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Hoofdstuk I 

De opdracht bestond uit de voortzetting van een onderzoek, waar
aan sinds 1968 al 4 stageaires gewerkt hadden (litt. 1 t/m 4). Het 
betrof de toepassing van het Debye-Sears-effect (litt. 5) in een nog 
te vervolmaken Fourier-analysator voor elektrische spanningen. Aange
~ien het hart hiervan gevormd wordt door een Speciale optische confi
guratie, waar nog geen afdoende theoretische basis voor gegeven was, 
moest ook dit laatste uitgewerkt worden. Daarmee zouden dan verschillen
de nog onduidelijke verschijnselen en waarnemingen verklaard kunnen 
worden. Nauwkeurig af te leiden dimensioneringsvoorschriften zouden 
resulteren in veel betere ontwerpen en tenslotte zullen de grenzen van 
de mogelijkheden van het uiteindelijke aparaat overzien kunnen worden. 

Hoofdstuk II Samenvatiting 

Geheel volgens opdracht is het afstudeerwerk begonnen met een 
nauwgezett.e bestudering van het onderwerp. Na een algemene orientering 
in de Fourier-analyse en de verschillend.e mogelijkheden om dit voor 
een elektrisch signaal te verwezelijken, bleek, dat voor het begrijpen 
en toepassen van de elektro-optische methode hiervoor, een grondige 
aanpak van de optiek onontbecrlijk was. Daarnaast werd voor de inte
gratie van de optiek in bet elektronische geheel de nodige aandacht 
geschonkcn aan de elektro-optische- en opto-elektrische omzetters. 

Uit de verkregen e:egevens werd een doelmatig aparaat ontwikkeld, 
waarbij de veranderingen zo ingrijpend waren, dater van de oorspron
kelijke opstelling, optisch gezien, vrijwel niets meer over j_s geble
ven. 

Tenslotte worden er een aantal verbeteringen voorgesteld, die 
wel experimenteel hun nut al bewezen hebben, maar waarvan de ui,twer
king overgelaten moest warden aan een opvolger. 

Hoofdstuk III 

§t. Fourieranalyse van een (elektrische) spanning 

Als door een gegeven voorschrift T aen bepaalde functies 
functies t toegevoegd worden, dan noemt men de toevoegi.ng een 
naaltransformatie. Dit wordt genoteerd als 

I- andere 
}unctio-

(1) 

(Een zo'n transformatie is die van Fourier). Hiervoor bestaat alleen 
een algemene theorie als ze lineair zijn, ofwel als ze de volgende 
eigenschep bezitten: 

(2) 

(met 1\ en ~ l.. als scal,Jire constanten) 
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) 
Als een bepaald fysisch systeem op een ingangssignaal (excitatie) /If reageert met een ui tgEngssignaal (responsie) 'l..0·) , wordt dus aen 

elke /CfJ een JL/J) toegevoegd. Gebeurt di t, zoals afgesproken bij (2), 
lineair en op een tijdsonafhankelijke wijze, dan is dus: 

Bij de elektronische spanningsversterker (zie fig. la) is de functionaal

>z,( lj 
liJfJ:; A "-M 

l".._ 
lAI 

0 

a. versterker b. frequentieresponsie c. freq. afh. 
versterking 

-fig. 1. responsio ve.n een spenningsversterker

operator lde (cornplexe) versterking A. 
Om de eigenschappen van een systeem duidelijk te rnaken wordt in 't 

bizonder zijn reactie op sinusvormige ingangssignalen onderzocht. Hierbij 
wordt het verwisselen van de functies ~""' l- enc. v:> ....., t met de gelijktij
dige tekenveranderingen tijdens het integreren of differentieren omzeild 
door het invoeren van hun complexe combinatie: 

(4) 

Deze complexe voorstelling vereenvoudigt de berekeningen sterk. ~en wil
lekeurige trilling kunnen wij zodoende voorstellen door: 

als complexe amplitude 

(zie de figuren lb en le). IIiervan kunnen wij alleen het reele deel 
wearnemen, te weten (zie (5) en (4) ) 

~wl--

(5) 

(6) 

Bij gebruik van£ als excitatie van het fysische systeem, ver-
krijgt men een responsie, die natuurli;jk eveneens van de parameter w 
afhangt, ofwel C-Cf~•...,1-J,. "l....,LtJ • Wcrken we dit uit m.b.v. (3a), 
dan vinden we: 

wat voor f-=-o overgaat in: (8 J 
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0mdat wij voor ~ echter nog iedere waarde kunnen kiezen mogen we voor 
(8) ook schrijven: 

De responsie op een trilling is dus weer een trilling. Deze heeft de
zelfde frequentie, muar een andere emplitudel~w~) I en een beginfase 
CV\.'} -'l..,~) • Uit deze invariantie van de complexe trillingen tegen
ove~ de overdracht door elk lineair tijdsonafhankelijk systeem wordt 
hun fundamentele betekenis voor het onderzoek van zulke systemen duidelijk. 

De complexe frequcntie-afho.nkelijke grootheid -'l....,l0 ) ui t ( 9), die de 
verandering van amplitude en fase van de trilling aangeeft, noemen wij 
Hl""'). Hij heet de frequentieresponsie van het systeem. Met deze functie 

van w kunnen we (9) (ofwel {7) met ~~v) herschrijven tot: 

(10) 

Als een signaal uit meerdere trillingen opgebouwd is, ofwel als: 

(11) 

dan kan men vanwege de lineeriteit elke trilling afzonderlijk bij de 
overdracht nagaan en deze aan de uitgang weer bij elkaar voegen, ofwel: 

(te bewijzen door substitutie van (11) in 3b en uitwerken rn.b.v. (2) 
en (10) ). Als men dus ieder willekeurig signaal additief uit allerlei 
trillingen zou kunnen opbouwen, .dan was het overdrachtsprobleem dus 
algemeen oplosbaar. Dit is hel~as niet op eenvoudige wijze te doen. De 
Fouriertransformatie wijst echter een weg om dit idee door een geschikte 
generalisatie in prektijk te brengen. 

De Fouriertransformatie wordt gedefinieerd door: 

t-oO 

T [f LI-)] = ~. f _,,-• ~t flt) q ~ = f(_w) 
-ob 

Hierbij behoort de volgende omkeerformule: 

(13) 

(14) 
'l. fl ) W.:-= ll'fC(.. --r:, 

De tijdfunctie )(t) verschijnt in. deze laa tste forrnule als een superpo
sitie van complexe trillingen ~~~~ , nu echter niet in som- (zie (11) ), 
maar in integraalvorm. Dienoverecnkomstig heeft iedere trilling niet een 
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r-(w)d"" 
eindige amplitude A k ( zie ( 11) ) , maar een infinitesimale w 0 

(zie (14) ). In optische zjn kan men (14) zien als de spectrale verdeling 
van .(<J) (zie fig. 2a) • 

. lr(w)I 

0 
w

1 
w1 w

1 
w 

a. spectrum van /tt) 
- figuur 2 -

b. r{w) in complexe vlak 
(l-e~ I-yd~ h~ o) 

Afgezien van de factor -~, , noemt men l= {w) de spectrale dichtheid. 
·rt"")c;{....i bepaalt de amplitude en beginfase van de deeltrilling -e~""I" 
(zie fig. 2b), l'fLw) I heet de amplitude dichtheid. 

Als e0n door de operator'Y gekarakteriseerd systeem met een fre
quentieresponsie H {...i) gestuurd wordt door een ingrmgssignaal / (I-} en C--C 
is verwisselbaar met de integraal, dan is de responsie als volgt afhan
kelijk van het ingangsspectrum ( zie (3b), (14) en (10) ): 

+-4 + o/J 

'i (f) = l /P(f /~ ' ~J Tf ,.'-J "flw) ,I w ~ .:,
0 

J.,-;wf H H flw) dw (15) 

-~ -~ 
De responsie heeft dus de spectrale di ch the id Hb) r (""} . Wij kunnen 
dit oak nag als valgt schrijven (zie (3b), (15), (14) en (13) ): 

waarmee men dan de uitbreiding van (12) vaor willekeurige excitaties 
verkregen heeft. 

Een eparaat nu, dat valgens (13) aan een bepaalde tijdsafhankelijke 
graotheid )(r) zijn Faurier-getransfarmeerde t{"-') tocvoegt noemen we een 
Fouriertrnnsformatar r. Deze geeft vol,tsens (14) dus aan uit welke Fau
riercomponentcn het beschouwde signnalfff) bestaat. Kennen we van een er 
op a.:mgeslaten systeem tevens de frequentieresponsie l-t(v.1}, dan wet en we 
volgens (lG) ook de spectrale verdeling van zijn uitgangssignaal i~J en 
omgekeerd. 

Hoewel de Fouriernnalyse toeposbaar is op alle mogelijke fysische 
grootheden zoals lichtintensiteit, chemische concentratie, luchtdruk, enz., 
zullen wij hem alleen toepossen op elektrische spanningen, omdat we m.b.v. 
omzetters van de meeste fysische grootheden een evenredige elektrische 
spunning kunnen afleiden. 

§2. De verschillende moselijkhedcn 

a. De zuiver elektronische mothode. Als we gecn omzetters willen gebruiken 
ligt een opstelling, zoals deze in fig. 3a is eeschetst, het meest voor de 
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hand. Hier wordt op de ingang van een afstembare (zeer) selectieve ver
sterker 1 (zofls b.v. het h.f. gedeelte van een radio) het te onderzoe
ken signaal f&}~~~ gezet. Selecteren we nu, zonls tegenwoordig in de 

2 k 
v,,_ 

9 l.seloctieve versterker 
2.zaagtandgenerator 

/~J I I ,.,1 3.gelijkrichter 0{e~e,~or) 

1~- 4.oscilloscoop 

1'1'"""( 

- fig. 3a zuiver elektronische Fouriertransforrnator -

betere ontvangers ook gedaan wordt de te versterken frequentie 

(1 7 )., 

m.b.v. de ruststroomgrootte door de varicops van de verschillende tril
lingskringen, dan wordt alleen die frequentie ui t /{f) versterkt, waarop 
afgestemd is. Blijft hierbij de instelbare maximale versterking /Alo 
(zie fig. 4.) constant en laten we m.b.v. een (in de osciloscoop 4 in
gebouwde) zaagta.ndgenerator 2 de ruststromen door de verschillende vari
caps en dus (bij benadering) ook de geselecteerde frequentie 1o evenredig 
met de tijd t toenemen van Y--. tot v- (zie fig. 4. ), daarna snel 
terugkeren tot y,_;_ , weer opnieuw toenemen enz., dan zal de amplitude 

\\f"..._ l van de ui tgangsspanning ui tgezej; als functie van de zaagtandspan-
ning V-1:t , het (Fourier)spectrum van flt) weergeven (zie fig. 5a. ). Hier-
bij wordt de amplitude door de gelijkrichter 3 bepaald en geschiedt de 

--· .__ .. ,~""i~l"F(w)I ... . . --- -· -- ,1.,~(t1u-i.l 

Ill\ (' ' > V • "' /I() m ',, I 1....,_ 
I i ',,'-l ii,. 

0 I / "-

I I 

I \J: I 
0 

~ 

~. ~ u-~"'w ..Rr. ~~ ~l,.J..h,,t.J..,i-g 
-fig. 4 Sturing versterker- -fig. 5 oscilloscoopbeeld-

weergave m. b. v. een oscilJ.oscoop 4 door l'"~ op zijn horizon tale en \ v ..... l 
op zijn verticale ingang te zetten (zie fig. 3a). 

Zonder diep op de thcorie in te g&an zien wij direct, dat gelijk
richter 3 in fig. Ja dezelfde f1mctie vervult als de detector in een 
(A.M.)radio ontvnnger (zie fig. 5b). De hierdoor geintroduceerde ver
vorming is gering els de hoogste moclulatiefrequentie w'..._~ klein is t. o. v. 
de minima1e dra.eg13olffrequentic w.1-:..., "=' Ht-./...,;,,.,_ ( zie fig. 4). Voor een 
hoog scheidend vermogen ( ~ ~ ~ in de figuren 5 en 4) moet de modu-

Y::. L:>-Y 
latiefrequentie op zijn rninst veel grater zijn dnn de zaagtandfrequentie 

W .'=l • Vlillen we tenslotte dat het oscilloscoopbeeld niet "springerig" 
ma&r "vloeiend" verandert bij ve.riatie van flt') , dan rnoet de ( cirkel )
frequentie wf, die hiermee overeenkomt klein zijn t.o.v. W"-. Resumerend 
kunnen we dus zegGen dat: 

(18) 

Dit houdt in, dat een nauwkeurige Fourieranalyse a1.leen verkregen kan 
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worden door voldoende lang te meten (relatief lange tijdbasis van de 
za~gtandspanning), waarbij {(f} nauwelijks mag veranderen. Bovendien 
wordt na Ceze analysetijd slechts van een frequentie ( Ye in fig. 4) de 
mate van uanwezigheid gegeven, zodat de analysetijd voor een volledig 
spectrum van b. v. N frequentios oak nog eens N maal zo lang duurt. 
Hoewel door geschikte dimensionering hierean nog veel verbeterd zou 
kunnen worden en er ongetwijfeld ook betere, zuiver elektronische, 
Fouriertransformatoren ontwikkeld zijn of nog ontworpen kunnen worden 
(we denken hierbij aan een ~arelelschakeling van N selectieve verster
kers, elk efgestemd op een eigen, aangrenzende, vaste frequentie Y0 , 

hetgeen met geintegreerde schakelingen niet zo duur hoeft te zijn, zie 
fig. 3b), hebuen zij allen een ding gemeen en dat is hun traagheid. 

'l. t------1 4 
"'--r---' 't 

1 ··--·· - -

I 

11, 2, 3, 4 zie fig. 3a 
5 intermitterend elektronisch 

· aftastsysteem. 

- fig. 3b relatief snelle elektronische Fouriertransformator -

Vandaar dat ook al vroeg naar andere methoden gezocht is, waarbij de 
omzetting van een elektrisch signo.c:.l in een andere fysiscbe grootheid 
en weer terug, een grate rol speelt. Een van deze methoden nl. die, 
welke gebruik maakt van licht als tussenschakel, zal hieronder nader 
toegelicht warden. 

b. De elektro-optische methode. Lang voordat de elektronica tot bloei 
kwam kenden we in de optiek al ruethoden om licht instantaan in al zijn 
Fouriercomponenten te ontleden. In principe komen al deze methoden, 
toegepast in vele spectraalapparaten, op hetzelfde neer (zie fig. 6). 
De lichtvoeding 2 maakt het licht van de te onderzoeken bron tot een 
evenwijdige bundel, die dae.rna in de deviator la(tralie, prisma, e.d.) 
frequcntie afhankelijk afgebogen wordt. De integrator lb, meestal een 
positieve lens- en/of spiegelsysteem brengt de afgebogen bundel weer 
sarnen in (nagenoeg) een punt van het beeldvlak 3. In dit vlak ontstaan 

1. optische Fouriertransformator 
a. deviator 
b. integrator 

2. lichtvoeding 
3. beeldvlak 

- fig. 6. principe van spectraalappar1:.ten 

zodoende tegelijkertij d een e.entr:,l buiginr.,.sbceJ den wnarvan de kleur 
(frequentie ~) plaatsafhnnkclijk is en de intonsiteit l evenredig met 
bet kwadraa t iAli. van de 1::mpli tude. Zetten we dus de wort el van de inten-
si tei t V::r(iq-1 ui t te0 en de plants X waar hij gemeten werd en bekijken 
we alleen eerste c;rde bu:igingsbeeJ den, d2.Il hebben we dus in een 1cnLlyse
tijd de gevrnagde cocplete spectrale verdelin3 verkregen (zie fig. 2a met 
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l"f(.,.,)I w VI<.._.....:i\
1 
~ w ,v y. ). De combinatie deviator-integrator in fig. 6 

vormt dus een optische Fouriertransformator. 
De analysesnelheid in een spectraalapparaat wordt, afgezien van de 

waernemingssnclheid, bepnald door de lichtsnelheid. Irnmers met deze snel
heid plant een frequentieverandering zich voort van de lichtbron naar het 
beeldvlak. Deze vrijwel instantane responsie van de optische Fourier
transformator heeft dan ook al vroeg pogingen uitgelokt om hem m.b.v. 
elektro-optische omzetters geschikt te maken voor elektrische signalen. 
De plaats ven de omzetter kan hierbij verschillend zijn, maar zijn wer
king komt altijd neer op een modulatie van het gebruikte licht. Hierin 
schuilt dan ook het essentiele verschil met een normaal spectraal appa
raat. Deze laatste onderzoekt immers in een stctische opste1ling alleen 
het licht van een onbekende bron, terwijl de elektro-optische Fourier
transformator juist bij een bekende lichtbron (b.v. een laser) een modu
latiesignaal enalyseert. De modulatie, die de opstelling bovendien dyna
misch maakt, kan nog op verschil1ende manieren verwezelijkt worden. In 
de eerste plaats kan dit frequentiemodulatie zijn in de lichtvoeding 
(zie fig. 6), verder een ruimtelijke (fase- of amplitude-)modulatie in 
de deviator la of tenslotte een modulatie van de sterkte van de integrator. 
De tweede methode werd al in 1921 voorgesteld door Brillouin (litt.10) 
en later (1932) experimenteel geverifieerd door Debije en Sears (litt.9). 
Hiertoe werd in een cuvet, gevuld met een doorzichtige vloeistof, een 
elektro-mechanische omzetter (pi~zo-elektrische kristal 3 in fig. 7) 

1. optische Fourier-transformator 
a. mecbano-optische omzetter 
(ruimtelijke modulator) 
b. integrator 

2. lichtvoeding 
3. elektro-mechanische 
omzetter (piezo-elektrisch 
kristal) 

4. versterker 
5. opto-elektrische 
omzetter (vidicon) 
6. osciLJ.oscoop 

- fig. 7. elektro-optische Fouriertransformator -

geplaatst die de aangevoerde elektrische wisselspanning transformeerde 
in een lopende drukgolf. De vl.oeistof zette op zijn beurt een drukver
andering om in een verandering in brekingsindex (mechano-optische om
zetter la in fig. 7), zodat we hiermee uiteindelijk een elektro-optische 
omzetter verkregen hebben, die m.b.v. een elektrische int;angsspanning 
lj_chtgol ven ruimtelij k ( eendimensionaal) in fase k&.r1 moduleren ( Hierbij 
nemen we aan dater geen akoestische dispersie optreedt). De analyse
snelheid bij deze methode wordt bepaald door de looptijd van de drukgolf 
door de lichtbundel, dus ook door cle voortplantingssnelheid van geluid 
in de gebruikte vlociatof (vertragingslijn). iloewel deze snelheid veel 
lae;er ligt als die van het licht is de analysesnelheid bij deze elektro
optische Fouriertransformator toch nog veel groter als die bij zijn zuiver 
elektronische collega. We hebben dearom ook d{t principe uitgekozen voor 
de ontwikkeling van een bruikbare Fouriertransformator (zie fig. 7). Om 
enerzijds de te onderzoeken spanningsbron f~) niet te zwaar te belasten 
en Rnderzijds de elektro-mechanische transducer op de juiste wijze te 
sturen is een (aanpassings)versterkcr (4 ip fig. 7) noodzakelijk. Verder 
zullen we, als we het Fourierspectrum lane;s elektrische weg tb.v. met de 
oscilloscuup 6 in fig. 7) zichtbaar willen maken ook een opto-elektri-

sche omzetter (vjdicon 5 in fig. 7) moeten Gebruiken. Om zonder veel 
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experimenteel werk tot een goed apparaat te komen zullen we eerst langs 
theoretische weg de verschillcnde dimensioneringsvoorschriften afleiden, 
waarmee dan tevens een beter inzicht verkregen kan worden over de rnoge
lijkheden en beperkingen van het gekozen principe. 

