantal parameters gedefinieerd, die de vorm een Fresnel
lens bepalen: 

- dikte d 

- groef hoek 8 

- groefbreedte l 

- brekingsindex van het lensmateriaal n 

- af beeldende zijde van een groef 

- zijkant van een groef 



e: 
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I 
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figuur 3: Definitie van de parameters, die de vorm van de Fresnel-lens bepalen 

Verder spelen de volgende parameters ook een grote rol (zie figuur 4): 

- brandpuntsafstand / 

- voorwerpsafstand v 

- beeldafstand b 

- hoogte h 
(afstand tussen de optische as en de plaats waar de lichtbundel invalt) 

Een Fresnel-lens kan op twee manieren t.o.v. het voorwerp geplaatst worden: 

1 De groeven naar het voorwerp toe (zie fig 4) 

2 De groeven van het voorwerp af (zie fig 5) 

In het verslag is bij alle tekeningen aangenomen dat de Iichtstralen van links 
naar rechts gaan. 



vror we,psru1111 te 
f-------- I 

h __ l 
( V i•<--- b ----

figuur ,I: De groeven naar het voorwerp toe 

l voorwl!J_sruimfe __ 

Pt _J_ -,-~------~--b )· 

figuur 5: De groeven van het voorwerp a/ 
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3. Literatuuroverzicht Fresnel-lenzen 

3.1 Opzet literatuuronderzoek 

10 

In dit overzicht wordt in het kort aangegeven, wat er in de literatuur gevonden 
is over Fresnel-lenzen. 
Er is gezocht in de onderwerpindex van Journal of Optical Society of America 
en Applied Optics en in de onderwerpindex van alle Physics Abstracts. De ge
bruikte trefwoorden waren: Fresnel-lens en lens. 

Er is ook een aantal artikelen over aberraties bij Fresnel-lenzen gevonden. Deze 
artikelen zijn theoretisch diepgaand en moeilijk toegankelijk zonder specialis
tische optisch-theoretische kennis. Omdat de stage te kort is om deze artikelen 
uitgebreid te bestuderen, zijn deze artikelen niet opgenomen in het literatuuro
verzicht. Een lijst van deze artikelen is te vinden in hoofdstuk 12 Literatuurlijst. 
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3.2 Toepassing Fresnel-lens 

De eerste toepassing van een Fresnel-lens was een idee van Augustin Fresnel 
zelf. Hij heeft een Fresnel-lens ingebouwd in een vuurtoren. 
Het doe! van de lens was een divergente bundel om te zetten in een evenwijdige 
bundel. 
De functie van de lenzen die ook gebuikt worden in (toneel)schijnwerpers, 
li~htboeien, stoplichten en overheadprojectoren, is vergelijkbaar met de eerste 
Fresnel-lens. 

Tegenwoordig wordt veel onderzoek gedaan naar de toepassing van Fresnel
lenzen in zonnecollectoren. De functie is in dat geval zo veel mogelijk licht te 
verzamelen. 
Om die reden worden Fresnel-lenzen ook toegepast in fotocellen. 
De toepassing van Fresnel-lenzen als leeshulpmiddel is in de literatuur niet 
gevonden. 



3.3 Basisvergelijking voor lenstoepassing 

(Powell) 
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Er wordt uitgegaan van een Fresnel-lens voor lenstoepassing, met de groeven 
naar het voorwerp toe (zie figuur 6). Met behulp van de wet van Snellius en 
goniometrie wordt het verband tussen de hoogte h en de groefhoek () bepaald. 

,--------
1 

h __ l t , _______ ....,._ 
I 

V 
, ____ b ----➔ 

figuur 6: Fresnel-lens voor lenstoepassing 

Powell heeft een aantal vereenvoudigingen toegepast: 

* De dikte van de lens is verwaarloosbaar. 

* De lens is gecorrigeerd voor sferische aberraties. 

* De groeven zijn oneindig smal. 

* Het andere oppervlak van de lens is vlak. 



13 

In figuur 7 geldt voor de hoeken 0:1, 0:2, a:3 , a:4 en 1 : 

0:4 = ,+8 

0:4 0:2 + 0:3 + 1 

sin(o:i) = nsin(o:2) 

sin(o:4) nsin(o:3 ) 

figuur 7: Detailschets voor het bepalen van de basisuergelijking voor lenstoepass
mg 

Invullen en uitwerken m.b.v. goniometrie geeft: 

sin(,+ 8) 
sin(,)cos(0) + cos(,)sin(0) 

tan(8) 

= nsin(0 + 0:2) 

nsin(0)cos(o:2 ) - ncos(0)sin(o:2 ) 

sin(-arctan(h/b)) + sin(,) 

Er is gehruik gemaakt van a:2 = arcsin(!in~ad) en o:1 = -arctan(h/b). 

Als v en b hekend zijn kan m.b.v. de hovenstaande formule het verhand tussen 
de hoogte h en de groefhoek 8 bepaald worden. 

Er geldt voor 1 : 

, = arctan(h/v) 



3.4 Basisvergelijking voor oneindig ver voorwerp 

(Boettner) 
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Voor een voorwerp dat oneindig ver weg ligt ( de stralen vallen evenwijdig aan 
de optische as in) wordt m.b.v. de wet van Snellius en goniometrie het verband 
tussen de hoogte h en de groefhoek 8 bepaald. Er zijn 2 gevallen: 

I De groeven van het voorwerp af (figuur 8) 

2 De groeven naar het voorwerp toe (figuur 9 en 10) 

De groeven van bet voorwerp af 
Er zijn 4 onbekenden nl: 8, ai, a 2 en b. Bekend zijn de parameters: n, h1, b 
en l (zie figuur 8). In deze figuur gelden de volgende 4 vergelijkingen. Hiermee 
kan een verband tussen h en 8 worden opgesteld. 

nsin(a2 ) sin(ai) 

o:2 = e 
e+b 

b 
h1 

arctan(b 11 (8)) + 2 tan 

Dit geeft de vergelijking: 

h1 (b + tltan(O)) * tan(arcsin(nsin(8) - 8)) 

_______ 1□---------------~-
<lf,-----b------

figuur 8: Detail van een Fresnel-lens met de groeven van het voorwerp af 



roorwer 
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De groeven naar bet voorwerp toe 
Er zijn nu 6 onbekenden nl: 8, 0:1, o:2 , o:3 , o:4 en h2• Bekend zijn de parameters: 
n, h1 , b, l end (zie figuur 9 en 10). Er gelden de volgende vergelijkingen: 

nsin(ai) = sin( o:2) 

nsin( o:4) = sin(a3 ) 

0:4 (J 

0:2 = (J - 0:3 

1 
h1 h2 = (d - 2ltan(8)) * tan(o:2) 

tan( o:1 ) 
h2 = -
b 

Dit geeft de vergelijking: 

h1 = btan(arcsin(nsin(O)cos(arcsin(
8
in(O)) - cos(O)sin(O)) 

n 
1 . . . sin(O) cos(O)sin(O) 

+(d - -ltan(O))tan(arcszn(szn(O)cos(arcsin(-~)) - -~---'-'-)) 
2 n n 

l t ___ _ 

hi n~h 
______ l ____ _llil_ ________ «, ,.._ ___ b ____ .,. 

figuur 9 en 10: Detail van een Fresnel-lens met de groeven naar het voorwerp 
toe 



3.5 Numerieke berekeningen Fresnel-lenzen 

(Gupta) 
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Met behulp van de bovenstaande basisvergelijkingen voor een oneindig ver voor
werp (hoofdstuk 3.4) worden allerlei parameters van een Fresnel-lens gevarieerd 
en verbanden tussen parameters onderzocht. 
Er wordt uitgegaan van de volgende gegevens: 

* n = 1.5 

* l = 0.l, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0. 7, 0.8, 0.9 en 1.0 cm 

* V 00 

* b = 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0 en 100.0 cm 

* d = 0.3175, 0.6350, 1.27, 1.905 en 2.54 cm 

Er worden twee nog niet gedefinieerde parameters gebruikt: hmax en 0mav Er 
geldt voor 0max: 

tan(Omax) = 1 

De hoogte die hoort bij 0max is hmax• Deze hoogte hmax geeft de maximale 
hoogte van de lens aan. Als de hoogte nog groter wordt, kan de vereiste hoek 0 
niet bereikt worden, omdat de dikte te klein is. Er wordt door het plaatje heen 
gesneden. 
De resultaten van de berekingen zijn te vinden in figuur 11 t/m 17. 