Hoofdstuk IV Theorie =::::===== 

~/,De optische afbeelding. 

a. In1eiding. Bij de bestudering van de afbeelding door optische stelsels 
zullen we gebruik maken van de geometrische optica. De hieraan ten grond
slag liggende stralen zijn de normalen op de verschillende (licht-)golf
fronten. We kunnen ze desgewenst (in gedachten) ook beschouwen als licht
bundeltjes met oneindig kleine openingshoek. Als we verder over een (as
gecentreerd) stelsel spreken, dan wordt hiermee doorgaans bedoeld een 
verzameling sferische oppervlakken waarvan de kromtemiddelpunten allemaal 
op een rechte lijn, de zgn. optische as, liggen. Elk oppervlak afzonder
Jijk kan brekend of weerkaatsend zijn. Aangezien deze laatste slechts een 
bizonder geval van het eerste is ( zie onder 3 bij b van deze paragraaf) 
zullcn we hem, tenzij uitdrukkelijk anders vermcld is, ook opnemen onder 
de brekende oppervlakken. Als er in 't algemeen over een (samengestelde) 
lens gcsproken wordt kan dit dus ook een spiegel(systeem) zijn. 

De twee belangrijkste wetten uit de geometrische optica zijn: 
1° invallende straal, gebroken straal, teruggekaatste straal en de 

normaal op het beschouwde oppervlak door het invalspunt liggen in 
een (invals-)vlak (zie fig. 8) 

2° de wet van Snellius, die zegt dat: 

(19) 

Hierin zijn n en nf de brekingsindices van resp. de invals- en brekings
ruimte, Ci(: is de hoek van inval ol>i,=-;;t•· is de hoek van terugkaatsing 
en °'~ is de hoek van breking (zie fig. 8). 

- fig. 8 iiet van Snellius-
(vlak van tekening is invalsvlak) 

Met deze gegevens is in principe hct volgen van een bepaalde straal door 
een stelsel (doorrekenen) heel eenvoudig: uit de loop van een straal zijn 
de plaets van het invalspunl; met het volgende brekende oppervlak en de 
invalshock te berekenen, de richting van de gebroken straal is dan met de 
wet van Snellius te vinden, als ook de stand ven het invalsvlak bekend is. 
IIet eerste deel van deze bewerking is, evenals het opzoeken van het snij
punt met het beeldvlak, niet anders dan een toepassing van de meetkunde. 

Wanncer een voorwerpsstre.al de as van het afbeeldine;sstclsel kruist 
(scheve strnal), zal echter het invalsvlak.bij ieder brekend oppervlnk 
een ondere stand iunemen, en bet exacte bepalen ervan kost veel tijd. 
Gaan we echter uit van zijn projectics op twee onderling loodrcchte vlak-
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ken door de as, dan kunnen we elke projectie beschouwen als een straal 
die de as snijdt. Het vlak door deze straal en de as noemen we asvlak 
en de straal een asvlokstraal. Nu kunnen we uit fig. 8 afleiden dat in 
in asgecentreerd stelsel een asvlak tevens het gemeenschappelijk invals
vlak voor J11e oppervlakken is. Loopt een straal dus eenrnaal in een be
paald asvlak, dan zal hij dit niet meer verlaten (zie fig. 8). Het ligt 
dan ook voor de hand om dit vlak te laten samenvallen met het vlak van 
tekening ( zie fig. 9b). De door_ rekening wordt hierdoor st erk vereen
voudigd en daarom ook veelvoudig toegepast. Verdere vereenvoudiging treedt 
opals we de hoeken o<, die de stralen met de as maken klein houden. Dan 
immers geldt in eerste (paraxiale) benadering: 

(20) 

Op deze wijze kunnen we m.b.v. (19) zeer snel (zie onder C van deze 
paragraaf) bij een gegeven voorwerpsvlak het bijbehorende beeldvlak 
bepalen. Helaas is de plaats van deze laatste frequentie-afhankelijk, 
omdat de brekingsindex n, vanwege de dispersie frequentie-afhankelijk 
is. Werken wij echter.met e~n lichtfrequent~e, zoals in onze opsteliing 
het geval is, dan rnogen we dus deze chromatische aberratie buiten be
schouwing laten. 

Wordt er niet meer aan de paraxiale voorwaarde (20) voldaan, zoals 
bij de meeste normale stelsels met eindige openingshoek, dan zullen we 
meer termen in de reeksontwikkeling (van b.v. de sinus uit (19) ) moe
ten meenemen om de monochromatische aberraties te bepalen. Onder g van 
deze paragraaf zal dit nader uitgewerkt worden voor de vijf aberraties 
van de derde orde. Voor de berekening van de vijfde orde aderraties zou
den we nog meer termen rnoeten meenemen in de reeksontwikkeling. Hoewel 
dit geen principi~le moeilijkheden met zich rneebrengt warden de lengtes 
van de formules zo groat, dat hiervoor verwezen moet warden naar litt.22. 
Natuurlijk zijn er steeds beeldfouten van hogere orde aanwezig (behalve 
in de aplanatische punten van een brekend oppervlak). Zolang de relatieve 
opening (evenredig met de diameter van de lens) niet groot is (zoals in 
onze optiek) en zolang voorwerpspunten beschouwd worden, die niet ver 
van de as liggen is de eerste-plus-derde orde benadering in het algemeen 
voldoende om de afbeelding te beschrijven en zeker voldoende om als 
richtsnoer bij een ontwerp te dienen. 

Door nu een lens op te bouwen uit verschillende sferische opper
vlakken met bepaalde brekingsindices, dispersiegetallen, kromtestralen 
en onderlinge afstanden kunnen we een gecorrigeerd stelsel verkrijgen, 
dat ook bij grote openingshoeken (lonsdoorsneden) zeer goed aan de pa
raxiale voorwaarde (20) blijft voldoen. Gebruiken we dus zo'n lens in 
de opstelling, dan is de paraxiale afbeelding voldoende om zijn gectrag 
te beschrijven. · 

b. Tekenafspraken. Om het denkwerk te vereenvoudigen en de formules te 
kunnen generaliseren zullen we ons, tenzij duidelijk het tegendeel blijkt, 
houden aan de volgende afspraken: 

1 ° het licht lat en we van links komen ( invr.llen) 
2 0. . d invallen e grootheden geven we aan zonder accent in tegenstelling 

,o 
., 0 

4 

tot uitvallende (gebroken of teruggekaatst) grootheden 
bij breking is 11

1-J: 11. en bij terugkaotsing is k '=--~ ( zie ( 19) ) 
punten boven de as zullen wij een positieve afstand tot de as toe
kennen en punten beneden de as een negatieve 

5 ° afstunden in de rich Ung v8n de as zullen posi tief gerekend worden 
in de richting v:v:arin het licht gaat en vanaf bepe.alde referentie-
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vlakken 
6° de kromtestraal van ~en brekend oppervlak wordt gerekend vanaf de 

top (snijpunt oppervlak met as) near zijn kromtemiddelpunt 
7° de hoek, die een asvlakstraal met de as maakt, kiezen we altijd 

scherp en stellen hem positief voor een oplopende straal 

c. Paraxiale benadering en de idenle lens. We kiezen loodrecht op de 
optische as van een geccntreerd stelsel door de punten Oen O' twee re
ferentievle.kken met onderling evenwijdige coordinaatassen X. 1 X1- ~ X,' Jt.~ 
(zie fig. 9a). De invallende straal Pl\ denken we evenals de uittre
dende straal P/ pi vervangen door hun beide orH,c.aiottctlt' proj ect~es. 

( 
'f.c )(I P, I 

I 

~ fs, , 
" / 

/ , 

~~ I 
I I Ps' I I x; , , 

0 

- fig. 9a in- en uittredende straal bij optisch stelsel -

Hierdoor kan elke scheve straal door straalprojectie opgebouwd gedacht 
worden uit twee asvlakstralen. 0mgekeerd kunne~ we uit twee asvJakstralen 
weer een scheve straal opbouwen. Vandaar, dat we in de volgende beschou
wingen ook ui t zu1.1en gaan van de loop van een bepaalae asv lakstrval 
voorgesteld in fig. 9b. De in het stelsel vallende strcal t' Ps ligt 

® 1' : s,hd -. e I 

~'-'\ ~·: 
p' 

<: .e -! _1~s ---:),"---

- fig. 9b asvlak doorrekening -

volledig vast, els we zijn snijhoog-
•te ls met het invalsrefcrentievlak 
kennen evenals zijn invalshoek £. • 
Deze gegevens van 1s noteren we een
voudiGheidshalve els (21). Evenzo 
ligt de uittredende straal volledig 
vast door (22). Aangezien in het al
gemeen zowel L' als j{ efhankelijk 
is van L en ~i kunnen we het ver
band tussen de in- en uittredende straal 
het beste weergeven in de volgende 
ma.trixnotatie: 

P_s':::: {,/L') = ( Bs'"-L - As J" )"=- ( ~.s 
vs' -Ds"L +CJ1~ -0.s 

. ~ ~ ( ;~) ~t L:: h~- £ = ~~ t4 

(23) 

(21) 

P, _ ( 11.'L' \ ~i.. L'= f~ t'=- _.t~ (22) s - d; J _,{' 
De relatie tussen de mctrixelementen wordt gegeven door de eigenschep 
van ns een eenheidsmatrix te zijn (zie IV f ld). Zijn determinant rnoet 
dus een waarde 1 bezitte~, ofwel 

\ n s I :::: e)s (~ - A:> bs = I (24) 
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Laten we het licht, onder overigens dezelfde omstandigheden, in 
omgekeerde richting door het stelsel lopen, ofwel keren we het hele stel
sel om, den vinden we uit (23) of m.b.v. fig. 9 en de tekenafspraken, 
dat de systeemmatrix, die hierbij behoort de inverse is van de oorspron
kelijke ofwel: 

en 

M _, M _ M . (VI_, _ ( I O ) ; I 
S • ~ - I 11 ~ - o I 

Ligt op de invallende straal, op een afste.nd..f van het 
rentievlak, het punt P.: ("'{} (zie fig. 9), dan vinden we 
(21) voor de gegevens van P

5 
: 

(25) 

(26) 

invanlsrefe
hieruit m.b.v. 

i'~" c-~~) = L~ t +4) ~ (-i ~ )( ;L) = Ii .p (27) 

:>I ("'l')' Voor het punt r -= 1, van de ui ttredende straal ( zie fig. 9), liggend 
op een afstand { 1 'van het ui ttreereferentievlak, vinden we op dezelfde 
wijze, nu met behulp van (22): 

(28) 

Cornbinatie van (28), (23) en (27) geeft tenslotte voor de bepaling van 
P'1.4,:t- P 

(29) 

of uitgeschreven: (30) 

met: 

(31) 

en 

( 32) 

Zoals we uit (31) zien is all66n A5p --= As =A onafhankelijk van de 
plaatskeuze der referentievlakken. IIij wordt de sterkte Vt:.n het stelsel 
genoemd en eangegeven in dioptrien ( I clpbi.::, ...__. ) • Zijn token bepaal t of 
een stelsel positief of negatief is. 1 

_ J,~s wij nu bij vaste posi !ics ( ,( 1 ) ;an P en (.i_~ 1
1 ) van P 

( z1e fig. 9) al le stralen door P ook door p gui:rn, dnn 1s P '= Pq_ 1 de 
affeeldin~ van r . H~~rto~ _ moet d1is bij :onstr..nte _,P1 q J4... f I de snijhoogte 
'1 v,m P onafhnnkell.Jk zJ Jn van de helling L -:c f ......._ E van de invallende 

s~rnal (zie fig. 9). Volgcns (30) en (32) wordt hieraen voldnan door de 
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volgende afbeeldingsvergelijking: 

D5 f :: o of w ~ I Ds - ,.£' B.s = !::. ( A-..s i ~ - C.s ) 
h' ...._ "'- (33) 

zodat voor de lang s vergroting geldt: 

°' , == cJ ,e_ r _ "''c~ _ f 'Ai 
&I£_, ;iBs-t-eA~ (33a) 

Substi tueren we ( 33) in (25), dun zien we dat omgekeerd P de afbeelding 
van P~' is. De punten die door relatie (33) op elkaar warden afgebeeld 
noemen we toegevoegde punt en P" 1 

.e_.__ ?c.... 
Voor de dwarsvergroting ~ 1 vinden we ui t (30b), ( 33), (24) en (31): 

~'=-t=Csf:.:: B:p o{w.e.l ~'=cs_Al!>:{B.s+iAsr' 04) 

waarmee we de langsvergroting vereenvoudigen tot: 
(34a) 

(Relatie (24) mocht toegepast warden omdat het product ( Msr) van een
heidsmatrices ( M', M1 en l"'I, zie (29), (28), (23) en (27) ) weer een 
eenheidsmatrix is). Invullen van (34), (33) en (31) in (29) geeft deaf
beeldingsmatrix de gedaante: 

(35) 

De matrix M:>e ui t (29) mogen we ook beschouwen als de matrix van 
een nieuw sys teem, nl dat, wae.rbij de referentievlakken door 'P en p 1 

gaan ofwel verschoven zijn over afstanden van resp. f en1 1 t. o. v. hun 
oorspronkelijke posities Oen Q 1 in systeem l"ls (zie fig. 9 en (23) ). 
M.b.v. (.31) en (32) kunnen we dus bij een bekcnd uitgangssysteem Ms, de 
matrixelementen berekenen van elk nieuw sys teem Ms f dat door wille-
keurige translaties der referentievlakkcn uit het oude ( M~) ontstaan is. 
Als uitgangssysteem van een bepaald optisch stelsel kiezen we gewoonlijk 
dat, waarbij het invalsreferentievlak door de top van het eerste berekende 
oppervlak gaat ( O = T in fig. 9) en het ui tvalsreferentievlak doo.r de 
top van het laatste ( O; =T I in fig. 9). De hierbij bchorende matrix noe
men we t'lf en zijn elementen (analoog els in (23): Aerj , 1\.1-J , Cu1 enO(i-J) 
heten de systeemgrootheden van Gauss. Alleen in de paraxiale benadering 
zijn ze constant (zie IV 6 ld) en daarbuiten afh&nke15jk van de beschouwde 
straaldoorgang. Aangezietf we in het vervolg verschillende stralen tegelijk 
willen onderzoekcn is pas nu het moment aaneebroken, dat we de paraxiale 
benedering (20) moeten eaan invocrcn. 

In fig. IO zijn twee stralen getekond 

- fig. 10 dwars- en hoekvergroting 

die achtereenvolgens het 
voorwerppunt P.-... verlaten 
onder een hoek: 

o'~E1.--l, (36) 
en het voorwerppunt v:L 
snijden onder een hoek: 

v'=t-/-r,'=f J (37) 
Werken we dit, in de parax
iale benadering (20), verder 
uH mob.v. (21), (22) en (35) 
dan vinden we voor de hoek-
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vergroting O 1 
: 

I 
I -"' f , , , / L ( I 

6 := * =- ...:_:._:• = V1.1,,h .... Lz,, _ ut.d"' .... L, ,.., i _ £1 _ ~ __ 

u fz..-£ Mc~ l-1. -A-1.cf-r....L1 ~ L._-l. 1 - '1' (Y 
I I 

waarmee de lanesvereroting ~ 1 ui t 04a) overgaat in: D( '= -f, 
Toegevoegde vlakken waarin de dwersvergroting ~~tf is no~men we 

hoofdvlakken. Hun posities t.o.v. de toppen van een bepaald optisch 
stelsel vinden we direct uit (34), metals resultaat: 

"T H -= Pf, = j {, - 13) ~ , 1 
I-I ' = f ~("~ ~' ( c _ 1 ) 

( 38) 

(38a) 

(39) 

(zie fig.11a)_. De hierbij beborende afbeeldingsmatrix, tevens systeem-
.s I t s' ' -

I :0 ~ P~ ' ?'I 
I 

~ ,, 
1' r' H 

I 

ef 1~ £' .➔. ; e , 
. Cc, 

r 
I 

- fig. lla gebruik hoofd- en brandvlakken -

matrix, is dan volgens (35): 

Zijn elementen zijn dus volgens (23): 

fl s::: A :i 131 .: Cs:. 1 

(40) 

(41) 

Om aan te geven dat v-:e met de hoofdvlakken als referentievlakken werken 
zu~_len wij de afstanden tot hen niE3t met Q en ,ff maar met s en s' aandui
den (zie fig. lla). Substitutie van (41) in (33), (34) en (38) geeft dan 
achtereenvolgens voor de paraxiale afbeeldingsvergelijking, de dwars- en 
de hoekvergroting: 1 •• 1 1 

, 
k. .... A 1-t s I 
s7=s+ ~ ~~=-r==r 

(42) 
Verplaatsen we het voorwerpsvlak tot in het oneindige, de.n is dus S= ~ 
(zie fig. 11) en volgens (42) de bijbehorende beeldafstand: 

I f I 

sex, :; 1 = ~ (43) 

Wij noemen deze afstand de (be~ld)brandpuntsafstvnd f' .·Evenzo vinden we 
uit (42) voor 5 ~~ als voorwerpsbrandpuntsafstand: 

(In (42) geeft dit: 

S~-~ f=-; 
1}.+1=, 
s' s 

(44) 

) 
(44a) 

De ligging van de brtmdpunten "f en r' t.o.v. de toppen T en T 1 vin
den we direct uit fig. 11, (39), (44) en (43), zodat: 

·Tr-=ei: .,...e1-,+ ~ =;(,-&)-~~B-/ ~,,.T'-r':;f;=e~+/;;,'rc,}t;'=c./' (45) 

Hiermec zien we dan tevens wat do constanten B-="TTr en C::. ·;:' voor
stellcn. 

Een systeem met ook erg eenvoudige eigenschappen verkrijgen W1J 
door de brandvlakken als referentievlakken te kiez~n! De afstanden tot I ( ;;: • i' L ; ,, .. ,_j 
deze vlokken zullen v;ij onderscheidelijk ',f en 'J, n1otn'!rrn. Subs:ti tutie 
van de brandpuntsafstanden (43) en (44) i~ onz1 uitgangsmatrix M~~(zie 
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(4-0) en (41) ) geeft m.b.v. (:H), (32) en (2.3) voor de nieuwe systeem
matrix: 

( 46) 

Vullen wij zijn elcmcnten in in (33), (34) en (38), dan vinden wij achter
eenvolgens m.b.v. (43) en (44) voor de (paruxiale)afbeeldingsvergelijking 
van Newton, de dwars- en de hoekvergroting: 

I f 1 I t: (47) 
j -~;: t,:: d .e.k d';; t= o' 

( Deze vergelijkingen hadden we natuurlijk ook door de subs ti tuties S= (-t-, 
en s'::.t~o I in (42) (zie fig. 11) en m.b.v. (44) kunnen afleiden). U 
Uit d a~beeldingsvergelijking van Newton kunnen we tenslotte een heel 
eenvoudige meetkundige methode efleiden voor de bepaling van voorwerps-
en beelda:fste.nden. In de figw:en 11~_ ~n __ JJ,_~_J..s __ ~_it g~t~lf_ep.j,_. -~o~l.s we zien .~ - - . . .. -- . ~ l 

V V 

J~l. ---/ 
I 1/ 0-H::-H I 

~ -1~---~-'-->; 
>: 

pc~ 
\rVI.,~ 

I ~I 

b. positieve lens 

pc-, 
lrVl-f~ 

~ 

c. negatieve lens 

- fig. 11 eenvoudige bepaling van voorwerps- en beeldafstanden -

worden hier de voorwerps- en beeldafst~den.uitgezet op twee onqeriing 
loodrechte assen. De coordinaten van M zijn de brandpuntsafst3nden 1 en 
/' • Wordt nu door M een rechte lijn P., getrokken, dan geven de snijpunten 

Ven B met de assen direct de bijbehorende voorwerps- en beeldsafstan
den ( zie ( 4 7) en ook ( 42) ) • Door draaien van .R, om i'1 kunnen dus alle 
mogelijke afbeeldingssituaties direct overzien worden. 

Voor de berekening van de systeemmatrix van 66n brekend sferisch 
oppervlak maken we gebruik van fig. 12, lie beide referentievlekken kiezen 

, we door het invalspunt 1'~,/ • '.i'oe-
,._ 1 passing van de brekingswet van 

__ ::!,of:_ _ _ _ _ _ _ :::it~-us ( 19) :n, deze 
1

s)i tuatie 

0\.' c(o r.7\ t1.1,v,.(t\"0 ·t"'f) = """"""( C'(G-t-'i ( 48) 
\:.::,I 111 ' ' ," \!:S-1 {•} 

~~ _l- wearj_n . -'Ji 
o(

0 
- iv\ ,?-w.vle,: :-; -i, ( 49) ----~--'+-'-'--~-----"----""'I--

· 1 ::H' 
-fig. 12 straaldoorgang bij sferisch oppervlak-

Noemen we nu/(.::. ~~"" ( of voor een sfcd.sche spie{'.;cl als h
1 

= -1'!: K~ == - ~;) ( 50) 
den gaat in de perexiale benadering (20) vergelijking (48) m.b.v. (49), 
(21), (22) en (50) over in: 

I 'I L k {I) 
h L::: h - \ JS z C ,C:.J (51) 
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volgens (23) de gevrengde systeemmatrix is. In (50) blijkt dus de defi
ni tie te staan van de s-!:erkte van een sferisch oppervlak ( K::: Ac ) • Ver
gelijken we verder (51) mot (40), dan mogen we concluderen dnt bij ,dn 
sferisch oppervlak beide hoofdvlakken door de top Tl') gaan (TM= H<..·J~ s<1

/ 

bij paraxiale benadering in fig. 12). 
De punt en H , H' , 7= en ·i;' ( zie fig. 11) nocmen we kardinale punt en. 

Is hun ligging t.o.v. de uiterste toppen, en T' van een bepaald stelsel 
bokend (zie fi~. 11~, dc:.n ligt de paraxiale strsaldoorg~ng en bij een 
goed gecorrigecrd stelscl dus de gehele straaldoorganG volledig vast. 
M.b.v. de kardinale punten kunnen we tevens op eenvoudic;e wijze bij een 
gegeven voorwerpspunt ·re,... het bi;jbehorende becldpunt PC:. construeren 
en omgekeerd. Dit is gedenn in fig. 13a. In fig. 13b hehben we hetzelfde 

I II I 
l~t 

I 

a. normale methode b. vereenvoudigde methode 
- fig. 13 paraxiale beeldconstructie -

beeld verkregen door eerst de hoofdpunten Hen H' van het stelsel te 
latcn samenvallen en daarnn hun oorspronkelijke afstend 1.. bij die van het 
gevonden beeld Pa' op te tellen. (paraxiale verpla~tsing). Vooral bij ~ 
prj_ncipebeschouwingen en beeldconstructies in coaxiale stelsels ( ~ = {/'j) 
zal deze methode veel gebruikt worden. De eigenschappen van het beel~ 
worden hierdoor niet aangetast, alleen het opvangscherm zal uiteindelijk 
iets verschoven moeten worden. 

d. SamensteJ.Jen van lenzen en coaxiele stelsels. De uit het f IL oppervlak 
tredende straal in een as-Gecentreerd stelsel, bestaandc uit e berekende 
sferische oppervlakken, kunnen we m.b.v. fig. 14, (23), (51), ('27) en (52) 

~ (52) 

- fig. 14 sameneestelde lens -

als volgt uitdrukken in de eigenschappen van de straal door het voor
gaantle oppervlak: 

j 

P_.. J° :: Mo~ Ps j .:: Maj M~ P3 -: /'101 M) P~/j-,J :: Mo I 11j l"lo(j-,) PH 1 -1) (5 3) 

Bet principe van de volledige inductic hierop toegepast 
volgens els verband tussen do in- en uittredende straal 
stelsel (zie ook fig. 14 en (52) ): 

j I 

I\ .:: PS~ = {'"/,; <l.. /"'{ Jl. . f\,(~·t) 

c;ecft ons ver
vnn het gehele 
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Hiermee is dus de systeemm8trix /~f (zie ook (23) ) van de samengestelde 
lens uitgedrukt als product van de elementaire oppervlak- en voorwerps
translatiematrices n0 - en Nj • Aangezien deze laatsten eenheidsma
trices zijn (zie (51) ~n (27) ) is hun product M~ dat ook (zie (24) ). 
Een tweede gegeven bij de samengestelde lens is zijn topafstand }2~ • 
Volgens fig. 14 en (52) bedraagt deze: 

. -· ~-' . .e. 

n -- TT'- 7t•l ,-(•)_ 2 / = - 2._· f · 
,K.l- - 1 IIZ- - ._ j , _ j ( 55) 

J-1 J-l. 
. -

De berekening vun de systeemconst&nten van een bepaald stelsel gaat 
het eenvoudigste met de "stup voor stap" methode. Hierbij gaan we er van 
uit dat de systeemmatrix M~; van de eerste J oppervlakken bekend is. 
Voegen we ar daarna het - ( \ t- 1 )c. oppervlak op een afstand Pj-t-, =- ~j van 
de laatste top T/1

) aan to~, dan is volgens ( 54) de nieuwe systeemmatrix: 

t1 itj-t-•) = Mo <j+,) · t'lq +•) · ,;" j C 56 ) 

Werken we dit verder uit m.b.v. (23), (51), (27) en (52), dan vinden we: 

( 
81-ti ~,J - Alt ir•I 1· ~ (. ; ---:_·l(;t',)(. _ ! .. -, 0 ) .. (. .8 ~ j. - A~ 1 ) 

- 0 · J C O I :::.c:!- I - fJ.. ( · K1't'1 Hi-t-1) "-j-t• , I ""l 
ofwel: 

Volgens 

j 

c'-{jt-,} = c-'"i -A,-i ~i; A~(j ... ,) = A~i "f' uJ .. ,cHj-r•l , Q. 
") m.d: t_,,.~ (57) 

. D~ti·tt)::. J)fj ·- O;.j$J.. · 81-cj~,) =_ BF.i +L(;t,Pf-1 11",J ~(-~~/~'-- ------· 
(51) en (23) geld~ voor 6en b~kend oppervlak: 

Af, :::. k'. ; l\ .• -:.C,_,= 1 ~11, D,:.., = C> (58) 

zodat dit in (57) gesubstitucerd voor de enkelvoudige lens, bestaande 
ui t twee brekende oppervlakkon, oplevert: __ . __ _ 

A1-1. = k, rK1.. -t-L<, l(.,_ 0~1..; Bh.:: / +k..,)1-z. ;C .. .,__=- 1-tk, bh llk Dfz.=- f. 
ii,.-el- T,l!1T/1=1:--=},'::--f,. 11-k n.,.,.1-1.1

1
-::-"1.,._ 

J (59) 

Bij toevoec;ing van eJk niouw op-pervlak moct weer ( 5 7) toegep~st ·warden 
totdat de systeemconstanten van het hele stelsel bekend zijn. 

Worden nu samengestelde (gecorriGeerde) lenzen zodanig achter el
kaar geplaa.tst dat hun hoofdessen samenvallen, dan wordt het verkregen 
stelsel coaxiaal eenocmd. De berekening van de nieuwe systeemconstanten 
gaat op precies dezelfde wijze els bij de samenstelling van lenzen. Nu 
echter is elk brekend oppervlak een complete lens geworden met eindige 
referentievlakafstand en aleemenere systeemmatrix Vis~ i.p.v. M"j (zic 
(23) en (51) ). Kiezen we eenvoudigheidshalve els refcrentievlakken de 
brandvlakkcn en noemen we de afstand van het beeldbrandvlak van het 
eerste stelsel met sterkte A, tot het voorwerpsbraqdvlak van het tweede 
stelsel met sterkte f,_ 1. het opt is ch interval t:,. =./!11 

:-. - ~i. ( zie fie;. 15), 
den zijn het voorwcrpsbrandvlak van het eerste stelsel en het beeldbrand
vlak van het tweede stelsel de nieuv:e referenbevlakken. De nieuwe sys-

I 
I 

I I 

:•fi : H 
l ! 

'···;,/ I l'l,. -:4.'.:>\, 
I >;. o,l. 

I @ : • (c,: D,. = R_,'.:_ ei. 
\"'I I I j I 

l, , + 11 i 

- fig. 15 samengesteld coaxiaalstelscl -
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teemmatrix vinden we v,eer uit (56) m.b.v. (46), (27) en fig. 15. Het 
resultaat is: 

A A Al ~OL (60) 
_ A, 

A-i
Vergelijken we dit met (35), dan zien we, dat de nieuwe referentievlak
ken ean elkae.r tocgevoer;d zijn met een dwarsvergroting f3s'i..::: -.-& :: b:. :p: 
(zie (61) en (63» en dat de sterkte van het nieuwe systeem: A~ ~ 

A = - A, Ai.-~ :: ""-' - - ,.... ""'-<-f- A = .'1..1, : _T,k QA,,. A - k-1 .!;L 
S 1. '1o T - f • -p I 1. - 7/ = - fl ( 61) 

zodat /' = - ,/~~
1 

en /:: £; (61a) 

bedr.aagt (zie (44) en fig. 15). Substitueren we de matrix elementen uit 
(60)(zie (23) ) in (39), (34), (38) en (33) dan vinden we hieruit en 
m.b.v. fig. 15 en (61) achtereenvolgens voor de ligging der resulterende 
hoofdvlakken: 

l, H =-~~~ (-k; -t ~L) .:: ltt/,'.-f~) 
de dwars- en hoekvergroting: 

(63) 

en de afbeeldingsvergelijking: , 
k -f' A: (64) 

e. Telescopische steJ.sels.Deze stelsels kenmerken zich door een optisch 
interval Ll=o • Hierdoor is volgens (61) de totale sterkte Jls"=o (dus on
eindig grote brandpuntsafstanden), liggen volgens (62) de hoofdvlakken 
in het oneindige en zijn volgens (63) de vergrotingen: 

I I ) J 1 I I I t I 

(3 .:: f1- = 7: = er .e.... J = ~1- = J; = F (65) 

onafhankelijk ven de voorwerps- of beeldafstand geworden. (De constante 
dwarsvergroting ~

1
:~f 1 is dezelfde als die der toeeevoegde brandvlakken 

door ~ en ~' in' fig. 15). Di t betekent o. a. dat bij de invnl van een 

I 

I -
" .J A 1,, _,. ~ I 1,J . Ii'~ -~:. 

- fig. 16 telescopisch stelsel -

.. 
y 

• 
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evenwijdige bundel met diameter ci onder een hoek d met de as (zie fig. 16) 
de ui't het stelsel tredende bund* weer evenwijdig is, een diameter 
d'=- ,i.cl heeft en een hoek C-

1
::: ~ ,d' met de as maakt. Het verband 

tuss 'n de voorwerps- en beeldafs ~nden J' en f 1 in deze sitm.1tie vinden 
wij direct door substitutie van (1:<'.! in (64). Het geeft m.b.v. (63),h,"ta), 

en fig. 15: 1.,< "1. '( A )·z. 1-1.' 12 , 

-;[ ::::. -;; A: = ~·fr = a/1- (66) 

f. Bepaling van systeemconstanten. Bij veel experimenten was het nodig 
om van (tamelijk) onbekende lenzen en spiegels de juiste systeemconstan
ten te weten te komen. Een heel geschikte methode voor lenzen is weer
gegeven in de figuren 17 en 18. Hij berust op de eigenschap van een twee-

I -,:., 

- fig. 17 doormeten positieve lens - - fig. 18 doorrneten negatieve lens -

lenzig coaxiaal systeem, dat het voorwerpsbrandvlak van de ene lens toe
gevoegd is aan het beeldbrandvlak van de andere bij oen dwarsvergroting: 

nt,' = l:..
1 

::::: 4t, .:::. ~, · it,; o f ""~ l /, = ~ . /-,,,' r, '1 , >i , ... , .., , 
QI I v" 

(67) 

(zie (34), (63) met f~f:o ,(61) en fig. 17). J:>laatsen we dus de onbe
kende lens z6 voor het verlichte voorwerp met lengtej,, (b.v. diafragma
opening voor lamp met condenser) dat deze hicrvan een beeld in het on
eindigc (ver weg) vormt, dan ligt ~,, in het br&ndpunt~ • NI.b.v. een be
kendc hiermee coaxiaal geplaatste lens 2 wordt het beeld weer dichterbij 
gehaald. Het is reeel en ligt nu in het brandvlak Ven de laatste lens 
(zic ook (42) ). Meten we nu de grootten ~, (met schuifmaat) en ~! (met 
micrometeroculair), dnn kunncn we dus, als 'het geheel in lucht gcpfaatst 
is ( i'\'=lt\=I ) uit (67) de gevrangde brandpuntsa:f:::,t0nd 1, berekenen. 
Meten we verder de nfstand x, van het voorwerp tot de 1ensvatting dan 
ligt ook r/, vast ( l"F, 1-/,I:: lt,l- x, ) • Keren we de onbekende lens om, dan 
kunnen we op dezelfde wij ze t=;' en H/ bepalon en zijn dus alle s:ysteem
constanten bekend geworden. 

Bij een onbekende negatieve lens ligt het voorwerpsbrandvlak achter 
de lens (zie fig. 10). liillen we toch bovengenoemde methode toe blijven 
passen, dan zullen we dus uit het re~le voorwerp ~~ m.b.v. een positicve 
lens ( o in fig. 18) een virtueel voorwerp d 1 , voor de negatieve lens 
moeten creeren. ~~ 

Bij een sferinche spiege.L i~ het oppervlak 11
1
:: - k 

(51) en (50) de sterkte ervan bedraagt: A=-\."=f:-1 
we di t in ( 42) en vereenvoudigcn we met ( 44), dnn wo:i.~dem 

, zodat volgens 
• Substitueren 

de bijbehorende 
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afbeeldingsvergelijking en vergrotingen: 
I j__.J. __ 
?-s-r (68) 

Omdat verder de spiegel uit len sferisch oppervlak bestaat vallen de 
toppen en hoofdpunten samen en Viel in het snijpunt S van de hoofdas 
met de spiegel. ( zie fig. 19). Als nu s-= "Z.. , dan is volgens ( 68) ook 

,.. /L 
, ___ --=l-'------">,1 

I 

M 

- fig. 19 brandpuntsbepaling bij holle spiegel -

I 
S. = '2.. en vallen dus voorwerps- en beeldvlak samen ( zie fig. 19a). Maken 

we S-= ~ , dan moet volgens ( 68) s ~ -,u zijn. \'Jordt er nu achter het 
1.-

voorwerp ~ een vlakke spiegel coaxiaal geplaatst (zie fig. 19b), d~n 
vormt het oneindig verre beeld van~ een nieuw voorwerp voor de holle 
spiegel, die het dan ook opnieuw afoeeldt, nu echter weer in zijn brand
punt r . Op deze manie~ wardt dus een in het brandpunt "F geplaatst 
vaorwerp oak weer op zichzelf afgebeeld. Als vlakke spiegel met voor
werp werd gebruikt een oppervlaktespiegel, die alleen rand het midden 
niet verzilverd, maar doorzichtig was (zie fig. 20). Op dit midden was 

I 

~ 
I 

- - - - --
~ 

~ ) 
;:, 

l 

~ 

l.gloeistroamtrafo 
2.gloeilampje 
J.condensor 
4.halfdoorlatende 

vlakke spicgel 
5.gedeeltelijke ver

zilverde vl. spiegel 
6.merkteken als voorwerp 

- fig. 20 meetspiegel -

een merkteken (voorwerp 6) 
gekrast, dat via een half
doorlatende spiegel 4 ver
licht werd. Door deze zelfde 
spicgel 4 kan ook het uit
eindelijke beeld waargenomen 
worden. Wordt deze meetspie
gel nu langs de optische as 
verschoven, dan zien we dus 
twee maal het beeld omge
keerd samenvallen met het 
voorwerp (geen parallax). 