De conclusies horende bij de figuren zijn: 

fig 11: d groter geeft 0 kleiner ( l is constant) 

fig 12: l groter geeft 0 groter ( d is constant) 

fig 13: d groter geeft (} kleiner ( h is constant) 
l groter geeft 0 groter ( h is constant) 

fig 14: voor de groeven naar het voorwerp toe: 
l groter geef t hmax kleiner 
d groter geeft hmax groter 

fig 15: voor de groeven naar het voorwerp toe: 
l groter geeft 0max kleiner 
d groter geeft 0max groter 



fig 16: voor de groeven van het voorwerp af: 
l groter geeft hmax kleiner 
d groter geef t hmax groter 

fig 17: Omdat v = oo geldt b = J 
b groter geeft hmax groter (l en d zijn constant) 
voor constante b: 
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De hmax voor de groeven naar voorwerp is kleiner dan de hmax voor de 
groeven van voorwerp af. 

d=z,y 
~=03!750YJ 

,, ,. U 1.0 41 

9roef lve11. e ( 1 

figuur 11: Verband tussen de groefhoek () en de hoogte h voor een constante 

groefbreedte l en een variirende dikte d 

.. 

,. 

I ID IJ 

hcrxjtc h {cm} 

figuur 12: Verband tussen de hoogte h en de groefhoek () voor een constante 
dikte d en een variirende groefbreedte l 
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figuur 19: Verband tussen de dikte d en de groefhoek fJ voor een constante 
hoogte h en een varierende groefbreedte l 

•• 10 ~---•-~--ct'= 2S4Cnt 

J , \i~,~~ I·-\~ 
f, - ·':" ... ~ :" "· l \ '" ____ a:0,63~0 
"' 9 ' . ·, ', ,Ji;.. ""-, -. c.... •• c.____ 
C:S·\. 'to'- -... !l.'I ~ c.... -! ' "e, '- °",""' ........ ___ -! 
~ · ~ \_ ',a.- "'--..__ ,..___ --._ & d::l),Jll5 

f: .,f, 'o'i,;--~~ ~'-'- ~ 

'~ f 
,; ----'---l__...,__J__...,__~~~~~-

f 

' " ,. " " '' ' ~-L,-~-,1---~-+,--~--+:~--!., 0 

'J'"t{ brttdl.e 1 {(.n,) " " • • •' 
figuur 14 en 15: 9roefbrudtelfrm) 

li'nks: Verband tussen de groefbreedte l en de maximale hoogte hmaz voor een 
varierende dikte d; de groeven naar het voorwerp toe 
rechts: Verband tussen de groefbreedte l en de maximale groefhoek Omaz voor een 
vari·erende dikte d; de groeven naar het voorwerp toe 
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figuur 16 en 17: links: Verband tussen de groefbreedte l en de maximale hoogte 
hmaz voor een varierende di"kte d; groeven van het voorwerp a/ 
rechts: Verband tussen de brandpuntsafstand f en de maximale hoogte hmaz voor 
een constante dikte {d = 0.9175 cm) en groefbreedte {I = 1.0 cm} 



3.6 Meten brandpuntsafstand 

(Boettner) 
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Met behulp van de basisvergelijkingen voor een oneindig ver voorwerp (hoofd
stuk 3.4) zijn 3 lenzen ontworpen. De gegevens van de lenzen zijn: 

* lens 1: groeven naar het voorwerp toe 

f = 63,5 cm; l = 0,953 cm; htot = 25,4 cm; d = 2,54 cm. 

* lens 2: groeven naar het voorwerp toe 
f = 15,24 cm; l = 0.953 of l = 0.635 cm; htot = 7,938 cm; d = 1,27 cm. 

* lens 3: groeven van het voorwerp af 

f = 6,985 cm; l = 0,795 cm; htot = 3,81 cm; d = 1,27 cm. 

Omdat het voorwerp oneindig ver weg staat, is de brandpuntsafstand f het
zelfde als de beeldsafstand b, waarbij b de afstand is van het beeldpunt tot het 
uiteinde van de groef (zie figuur 8 en 9, biz. 14 en 15). (Er geldt: f + t = j). 
Bij lens 2 is de groefbreedte gevarieerd om het effect op de brandpuntsafstand 
te bepalen. 
De gegevens van de 3 Fresnel-lenzen waren gegeven in inches en zijn voor de 
duidelijkheid omgerekend naar cm. 

De bepaling van de brandpuntsafstand verloopt als volgt: 
Eerst wordt de lens zorgvuldig gepoetst. Daarna wordt de gehele lens afgedekt 
op een groef na. Het beeld van een ver voorwerp wordt bekeken op een scherm. 
Hiermee wordt de brandpuntsafstand gemeten. 

De resultaten van deze metingen en het verband tussen () en h voor lens 1 
en 2 zijn gegeven in de figuren 18 en 19. Voor lens 3 is alleen het verband 
tussen h en () berekend. 
De gemeten brandpuntsafstanden worden gemiddeld; <lit geeft /gem• In figuur 
18 en 19 word t f - /gem aangegeven met een +. 

De gemiddelde brandpuntsafstand (!gem) van lens 1 is 2.29 cm groter dan de 
berekende. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de brekingsindex, die een andere 
waarde heeft dan aangenomen is. 
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figuur 18: Verband tussen de hoogte h en de groefhoek (J (rechte li;'n) en het 
verband tussen de hoogte h en f - /gem ( +++} voor lens 1 met f = 69.5 cm; 
de groeven naar het voorwerp toe 
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figuur 19: Verband tussen de hoogte h en de groe/hoek (J (rechte li;'n} en het 

verband tussen de hoogte h en f - /g~m (+++) voor lens 2 met f = 15.24 cm; 
de groeven naar het voorwerp toe 
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3. 7 Rendement Fresnel-lenzen 

(Boettner, Gupta) 
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Het rendement van een lens en dus ook van een Fresnel-lens wordt alsvolgt 
gedefinieerd: 

F 
Rendement = Fa 

Met: 
F = flux voor de lens 
Fa = flux achter de lens 
Voor de flux geldt: 

Flux = intensiteit * oppervlak = I* A 

Dus: 

F 

Fa 

Er zijn weer twee gevallen: 

1. De groeven van het voorwerp af 

2. De groeven naar het voorwerp toe 

I 
Io 

De berekeningen zijn gedaan voor v = oo. Ook zijn deze berekeningen gedaan 
met het oog op de toepassing, nl: zonnecollectoren. 

1. De groeven van het voorwerp af 
Omdat de verliezen voor iedere groef anders zijn, doordat het oppervlak van 
een groef niet constant is, moet voor iedere groef apart het rendement worden 
berekend. 
Er geldt: 

F 1 n I 
- = - I)-)iAi 
Fa A i=l Io 

Met: Ai = oppervlak van de ie groef 

2. De groeven naar het voorwerp toe 
Ook in dit geval moet het rendement voor iedere groef apart bepaald worden. 
Er is echter een extra factor, die het rendement verlaagd. Een dee! van de groef 
wordt afgeschermd door de vorige (zie figuur 21). Als Ki de verhouding van het 
effectieve oppervlak tot het totale oppervlak van de ie groef, clan geldt: 
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Met: 
(Ji groefhoek van de ie groef (zie figuur 21) 
li effectieve groefbreedte van de ie groef (zie figuur 21) 
hi hoogte horend bij de ie groef 

M.b.v. figuur 21 kan de verhouding Ki berekend worden: 

K _ 21r(hi + ½ci)(li - ci) = (hi+ c,)(l; - c1) 
1 

- 21rhili h1li 
Met c1 is: 

l1tan(fJ1_ 1)cos(fJi)sin(fJ1) ( ( • (sin(8i))) cos(fJi)) 
c; = . le l * cos arcsin -

cos( arcsi n( sin"_.: ) ) n n 

Dus de rendementsformule wordt: 
F 1 n 1 I 
Fi = A I,: 21r(hi + 2ci) (ii - c1)( 1 )i 0 t=l 0 

1 n I 
- I,: 21r BD( - ), 
A i=l Io 

Voor de afleiding van de bovenstaande formule voor ci zie artikel van Boettner. 

figuur 21: Detail van een Fresnel-lens voor de bepaling van het elfectieve opper• 
vlak 

De intensiteitsverhouding wordt bepaald met Fresnel's reflectie formule voor 
ongepolariseerd licht (voor beide gevallen): 

( .!_ ). = (l _ sin
2
(a2 ai) tan

2
(a2 at) )i * 

Io 2sin2(o:2 ai) 2tan2(o:2 - ai) 

(l _ sin2
(0:4 - 03) _ tan2(a 4 - a 3 ) )· 

2sin2(a 4 - a 3 ) 2tan2(a 4 - o3 ) ' 
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(Boettner) 
Voor de drie lenzen uit het hoof dstuk 3.6 Meten brandpuntpuntsafstand is 
m.b.v. de bovenstaande formules het rendement berekend. De gegevens van 
deze lenzen staan in hetzelfde hoofdstuk. 
De resultaten van de drie lenzen zijn: 

lens 1: FF 85.3 
fl 

lens 2: = 81.4 

lens 3: L = 89 
Fo 

(Gupta) 
Ook voor 4 andere lenzen is het rendement berekend. Daarbij zijn de twee 
onderdelen in de rendementsberekening, nl. de afscherming van de groef en 
daarmee samenhangend het effectieve oppervlak en het intensiteitsverlies door 
de lens apart berekend. Voor l 0.2 cm is alleen de effectieve oppervlakte 
berekend. Voor l 0.2, 0.3, 0.4 en 0.5 cm is het totale rendement uitgerekend. 
Deze resultaten zijn te vinden in figuur 22 en 23. 

De resultaten: 
Voor een groter wordende h neemt de verhouding van het effectieve oppervlak 
tot het totale oppervlak af. 
Bij een grotere groefbreedte (l) neemt de oppervlakverhouding toe, terwijl de 
intensiteitsverhouding constant blijft. Hierdoor stijgt het rendement voor een 
grotere groefbreedte. 

De conclusies: 
Voor een lens met de groeven van het voorwerp af worden de groeven niet 
afgeschermd door de vorige groef. Echter de maximale hoogte (hmax) is kleiner 
voor een lens met de groeven van het voorwerp af dan voor een lens met de 
groeven naar het voorwerp toe ( zie hoofdstuk numerieke berekeningen Fresnel
lenzen). 
Bij een lens met de groeven naar het voorwerp toe is een deel van de groef 
ineffectief vanwege de afscherming. Hierdoor komt een deel van het licht niet in 
het brandpunt. 
Het diffuse of wazige beeld in het brandpunt is een direct bewijs van het feit <lat 
een deel van de lichtbundel verstrooid wordt aan de zijkanten van de groeven 
van de Fresnel-lens, aldus Gupta. 
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figuur 22: De verandering van het effectieve oppervlak als functie van de 
groefhoek 0 
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figuur 29: De verandering van het rendement als een functie van de 
groefbreedte l 



3.8 lnvloed groeven op beeldvorming 

(Miller) 
Ook hier worden twee gevallen onderscheiden: 

1. De groeven van het voorwerp af 

2. De groeven naar het voorwerp toe 
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In beide gevallen is of de inkornende straal of de uitgaande straal evenwijdig 
aan de optische as (v = oo of b = oo). 

1. De groeven van bet voorwerp af 
Het voorwerp wordt geheel afgebeeld, maar ten gevolge van de groeven onstaan 
er donkere ringen in het beeld (zie figuren 24 t/m 27). Als de groefbreedte klein 
genoeg is, worden deze donkere ringen niet opgelost in het oog. Dit leidt tot 
een daling in de intensiteit. 

figuur 24 t/m 27: Ten gevolge van de groeven ontstaan er donkere ringen in het 
beeld 
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Ook is het mogelijk, dat een dee! van het licht gereflecteerd wordt aan de 
zijkant van een groef (figuur 28). Ook <lit leidt tot een daling in de intensiteit. 

figuur 28: Een dee/ van het licht wordt gereftecteerd aan de zi.ikant van de 
groef 

2. De groeven naar bet voorwerp toe 
Ten gevolge van schaduwwerking wordt een dee! van het voorwerp niet afge
beeld (figuur 29). Dit leidt tot een daling in de lichtsterkte en tot detailverlies. 

figuur 29: Ten gevolge van schaduwwerking wordt een dee/ van het voorwerp 
niet af gebeeld 
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Door reflecties aan de zijkant van de groeven daalt de lichtsterkte ook en 
wordt wederom het voorwerp niet volledig afgebeeld (figuur 30 t/m 33). 

' ', 

figuur 90 t/m 93: Ten gevolge van reflecties aan de zi_jkant van de groef, wordt 
een deel van het voorwerp niet afgebeeld 



3.9 Verbetering resolutie 

(Yannucci) 
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Voor een lens met de groeven naar het voorwerp toe en het voorwerp oneindig 
ver weg worden niet alle stralen in een brand punt afgebeeld. De bovenste stralen 
(straal 1) worden te weinig afgebogen, terwijl de onderste stralen te veel gebro
ken worden (straal 2) (zie figuur 34). Hierdoor ontstaat een brandvlek, i.p.v. 
een brandpunt. 
D~ resolutie kan verbeterd worden, door een groefbreedte te kiezen zodanig dat 
de grootte van de brandvlek voor een bepaalde golfl.engte >. minimaal is. 

/,randounba stand. 
rrture l-lt11s 

figuur 94: Omdat de groeven van een Fresnel-lens recht ziJn, wordt straal 1 

te weinig en straal 2 te veel af gebogen 

De grootte van de brandvlek is rechtevenredig met de. groefbreedte l; een 
kleinere groefbreedte geeft een kleinere brandvlek /$. Dit is alleen geldig voor 
geometrische optica. 

Als de groefbreedte erg klein wordt gekozen, moet de Fresnel-lens beschouwd 
worden als een diffractie rooster en er geldt 
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l 11 ~ 2J>-./l voor l 2 ::; 2f).. 

De optimale waarde voor de groefbreedte zit op de overgang van de geome
trische optica en diffractie: 

l (2J>-.) ½ 

Dan is de bijbehorende minimale brandvlek /3 = l en is de hoekresolutie: 

Er is aangenomen dat het inkomende licht een golflengte heeft en niet coherent 
IS. 