De verplaatsing van de meetspiegel tussen deze twee posities is nu vol
gens fig. 19 en (68) de gezochte brandpuntsafstand 

g. I11onachromabsche aberratios. Gao.:1 we van een punt -P (b.v. uit de voor
werpsruimte) naar een andcre punt P' (b. v. in de beeldruimte), dan komen 
we in het algemeen door media met verschillende brekingsindices ~0J . 
Als nu op een klein stukje weg ,ti, de brekingsindex t{s) als constant be
schouwd mag warden, dan definieren we de verlichte weg <r. van 'P naar F' 
als: f

1 1' ~ 
v_ =}-11c5,/ J. .s -~ It 61 t( s ::: a-

l t'AI~~ t:c.lr,.,t_...,.,e (69) 
p IJ 

Deze is volgens het principe van Fermat miniman.l als we meten ,lo.ngs een 
lichtstraal. De verlichte weg wordt dan lichtweg of optische weelengteT 
genoemd. Zijn invoerinc; vereenvoudigt de bepa.ling van het f&seversch:Ll 
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tussen de lichtgol ven in twee verschillende punt en :P en Q • Liggen 
deze laatsten b.v. op dezelfde lichtstraal door het medium met brekings
index tt en is hun onderlinge afstand, gemeten langs de lichtstraal s , 
dan bedraagt hun faseverschil: 

fl(f : ~. S ::: ~o. "- ·S = l., tT rt"-~(, cn-J,..I· t = ~-rr e..... t'\. = ·} =! =~ ( 70) 

(Hierin is lo:~ het golfgetal van het licht in vacuum). Gelet op 
de definitie van de lichtweg rr in (69), geldt (70) dus ook als de 
lichtstraal verschfllende media H:k~I zou doorlopen, ofwel als de 
optische afstand v tussen twee punten bekend is, dan volgt uit (70) 
direct hun faseverschil. Als nu de punten Pen Q niet meer op dezelfde 
lichtstraal liggen dan moeten we voor v ui t ( 70) de optische weglengte 
• tussen de golffronten door P en Q nemen. In een bepaald medium (tt::~h) 
is dit volgens (69) evenredig aan de (normale) afstand S tussen de be
schouwde golffronten, hetgeen bij vlakke golven eenvoudig de projectie 
van PQ op een willekeurige straal ( b.v. door P of door Q ) uit de bundel 
is. M.b.v. de metrische meetkundeVzullen we dit alles nader uitwerken tot 

-een voor de monochromatische aberraties belangrijke uitgangsformule (78). 
In een ruimte, waarin lichtgolven zich voortplanten, denken we ons 

een stel onderling loodrechte coordinaatassen ;,,..1 x1. x en twee naburige 
punt en ( zie fig. 21): (X•f l .) .\ 

... - - .. ,,,, .,. J --

x, 

'P.:: )(z.f' ::: ~ f .tk. Q = ~•~-:. ~f-t" (A. X 

._Q~ X}f WI.el- dx. -= (tLJ , (71) 

~~ ~p ' 
1 

~ • Loopt een lichtstraal, afkomstig van het 
.. d voorwerpspunt P<-\., , door "P evenwijdig aan 

-· Q<> \ -~ de richtingsvector _,, ~'tsp 
t'; ® 

( 72) 

X I" ' l l l - I ) I met'z=:..~omdat C..O),,t-,-i~,.+c.VJ~~ - (73 
dan kunnen we zijn baan voorstellen door: 

Xsp-= ~p -t '2.W'">~ (74) 
-fig. 21 straalvariatie 

Het golffront .150 f door? staat loodrecht 
op de bijbehorende straal .?S~r zodat we m.b.v. ('74) hicrvoor kunnen no
teren: 

( 75) 

Behalve voor evenwijdige bundels geJ.dt de voorstellint; van een licht
straal door een rcchte lijn ~if (zie (74) ) en een golffront door een 
plat vlak ~3f (zie (75) ) voor niet-vlakke golven ulleen in eerste be
nadering, d.w.z. voor een infinitesimaal klein gebiedje rond hot be
schouwde punt P. Kiezen we echter b1nnen dit gebiedje het punt q (zie 
(71) ), dan zal een straal hierdoor ( en evene~ns afkomstig van het 
voorwerpspunt l'"- , vrijwel) evenw.ijd.i:3 zj_jn aan die door P. De golf
fronten door ? en Q zijn dan eveneons evenwijdie;, met een onderlinge 
&fstand (zie fig. 21, (75), (71) en (73) )·: 

V( zic 

s,. ::: Q Q " . ..:. 
= r 01...~ , ~ 'I - !Se J 

l (J) LI 

lit. 25 en ook IV § 2 van (11Gb) t/rn (122)) 

( 76) 
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Gaan we van een bepaalde lichtstraal, die loopt van P in de voor
werpsruimte naar f 1 in de beeldruimte, over op de naburige straal QQ' , 
dan is de verandering in optische weglengte ~v die hier door ontstaat 
volgens fig. 21, (69) en (76): 

h. a-= Oqc._• _ vr p' = q;~ Q' _ -;r-q _,Q .::: l1. 's~ _ "' 5'V ::: ,,,_' ( ~ ', c{x' I - " (c£2J A.!~ 77) 
In dezelfde eerste orde benadering kunnen we tevens Q en GJ. 1 , dus ook 
volgens ( 71) _clx en clx' , volledig onafhankelijk van elkaar kiezen. Daar
om kunnen we (77) ook, na partiele differentiatie, weergeven in de exacte 
uitdrukkingen: 

(2.,n. cro..J- er = h - :;:: - vt. C. • ., ~ (78) 

• I Als de lichtweg r:;- dus bekend was als functie van Ji. en ~ , dan zouden 
wij de richtingen ,~~ en ~1' van alle lichtstralen, in het bizonder die 
in de beeldruimte, door differentiatie van deze (eikonale) functie 

v(x,,X,.,xl,X,',x.,,1,l'-;) kunnen vinden. 
Omdat de exacte berekening van 0-voor een stelsel brekende opper

vlakken erg moeilijk en ingewikkeld is (zie litt. 11 en litt. 12) zullen 
vdj gebruik maken van een reeksontwikkeling van f'J' in zijn geschiktgekozen 
onafhankelijke variabelen. Hiertoe brengen we in de voorwerpsruimte een 
en in de beeldruimte twee stel onderling loodrechte coordinantassen aan, 
resp. aangeduid met geen, een of twee accenten (zie fig. 22). Alle over-

x' I 
-i 

/ , 

.... 
., ' 

I 
,x,JJ 

f'lll~ 

x; 
, , 

/ , 
I / 

fig. 22 bij de reeksontwikkeling van CJ 

eenkomstige assen kiezen we evenwijdig, terwijl we in het bizonder de X1-

nssen laten samenvallen met de as van het geccntreerde optische stelsel 
(zie fig. 22 ). Het voorwerpsvlak kiezen we in x 3= u , het beeldvlak in 

X 3,
1 =- c en de ui ttreepupil als beeldreferentievlak j n X;'=o , De onder

llnge posities van deze vlakKen, ofwel de ligging van de verschillcnde 
oorsprongen O , leten we onveranderd. De lichtweg 'if=Upp' van het 
punt r ui t het voorwerpsvlak naar het punt f 11 in de ui ttreepupil is af
hrmkelijk v2_n de carthesische coordinaten x., ,x.~ 1x,·1 

,;-./' of van b.v. de 
poolcoordinaten "z, t.f ,""i '', 4.•'1 

• Het verb and tussen beide coordinaatsystemen 
is volgens fig. 22: 

( x, ) C~f l ( " ) { ,, ) )( I I (. v?f 

tir = ~:c == 'l :'f II I . I/ 

~ ~ ( = -:lJ :: ~ IJ ~ 't ~ lf ( 79) 

l~rl=- 1. 
V~x 2 x "l 1 ~ \Xp I= 

I( V ,, 2 I 
l- I 

zodat :: I -+ l, 
R. ·- x, -t- l<;z,' (80) 

x' > 
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Tussen de 4 variabelen in v bestaat echter een relatie. Vanwege de 
assymmetrie blijft nl. bij draaiing van de X,- en X- assen rond de sy
steemas het verschil "f tussen de argumenten if en \f'' van P en p'' 
constant. Bovendien mogen bij een bepaalde •'t. en "?-tf de '/ en <f' ver
wisseld warden (spiegeling), zodat als derde onafhankelijke variabele 
(,YI of (,(f)·y gekozen kan warden. M.b.v. fig. 22, (79) en (80) vinden we 
hiervoor: 

If 'I 

XI x, + f.r.. /<l, = ( rt] 'f C,, ,t -r ~If ?l.'I. lf)l 8 I) 
'2. -\." 

Door deze vergelijking bevat \T ctus 3 onafhankelijke variabelen. Kiezen 
we hiervoor t,. 1 i''t. ..t-- l'L/= 12.. ii.'' '-I? 1f' , dan kunnen we voor v dus de 
volgende reeksontwikkeling opschrijven: 

r.- t ,. -i. ., r -i. -i. -z. 7. C i/' c· ,iL 2 /. ., / J> ) 
V =r\ 0 -t-!3

1
't-+B1. '1. 11 -t-8}1o -rC

1
'L+'--2,."t..'z- 11 +<3•'l.-lo + 'I~ + ,s-'I. 'l.,1-'-(i~<)+•·····.\.C.l7../ 

wat m.b.v. (80) en (81) overgaat in: 

V == Ao -t- 8/ ><,1-tX,.,~) + 82.(J<," \ Xi'? )+6} (x, ><,'
1
-t-X-z.l<1,

11
) ;-(, (1t-t-~1,t)~ (,_{l'/--t1'.2 }fx/~'lf.z_"}+ 

+ cl { r-,Z--r-.,./ X -,..,-,,.,"+. ~l;,ctJ t-C'1( ,,.,·,~ 1'/)\.C-(,,../-f'x/J{~ ,-1.,'' ~)<1,)/)-+Ct(J1.,~/~ "d":'}1----· { a~) 
,, ,, 

Differentieren we (83) partieel naar X1 en Xz., , dan vinden we uit 
(78) voor de richting van de beeldstraal: 

(a) 
( b) ( 88) 
(c) 

met (84a) en 

(89) 