Door de diffractie van een Fresnel zone lens te combineren met de gewone (geo
metrische) Fresnel-lens kan de kwaliteit van de Fresnel-lens vergeleken worden 
met een gewone lens voor coherent licht van een golflengte. 

De groefdiepte moet zodanig gekozen worden, dat twee golffronten van naast 
elkaar liggende groeven in fase zijn. Voor een lens met hmaz = 15 cm, f 30 
cm, l = 0.15 mm en n 1,5 geldt <lat de groefdiepte op hoogte hmaz een geheel 
aantal golflengtes is. De andere groeven moeten iets aangepast worden, zodanig 
dat de diepte een geheel aantal golflengtes is. De gegeven parameters voldoen 
in ieder geval aan de eis voor diffractie. 

Voor een lens die moet voldoen aan de eis voor diffractie, geldt: 
f = 20 cm 
).. = 0.8 µm 

Geeft: l ~ 0.04 mm 
Dus voor een minimale brandvlek moet het aantal groeven per mm veel groter 
zijn dan 25 ! 
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4.1 Overzicht eigen berekeningen 

De berekeningen die uitgevoerd zijn, vallen uiteen in twee onderdelen en deze 
twee onderdelen op zich bestaan ook uit 2 onderdelen: 

I a. Berekening van de vorm van een Fresnel-lens voor v > 0. 

lb. Berekening van de vorm van een Fresnel-lens voor v < 0. 

,2b. Berekening van Av voor v > 0 (zie figuur 42, biz 37). 

2b. Berekening van Av voor v < 0 (zie figuur 42, biz 37). 

De twee verschillende mogelijkheden voor v ( v > 0 en v < 0) zijn getekend in 
figuur 35 en 36. 

I 
I -------'-----y---i 
I 
I 

figuur 35: v > 0 

-' .... ......... 
I .................... ....., 

OOf - - - - - - ; _-_-_:-y_-_-_-_-_-_._.; 

figuur 96: v < 0 

Voor v > 0 is de beeldafstand b (voor de Fresnel-lens als lenstoepassing de 
afstand tussen de lens en bet oog) groter clan de brandpuntsafstand. Het oog 
staat buiten het brandpunt. De invallende stalenbundel is, zoals blijkt uit de 
tekening, divergent. 

Voor v < 0 is de beeldafstand kleiner clan de brandpuntsafstand. Het oog 
staat binnen het brandpunt. De invallende stralenbundel is convergent. 

De berekeningen worden alleen voor de groeven van de Fresnel-lens naar het 
voorwerp toe uitgevoerd. 

De uitgevoerde berekeningen berusten voor het grootste deel op dezelfde principes. 
Er is een aantal parameters die gegeven zijn en een aantal die onbekend zijn. 
Met hetzelfde aantal vergelijkingen als parameters kan een vergelijking met een 
onbekende worden opgesteld, die numeriek wordt opgelost. 
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4.2 Berekening vorm Fresnel-lens voor v > 0 

In figuur 37 en 38 worden de parameters aangegeven. Gegeven zijn de para
meters: v, b, d, n en h 1• De laatste parameter is variabel; de vorm van een 
Fresnel-lens is bekend als het verband tussen h 1 en O bekend is. Oftewel: On
der welke hoek moet de afbeeldende zijde van de groef staan, zodanig dat de 
invallende straal afkomstig van afstand v precies op afstand b wordt afgebeeld. 
Op deze manier wordt de lens gecorrigeerd voor sferische aberratie. 

De groefbreedte l wordt oneindig klein genomen, zodat op iedere hoogte h1 

de groefhoek berekend wordt. 

Uiteraard kan ook een eindige groefbreedte gekozen worden. De groefhoek 
0 die berekend wordt voor hoogte h 1 , hoort bij het midden van de groef met 
breedte l (zie figuur 38). 

figuur 37: Parameters voor de berekening van de vorm van een Fresnel-lens 
voor v > 0 

Er zijn 7 onbekenden: o:1 , o:2 , o:3 , o:4 , ,, h2 en 0. De 7 vergelijkingen wor
den opgesteld m.b.v. de figuren 37 en 38 luiden: 

btan( o:i) h2 

sin( o:i) nsin(o:2) 

sin( o:4 ) nsin(o:3 ) 

h1 - h2 dtan(o:2) 

0:4 o+, 
0:4 0:2 + 0:3 + I 

tan(,) 
h1 

V 
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Door het manipuleren met de bovenstaande vergelijkingen kan een verge
lijking voor een onbekende (nl.ai) numeriek benaderd worden. Hiermee wordt 
het verband tussen h1 en (J bepaald. 

Uit figuur 38 blijkt dat er twee beperkingen zijn voor a 4 : 

Als a 4 J valt de lichtstraal evenwijdig aan het oppervlak van de groef in. 
Dus moet gelden: 

,r 
0:4 < 2 

Omdat v > 0~ moet gelden: 
0:4 > (J 

Voor v = oo ( de lichtstraal valt evenwijdig in) geldt: 
0:4 (J 

Voor v < 0 geldt: 
0:4 < 0 

figuur 98: Detail van een Fresnel-lens voor de trekening van de vorm voor 
v>O 
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4.3 Berekening vorm Fresnel-lens voor v < O 

In figuur 39 worden de parameters aangegeven. Gegeven zijn de parameters: v, 
b, d, n en h 1• De laatste parameter is variabel; de vorm van een Fresnel-lens is 
bekend als het verband tussen h 1 en (J bekend is. 

Er zijn twee gevallen nl: 

. * 1 < 0:2 

De invallende stralen komen van "onder de normaal". 

* 1 > 0:2 

De invallende stralen komen van "boven de normaal". 

De bovenste twee gevallen verschillen slechts een teken van elkaar. Daardoor 
zijn de vergelijkingen vrijwel identiek. 

De groefbreedte I wordt weer oneindig klein genomen, zodat op iedere hoogte 
h 1 de groefhoek berekend wordt. 

I -,d 
I 

-v -----

figuur 99: Parameters voor de berekening van de vorm van de Fresnel-lens voor 

v<O 
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Er zijn 7 onbekenden: a 1, a 2, a 3 , a 4 , 1 , h2 en 0. De 7 vergelijkingen worden 
opgesteld m.b.v. de figuren 39 en 40 en luiden: 

btan(ai) = h2 

sin(ai) nsin(a2 ) 

sin(a4 ) nsin( a 3) 

h1 - h2 dtan(a2 ) 

0'.4 0-, 

Q4 0'.2 + Q3 - 1 

tan(,) 
h1 

d-v 

figuur 40: Detail van een Fresnel-lens voor de berekening van de vorm voor 
v < 0 en,< a 2 
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1 > 0:2 

Er zijn 7 onbekenden: o: 1 , o:2 , o:3 , o:4 , 1 , h2 en 0. De 7 vergelijkingen worden 
opgesteld m.b.v. de figuren 39 en 41 en luiden: 

btan(o:i) h2 

sin(o:i) nsin(o:2) 

sin( o:4 ) nsin( o:3 ) 

h1 - h2 dtan(o:2) 

0:4 -0 + 1 

0:4 -0:2 + 0:3 + 1 

tan(,) 
h1 

d-v 

'--------'l~ ~-

~: -

_[{_ 

"' ~ 
figuur 41: Detail van een Fresnel-lens voor de berekening van de vorm voor 

v < 0 en 1 > 0:2 

Er zijn weer twee beperkingen voor o:4 : 

o:4 < ~ (anders wordt de invalshoek te groot) 
o:4 < 0 (v < 0) 

Door het manipuleren met de bovenstaande vergelijkingen (op dezelfde manier 
als in het vorige hoofdstuk) kan het verband tussen h1 en O berekend worden. 
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4.4 Berekening Llv voor v > 0 

In het vorige hoofdstuk is de vorm van een Fresnel-lens bepaald voor oneindig 
kleine groeven. In de praktijk hebben de groeven een eindige waarde en zijn 
de groeven niet sferisch van vorm. Dit heeft tot gevolg dat de stralen die niet 
precies in het midden van de groef invallen, ook niet precies worden afgebeeld 
op een afstand b van de lens. 
In het geval van een Fresnel-lens voor lenstoepassing blijft het oog op dezelfde 
piaats, en komen ( t.g. v. de rechte groeven) de stralen niet van hetzelfde punt af. 

Bij deze berekeningen wordt er vanuit gegaan, dat de vorm van de lens bekend 
is en dat de beeldsafstand b constant blijft (het oog blijft op dezelfde plaats ). 
De stralen komen dan niet van een punt, en hebben dus niet dezelfde voorwerps
afstand v. Het verschil in v van de bovenste straal (straal 1) en de onderste 
straal (staal 2) heet Llv (figuur 42). 
Llv = v1 - v2 

Voor beide stralen afzonderlijk wordt de bijbehorende v berekend. 
De parameters, die betrekking hebben op straal 1 zijn te herkennen aan 1

• De 
parameters voor straal 2 hebben een ". 

I 
I 
I - -----,-__ _,. I 

figuur 42: Definitie van Llv 

I 
I 
I 
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straal 1 

M.b.v. figuur 43 en 44 worden 7 vergelijkingen opgesteld met 7 onbekenden: 
o:'1, a:~, a~, a~, 1', h~ en v'. Bekend zijn de parameters: b, h 1, h2, 8, d, l en n. 
De vergelijkingen zijn: 

btan( a~) 

sin(a~) 

sin( a~) 

h' 2 

v' 

h' 2 

nsin(a;) 

nsin(a~) 

8 + 1' 
, , , 

0 2 + 0'.3 + 1 

h 1 + !1 - (d- !ltan(O))tan(a;) 
2 2 

(h1 + ~ltan(O))tan(1') 
2 

figuur 43: Parameters voor de berekening van Av voor v > O; straal 1 

figuur 44: Deta1·1 van een Fresnel-lens voor de berekening van Av voor v > O; 
straal 1 
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straal 2 

M.b.v. figuur 45 en 46 worden 9 vergelijkingen opgesteld met 9 onbekenden: 
o:11 

0:
11 o:" o:" 1 11 h 11 h" d" en v" Bekend ziJ·n de parameters: b, h 1 , h 2 , (), d, l' 2, 3, 4, ' 1' 2, l' 

l en n. De vergelijkingen zijn: 

btan( o:~) = h" 2 

sin( o:~) = nsin( o:~) 

sin(a1) = nsin( o:;) 
a" 4 () + 1" 

a" 4 = o:~ + o:; + ," 
h" 

1 1 
(h1 - -l) = tan(a;)(ltan(()) - h~ - (h 1 - 2l)tan(())) I 2 

d- d" 
1 1 

(h~ - (h1 -
2

l))tan(()) - 2ltan(()) 

1 
(h1 - ~l) - h~ (d - -ltan(O))tan(o:~) = 

2 

v" 
h" 

= 1 +d11 -d 
tan( 1") 

figuur 45: Parameters voor de berekening van Liv voor v > O; straal 2 
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figuur 46: Detail van een Fresnel-lens voor de berekening van ~v voor v > 0 

Zoals bij de vorige berekeningen kan er een vergelijking met een onbekende 
worden opgesteld en wordt de oplossing numeriek bepaald. 



41 

4.5 Berekening ~v voor v < O 

Zoals in het vorige hoofdstuk bestaat dit hoofdstuk uit twee delen. Echter is er 
nog een tweedeling: 

* straal 1 voor 1 < 0:2 

De invallende stralen komen van "onder de normaal". 

* straal 2 voor , < 0:2 

De invallende stralen komen van "onder de normaal". 

* straal 1 voor , > 0:2 

De invallende stralen komen van "boven de normaal". 

* straal 2 voor , > 0'.2 

De invallende stralen komen van "boven de normaal". 

Ook bij deze berekeningen wordt er vanuit gegaan, dat de beeldsafstand b con
stant blijft. 
De bovenste straal wordt weer aangegeven met straal 1; de onderste straal 2. 
Voor beide stralen afzonderlijk wordt de bijbehorende v berekend. 
De parameters die betrekking hebben op straal 1 hebben een '; voor straal 2 
zijn de parameters gemarkeerd met 11

• 

straal 1 , < 0:2 

M.b.v. figuur 47 en 48 worden 9 vergelijkingen opgesteld met 9 onbekenden: 
a~, o:~, a~, o:~, , 1

, h~, h;, d1 en v1
• Bekend zijn de parameters: b, hi, h2, fJ, d, l 

en n. De vergelijkingen zijn: 

btan( o:~) 
sin( o:;) 
sin( a~) 

a' 4 
I 

0:4 

d d1 

h1 
- h1 

1 2 

1 ') ') (
2

Ltan(O+i) + d - d tan(, 

v' 

h' 2 

nsin(a;) 

nsin(a~) 

(} - ,' 
a;+ a~ - 1

1 

(hi - hi)tan(O) 

d'tan(a;) 
1 I 

hi+ 
2

t - hi 

h' i 
tan(,') 

d' 
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figuur 47: Parameters voor de berekening van dv voor v < O; straal 1 

-----1 
I 

__ l 

figuur 48: Detail van een Fresnel-lens voor de berekening van dv voor v < 0 en 
1 < 0.2; straal 1 

straal 2 1 < 0.2 

M.b.v. figuur 49 en 50 worden 9 vergelijkingen opgesteld met 9 onbekenden: 
0.

11 
0.

11 
0.

11 o." "'11 h" h" d" en v" Bekend ziJ'n de parameters: b, h 1 , h2, 8, d, 1, 2, 3, 4, ' ' 1, 2, 1· 

l en n. De vergelijkingen zijn: 

btan( o.~) 

sin(o.~) 

sin(o.:) 

h" 2 

nsin(o.;) 

nsin(o.;) 



o:~ () - ," 

o:" 4 o:~ + o:~ - ," 

" ( 1 ) hi - hi - 2t tan(o:~)(ltan(fJ) - h~ - (hi - !l)tan(fJ)) 
2 

d - d" 

1 
(d - 2ttan(8))tan(o:~) 

v" 

(h~ - (hi - !l))tan(fJ) - !ltan(fJ) 
2 2 

( 1 ) " hi - 2t - h2 

h" __ i __ d" 
tan(,") 

,,---Q~-~ 1(e f1 so en_, s2. 