en x/ = Xz." + ~ ( 2. B,_;r,t.'' + B>x2. T f i.1.) 
~~~~~ (90) 

JJ u 
In eerste (parexiale).benadering (x'l,~xh~f3 .~o) kunnen wij de lig

ging van het (beeld)punt r 1 =(J<,', K~) onafhankelijk malrnn van de doorgang 
p" == ( 'l<.1", xt'' ) in de ui ttrecpupil ( oak voor scheve stralen!). Volgens (89) 
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en (90) moeten we dan het scherm zodanig plaatsen, dat 

4 1= - ,/cnf," ~-~ Wu•uH e~.,, (}'.~(~') -r (·l(,.,') -= - ~ (91a) 
2.. El. Zh . )(., P"'"-'>< X.1, ~'4- Z-B1,. 

de bijbehorende dwarsvergroting is. !\,et dit resultaat kunnen we (89) en 
(90) vereenvoudigen tot: 

• I I (6 v ) f A I f )( x, =-i6 .)f..,-t-,,"t, :><,f +r.JX, IM.Qi,6')(,=-~ (91b) 
~ ,~~ ~~ 

I I (8 .... 'ti \ 'ti I +C:,;. I IM.tl- t:.x,' __ - _)'1., (91c) 
)( l. .: - z..r,.., J)<.l-, ril. J :-- ri, ,I'"'-~ l, .,, Z. &1, 

Voor de volgende beschomvingen houden we het scherm op de pleats van 
het paraxiale beeld, om te kunnen nagaan hoe de werkelijke afbeelding 
van de paraxiale verschilt. Gebruik makend van de as-symmetrie draaien 
we vervolgens, ter vereenvoudiging, de-,<., en xl,.. assen zover om de systeem
as, dat, zonder de algemeenheid te schfaden, het voorwerpspunt P op de x, -
as komt te liggen, zodat Xz.=o ,1.f=o e.....cf'=-Y (zie fig. 22) (92) 
Substitueren we dit in (91b), dan geeft uitwerken met (84b), (79), (80) 
en (81) het gevraagde: 

6,-,.,': -
2

~1, {ft CL 'l." en 'f' ,t-(3 1- 1\1<. ,1'-t-{ ..,(, '!. ''((17 "'r -tCS' >; ,) , 
1

'

1 

+ z( C>">- '' c., '\f "t"{(,'(1 ) X1 '2." c.-, y+- --• f 
. 1o ,, 3 ,,t. ( 1 ) { -) ,, 1. (93) 

.::: 0..,1<-, +'l1,t C.fl'(-tet)'i 1<., l,C(l')'\(-t"I r '2.'ll+a:, l 1<-,c.1-ir-t------

waarin: 

a - - c~ . Cl -=- - l.. c" 
' - l-B1. ' z. ~ 

'l3-=_c.,:_ a,-::-~ -e.-c.{,= _C-i. (94) 
z. i.3~ I Zi3.i. Bz_ 

Evenzo vinden we uit (91c) en (85b) voor de afwijking in de X~-richting: 

(95) 

Door (93) en (95) zijn nu de 3e. orde afwijkingen van het paraxiale 
beeldpunt P'.:('f..,' ,.Xi-')·= - &-< :x, , xl. ) ( zie ( 91a) ) , bepaald. Zij worden 
beheerst door 5 stelselcoti'st-anten Cc.t, r..e. ...... as- zie ( 94) ) , die ieder zijn 
eigen specifieke vervorming introduceert. In totaal zijn er dan ook 5 
aberraties van de derde orde. Uitgaande van (93) en (95) zullen wij ze 
hierna kort toelichten: 

I 3 I 
1. Vertekcning. Als nlleen ct,-:t=o dan is 6.1<., =et,'I<, e..../.\~:-u (95a) 

Deze aberratie is onafhankolijk von ~,, en yen veroorzaakt dus geen on
scherpte, maar alleen een verplaatsing van het beeldpunt en wel in het 
asvlak, waarin het voorwerp zich bevindt. De verplaatsing is natuurlijk 
nul, als het voorwerp zich op de as bevindt en verder evenredig met x, 3 , 

dus in deze benadering volgens (91a) ook evenredig met X,'~ • Bij deaf
beelding van b.v. een vierlrnnt doen zich de gevellen a,~ o en ct,<o voor 
als zgn. kussenvormige resp. tonvormige vertekening (zie fig. 23a). Als 
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ook nog <.< 1 :-0 dan zijn alle coefficienten C\.,_ uit (93) en (95) nul, dus 
ook de afwijking van het paraxiale beeld. De afbeelding is dan foutvrij 
(zie fig. 23a). 

2. Askring, ook wel minder juist sferische aberratie genoemd. 
Hierbij is alleen 

(96) 

Eliminatie van 1f' hierui t geeft de cirkel: 3)"1,. 
/'Jx; \. ½' ~ {a.,. ~·, (97) 

P
l 

metals middelpunt het paraxiale beeldpunt en een straal die even-
redig is met ,z•,l • Deze aberratie neemt dus sterk toe met de diameter 
van de lens ( evenredig met ·'l. ~ ) , maar is onafhankelijk van 7-1 , dus 
hetzelfde voor alle punten in het gezichtsveld. Voor het aspunt (K1:o in 
(93) en (95) ) is het zelfs de enige aberratie van de derde orde, vandaar 
de naam. 

3. ~- Nu is alleen a_; =r o , zodat: 
t. 

b, x, I=: 'l; 'l '?-x, {'2,.c.·/v-t-1) ~ 'l 3 'l,'' "', ( itCuillt) 
(98) 

en t ~ 

6/. ,/ .:: tl 3 t'' ;,<.. I ( '2. 1M.. lf ( ;,1 l( : q 3 t'' XI ~ 'Z.. 'If' (99) 

Eliminatie van 'f hieruit geeft: 
l "l , l \t. 

( 
1. \'- ( 1 • '1. ) ( I ,: 'I )l. A, I ( '-

1 (100) 
tA.

3
1" x,1 CVJ ·z.:y+'L<,,.,..itf =- ,1x,-i. 1~·'!,, >'-, -t-ut-,.::: "i" x, 

'1. 

Di t is weer een cirkel met een straal f = ct 1 'l-" X, , en een middeJ.punt, 
die t.o.v. het paraxiaJ.e beeldpunt P' verschoven is in de x/ .. richting 
(asvlak) over een afstand gelijk aan de diameter 2f van de cirkel (zie 
fig. 23b). Daarom heeft deze trechtvormige verbeelding ook een tophoek 
ven 60 ° in het paraxialc beeldpunt P'. 

4. en 5. Astir;metisme en beeldkromming (zie ook V § 2b) •. De fou
ten die door a'1 en Cl, geintroduceerd worden zullen we gelijktijdig be
handelen omdat ze beiden de term ~~x: , bevatten. Stellen we de ove
rige coefficienten in (93) en (95) weer nul, dan krijgen we: 

6 X ,' = (, "- .., -t- c. s) t '' x ,,. c en "If ..e......, 6X1.,' ::: et.-. 'l.." x / ~ 7t' (101) 

wat na eliminatie van y overgaat in 'l.. 

6.X'z. 6X 1 

(102) - I l}'!. + l t .=:- / 
Utct.,-t•t,_s-},lx, [••s-1.''.x./~, 

Di t is een ellips, waarvan het paro.xiale beeldpunt P het middelpunt 
is en de assen in de x, 

1
- en x/ _ richting lir,gen ( zie fig. 2 Jc). De ver

houding van de diameter in de X'- richting tot die in de x(-richting be-
dr&agt volgens (102): ' 

c,I.. 1 -=. :__:1_t_!_~ -=.. I -+ 1. q" 
-~ ct)- els- (103) 

,, "L 

terwijl elke diameter op zich weer evenredig is met ~ x, 
Voor de bepaling van de beeldkromming voeren we het opvangscherm 

bol vormig uit, rakend in O' aan het pe.rnxiale becldvlak ( zie fig. 22), 
dus met zijn middelpunt tr''.:(c ,c.1 ,1.~) op de syDteemas en een kromtestraal 
,i• • Op deze bol lie;t het snijpunt P-t.::. ( x, Jj '!." ..... : ) met de beeldstraal 

( zie fig. 22) zodnt hiervoor geldt: ' L ' 

(104) 
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Oplossen van geeft : 
"' "I, ( X3. = t. I - (105) 

p' 

'1. (~ , o;, ' 
I ' \ I I 

I .. __ .., -•-"' \ 

: -- - --- ' 1,, -.:. . 

a. vertekening 

x' 
o I 

,h~I 

:. '- ,:Jr 
I 

---+--,------:~X1. 
o' 

,, 
-p' 

S 5CLgi-~~ao.l bald lf,.1-jt. 
ll1 m~r.:.c.,l,ot1~~c.l b.z,JJl~k~jtl. 

b. coma c. nstigmatisme en beeldkromming 

- fig. 23 enkele elementaire beeldfouten -

(De eerste benadering hierin wordt bewezen met de reeksontwikkeling 
van een wortol, terwijl de tweede direct uit fig. 22 volgt vanwege de 
kleine hoek f; ; j~ en de gerinee afstand tussen de bol en het ·raak
vlo.k door o' ). M.b.v.(91t},{cj1qen (91a) kunnen vie (105) nog verder door 
benaderingen vereenvoudigen en wel tot: 

2 ,-,,t x..,,~ ~ { x./if"'~ -t- 6Jr.,' f + ( r-Lr""":>- + 6xi.' )\~ (- ~;/, + 6x i') ~ tix /\~ { ~: ;~f ( 106) 

Substitutie van de nieuwe niet-constante schermafstand c;,/= o:v'+11-:l (zie 
fig. 22) in (89) geeft na uitwcrken m.b.v. (91b), (106), (79) en (92) 
voor de nieuwe paraxiale afwijking: 

u x, ::: ,~, - tfwi"4t x, + ---- l !h 'f, -t , )( ,+><~, ~ 6><, -+ U..(1'2 'f( I Crl) 1f +'-1 .x, t- ... A · JI. v I X ::: /j / 'l</ { i) 
11 8 ) I 1t t 3 

h 1 Cnf
1
" ;;;, r 

met l. 

q ( ~ _B_-~~ ~ 
., "' -''i.'"" BL 

Evenzo vinden we ui t ( 90) en ( 91c): LlX :-= 6x/ -+ f<( "l.
11 ,x,1- u..;.. 1f' ( 109) 

De corrigerende fovloed van het bol vormiGe scherm vinden we nu u.oor ( 101) 
in te vullcn in (107) en (108). lie krijgen db.11 voor de uiteindelijke 
fouten: 

(110) 
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(Hierbij gaan we niet verder in op de door q~ ingevoerde extra verteke
ning (zie ook (95a)). t.,u._.ls we nu zien kunnen we in de 3 e orde benade
ring blijvend ~X/= o maken door te kiezen Cl.,-=- - ( '2.'\.'f -t 4 )"" ) • Ui twerken 
m.b.v. (108) geeft dan dat voor 

J_ = - 't "". I Bl. (2.. "- + ({ -) 
~ n -i. 'r ~ 
~ Vj 

Evenzo vinden we dat voor C{,6.,.. - t?
5 

ofwel volgens ( 108): 
t.. "'I .J 

t ~.({_. v-oo ( ~:::; - B i. .., 

) 3 
Uit (111) en (103) volgt verder dat de verhouding 

(112) 

(113). 

De stralen '2i en i..._ ven de sagi ttale en meridionale beeldbollen ver
houden zich dus als de lcngten der midaellijnen van de ellips in het 
paraxiale beeldvlak. Van een bepaald voorwerpspunt PK zal op de meri
dionale beeldbol dus een beeldlijntje gevormd worden, dat de as lood
recht kruist en op de sagittale beelabol een beeldlijntje, dat de as 

_ loodrecht snijdt en dus in het asvlek van P.-..., ligt ( zie fig. 2.3c). De 
breedte van de lijntjes wordt door de buiging bepaald l zie volgende § ), 
terwj_jl de lengte van beiden gevonden wordt uit (111) en (112). ie blij
ken even lang te zijn en wel: 

Q~ = e/ :::- 2C\.'t d.></" ~~ Q.:_ =iJx:-1. ... ...,. ·, Q/ =1.-/bx,;l .... 'i< 4-CL:Z·"l.:._.,.. (114) 

Besteat het voorwerp dus b.v. uit een "wiel met spaken" loodrecht en 
gecentreerd op de as, dan wordt de "velg" "scherp" afgebeeld op de meri
dionale beeldbol en de "spaken'' op de sagittale- (dit, omdat de ver
schilJ.ende bee:ldlijntjes in elkaars verlengde vallen). Uit (111), (112) 
en ( 114) zien we dat voor a.,,= o het astigmatisrne van de derde orde op
geheven wordt, terwijl dan de sagittale en meridionale becldbollen sa-
menvallen tot een enkelvoudige (sagittale) beeld.bol ( cts-:t v ). Als 
all6cn u . .., :,:o dan volgt eveneens uit (111) en (112) dat elle sagittale 
beeldlijnt j es in het p[traxiale beeldvlak kornen te liggen ( Jc 5 = oD ) • De 
gemiddelde beeldkromming bij astigmatisme is volgens (111) en (112): 

.J_ ==..!..{ . .l. *J_\:_'f"-
1 B1..(ct.,-t-4s) (115) 

1t8 
2 . ~ -. ~ !> l e ~ z. 

( voor verdere ?erekcni~g van <.>..'1 en C{.5"' wor:dt ve~~ezen naar V ~ ~b) 
6. Bu..3~"'-j (Af~et(£{,~j ..... t,..v, o<on,,~ b~~j'"'J.sbeal,l,·2.ie l11e1·u.,..J.<P) 

§ 2. De optische Fouriertrvnsformator 

In fig. 24 is het principe van een optischc Fouriertransformator 
geschetst. Centraal staRt hicrin een lens als integrator. De ingang 

wordt gevormd door het voorwerps\Tlak V metals ingangsfunctie een vlakte 
lichtverdcling ( T' ( x 1, h) vol gens ( 128) ) • I:Iet ui tgangssignaal is weer 
een lichtverdeling ( r ( w, ,w1_) vole;ens ( 132b), nu echter in het brand
vlak V' • ( De vlakken V en VI zj_jn ni6t toegevocgd). 

Voor de volgcnde beschouwingenVis het belanerijk om tc weten, dat 
licht csn elcktromoc;nctiBche straling is ( zie fig. 25a), wa::,.rvan de voort
plantin.r:,srichting .l2.- s01J1c1wal t met de t;eometrischc lichtstr-2.al ( 1 of 2 ) • 
Loodrecht hierop, dus :fn een golffront (b.v." door P, en t\ in fig. 25a), 
lic;gen de onderling loodrechte elektrische- en rnagnctische vcldster-1:h;componcnte 
£ en .!i. Voor de vt:rschillendc punton in het golffront bebben deze com

ponenton op eJ.k mom0nt dezelfde richtinc, o~dat het iolfiront van hct
zelfdo lichtende puntPafkomstig is. Alleen els dcze richtincen gedurende 
een willekouriB lange tijd constant blijven spreken we van linenir gepo-

v' (zie ook lit. 13 en 14) 
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v' 

- fig. 24 de optische Fouriertransformator -

lariseerd licht. Liggen vercler de punt en P, en Pl.- op een bepaald vlak 
golffront, of bij een willekeurig golf1·ront zo dicht bij elkaar dat dat 

1 en 2 zijn twee lichtstralen 
3 is het golffront door P, ~" Pi. 
- fig. 25 licht als e.m.golf -

deel ervan als vlak beschouwd mag worden 
(zie fig. 25a), dan zijn de grootten van 
de overeenkomstige veldsterktevectoren 
gelijk ( i £,/ ;:;.\Ezl=Een !tl,l=lti1.-/= H ). Ten 
slotte zullen we, zoals in de optiek ge
bruikelijk is, alleen de elektrische veld
sterktecomponent g vnn het licht beschou
wen. Immers alleen hiervoor zijn ons oog, 
de fotografische plaat en de meeste andere 
optische registratiemiddelen gevoelig. 
Het geeft bovendicn, waur nodig, bij een 
bekende voortplantinc;ssnelheid :! , de vol
leclige informatie over de bijbehorende t!. 

Om e€n bepaalde lichtverdeline in het 
voorwerpsvlak (X, X 2. in fig. 24) te cree

ren, plRatsen we hier tegen aan ecn door?.ichtige planpo.rallele plaat (zo
als b.v. een dia of een cuvet) en belichtcm deze met een evenwijdig ac-m 

x' I 

de systeemas ( O c' in fig. 24) invallende bvndel. Aangezien dan de golf
fronten evenwijdig zijn aan het voorwerpsvlak, dus ook aan de beid.e wanden 
van de ple.at (het cuvet), is de veldsterkte E op elk moment over het ge
hele invalsvlak ( door O~ in fi~. 24) gelijk in grootte (§:I~ f en rich ting 
(zie ook fig. 25a ). Omd~t we in het vervolg alleen gcinteresseerd zijn 
in zijn grootte, kunnen we hj_orvoor schrijven: 

, E .·cwet .. fio) 
E::: f~ C V) l c,J C ~ -t:- tr p C ) :: ~ Q=- I] w,.t{- f: = € ..e (127) 

Het invoeren van complexe trillingsfuncties (zie ook III§ 1), zoo.ls deze 
laatste E' , geeft een sterke vereenvoudiging van de verschillende be
rekenin~en. (Om ze nlot te verwnrren met hun re~ele delen ( E in (127) 
zullen we ze aanduiden mot accenten (zie (127) ). 

De invloed van de cloorstrn2.lde pl[np&rr:llele plaat op de lichtver
deling in het voorwerpsvle..k V kunnen we het beste in rekening · brengen 
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door zijn bijbehorende transparantiefunctie: . ( j 
I J l~ ~,,l'z. (128) 

T {?(1 ,,x") = t (x1 /, 2.) <. 

Toegepast op de invallende bundel (127), wordt hiermee de plaatselijke 
veldsterkte- (of licht-) verdeling in punt¥ van het voorwerpsvlak V 
(begin van de uittredende bundel, zie fig. 24); 

_,( t)-1[ )'£'If). Pt ,:~(",~i} l{w,ef+~~) E. ~·(w~~+4'ir) (129) 
tf X11XL, - . .X,,JL' l! = 7\?<,,}(i,)~ . E,,e.e = f(,t. 

met !v 
' E pe: ~I ,;(z.). E,e ~ tf ip = lffo+ a(",, Xi,} (130) 

M.b.v. j('X
11

Xi.) kunnenwe dus de amplitude E,.{van het invallende licht 
modulereri tot Ep,e , terwijl ~ ( x, 1 J< z.) .· de fase 'flo modulee-rt tot (f),e. p 
Vandaar ook de naam ruimtelijke modulator voor de planparallele plaat 
(of cuvet, vergelijk de figuren 24 en 7). Overeenkomstig hun invloed 
zullen we ./ ( X, , )(.J en ~ ( x, ,~1.) achtereenvolgens de amplitude- en 
fasefunctie van de modulator noemen. 

Nu alle punten P van het voorwerpsvlck voorzien zijn van licht 
kunnen wij hen volgens het beginsel van Huijgens opvatten als nieuwe 
lichtbronnen, die hun stralen in alle mogelijke (positieve) richtingen 
uitzenden (buigingsprincipe). Door een positieve lens worden zij daarna 
weer verzameld om er reele (buigings-)beelden mee te kunnen vormen. 
In een optische Fouriertransformator is hierbij, om redenen die straks 
(zie (125) ) duidelijk zullen worden, het opvangscherm geplaatst in het 
brandvlak (zie fig. 24), zodat elk punt uit dit vlak (b.v.""fu in fig. 24) 
correspondeert met ecn evenwijdig aan de bijbehorende (voorwerps-) bij-as 
( Pi> H in fig. 24) invallende lichtbundel. (Deze laatste kunnen we nl. op
gebouwd denken uit alle door het voorwerpsvlek uitgczonden stralen die 
evenwijdig zijn aan aie bij-as en dus oak in het bijbrandpunt .. f.,. geconver
geerd warden). Aangezien bij afbeelding de optische afstand 'T tussen 
voorwerp- en beeldpunt onafhankelijk is van de gevolgde lichtweg, is dus 
ook de optische a.fstand tussen een willekeurie; punt van een vlnk lood
recht op de bij-as (die dus tevcns cvenwijdig is aan de invallende vlakke 
golffronten) en het bijbehorende brandpunt constant. Als referentievlak 
kiezen we een vlak V~ door het voorwerpshoofdpunt ~I en loodrecht op de bij-
as Pcti (zie fig. 24). 

Hoe kwmen we nu de coordinaten X10 en X?.u van het snijpunt P._, van 
de bij-as met het voorwerpsvlak V ( zia fig. 24) ui tdrukken in de coor
dinaten x,~ en X.L'v van bet bijbehorende brandpunt T., (zie fig. 24)? Voor 
het beantwoorden van deze vraag leccen we in fig. 24 bet vlak van tekening 
door de systeem- en de bij-as, we.armee het asvlak uit fig. 25b wordt ver
kregen. Maalct de voorwerpsbij-as ecn hoek ~ met de hoofde.s, dan is in het 
algemeen de hoek~ 1

, die de beeldbij-as met de hoofdes maakt een andere. 
Het verband tussen beide hoeken vinden we door de hoofd- en bij-as te 
beschouwen als tv,ee strHlen door de toegevoegde hoofdpunten H en f-t 1 • 

Omdat beide hoofdvlakken op elkaar afgebeeld worden met een dwarsvergroting 