, e ' 
I I 

°l ,=-~ - I I I i\___ ~ 

tJ' it,~ .t \,. JI , -,, -.:-:_ ...::- --= _: -=-r.-= 
} i_ ~-- _ _::r:i___.1,_' -..,;•-x-===---

- I 
11 h ➔ -V'-' __ __, 

_.,j I ,I" - V 

7d 
I 

figuur 49: Parameters voor de berekening van ~v voor v < O; straal 2 
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figuur 50: Detail van een Fresnel-lens voor de berekening van ~v voor v < 0 en 

1 < o: 2 ; straal 2 
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straal 1 1 > 0:2 

M.b.v. figuur 47 en 51 warden 9 vergelijkingen opgesteld met 9 onbekenden: 
a:;, a:;, a:;, a:~,,', h;, h;, d' en v'. Bekend zijn de parameters: b, h1 , h2 , fJ, d, l 
en n. De vergelijkingen zijn: 

btan(o:~) = h' 2 

sin(o:~) nsin( a:;) 
sin(o:~) = nsin( a:~) 

I 
0:4 -0 + ,' 

I I I I 
0:4 - -0:2 + 0:3 + 1 

d- d' = (h~ - hi)tan(fJ) 

h' - h' l 2 d'tan(a:;) 
1 

d')tan(,') 
} I 

( ltan(0+1) + d h1 + ···l - h 
2 2 1 

v' h~ -d' 
tan(,') 

figuur 51: Detail van een Fresnel-lens voor de berekening van .6.v voor v < 0 en 

1 > a:2 ; straal 1 
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straal 2 1 > 0:2 

M.b.v. figuur 48 en 52 word en 9 vergelijkingen opgesteld met 9 onbekenden: 
o:11 a:" 0:

11 o:11 
"'" h'1 h" d" en v11 Bekend ziJ·n de parameters: b, h1, h2 , fJ, d. l l 2l 3, 4, I l l l 2l l' ' 

l en n. De vergelijkingen zijn: 

btan(o:~) = h~ 

sin( a:~) = nsin(o:~) 

sin(o::) n.sin(a;) 

o:" 4 -0 + ," 
o:" 4 -o:; +a;+,,, 

h~ - (h1 - ~l) tan( o:;)(ttan( 0) h~ - (h1 - ~l)tan(0)) 

d - d11 = (h~ - (h1 - ~l))tan(0) - ~ltan(0) 

(d 
1 

(h1 
1 

l) - h" -/tan( 0) )tan (a:;) = 2 2 2 

v" 
h" 

= i - d" 
tan(,11

) 

'.------1 
tlj 

I 

t 

____ l 

figuur 52: Detai'l van een Fresnel-lens voor de berekening van Av voor v < 0 en 

1 > o:2 ; straal 2 

Zoals bij de vorige berekeningen kan er een vergelijking met een onbekende 
worden opgesteld en wordt de oplossing numeriek bepaald. 
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5 Resultaten eigen berekeningen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de eigen berekeningen (beschreven 
in het vorige hoofdstuk) gegeven. Indien mogelijk wordt er ook een conclusie 
aan verbonden. 

Figuur·53 In deze figuur wordt het continue verloop van (} als functie van h1 weer
gegeven voor d 0cm en d = 5cm en voor l = 0cm. Voor de situatie 
v 20cm en b = 20cm wordt ook de paraxiale berekening gegeven. Het 
blijkt dat deze benadering vooral voor kleine h1 ( tot :::::: 2cm) overeenkomt 
met de" gewone" benadering. 
Voor b 20cm blijkt dat 
hmax :::::: 10cm, terwijl voor b = 10cm hmaz :::::: 25cm is. Dit komt doordat 
o:4 maximaal 1r /2 kan worden. 

Figuur 54 In deze figuur wordt de invloed van de dikte van de lens op de groefhoek 
(} getoond. Voor een dikkere lens wordt de groefhoek kleiner. Naarmate 
de lens dikker wordt, is de weg van het licht door de lens !anger, waardoor 
de hoek kleiner wordt. 

Figuur 55 De invloed van de brekingsindex n van het lensmateriaal is weergegeven 
in figuur 55 voor v > 0. 
Een hogere brekingsindex zorgt voor een kleinere hoek (}, omdat een ex
tra breking door de hogere brekingsindex gecompenseerd wordt door een 
kleinere groefhoek. Door de kleinere hoek wordt hmaz groter. 

Figuur 56 Voor d = 0cm, l = 0cm en f :::::: 10cm wordt weer het continue verloop 
van (} als functie van h1 gegeven voor v < 0. 
Het verloop van 0 heeft een maximum. Waarom dit maximum optreedt 
is niet duidelijk. Voor b kleiner wordt de benodigde hoek 0 ook kleiner. 
Tevens verschuift de maximale waarde van (} naar een kleinere h1• 

Figuur 57 De invloed van de dikte d op de hoek 0 is weergegeven in figuur 57. Voor 
een toenemende dikte is voor kleine hoogte h 1 de hoek 0 kleiner en voor 
grote h1 groter. 
De maximale waarde van 0 verschuift naar hogere h 1 voor toenemende 
dikte. 

Figuur 58 Uit deze figuur blijkt dat bij toenemende brekingsindex n de groefhoek 0 
afneemt voor v < 0. 

Figuur 59 Voor b = oo (de stralen vallen evenwijdig aan de optische as in) neemt Liv 
sterk af voor een afnemende groefbreedte l. Dit komt doordat voor een 
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afnemende groefbreedte een rechte groef meer lijkt op een sferische groef, 
waardoor de bovenste en onderste staal dichter bij de opgegeven v komen 
te liggen. 
De stralen in de buurt van het centrum vallen bijna evenwijdig aan de 
optische as in, waardoor het snijpunt van de optische as met de bovenste 
en onderste straal ver weg ligt. Dit heeft tot gevolg, dat Av groot wordt. 
Dit is voor v > 0 geillustreerd in figuur 60. 
Bovendien is voor de eerste groef de bereking van Av onbetrouwbaar, 
omdat straal 2 de optische as zelf is en het snijpunt dus niet bestaat. 
De laatste twee opmerkingen zijn van toepassing op alle berekeningen van 
Av. 

Figuur 61 In deze figuur is b nog steeds oo. De invloed van de sterkte van de lens is 
weergegeven. Er blijkt dat voor een sterke lens Av sneller naar nu! gaat. 
Echter een sterke lens heeft eerder de maximale hoogte hmax bereikt. De 
invalshoek o:4 wordt te groot (groter dan 1r /2). 

Figuur 62 Voor verschillende l is Av als functie van de hoogte h1 bepaald voor v > 0 
( v = 20cm en b 20cm). Weer blijkt dat voor afnemende l Av sneller 
naar nu! gaat. 
Av vertoont een minimum. De oorzaak hiervan kan zijn, dat voor een 
grotere h1 de groefhoek 0 ook groter wordt. Dit heeft tot gevolg dat het 
oppervlak van de groef ook groter wordt, waardoor het verschil tussen een 
rechte groef en een sferische groef groter wordt en dus ook Av groter. 
Voor een kleinere l Iijkt het minimum van Av te verschuiven naar een 
kleinere h1 . 

Figuur 63 In figuur 63 is het verband tussen h1 en Av aangegeven voor verschil
lende brandpuntsafstanden (sterktes). Uit deze figuur blijkt, dat voor een 
sterkere lens de Av kleiner wordt. Echter een sterke lens heeft eerder de 
maximale hoogte (hmax) bereikt. Dit resultaat is in overeenstemming met 
de resultaten in figuur 61. 

Figuur 64 In deze figuur is de sterkte van de lens constant gehouden en de b en v 

onderling gevarieerd. In de figuur is te zien, dat voor een grotere b en 
kleinere v Av kleiner wordt. De oorzaak hiervan, is dat voor een kleine 
v de stralen steiler invallen dan voor een grote v, waardoor Av kleiner 
wordt. 
Het minimum van Av lijkt voor verschillende b en v op dezelfde plaats te 
liggen. De oorzaak van het minimum wordt beschreven bij figuur 62. 

Figuur 65 Voor d Imm en d = 5cm wordt Av als functie van h1 weergegeven. Er 
blijkt, dat voor d = 5cm Av kleiner is dan voor d = 1mm. 
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Figuur 66 In deze figuur is duidelijk te zien, dat voor negatieve v en voor afnemende 
groefbreedte l Av ook afneemt. 
Er zit geen minimum in de Av, omdat de groefhoek voor grotere h 1 

nauwelijks toeneemt en in sommige gevallen zelf afneemt. 

Figuur 67 In figuur 67 wordt het verband tussen Av en h1 gegeven voor constante 
f (en dus voor varierende v en b). 
Zoals in figu ur 64 is voor kleinere I v I Av ook kleiner. 
Voor v = - 10cm en b = 5cm wordt Av negatief. Dit betekent dat straal 
1 sterker afgebogen wordt clan straal 2 (zie figuur 68), terwijl "normaal" 
straal 1 minder sterk wordt afgebogen. Dit negatief worden treedt op als 
de groefhoek fl over het maximum is. 

Figuur 69 Voor verschillende lenssterktes is voor v < 0 Av weer uitgezet tegen h1, 
Zoals bij de andere berekeningen is Av het snelst in de buurt van nul voor 
de sterkste lens. 
Zoals bij alle andere berekeningen is de eerste waarde voor Av onbetrouw
baar. Dit is te zien voor f = 25cm. 
Voor f 20cm is in de buurt van het centrum van de lens positief. De 
oorzaak hiervan is onbekend. 

Figuur 70 In tegenstelling tot de resultaten in figuur 65 is voor d = 5cm de Av 
groter clan voor d = 1mm. Hiervoor is (nog) geen verklaring. 

figuur 60 en 68: 

~ ....... 
',,""' ........ 

I ' ',, .............. --------------T- - -- • ------, 
I 
I 
I 
I 

links: Voor een kleine hoogte vallen de stralen bijna evenwijdig aan de optische 
as in, waardoor Av erg groot wordt 
rechts: Voor een grote hoogte wordt Av kleiner 
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figuur 53 en 54: 

0 10 

links: Verband tussen h 1 en 8 met variirende d, v en b voor v > 0 
rechts: Verband tussen h 1 en /l.() met variirende v en b voor v > 0 
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figuur 55: Verband tussen h 1 en () met varie'rende n voor v > 0 
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figuur 56: Verband tussen h 1 en (} met variifrende v en b voor v < 0 
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figuur 57: Verband tussen h1 en (} met variirende d voor v < 0 
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figuur 61 en 63: 
links: Verband tussen h1 en ~v met varierende f voor v > 0 
rechts: Verband tussen h1 en ~v met varierende f voor v > 0 
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figuur 62: Verband tussen h 1 en ~v met variirende l voor v > 0 
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6. Conclusies eigen berekeningen 

Voor een zo klein mogelijke afbeeldingsafwijking t.g.v. de benadering van 
sferische groeven door rechte groeven moet een Fresnel-lens aan een ( of meer) 
van de volgende eisen voldoen: 

* een zo klein mogelijke groefbreedte (l). 

* een zo klein mogelijke afstand voorwerp lens ( v). 

* een zo sterk mogelijke lens bij een gewenste maximale hoogte (hmaz). 

Verder voor een dikkere lens is de benodigde groefhoek () kleiner en is de maxi
male hoogte hmax groter. 



7. Vergelijk literatuur met eigen berekeningen 

Basisvergelijking voor lenstoepassing 
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De basisvergelijking voor lenstoepassing (Powell) geldt voor een Fresnel-lens 
met d = 0 en l = 0. Worden deze waarden ingevuld in de formules voor de 
berekening van de vorm van de Fresnel-lens voor v > 0, dan worden dezelfde 
formules gevonden die Powell geeft. 

Basisvergelijking voor oneindig ver voorwerp 
Bij de vergelijking tussen de basisvergelijking voor een oneindig ver voorwerp 
(Boettner) en de eigen vergelijkingen voor de vorm van de Fresnel-lens doet zich 
een probleem voor. De dikte van de lens is door Boettner anders gedefinieerd 
(zie figuur 71) dan de dikte bij de eigen berekeningen (zie figuur 72). 

I 
I 
I 
I 

--i1111'----
I 

--------..1.-
1 
I 
I 

I 
I 
I 

i 
--~d11r----- __ .:J 

I 
I 
I 

figuur 71 en 72: Definitie van de dikte · d. Links: in de literatuur; rechts m 
de berekeningen 

Zoals blijkt uit de tekeningen en na vergelijking van de formules geldt: 

dberekend = d1iteratuur - ½ltan(8) 

Met hteratuur wordt de berekening door Boettner bedoeld. Met 6mkmd de eigen 
berekeningen. Voor dezelfde hoogte h1 en deze dikte d (en natuurlijk dezelfde 
b, v en l) zal de groefhoek fJ berekend door beide "methodes" iets van elkaar 
verschillen. De orde grootte bedraagt 1 % . 

Het verschil tussen de literatuur (Boettner) en berekende groefhoek is voor 
kleine h1 klein, en het verschil wordt groter, naarmate de hoogte groter wordt. 
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Dit is te verklaren met de factor ½Ltan(8). Als h1 groter wordt, wordt 8 groter. 
Hierdoor wordt de factor lltan(8) groter op dezelfde hoogte. Boettner houdt 
het uiteinde van een groef op dezelfde dikte (zie figuur 71 ). Doordat de diepte 
van de groef (ltan(8)) steeds groter wordt, wordt de dikte van de lens, zoals in 
dit verslag is gedefinieerd in het midden van de groef, kleiner. Voor een dun
nere lens is de benodigde groefhoek O groter dan voor een dikkere lens, met het 
gevolg dat Omeratuur > Oberekend. 

Er is alleen voor lens 1 vergeleken. Voor lens 2 zal de vergelijking tussen de 
berekende waarde en de literatuurwaarde dezelf de resultaten geven. 
Voor lens 3 is er geen vergelijking mogelijk, omdat deze lens ontworpen is met 
de groeven van het voorwerp af, terwijl bij de eigen berekeningen de groeven 
naar het voorwerp toe zijn. 

Numerieke berekeningen Fresnel-lens 
Zoals Boettner heeft ook Gupta een andere dikte-definitie. 

Ook hier wordt het verschil tussen Oberekend en eliteratuur groter voor toenemende 
h1 en is maximaal 1 %. 
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8. Mogelijke oorzaken slechte beeldkwaliteit van Fresnel
lenzen 

Als een Fresnel-lens wordt toegepast als loep (groeven naar het voorwerp toe) 
blijkt de beeldkwaliteit slechter te zijn clan een gewone loep met vergelijkbare 
sterkte. Met name de volgende problemen treden op: 

1. intensiteitsverlies 

2. contrastreductie 

3. beeldvervaging 

4. detailverlies 

1. Intensiteitsverlies 
Intensiteitsverlies treedt op, als niet alle lichtstralen die op de lens vallen niet 
in het oog komen, of als de lens licht absorbeert. Het eerste is het geval, als er 
aan of in de lens reflecties optreden (zie figuur 73). 

,....., 
I ' 
I '. 

1/ I 

figuur 73 en 74: 
links: Refiecties in en aan de lens 
li'nks: Een dee/ van het voorwerp wordt niet afgebeeld 

Door de zijkant van de groeven wordt een deel van de voorwerp niet afgebeeld, 
waardoor ook intensiteitsverlies optreedt ( figuur 7 4). 
De absoptie van licht door de lens komt ook voor bij gewone loepen. Dit is dus 
geen extra nadeel van een Fresnel-lens t.o.v. een gewone lens. 