pi_=-+ 1 ( vergelijk ( 40) met (35) ) , wordt de hoekvergroting in de 

hoofclpunten volgens (42) en fjg. 25b: 

Uit fig. 25b zien we verder dat: 

terwijl uit fig. 24 volgt dat 
I 

~ c,-,~:: ~ =-'1<,.., 
'2.. "l.., I 

(116) 

(116e.) 

(11Gb) 
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Noteren wij eenvoudigheidshalve de coordinaten 
het punt ?c, in de vectorvorm 

(116c) 

evenals die van ,: in de vorm 
(1J.6d) 

dan vinden we uit (11Gb) nn uitwerken met (116a), (116), (44), (116c) 
en (l.L6d) als gevraagde verband tussen ~"' -e.-..15., 1 

(117) X : - A, 1<30 X I - Xlo X I 

( ~ colt l1t1tl) _c, ~ ·_o - T I) 

Omdat we straks de optische afstand ~ tussen een punt P van het 

re.. 

0 

- fig. 25b asvlak van Po 

digheidshalve de straal, 
en fig. 25b geldt dat: 

q_ = '''°j., t + k 
1 5/ 

'f<l 

enro 

· voorwerpsvlak V tot het bijbe
horende bi;jbrandpunt ro nodig 
zullen hebben voor het berekenen 
van het faseverschil tussen die 
punten (zie (70) ), gaan we deze 
nu in twee stappen bepalen, nl. 
eerst van t'c naar v~ en dan van 
V0 naarf> (zie fig. 24). 

De optische afstand 0-.L.. van 
het referentievlak V c tot zijn 
bijbrandpunt "fo is, zoals reeds 
eerder is uitgelegd, onafhankelijk 
van de lichtweg. Voor zijn bere
kening kiezen we dan ook eenvou

die samenvalt met de bij-as, zodat volgens (69) 

(118) 

De grootheid ~J,, hierin is de fictieve brekingsindex van de ruimte tus
sen de hoofdvlakken. Voor een bepaalde lens is bij constant. Hoewel het 
nict zo moeilijk is om hem te berekenen zullen we dit niet doen omdat 
hij, vermenigvuldigd met de eveneens onbekende hoofdvlakafstand ~, slechts 
een ondergeschikte rol speelt, nl. die van een beginfase (zie (123) en (70). 

Vanwege de evenwijdigheid van alle invallende stralen aan de voor
werpsbij-as Pc H bedraagt de optische afstand tussen een punt P ui t bet 
voorwerpsvlak V en V,;; eenvoudig r\. (brekingsindex, zie ( 69) ) maal de 
geometrische afst~d _ sr tuss~m P . en Ve., ( zi~ fig. 24). Deze lae.tst~ bepalen 
we weer, ter vermJ.J ding van J_ngevnk,:elne fJ.guren en lanee berekeningen, 
rn.b.v. de metrische meetkunde, waarin punten, lijnen, vlakken, bollen, enz. 
voorgesteld kunnen worden door ecn (verzameling van) eindpunten van vec
toren ))_ 'ii. Zo konden we het punt P0 voorstellen door 15.v ( zie (116c) en 
fig. 24). Geven we de li~ging van H weer door .5. L , dan lo opt de bij-as I~ t-f 
evenwijdig aan de vector ..01..- ~ o (vectorieel optellen%), welke ricbtings
vector van de bij-2.s genoemd wordt:. Hiermee kunnen we de bij-as vo.st
leggen door de eindpunten van de vectoren 

(119) 

en a als een wille~eurige scalaire constonte, die de positie op de bij-as 
aangeeft. Het vlak \/0 gaat door 1--/ en s taat loodrecht op P ... H • De richtings
vector 2S - l<~ vc:n een willekeurige lijn in Ve.. door ,-.j staat don ook lood
recht op de richtingsvector .~£,.- ~"' van de bij-aa. Nu vinden we m. b. v. de 
cosinusregel voor de hoek tussen beide vectoren (zie ook (81) ): 

V (zie lit. 25) C 
,{} (~-tt_,c_.'1.,-~~) c.-. 7.:: (119a) 

I ~ - !:.l._ 1. I ~ t- ~.: i 
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zodat voor onderling loodrecht zijn van beide vectoren ( tp.::: '~ of <f =}{!- ) 
moet gelden dat C..c·Hf::o ofwel: 

(15 -~1., ~A.-~.,).: o (120) 

Uitschrijven van dit laatste inwendige product geeft tenslotte de gezochte 
vergelijking van het vlak Ve • Omdat de straal vanuit een willekeurig punt 
P van het voorwerpsvlak Ve evenwijdig loopt aan de bij-as Pc H (zie fig. 
24), heeft deze "lijn" (baan van het foton) ook dezelfde richtingsvector 
ic_-~ 0 als P.;,H • Daarom kunnen we ook, analoog aan (119), de plaats 

van de lichtende punten uit de straal weergeven door de uiteinden van de 
volgende vectoren (zie ook fig. 24): ) 

!S 5 = :t f -t J, ( If ,i__,;,) ~? f = IS p= ( :: ( 120a) 

Hierin is de scalaire grootheid t vrner bepalend voor de posi tie van een 
zeker punt van de beschouwde lichtstraal. Zo geeft in het bizonderij/, 
gesubsti tueerd in ( 120a), de pleats aan van het snijpunt (x van de straal 
met het referentievlak V~ (zie fig. 24), ofwel: 

~i- =- ~ p -t )~ (~ t__- ~ ~) 
Omdat Q tevens in V0 ligt geldt volgcns (120) ook: 

ofwel, uitgewerkt m.b.v. 
{~ i: - ~ l) c. 1.- 25 , ) = o 

( 120b) : 

l~f'-+ t-'v( tt-2:: o )- ~£., 15P. -~.;J ==<~r-~L, tt -25°) +J'Jt fot-~o ,~t_-~6);: 0 

Voor de Constante .Q-.v vinden we dus: l _ (3t.-l.e,,12,. _ ~.,) 
•t,- j~l_-~.,,~ 

zodat we hiermee, uit (120b) voor de gevraagde afstand Sp tussen 

kunnen berekenon: (~t..-1.p,f:-l.-~,) 
~. f = p Q ::: I ~'1, - ~ , / = J\, / ~ l - 25 u I .:: t ~ J.. _ ~., I 

Nu bedraagt volgens fig. 24 de afstand van Pc: tot H 

I J5 1-- _?5 c I"" So 

(120b) 

(120c) 

(120d) 

(120e) 

Pen Q 

(121) 

(121a) 

Omdat we verder het inwendige vectorproduct uit (121) met de reeds eerder 
in (119), (120a) en (116c) gegeven plaatsvectoren -DR,_ , ~f en 2S.,; kunnen 

~!!:~kenen,( ~a::, de 
0
a~:,:a)nd Sf ui t (121) :ver inrde meer gebruikel\ijke 

I _ X,X11)T)(1,~Zu t-X3. _ X50 A (x I I ) 
Sp= S: 0 -'f"L, 0-~1..0 - • So - -y; X3~---;;: ,.X,t-X,0)(.1. (122) 

X~a_C X·Jc-0 

De lantste uitdrukking is door toepassing vnn (117) met (116c) en (116d) 
verkregen en gecft samen met (69), fig. 24 en (118) voor de totale optischc 
afstund °t, van een willekeurig punt p uit het voorwerpsvlak V tot hot bij
behorende brandpunt t,: 

" · r I ) 1-\x 1.. d I I (123) Op;: h Sr -t ~ == ~ - A (x,.i x, -tXzo t<1. i1<.(,~ ~ = __ l_C -+ "'i." +i... So 
Se, 

~n de paraxiale bcnadering (goede lens) is 
1 }I / I (123a) s - 1<~., ,v)( e,...__ 50.:::-f---;-; ~ f 

o - ·c,;;-;: ~ :,o C ,·1.:..;. 

(zic fig. 25b), zodat we dan 'ir"' als constante rnogen beschouwen). 
Hoe be1nvloedt nu de lichtverdoling in bet voorwerpsvlak V via de 

positicve lens (bij V0 ) do lichtvddeling in bet brandvlulc V' van de laat
ste ( zie fig. 24). Om de:-~c vraeg te Jmnnen bc~mtwoorcl.en {?:E1an we eerst nlle 
stralen ui t V ordenen in evenvdjdige bundels, die elk voor zi@- nog alle 



V 

-34-

mogelijke richtingen kunnen hebben, corresponderend met alle mogelijke 
(bijbrand-)punten in het brandvlak V'. Door deze ordening kunnen we 
op eenvoudige wijze uit een gegeven licht- (of veldsterkte- Er, zie 
(129) ) verdeling in het voorwerpsvlak V de intensiteit (evenredig aan 
het kwadraaf::" van de veldsterkte amplitude ofwel I"" /E~/z..in elk punt 
van het brandvlak V' berekenen, waarmee den de vraag beantwoord is. 
Wij zullen dit nader uitwerken voor de evenwijdig aan de bij-as P0 tt in 
de lens vallende bundel, afkomstig van het hele voorwerpsvlak V. 
Omdat de veldsterkte- (of licht-)verdeling E1; (zie (129) ) over het 
voorwerpsvlak voor een goad functioneren van de optische Fouriertrans
formator niet constant isV)zullen we de brede invallende bundel in ge
dachten opsplitsen in een groot aantal zeer smalle bundeltjes. Kennen 
we dan de bijdrage van elk elementair bundeltje tot de veldsterkte in 
een bepaald bijbrandpunt, dan vinden we de totale veldsterkte door op
tellen (integreren) van al deze elementaire bijdragen. Als elementair 
lichtbundel t j e kiezen we die verzameling stralen die evenwij dig aan P0 f--/ 
het oppervlakte-elementje ~~~k~ rondom P verlaten en dus als centrale 
straal t'QQ. 1 F.: hebben ( zie fig. 24). Over di t oppervlakte-elementje 
mogen we de grootte van de elektrische veldsterkte Ej, ( X,,x.,l-) als 
constant beschouwen (zie ook fig. 25a) evenals de optische afstand v;., 
van de verschillende punten binnen dit elementje tot het bijbrandpunt 
"f0 • De amplitude van de bijdrage ol E ~ .. van het elementaire licht

bu.ndel tj e tot de veldsterkte E~" in het punt·,=<> is evenredig aan de 
doorsnede ,t",d><1- van het invallende bundeltje, terwijl zijn fase een
voudig die van de tri~ling £ f in P is, verminderd met de door de op-
tische afstand vf geintroduceerde faseverschui ving 6 t.fr== £c., 'v"f' ( zie 
( 70)), ofwel: · 1 ~V 

I I - '- I(~ r 
ol E .,,,_ - E ol1<, "-1<1. . ..e. (124) rll - ---r So 

waarin J~ een constante is met de dimensie van een oppervlak (Wat dit 
voor oppervlak is wordt pas na (132b) uitgezocht). De totale veldsterkte 

Ff.. in "Fi; vinden we door integratie van J E;., over het gehele voorNerps
vlak V , ofwel: 

ff 
1 -i~o'J"j(,. x,) 

E;_,-=f Ep(x,,~z.Jj..e ,, otx,ci>Ci, 
o V 

(125) 

( loals we hierui t kun,1en zien werkt de lens dus als integrator van de 
plaatselijke veldsterkten in het voorwerpsvlak, vandaur zijn naam, zie 
de figuren 24 en 7). Uitwerken van (125) m.b.v. (129) en (123) geeft 
tenslotte: 

(lJla) 

met 
(132a) 

en 
(133a) 

w 1 en wL- door: 
(133) 

dan 

(1J2b) 

(zie (13.Tb) ) 
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I 

We zullen nu n~aan wat de verschillende grootheden zoals So I E /r J 
en t ( X, 0

1
, )Cl~ )= r ( w, , w.!.) in de afgeleide formules ( 125), ( 131a), 

(133a) en (132b) voorstellen. Hiertoe nemen we even aan dat de modulator 
volledig transparant, ofwcl afwezig is. Dan 1s T 1 

= I ( zie ( 129) ) bin-
nen de vo orwerpsopeninG, die lo opt van - z. ~ ><, f T { en van - {-~)(2- ~+ {· 

en T'.:::- o daar bui ten ( zie fig. 24). Onder deze omstandigheden kunnen 
we de integraal (133a) (of (132b) ) uitrekenen, metals resultaat: 

(133b) 

wa.arin . . p j I 
5 n n . " _ _ -..:. w _ _ .4 k 1<, 

-,t.,{r JIG- z. ,- • \I u- - i. 
(133c) 

Vooruitlopend op hetgeen in de volgende paragraaf nader bekeken wordt 
kunnen we nu al zeggen dat (133b) het nulde orde buigingsbeeld 
de afbeelding van een oneindie ver verwijderd lichtpunt (al of 
reeel) door de voorwcrpsopening en door de lens (zie fig. 29). 
tieve a.fmetingen van dit beeld zijn volgens (155): 

A ~ = Ao C"i. £:d1- = -~ n - ,e-.1-1 

Birmen dit beeld gaat, vanwege ~ ~ ( ~e) .f I ofwel {~f )-x ( 
over in: I 1 

is, ofwel 
niet 
De effec-

(133d) 

, (133b) 

"f ,._, s.,. = ti ::;- r.lO 
I ~ So f

0 
(133e) 

Laten we de afmetinGGn J. en ,& van de voorwerpsopening afnemen, dan 
neemt volgens (133e) "f;~ evenecns af, terwijl de afmetingen van het- beeld 
volgens (133d) juist toenemen en wel omgekeerd evenredig daar mee. Voor: 

(-z,,r ('t'f) ~"'-(70)) 
zijn de(effectieve) afmctingcn van voorwerpsopening en beeld gelijk ge
worden. In deze situatie lijkt het alsof de evenwijdig aan de systeemas 
door de voorwerpsopening invallende lichtbundel ongehinderd het brand
vlak kan bereiken. Dit houdt in dater onderweg geen arnplitude-afnrune 
van het licht optreedt. Wel ondergoat hij zijn vaste faseverschuiving 

A t{p=- ~" "c (met Vt;= tt )( 30 -t£1..C. t+"- 1 t' , zie (70), (123), (123a) 
en fig. 24 voor r~~ 0 1 ). De lenswerkiAg wordt dan door de buiging 
volledig opc;eheven, terVJijl de voorwerpsopening alleen een schaduwwerking 
aan de rondcn van het beeld eeeft. Uit (12?), (132a), (131a) en (133e) 
moc;en we dan concluderen, dat -fw-;; 5.,.., c::,I geworden is, waarmee dan de 
constante: s. 

So ~f, .. ~ Q,r~.,-:: ·0f:: I' 'A'= f-"" I (133g) . 

(zic (13Jf) ) vast 1igt. Bovcndien is gebleken dat E1{f/ uit (131a), af
gezien van een kleine fasevcrschuiving, de veldsterkte in het brandvlak 
bij rechtstrcekse belichting is, dus zonder modulator en intc~rator, of
wel zondcr Fouriertransformator (zie 1 in fig. 7). De invloed van de 
lantsto moet dut:1 volledig opr;csloten lic;0en :in de term t ( x, 1

0 , x/
0 

)= 
T (w,/_.v1-) (zie (131a) en (lJ?b) ). Ve:rgelijkcn wij dan oak zijn ge
daante, uiteesclrreven in (1J2b), met de definitic (13) van cen Fourier
transformatie, den zien we, dot hij ind&rdaad de :E'ouricrgetrnnsformeerde 
is en wel van de trr,nsparatiofunctie 1 ; ( x, JX1- ) h1 twee dirnensics. De 
plaats ·1-

0 
= ( x, 0 1 

11</v ) ( zie fie;. 24) is dus bep&lcnd voor de geonal.yseerde 
frequcritie (zie (13:3) ), tervd.jl de tijdparmnf;tcr uit (13) nu vertct;en-
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woordigd wordt door de positic van P;( x,,~L) in de voorwerpsopening 
(zie fig. 24). Deze laatste zullen we, zeals loter blijkt (zie (155) ), 
voldoende groot rnoE.;ten nemcn •. ~lJ een dan is de door buiging veroorzaakte 
fout in de p]aatsbepaling op het beeldvlak te verwa0rlozen. Omdat echter 
de gehele werking van de optische Fouriertrnnsformator gebaseerd is op 
lichtbuiging in de voorwerpsopening, kunnen we ook zeggen, dat de lengte 
van de opening tevens de lengte is van de beschouwde "golftrein". (Dit 
is bij 16pende trensparatiegolven (zie volgende paragraaf) geen echte 
golftrein, omdat hij zich dan niet voortplant met de snelheid van de golf, 
maar juist stilstaat). Imme rs alleen dat deel van ·,' ( b. v. 1'(1} in fig. 26), 
dat binnen de opening ligt (of passeert), ligt tevens binnen ons "vizier". 
De rest lijkt afwezig (T1:0) en geeft dus ook geen bijdrage bij inte
gratie over het hele c,,o voorwerpsvlak ( zie ( 13) en ( 1J2b) ) • De lengte Q 
van de "golftrein" blijkt dan oak bepalend te zijn voor de effectieve 
lijnbreedte ~()- (zie (155). ) van de geanalyseerde frequentie W~ (zie 
(157) ), terwijl he~~aii"t~:f•goJ.ven Nr;- erin (of tijdsduur c-1~, zie (149)) 
bepalend is voor het analysebereik N ( zie (157t) en ( 176 )). 

Bekijken we (131a) nog eens nader, dan zien we dat de veldsterkte
verdeling E; in het brandvlak in feite bestaat uit een draaggolf (ach-
tergrondtrilling) Ej(tJ , die door "f ( X 1 ,/ ,l'--i ~ ) plaatselijk in ampli-
tude gemoduleerd wordt. Omdat het rnenselijk oog de lichttrillingen zelf 
niet kan zien Jzullen_ we op _een egeal verlichte achtergrond ( vanwege t/cf/ ) , 
de amplitudefunctie r- ( x.,cl·,1-z'., ) zien als lichte en donkere strepen ( c.q. 
vlekken). Meten we hiervan ter plaatse r.; met coordinaten x,i en A'.t~ (zie 
fig. 24), de intensi teit .I ( X,'0 , xi",.,), den is de wort el hierui t een rela
tieve maat voor de amplitudedichtheid lr{vv,,w1,)I ~VI (~,""'1-\ 

1 zie ook (133)). 

§J. Ruimtelijke lichtmodulatie 
a. De lineaire modulator (zie voor eenvoudiger beschouwingen lit. 4). 

Bedraagt het faseverschil tussen de punt en P en i) 1 op een bepaalde straal 
6'-f , dan berekenen we de tijd ~, die het licht nodig heeft om van p 

naar j); te kornen m. b.v. (70) ,door te stellen 
6'JJ=-J(7=wr ..:-fwe.l t.= ~ = V- (135) 

1 ,_., L, 

omdat 
( 136) 

Vanwege de relctief kleine afmetingen van de optische Fouriertransforma-
tor ( 'Ti; ~ 1 '- ) en de hoge lichtsnelheid ( c .z '>. ,o e "1/-u..__ ) is de tijd f-a.... 
die verloopt tussen het plaatsen vnn bet transparante voorwerp en de ana-
lyse ervan in het brandvlak ( afbeeldingstij d) ui terst klein ( tho ==- ~ ~ -r.., ~ 
z 3 ;vf ~,MC.t.). Het zal daarom oak duidelijk zijn, dat het meten en het ~ 
aanbrengen van het voorwerp de snelheidsbeperkende factoren zijn. Voor 
de verbetcring van het 1£:atste zullen we nu een heel elegante dynamische 
oplossing bespreken. Deze bestaat uit het opbouwen van de transparantie
functie rn.b.v. lopende golven in een doorzichtig medium. We zullen ons 
hierbij beperken tot de een-dimension&le of lineaire modulator, waarin 
slecbts 6~n voortplantingsrichting gebruikt wordt. 

In de asgecentreerde voorwerpsopening met lengte fen breedte t (zie 
fig. 24) laten we een transparantiefunctie 1

1
ti7)lopen in de lengterichting 

l:::ngs de J<. 1 -as en met een sneJ.heid ,r • Di t gebeuren is in fig. 26 aan
schouweli jk voorgeste]d door de tradsparantiefunctie T~}, uitgezet els 
ful'lctie vnn de nieuwe vari~-·bele 

(137) 

(dje nu dus behE1l ve plaats ( .x,) ook tijdsafh;inkPl ijk U-) is geworden) J 
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met de eenparige voortplantingssnelheid ~J langs de X,-as te verschuiven. 
De door de bron in de voorwerpsopening en door de absorber er weer uitge

ha.elde tronsparantiefunctie "1 '{!:J) 
verandert plaatselijk dus conti
nu met de tijd, zodat de beelden, 
bij niet-harmonische T'('{j) dit 
ook doen. Uit fig. 26 zien we on
middellijk dat het T., = ;, 'll<( 138) 

•J i 
duurt om de voorwerpsopening 