2. Contrastreductie 
Contrastreductie treedt op, als een hoeveelheid licht, dat niet afkomstig is van 
het voorwerp (strooilicht) toch in het oog valt. (Vergelijk dit met het televisie 
kijken in het voile zonlicht). 
Lichtstralen, niet afkomstig van het voorwerp, kunnen via reflecties toch in het 
oog terecht komen ( zie figuur 75). Een manier om dit te voorkomen, is het 
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zwart maken van de zijkant van de groef, zodat er geen licht door gelaten kan 
worden en het coaten van de platte kant van de lens, zodat er geen reflecties 
aan de lens plaatsvinden. 
Een andere oorzaak is het feit dat de groeven niet optisch glad zijn en hierdoor 
diffuse straling reflecteren, waarvan een dee! in het oog terecht komt. 
Verder kan het uiteinde van een groef niet spits, maar rond zijn (zie figuur 76). 
Dit heeft tot gevo]g, dat extra licht door die ronde boven- en onderkant verza
meld wordt, waardoor op sommige plaatsen van het beeld extra licht valt. 

i 
; 

naarnet 
CX3 -..-~-::::: 

n.aar hef 
CXJg 

geref {ecfeu-di sfra.leJ,t.,, 
,wrrna(e. sf: ra.{[;1_ 

figuur 75: Lichtstralen, niet afkomstig van het voorwerp, kunnen via refiec
ties toch in het oog terecht komen 

figuur 76: Extra Licht wordt door de ronde boven- en onderkant verzameld 
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3. Beeldvervaging 
Principe en definitie Fresnel-lens is aangegeven dat de sferische groeven van 
een Fresnel-lens vervangen zijn door rechte groeven. Hierdoor heeft een groef 
geen constante brandpuntsafstand, waardoor delen van het voorwerp niet scherp 
worden afgebeeld. Hierdoor ontstaat beeldvervaging. Door de groefbreedte zo 
klein mogelijk te kiezen, wordt de beeldvervaging ook zo klein mogelijk. 

4. Detailver lies 
Door de groeven wordt delen van het voorwerp niet geheel afgebeeld (zie fi.guur 
7 4). Hierdoor ontstaat detailverlies. 
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9. Resultaten Experimenten Fresnel-lenzen 

Om de toepassing van Fresnel-lenzen als leesloep te testen, zijn een aantal lenzen 
en plaatjes gedraaid. Hieronder volgt een korte sommatie van alle plaatjes en 
lenzen en de resultaten, die na lang kijken door de lens bepaald zijn: 

* Plaatje met putjes (zie figuur 77). De putjes zijn niet mooi rond, door 
trillingen van de draaibank. Hierdoor wordt het licht door de lens diffuus 
en treedt er een aanzienlijke contrastreductie op. 

* Plaatje met zwarte putjes. (zie figuur 77) Dit is een plaatje met dezelfde 
putjes als hierboven, echter de putjes zijn zwart gemaakt. Hierdoor komt 
er geen licht door de putjes en treedt er geen contrastreductie op. Wei 
wordt de lichtintensiteit minder, doordat een dee! van het licht geab
sorbeerd wordt door de zwarte verf. 

• 
figuur 77: Plaatje met putjes op concentrische ringen. De putJ·es van het li'nkse 
plaatje zijn zwart gemaakt 

* Fresnel-lens met constante hoek 8. Deze lens geeft geen goed beeld, door
dat de groefhoek constant is. Door de groeven ontstaat we! een zichtbare 
contrastreductie. 

* Fresnel-lens met constante hoek 8 en met de zijkant van de groef zwart. 
Ook deze lens geeft geen goed beeld. Door de zijkant van de groeven zwart 
te verven, ontstaat een iets beter contrastverschil. 

* Kleine Fresnel-lens {diameter ~ 5cm). Bij deze lens is de afbeelding goed 
en de vertekening aan de rand beperkt. Door deze lens te vergelijken met 
een gewone loep van dezelfde sterkte, is contrastreductie waar te nemen. 

* Kleine Fresnel-lens diameter R:: 5cm) met de zijkant van de groef zwart. 
Ook deze lens geeft een goede afbeelding, echter vergeleken bij de onge
verf de Fresnel-lens is het contrastverschil beter, maar nog niet even goed 
dan een gewone loep. 
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* Grote Fresnel-lens {diameter~ 9cm}. De afbeelding is in het centrum van 
de lens goed, echter aan de rand is te zien dat de tekst t.g.v. de groeven 
niet volledig wordt afgebeeld. Verder is het contra.stverschil slechter dan 
een gewone loep. 
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10. Conclusies vorm Fresnel-lens 

Aan de hand van de gevonden literatuur en de berekeningen kunnen een aantal 
conclusies getrokken worden over de vorm van de Fresnel-lens. Oftewel: Hoe 
ziet een Fresnel-lens als loep eruit, met goede beeldkwaliteiten ? 

Een grote groefbreedte l geeft minder intensiteitsverlies, dan een kleine l (Gupta). 

E~n kleine l geeft een kleine afbeeldingsfout (rechte groeven i.p.v. sferische). 

Een dikke lens geeft kleinere groefhoek () en dus een kleinere oppervlak van 
de zijkant van de groef. Dit heeft tot gevolg, <lat er minder verstrooiing aan de 
zijkant van de lens optreedt. 
De invloed van de dikte op de groefhoek is echter gering. Bovendien is de 
verstrooiing aan de zijkant van de groef te beperken door de groeven ondoor
laatbaar voor licht te maken (zwart verven). 

Een lens met een grote diameter geeft een grote groefhoek en dus een groot 
oppervlak van de zijkant van de groeven. Dit geeft grotere verstooiing dan bij 
een kleine diameter en grotere delen van het voorwerp worden niet afgebeeld. 
Dit laatste is niet te verhelpen. 
Uit de eigen experimenten met Fresnel-lenzen volgt <lat de contrastreductie min
der wordt als de zijkanten van de groeven geen licht doorlaten. 

Tenslotte zorgt een coating voor minder reflecties aan de buitenkant van de lens. 

Dus: 

* optimalisering van de groefbreedte l 

* zo groot mogelijke dikte, die wel gebruikersvriendelijk is 

* zo klein mogelijke diameter, ook wel gebruikersvriendelijk 

* zijkant van een groef ondoorlaatbaar voor licht 

* de platte kant van de Fresnel-lens coaten 
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11. Suggesties voor verder onderzoek Fresnel-lenzen 

In dit verslag is hoofdzakelijk aandacht geschonken aan literatuur, de vorm van 
de Fresnel-lens en de afbeeldingsfout die ontstaat door de sferische groeven te 
vervangen door rechte groeven. Hieronder volgt een aantal suggesties om het 
onderzoek aan de Fresnel-lens voort te zetten: 

* Het opstellen van een theoretisch model voor de oorzaak van contrastre
ductie. 

* Het ontwerpen, bouwen en meten van een meetopstelling voor contrastre
ductie. 

* Wat is de invloed van de rechte groeven op de afbeelding van de tekst ? 

* Het berekenen van de invloed van de oog-lens afstand op het beeld van 
een Fresnel-lens (vorm van de lens vast; b varieren). 

* Het opstellen van een model, waarin het zien met twee ogen door een 
Fresnel-lens beschreven wordt. Kunnen de twee beelden van de ogen ge
fuseerd worden ? 

* On-line literatuur onderzoek. 
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12. Literatuurlijst Fresnel-lens 

Hieronder volgt een volledige literatuurlijst, van alle gevonden artikelen over 
Fresnel-lenzen. De met een * gemarkeerde artikelen zijn behandeld in het lite
ratuuroverzicht. 
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