weer geheel met een "andere" 
transparantiefunctie (aangren
zende deel van T'(j )\te vullen. 
Aangezien ).. in de orde van to~,,_ 

·1 en v-f in de orde van ,,,;.,(} '%..,ligt 
komt dan T in de orde van 70 ~<.<...- =
= r· 10" ~ (zt.(l•~l)te liggen. Hoewel 

- fig. 26 lopende transparantiefunctie - dit nog steeds lang is t.o.v. de 
afbeeldingstij d t-4. t::. > ~a(., is 
het wel erg kort, vergeleken met 

III f 2a. 
de elektrischc filtermethode uit 

Nu kunnen we volgens (14) elke willekeurige trilling, dus ook die van 
de transparantiefunctiebron (zie fig. 26), opgeb9uwd denken uit een aanta.l 
harmonische trillingen. Evenzo bestaat een willekeurige golf uit een aan
tal harmonische golven, waarvoor de volgende vergelijkingen en definities 
gelden: 

(139) 

Met het oog hierop behoeven we slechts de reactie op ~~n willekeurige 
component van de transperantiefunctie te bestuderen, om de analyse van 
het volledige ingangssignaal te kunnen voorspellen. We gaan dearom uit 
van een zuiver harmonischc transparantiegolf. M.b.v. (139) kunnen V✓e zijn 
variabele 1 uit (137) omwerken tot: 

if= ~a. q = ""v ~- ,l3l\,+fo (140) 

Verder kiezen we in deze nieuwe variabele els amplitudefunctie: 

I, <r)-= /J-,c.,,f)-: /-t-lM,._ (:(,J lfq,, "'-UI- <f~==wl_e,1',+<f'ctG (,41) 
en als fesefunctic: 

(142) 

waarmHe dan de transparantiefunctie uit (128) overgaat in: 

T I ( <-i I ::. T ' ( X I J ~) = 1.. · I , ( )( (J ~ ) .ft ;: Ji'.,,. I I I-) ~ \- ,,u ::. C V " .,·"r ~ J ( ,x, ;-\ ( 14 3 ) 
(J l (I :: , .... 11--~ II - - ~ ~, - 't _ 

l, (.. 

Substitueren we dit, s0.mcn met (133g) in (132), dan vinden vre uit fie. 24, 
na vereenvoudiging met (133c) voor de spectrale dichtheid: 

-r::c ) _ , ( , ) c '( , ) . , ( t· j }-j (Y) ( ~f 1...) 1 w, ,w1, - t1. )(.tu • U 11.,0 ;-u- l. >'-tv - 11 S., ~ (144) 
t- -

en 1 - 1 1 i di - "', )<, J 
q(l</cJ=S{w,)::y f,-r.:._ cAJI., (145) 

_g 
..... 

Dezo laatste integraal, die pas verder uit te rekonen is, als .de W1Jze 
van moduleren bekend is, stelt volc;ens (144) dus blijkbacr de gezochte 
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relatieve spectrale dichtheid van het ingangssignaal voor. In de vol
gende subparagrafen zullen we hem nader onderzoeken. 

} (148) 

handige grootheid die we veel zullen gebruiken is het aantal golven 
in de voorwerpsopening. Volgens fig. 26, (138) en (139) bedraagt dit: 

N '1 = .&. = ~ ::; T~ • y 1 ( 14 9 ) 
cJ A' u-0 

I A 
1~-
1 I . p- .;._ 

\ A ~lP-~ 
(P·-~ 

B -

p 0 

C\, Af1-~B ~ p 
/(t'/3 

- fig. 27 de functie n,.:....f 
f 

- fig. 28 superpositie van •'¼..P functies -
(> 

Aangezien we slcchts gcinteresscerd zijn in waarnecmbare, 
den, zullen we verdcr ook uitgann van het roele deel van 
volgens (146) en (4): 

C - ~ f<> +- 1""1.,_ c..i1{w, .-~If,...)(¼- P,T 
Oc.- - fo 2- ~ P,-r 

reele, waar
' zijnde 

(150) 

Zoals we zien best P.at . c., ui t een supcrposi tie van drie 17 functies. Om-J 
~p 

dnt we doze oak al eor'er tcgcnkwomen en wel in (133b) en in de definitie 
van J~~i~) in (144), wordt het nu dus tijd om horn wat nador te bekijken. 
In fig. 27 is zijn vcrloop goachetst (zie qck lit • 4) terwijl in fig. 28 
nagegaan wo.rdt in hoeverre twee naburige ~,;-;.f function elkaar beinvl oeden. 
Veilighoidshalve henadoren we hiorin de -~ p functie door de raokhyperbo -

p 
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len ·!J_ aan zijn bijbehorende extrema ( zie fig. 27), zodat we onder-
linge heinvloeding bij superpositie zeker mogen verwaarlozen als ( zC:c. 1<"J-2.tJ): 

~i"- (A, B) >::> J ~-~~ / o.f~el vol~e"}(t~·o)~'-' (1'1eJ n,I~ N~'>) ~(1+~"\ (151} 

vanwege een modulatiediepte o ~ '1.\Q.. < I · A= , ') 8= ""'"- ,· } 
- J ,. ( 152) 

«- = a Jv-\,1.. ,£..= '± n:-N3 

Omdat we een e;root anolysebereik N willen creeren, (welke evenredig 
is aan N'J(»t} ( zie ( 157e) en (176) ) , zal voor niet al te kleine 
modulatt~diepten ~~ automatisch aan (151) voldaan warden. Hierdoor mogen 
we de tt--~ functies uit (150) als onafh6.llkelijk van elkaar beschouwen. 

Evbnals de spectrale dichtheid "'f(w, ,wj geeft ook de relatieve spec
trale dichtheid q (w,) de (relatieve) amplitude weer van de achtergrond
straling (zie (lJl) en (144) ). De ,hierdoor ontstane lichtverdelingen 
noemen we buigingsbeelden. Zo is .")-<,.~_h ui t ( 150) verantwoordelijk voor 
de lichtverdeling in de X,'- richtinl0rond het beeldbrend£unt '"F '=- Oi ( zie 
fig. 24 en () 1"?JC)). Vie zullen hem dan ook kortweg O orde buigings-

- beeld noemen. Evenzo zijn l'l.., (~f,-)C4'1{"" I- +cf .... ) en ~.!!: (~fitJ,,7 (...,}1-lf.,_o) 
de 1t2. orde buigingG- -i. , P,- ~ 1.. r',-t- 7 
beelden in resp. positieve en negatieve richting van de x/-as. Ze zijn 
in tegenste11ing tot het oe. orde buigingsbeeld nj_et constant in 
helderhcid, maar lichton op met de. modulatiefrequentie w~= i:1l:Y8 • Hoe
wel deze laatste doorga.ans ( v1 -= 10 i"'I I-~ ) veel lager ligt dan de licht
frequentie( Yf z ,. 10 fi l"I \~ ) lig1t hij nog steeds ver boven de grens van de 
met het ooe of t.v. camera waarneerobare frequentie van ca. 25 Hz. We 
zien of registreren deze fluctua.ties dus nict, echter wel hun amplituden 
in kwadratische vorm als intcnsiteiten, zodat we uiteindelijk, uitgaande 
ven (150), voor het relatieve intensiteitsverloop index,' -richting van 
het brandvlak, ook wel spectrum genoemd, vinden: 

:r"~= ~: = II> +(':"-r- ( I, T + I I - ) (153) 

r. = (~·)' ; T,_ = (~.~-)' ~I,~=(~.~•)' 
met 

(154) 

De kwadratische functie I= (~C)\s geschetst in fig. 29. Duide-

0 

- fig. 29 de functie I::-(~1r- - fig. JO scbeidend vermogen -

lijkshalve is de vorticale schael bier niet lineair genomen.(De ver-
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schillende grootheden z1Jn bepaald uit fig. 27l.zoals we zien nemen de 
intensiteiten van de nevenmaxima zeer snel af. In het eerste neven
maximum is de intensiteit al minder dan 5% van het hoofdmaximum. We 
zullen daarom ook alle nevenmaxima verwaarlozen en alleen dat deel van I 
als aanwezig beschouwen, dat ligt tussen de eerste nevenminima ( p~--rr 
en p:::: -t-Tt in fig. 29). Deze af~tand is dus bepalend voor de absol1:1t: 
lijnbreedte ~~', welke volgens fig. 28, (133~) en (148) voor alle buigings-
beelden dezel1de is. Immers ui t Q P~ -= -8:. A 1(9 6. ~,' ='t.ir' ( zie fig. 29) en 

(136) volgt dat: A., 1 ZTI" }\. 1. ~ 11 11 ' ( 155.) 
L.Y'f t: _o:::: 6 L-x.A:l(,k 
~ = l A 

O 
L > waarin - f 

de lichtsterkte van de gebruikte lens heet (zie ook (44) ) en 6/)- de 
effectieve lijnbreedte is. Deze leatste is als definitie door Lord Ray
leigh ingevoerd. Hij ontdekte nl. dat, bij afbeelding van twee even hel
d.ere naburige lichtlijnen, die in hun beeldvlak ook een intensiteits
verloop hebben, zoals geschetst in fig. 29,(zie stippellijnen in fig. 30), 
de beolden niet meer gescheiden konden word.en waargenomen, als hun onder
linge afstand kleiner werd dan de effectieve lijnbreedte b,tr (zie ge
trokken lijn in fig. 30). Het omgekeerde van de effectieve lijnbreedte: 
de lijnscheiding, wordt me est al scheidend (of oplossend) vermogen S_ ge11:oe~~' ,. __ _ 
Hiervoor kunnen we m.b.vo (155') de volgende formula noteren: 

(uitgedrukt in oantal lijnen per meter) (156) 

Voor de ,e orde hoofdmaxima geldt volgens fig. 28 en (150), dat 
Pit c P,- = 0 , waaraan volgens (148) voldaan wordt als: 

tv, = ± ~d of Po = ±'7r N~ of X10' = ± f)- (157k) 
'""eJ · fl 1 , 

• G.. = ~- = ~- =- -"u -~ =- N . ,i~ .e,~ ~:: A'J'z-A 4 (/ A~o ,4koV-~ A v-~ 3 A T t (l57) 
(zie oak (139), (136), (149), (155), (44) en (70) ). De grootheid ~is 
dus de onderlinge afstand der buigingsbeelden. Hij wordt korbveg orde
afstand genoemd. Gaan~we uit van ecn maximaal bcschikbare beeldbreedte 
B;,. en lescen v,e bet O orde hoofdmaximum aan het begin van het geeld (bij 

O in fig. 31), dan behoort bij een gemiddelde orde-afstand: 8~=3-(157a) 
volgens (157) een gemiddclde modulatie+requentie w~i...=Ak0 v: ~::. (157b) 
en ?en __ ecmiddeld aantal gol ven in de voorwerpsopening: N ...., = .}.!/A"'Q. (157c) 
Definieren we nu als onalysebercik N het maximGlc aantal 1ijnen, wat we 
binnen een beeldbreedte /J,,e. nag kunnen scheiden, dan vinden we dit aantal 
door te kijken hoeveel effectieve lijnbreedten llr er op de beeldbreedte 
/Jj,_ gaan, zodat: N = ~fr 

~ (157d) 
. . . ---

Bij A.M. bedraagt dit aantal volgens (157a) en (157c): N4..='2..~1""'(157e} 
(Het oantal nevenrnaxima, dat zich op de maximnle orde-afstand t:e- bevindt, 
bedraagt volgens fig. 29 twee minder dan !f;,-.._ = i._ i:-4-~-=- 1. N1 ... = No.. 
(zie (157a), (157c) en (157c) ), zodat ~ l:l,; 
deze fijnstructuur, vam-;egP. fin...._-,-,, , een goed beeld geeft van het rnaxi-
rnaal haalbare aantal lijnon. dmdo.t echter hoofd.rrir,xima tvrncmoo.l zo breed 
zijn aln nevenmaxima zal het mnximale ao.ntal ( / .e... orde) hoofdmaxima 
nauwelijks te scheiden zijn (zie fig. 30) terwijl hetzelfde aantal neven-
maxima bij fJ= c:-':? , aft;ezien van hun geringe intensiteit, juist zeer 
goed te scheiden zijn). 
· · In de li toratuur v;ord~~ de· positics v;~ d~ / e orde ho~fdrr1·~·~i~1a vaak 

aa1:~egeven door de afbuic;hoeken ~, en o/. 1 '. Deze bcc.lrogen voJ.gens fig 0 24, 
(l?ik), 057), (139), (116e), (116d) en (117): 

/ I ~ _ A' I , _ X, o ~ 1,-Q.. _ /,.. 

_ .. ·•---- _ r~ ct",::. J'.- _i'-,. A¼.- __ ,ct..<- I\,_- ~}o ·- 4" - T 1 i . (157t) 
Tenslotto dtfinieLm we nog als frequentj_ebereik: 2 ft-::: wi ..... "-i,- wr.:::.....-;1-( 15 ·; 

(zie ( 157) , vanweee /)~>,= "2. c?'-._. 4!.k "~ = o) en aJ.s ""'~i... 

frequcntiescheiding: j 1J:; ~~i-= -d- (w'J_v-');-i,-},.,..~-_;):: ~ j~ (157h) 
..,.,,,✓ ·- 1""' N N 
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wat voor A.M. volgens (157g) en (157e) overgaat in liq= Na- (157i) 

Onder de in het begin van deze subparagraaf genoemde vereenvoudig
de orostandigheden heeft het focale spectrum (intensiteitsverloop (153) 
in hct brandvlak) bij A.M. dus een gedaante zoe.ls dit in fig. 31 ge
schetst is (zie ook (155) en (157)). Meten we dusJbij een willekeurig 

- fig. 31 focae.l spectrum bij A.M. -

I x,,, 

I 
~A{w~ ): VI: 

I f cn.<.t l..-+{,.,, .. N)< ii...~ 

- fig. 32 Fourieranalyse 
bij A.M. -

- -
ingangssignaal, de wort el ui t de relatieve intensi tei t I~ van de ver-
schillende (positieve ,e orde hoofd~)moxima als functie van hun plaats 
li:.( A.l(,)_.,-1 )":1

wL 1 (zie (157) ) t.o.v.- het cctorde hoofdrooximum in het 
beeldbrandptmt "f ::;:Q 1 

( zie fig. 24), dan is hierrnee cle Fourieranalyse 
5'0.. (w~ )::;: v-r;;• van het ingangssignaal vol tooid ( zie fig. 32). (De inten
siteitsverdeling in verticale ( x~'- )richting (zie fig. 24) is volgens 
(144), (13.3g) en (155) voor een bepaalde X,' evenredig aan 

I.r~=-1i: =To~(~"ZF)z(~fL)2. (157f) 
. . - ) L 

(De grootheid To= lo wordt gebruikt om aan te geven ,dat we met A.M. 
werken). Hij heeft hus eenzelfde intensiteitsverloop als geschetst in 
fig. 29 en is maximaal voor ><-t,

1 = c • Daarom zullen we de intensi-
tei tsmetingen oak verrichten langs de x/-as, waarvoor dus J :lt·i-)(157rn) 
(zie 157f), (133c) en fig. 29). . . V'A-c l~;j-
c. Focaal spectrum bij F.M. (zie ook lit • 14). Voor zuivere fasemo-
dulatie (F.J.li.) zou volgens (143) en (141) 11,.._=0 en /f~-=1 

'l. 
moeten zijn. Om echter de relotieve intensiteit ~f bij F.M. (zie fig. 
33C) evcnals ~-;- bij A.M. ( zie fig. 31) in het J oe. orde hoofdmaxiy,um 
1 te laten zjjn (norrnc1lisetie van de beide si:ectra), zullen we f, -='j/..._J 
kiezen, waardoor analoog aan (157f) de relutieve verticale intensiteit 
bij F.r1:. wordt: t. 1. ( J )?. · f \ L (~u..,) l-)t 

Ilr1 ~11.f = j/i.-_) I;;,<,_ c~l,L J of Ivr~=F:-F (15'/j) 

Dit is, zoals we uit fig. 33a zien, niet constant, maar hangt af van 
de fasezwaai ~ (zie (162) ). De horizontsle spectrale verdeling wordt 
hierdoor echter niet beinvloed (zie (168) ). Substitucren we ITT~=o, 
woardoor vo1r;ens ( 141) .j,-;: f wordt samen __ met 1'• = j.,~--.) en ( 142) in 
(145) en gebruiken we weer alleen hct reele deel van ~f (zie (4)} den 

vinden :;~ ~zi~ ~;k+';l:4 ~i~•Jo,~J'lt-~,,,~,}; ~,~ it~/«~~~ );x, (l5B) 
_Q ~ 

"[ I ~ -Z I 
11-1.~ r DI = - 1.v, X 

1
-:,., A « .) x"' X , ( 15 S : 



-42-

Aangezien deze integraal niet exact uit te rekenen is, zullen we m.b.v. 
reeksontwikkelingen hiervoor een benaderde oplossing zoeken (zie lit. 21). 
Nu weten we (zie lit. 24) dat: Cl() 

c.o-,(~~/\J~"'lol"") +2.Z J1 (c.-Jcn'l.'-\.~ 
\' (/ "-=I (}t.;,. 

(160) 

en 00 

~ l. "1-...~.) = -i. 2 1 (.t+.) M<--(1. ... -t-•) ~ 
""= 0 r/ 2.'l-t/ 

(161) 

met 1'1.l~) = : ,., , [, - (-l.. -t- '-/ H - · - · .. 
(/ 2 k . . 2 1. "'- -t-L ) 2 . 'f 2. .. -H. i ._ -t-'1) 1 (162) 

als Besselfunctie van de eerste soort (zie de figuren 33a 
21). Werken we hiermee de integrand uit (158) verder uit, 

en 33b en lit • 
dan kunnen we 

10...._-,--,--,----,------,.........., 
I : i : ! , 

0-! --+-+--+--~---+---+---
•~Tlet:'s or TM( r1,t~T l(1~D .J,.Cm) I 

0 . • . t-·--i _T ___ l_ 
04 -•- -

.1,..(ml 
0 

0 ~~c\-!---¥.--l.c+',-',,-E---:-,l'r:---,'"'r-V:.--"-,.L~ 

-0'2 --t-

·OA + ! . i ' i I : ' -:,, --- ---- -----~-------1 __ - __ __._.. ____ ____.._____j __ __.__L,__ 

F1t1 17-3 [l(,,,•I fun,-110118 of tht• first li.iuJ 

n•O 

a. tweedimensionale projectie b. driedimensionale voorstelling 

- fig. 33 Bessel-functies van de eerste soort -

hiervoor de volgende (Fourier-)reeksontwikkeling noteren: 
en ( 0(. -t I-\,\ 'lA.N.-0) :: c.~1 0(, C. ~"::)( ""-,.- ~ 1-~ r>l ~ ( ""'-~r) = 

= J. H c" q l.1J"') [c"' ( '<-t-kr) -+-( -f c~ r "---pi~ 

Verder is m.b.v. (159) en (142): 

C ,n{ o/. ± h,r)::: C...-:, 0\ (w~i +lf {-,) u~{w, ±. "- ¾})1. 1 ± ~"'- (w71- -t~j.\-i,.."...{w
1 
±"-~)X, 

Substitutie van (164) in (163) in (158) geeft dan tenslotte m.b.v. 
(148), na termscewijze integratie: 

~ I II/_;__ Oc ~ /'1 .._ ( , 1 r, ) f ,i...:... P ( ) 1-1. 7 \ = _ ____,._ + L - C.(i~•• wq.l-t',f}.; 'lt + -1 ~,.__ 
Pc ..,_=, z.. T 7 -

I .... T P"-
met 

''~ = ~~ -1ol"") 
of uitgeschreven: 

~,I= 

(163) 

(164) 

(133c) en 

( 165) 

( 166) 

( 167) 

Analoog aan (153) en (154) vinden we hieruit voor hot vocale spectrum 
bij FoM. (zie ook litt. 14): 
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(168) 

hetgeen voor 

11 M _2.~,(._J ,.,~ ·VCJcr 11i1<<.I 
'lCA.-:. I - 0 ( ..._) ,...; 

qezelfde o~en ,~orde buigingsbeelden oplevert ols die bij A.m. (zie fig.33b en 

(168a) 

vergelijk (168) met (153) ). Vandaar dat in dit gebied ook alles van 
toepassing is, wat reeds eerder bij A.M. afgeleid werd. We denken hier
bij aan oplossend vermogen J::: ~~ en orde...-afstand Zt- en 'wel met dien 
verstande, dat betook geldt voor alle opvangbare hogere orde 
buigingsbeelden (zie hiervoor (156), (15~) en fig. 33c). Het analyse-

-fig. 33c focaal spectrum bij F.M. -

11. k+-1 

~-1 I\, n., ( n+~ 1'l+t 

8,: I 9, : 
I E}-_ : ' ,9-0 

I 

I .., . 

- - - - - . ------~-------
-fig. 34 bepaling 

analysebereik-

bereik NJ bij F.M. is echter op Zl.Jn hoogst (bijna) gelijk aan W3 ,.,._, 
uit (157c). Normaal is hij kleiner (zie (176) ) tot minirnaal ~ van het 
bereik bij overeenkomstige A.M. Hij is nl. afhankelijk van de orde van het 
buigingsbeeld waarmee geanalyseerd wordt. Vie zullen dit m.b:v. fig. 
34 nader bekijken. Stel bij "''·~=""10 ligt het ( "'- - • }.e , het It.~ en het 
( h.-t-1 /buigingsbeeld (hoofdnwximurn) bij resp. t:l.:i, G-<> ....... c0 (getrokken 
pieken in fig. 34). Wordt hierna de frequentie w~ langzaam verlaagd, dan 
schuiven, vanwege een evenredige afname van de orde-afstand & (zie (157) ), 
alle buigingsbeelden nanr het 012. orde hoofdmaximurn in O toe ( zie fig. 
33c). Met en we hierbij de verplaatsing .,g...; - cl ( zie fig. 34) van het nQ.. 

orde hoofdmaximum, dan vinden we de bijbehorende frequentieverandering 
rn.b.v. fig. 33c en (157) uit: 

L,J~~ _vJd = A ~ \ft (t. - ,q 1¾!;,(- w~. ::: A k. "a (}-c i .:<.o,,lo.l- '1=0 ::: I - ct~) ( 169) 
~ 

Di t gaat geed zolang geen "vreernde" maxima het punt X, ~=to passeren. Wordt 
nl. w~ zozeer verlaagd dat b. v. het ( >t + < )-e maximum voorbij 41. komt te 
ligger! (b.v. bij din fig. 34), den moet voor c~~:.J:.l)uit (169)(lc_t{.) ge-
nomen worden. V/eten we bij een willekeurige w.,. h echter 11.--1-i niet 
rneer welk ordebeeld bij d (zie fig. 34-) terecgtgekomen is, dan kunnen we 
( 169) niet meer tocpassen en is w~· dus niet te bepalen. Vandatir dat we 
ook alleen maar frequenties w~ toE! zullen laten waarvan de ne orde 
buigingsbeelden links van $ 0 li~gen (aan de kant van het c& orde beeld, 
zie fig. 34 en fig. 33) en de (~+t )~ orden rechts. Voor de in deze situ
atie n'f" minimaal te met en frequentie vJ~ = w~ 1 is dus het bijbehorende 
( 1'\ -t t \ ordebeeld op de plaats komen te li0gen van het oude lt<l.. orde 
beeld (zie gestrecpte lijnen in fig. 34), zodat we dan de minimaal te 
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meten frequentie Wjc als volgt uit (169) en 

wiJ,.o-"".:i,:: A1r.ova (ta_ q )::: Ak~1r-4- I}= w~, 

(157) kunnen berekenen: 

U ~ I ~ I ~ 
(170) 

Noemen we nu 
wa,=i.v,J.....;... (171) 

en hun gemid.delde ( zie ( 170) ) : 

dan is de frequentiezwaai: 

) t ::: '1'-""' -""'1-.:... ::. "Y wa._ (173) 

zodat 
(174) 

en wordt het frequentiebereik volgens (157g) en (173): 

(Dezelfde resultaten hadden we natuurlijk ook kunnen bereiken, 'door, 
uitgaande van de gestreepte situatie in fig. 34, m.b.v. frequentie
verhoging, de getrokken situatie te verwezelijken).De afstand t9," , 
waarover het n~ orde buigingsbeeld dus hooestens mag verschuiven 
(zie fig. 34) zullen we om begrijpelijke redenen beeldbreedte ~,t. noe
men. Volgens (157), (171) en (173) bedraagt deze, vanwege 

8-""- =- 8-..._ = J-. =-'J.'""- = I -:: I-+;...., '~ /)- :::: tJ-.._ (175) Vi: c; a· a-:... T:-ri ~ 1~ :.,, 

Omdat de effectieve lijnbreedte ~'-9- en gemiddelde orde-afstand I...._ voor 
elk buigingsbeeld dezelfde is (zie fig. 33c)vinden we uit (157d), (175) 
en (157c) voor het analysebereik: 

N {) it,e_ - ~- ;,,-_ -
t = 75:F- - t'F...... 6 c.9- - (176) 

Voor de frequentiescheiding kunnen we tenslotte nn substitutie van (174a) 
en (176) in (157h) berekenen: 

( 176a) 

Zoals we uit (173) en (176) (of tabel 1) kunnen concluderen teemt bij 
gebruik van hogere orde (~~,) maxima het frequentiebereik 2 t af van 
} voor lh::: I tot o voor •t= oO , evenals de ver~1ouding ~ :: ~ van } 
voor k:::t tot, I voor 1-t=w • De beeldbreedte ~lkan dus "f <-4&-
rnaximaal met 3 toenemen tot de (gemiddelde) orde-o.fstand '-\ .... evenals de, 
bij een constant oplossend vermogen ~o- hiermee evenred.ie; analysebereik N/ 
tot maximaal Ni"" • Bij c;ebruik van hoge orde maxima ( L-1. '>) I ) kunnen 
dus kleinere frequenticgebieden nauwkeuriger gennalyseerd word.en (zie 
(173) en (176a) ). Helaas wordt dit enerzijds begrensd door de sterke 
afnome van de intensi teiten ( I~..,~= ~ j.._L-J 1,·l. 1 zie ( 165) en (166) ) 
waPrdoor gebruik van een laser lj.t~) \ onvermijdelijk wordt 
( In onze opstelling waron nog net do · 5-e orde beeldcn zichtbaar), en 
anderzijds, in veel mind.ere mate, door de optiBche afwijkingen van het 
paraxiale bccld ( zie IV ~ 113 ). Een mnximanl frequentiebereik ;1-fk , ge
koppeld aan relatief sterke intensiteitenJkrijgen we dus bij gebruik van 



-45-

de laagste ( dus ,e ) orde beelden. Deze hebben een goede optische 
kwaliteit en we kunnen zelfs in bepaalde gevallen volstaan met een 
Na-lamp els lichtbron ( zie V § 7d)". 

Het vergelijken van de verschillende resultaten bij F.M. met die 
bij A.M. doen we duidelijkheidshalve door de overeenkomstige groot
heden naast elkaar in een tabel te zetten (zie tabel 1). Hieruit zien 

grootheid sym- A.M. F.M. I'\:- I il\=oJ:> bool 

beeldbreedte ~ 2 8-...._ 8-..._ 
! J-""- ~"k. 

(157a), (175) l-+-' '!, 
2.M. 

analysebereik N 2 N3'-- Na""' j "'a~ N3-(157e), ( 176) 1-t -t-; 
frequentiescheiding fs I I I 

(1571), ( 176a) N, .... h-N~..._ N~ ..... 0 
. 

frequentiebereik ,{k I z. 
(157g), (174a) 2 

"'- -t' ½. 3 0 

- tabel 1 -

we onmiddellijk, dat de beeldbreedte i!t bij A.M. altijd minstens 
tweemaal zo groat is als die bij F.M., zodat, vanwege een niet van 
de modulatiemethode afhankelijk effectieve lijnbreedte dt.9- (zie ( 155) ) , 
hetzelfde ?eldt voor het analysebereik N (zie 157d) ). De frequentie
scheiding . s bij F.M. is alleen beter als die bij A.M. als we bij een 
hogere ord buigingsbeeld meten ( i-t 'I" z. ) • Het frequentiebereik -i..f-,(,. 
tenslotte is bij F.M. altijd minder dan bij A.M. en wel minstens een 
factor drie. Uit dit alles kunnen we dus de volgende conclusies trekken: 
Voor een breed beeld, gekoppeld aan een hoog analyse- en freqventiebe
reik ( en heldere meetbeelden ( / e orde) ) kan het beste A.I-Ii. toege
past worden, terwijl F.M. het meest geschikt is om zeer nauwkeurige 
(lage ls , zie (157h) ) frequentiemetingen uit te voeren over een klein 
frequentiebereik. Ilierbij moeten dan wel de zeer lichtzwakke hoogste 
orde ( 1-i-,-,, ) buigingsbeelden gebruikt wordene 

Hoofdstuk V 

~ 1. De lichtvoeding 

a. Creeren van ecn evcnwi~dige bundel met voldoende diameter uit punt
vor:nip;e lichtbron ( zie ook lit • 1 ) • Heeft de, van de puntvormige 
lichtbron p afkomstige, bundel een voldoend grote openingshoek (:)(0 , dan 
kunnen we een evenwijdige lichtbundel eenvoudig maken door de licht
bron in het brandpunt van een posi tj_cve lens I , collimator genoemd, 
te plaatsen (zie fig. 35a). De diameter <{ van de bundel is dan dezelf
de als die van de lens. ls ~u nu kleiner dan de lensopening ~~, dan 
kunnen we hern op twee verschillende manieren aanpassen aan ue diameter 
van de lens. De eerste methode is het voorschakelen v&n een negatieve 
lens 2 met geschikte brandpuntsafstond ( zie IV § ld), waarmee het ge-
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I 
t::,, 
I 

H• 

b. hollandse kijker 

'P 

c. astronomische kijker 

- fig. 35 creeren van een evenwijdige lichtbundel -

heel de structuur van een hollandse kijker heeft gekregen (zie fig. 35b). 
Bij de tweede methode wordt een positieve lens~ tussen collimator I en 
lichtbron 1> geplaatst ( zie fig. 35c), wat dan optisch neerkomt op een 
astronomische kijke~.(I.p.v. negatieve of positieve lenzen hadden we na
tuurlijk ook bolle of holle spiegels kunnen gebruiken, zoals in ons ont
werp, maar dit verandert niets aan het principe),Immers door de aanpas
singslens 2. wordt P zode.nig op i:, afgebeeld, dat de bijbehorende hoek
vergroting a'=~~ bedraagt, ofwel moet volgens (42) 

0 x'= o<J.::: Pli1,l',!__ ,::;:, PH-a}') ,rOc( A'£t:. / 
U "<o H1.<•1 ,=, ? ~J (17'/) 

Bij de gebruikte laser is de openingshoek erg klein ( 'l. c<o ~ 0 ,:. "-4/1..<(.&{ )J 
zodat het optische ste1sel vrijwel telescopisch wordt (zie IV fie). 

b. Cohaerentie van lichtbronnen. Een mathematisch punt, dat een exact 
constante frequentie uitzendt noemen we een cohaerente lichtbron. Hoe
wel wij hier al meerdere malen vanuit gegaan zijn bestaat hij in de 
praktijk niet. Er zijn wel monochromatische lichtbronnen, die tamelijk 
zuivere bolvormige golven uitzenden. ln hoeverre deze op het ideale ge
val lijkcn wordt aangegeven met de cohaerentiegraadC tussen twee door 
hen verlichte punt en ( incohaerent o ~ C ~ { cohaerent). Nu kan men bewij
zen, dat de cohaerentiegraad C! in een vlak op een ufstand s' van een 
hieraan evenwijdige verlichte opening (zie fig. 36)Jof vlakke natuurlijke 
lichtbron,hetzelfde verloop heeft als de amplitudefunctie (~J van 

het buigings- f beeld 

0 

C 

- fig. 36 cohaerentie van lichtbron -

(kortweg buigingsfunctie ge
noemd) op het beschouwde vlak 
indien in of vlak voor de o
pening Een lens geplaatst was 
met een t)randpuntsai'stond s' 

( H'= 'P .t,..._ r'= Po ) en bij 
een evenwijdig aan de hoofdas 
invallencte lichtbundel met de
zelfde frequentie (zie lit • 
26). Omdat binnen de effectieve 
lijnbrecdte 6.17 rond P0 de 
fu..l'J.ctie b 6 -~ 2::. ~ (~f)~ C ~ t 
(zie de ' TC" ,, 

figuren 30, 29 en 27), mogen we hier de lichttrillingen als voldoende 
cohaerent beschouwen. ue bijbohorende cohnerentiehoek E~ vinden weals 
volgt uit fig. 36, (44) en (155): 

(178) 
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Binnen deze hoek mogen we de door de lichtbron uitgezonden straling 
als "cohaerent" beschouwen. ¼illen we omgekeerd een goed cohaerente 
verlichting hebben binnen. ecn gebied A cJ-= i. x:" rond Po , dan mag 
de (natuurlijke) lichtbron hoogstens een diameter bezitten van: 

J.., = A'.s.' =L.L (179) 
I::. i)- "'' 

c. De loser els vrijwel ideelc lichtbron (zie ook lit • 1 en 15). 
In een gaslaser is een buis waorin gasontladingen plaatsvinden geplaatst 
binnen een optische resonator, welke in ons apparaat van het plat-holle 
type was (zie fig. 37). Het gas bestond uit een mengsel van Helium en 

--H 

- fig. 37 Bradley gaslaser type 611 -

Neon. De door de laatste uitgezonden straling (het Helicum speelt alleen 
een rol bij de elektro-mechanische energie-overdracht) kan alleen op
tisch versterkt worden als h:i.j enerz-,i~ds tegen de vlakke spiee;el weer
kaatst wordt in het kromtemiddelpunt f'l'l van de holle spiegel aan de an
dere zijde van de buis en anderzijds een golflengte bezit, die een ge
heel aantal malen op de spj_er;elafstand f1 ti ~"t. past. Nu zijn de spie
gels niet volledig "verzilverd" maar slechts voor ca. 99%. Hierdoor kan 
de straling naar buiten trEden. Deze is rood voor de versterkte-- en 
blauw voor de strooistraling. Alleen als alles correct is ingesteld, zal 
de rode straling een golflengte A0 bezi tten ( unimode). In alle overige 
e;ev&llen zijn het er meor (multimode) keurie; noast elkaar in aangrenzende 
bundeltjes. De bundeldoorsnede is dan ook overe.1 dezelfde systernatische 
rangschikking van rode vlekken. Omdat de ontladingsbuis aan weerskanten 
afgesloten is door een zgn. Brewster venster, is de uitgezonden rode 
straling tevens lineair gepolariseerd (het blauwe niet) en wel bij ons 
in verticale richting. Als lichtpunt fungeert het kromtemiddelpunt l"I 
(zie fig. 37). Zijn licht is binnen de gchele uittredende bundel zeer 
cohaerent ((..~I ) , terwijl de bandbreedte van 6 V ~ Io/{ I~ ui terst 
gering is. 

d. SimvJ otie van een monochrori[,tisch lichtend punt ui t een m:. tuurli,ike 
bron. !6oals we al onder sub b haddcn gczien kunnen vie een natuurlijke 
lichtbron willekourig coh2erant meken door hem achtor een diafragma 
(b.v. splcet) tc pleatsen met voldoend kleine afmetingen (zie (179) ). 
Helaas gaat dit gepaard met een stcrk lj_chtverlios, wot echter voor een 
groot deel gecompenseerd k2n ~orden door zowel een condenser I, els 
een concentrische holle spiegel ?_ te gebruiken rond de lichtbron 3 (zie 
fig. 38). Hierdoor keert enorzijds het licht dat door de cchterzijde 
v&n de lamp uitGestra~ld wordt weer teruc, om vervolgens evenccns naar 
voren uit te str~lcn. De condenser bundelt al dit licht en stuurt het 
door de (spleet-)openine lt (afbeeldjne lichtbron op spleet). Een punt 
hierin is den eon veel starker lichtcnd punt geworden, els V/f:l.nneor hij 
rechtstreeks door de lamp belicht werd. Als monochromc,tische lichtbron 
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kan het beste een Natrium gasontla
dingsbuis gebruikt worden. Bij gebruik 
van een gloeilamp moet een scherp (in
teferentie-)filter tussen condensor en 
spleet geplaatst worder(zie (250) en lit.8). 

- fig. 38 kunstmatig lichtpunt -

§ 2. S2ieGeloptiek 
a. Inherente voordelen. Behalve de mogelijkheid om m.b.v. spiegels licht
bundels "op te vouwen" (zie fig. 42), blijken deze ook voor ons zeer gun
stige aberratieeigenschappen te bezitten. Bij een spiegel vallen nl., 
vanwege zijn e'ne sferische oppervlak, de hoofdvlakken samen(H=H': 1-,<.'I zie 
fig. 12). Dienovereenkomstig is de vertekening o.., tvi..=1-11-1 1 =0 dus ook 
nul ( "'- 1 = o in ( 95a) ) • Door de spiegeling zijn bovendien de chromatische 
aberraties afwezig (geen glasdoorgang), Verder is door de relatief klei

ne spiegeldiameter ( ca i~ van de brandpuntsafstand) de askring verwaar
loosbaer evenals de coma, omdat we ook met kleine gezichtshoeken werkcn. 
De enigste fout die dan ook, naast de in IV§ 3 besproken buiging, bleek 
op te treden was het astigmatisme, die we nu juist nodig hadden voor de 
stabilisatie van het oscilloscoopbeeld. We zullen hem daarom, samen met 
de beeldkromming nog eens apart bespreken. 

b. Astigmatisme en beeldkrornmir.g. Deze keer zullen we het probleem meet
kundig benaderen en wel met de eenvoudige methode die al in 1942 door 
L.E.W. van Albada is gepubliceerd (zie lit • 16). Aangepast aan de sfe
rische holle spiegel verkrijgen we hiermee fig. 39. De langs de bij-as 

- fig. 39 astigmatisme bij spiegel - - fiG• 41 beeldkromming -

invcllende evenwijdige lichtbundel, welke een hoek lf met de hoofdas 
mac kt, wordt eeconvergeerd in twee brandlijnt j es resp. het sagi ttc.le-·"F/ 
in het vlnk van tekening en het mer·idion2le ·r.,~ loodrecht op het vlak 
van tekening. De bijbehorcnde sagittcle brendpuntsnfstand j; is de-
zelfde als de paraxiele j' ofwel m.b.v. (68): , 

1 f s = 1 = i ( 180) 

Zijn verschil a.( met de kortere meridi.onale bra.ndpuntsafstand /1,,,_' be
draagt volgens fig. 39: 

a'= /'v:..,...tlf 
zodat: 

I I' I -/""=-·s-"-.:: 

r 
01~,l~~ ~f = 2;- ~ t, = -1 
1 '(, _1. •. ,}y) = f' u.--/y 

(181) 

(182) 
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De lengte von de beeld-(brand-)lijntjes berekenen we uit fig. 40, 
welke onder a het asvlak door de bij-as geeft en onder b de projectie 
van de bundel op een asvlak loodrecht op de eerste. (Gemakshalve wordt 
de spiegel nu dus even els een dunne eequiconvexe enkelvoudige lens 
beschouwd, zie ( 59) met j) 1 x o en K :::'<z.). Ui t deze figuur zien we di-

i-,1. I 

- fig. 40 bepe,ling lengte 

rect dat: J., f. f 

= ~ = 
I I t' s--s- .... 

wa2rdoor: R_ I o(. s/ 
--.l. - ~ i.....,' 

0plossen van J5
1 en .i. I 

"" 
uit 

der astigmatische 

J' ot L. - ~ ; 

s: , .... s'- 5,' 

beeldlijntjes -
1 .... ( 
--,p-

c{ 
=- r.7 

(183) l 

n I c{ i( 
~.._ = ~ (183a) 

~ 

( 184), ( 42) en 

(183b) 

(183c) 

Voor de verhouding der paroxiale beeldellips-diameters (zie fig. 23c en 
fig. 40) vindcn we ui~ (183) en m.b.v. (184), (42) en (44): 
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Als nu de lens een cirkelvormige 
volgens (185), (103) en (113): 

doorsnede heeft, dan is J '=d.. en geldt 

do=(J,\:::A,-A = 
--;rz.. Jo A.J - 4 

I(/ 1) C( I?_ 
.....,.__..._-_._'-'..;_... ::: / ~ 1. _., ;:: ...J_ 

.:,( f_ 4;) 'ls ~- (186) 

Dit is zoals we zien onafhankelijk van de voorwerps- (c.q. beelds-)af
stand, zodat we het als een lcnsconstante mogen beschouwen. Anders is 
het met de lengteverhouding der beeldlijntjes. Hiervoor kunnen we uit 
(184) en m.b.v. (42) en (44) berekenen: ~ ~' 

ct .Rs.' - ~ = "-t- ~ ,4... ~ 'i ..... =r~ 
~ - s~ '-'t- lA> ~ + ~ (187) 
~ ~- s. l~ 

Ligt nu P in het oneindige ( S:: co ) , dan gaat deze verhouding over in: 

Lf )1 = ~ ~ w-?'\-vtf- ,t' = q,' =is'- 1-:. (188) 

(zie (184), (43) en (182) ), waarmee we uit (183) voor de lengten van 
resp. de sagittale- en meridionale brandlijntjes vinden: 

t- £:/ = t' . d (•- ii, ) (189) £,1 = ~· = .i(fl -,) 
Passen we dit alles toe op de (holle) spiegel, dan geeft substitutie van 
(180), (181) en (182) in (186), (189) en (188) achtereenvolgens: ' l J t. ) 11. (I I I I - t . /J / J . 1. ,e_J "l. 

do ::; cf. 0 = -1: '::" 0 ) .x.s ,,= " ,---. lf I r...._t = «:-{ -i- cf -'--T[j = ((/'.) f ( 190) 

De sagittole bran~'bol" valt dus semen met het peraxiale brandvlak 
( ~~= c,.!) ), terwijl de straal van de meridionale brandbol volgens 
fig. 41 moet voldoen aan: JI ~ 

k""'-;::-+-=-
-z. 't (191) 

Hiermee z1Jn dan tevens de aberratieconstanten «., en C{) voor de spiegel 
te berekenen. Uit (190) en (186) voJgt nl. dat l~--=- ob voor et..,:::-o 
( 6:1-l = ()-,.:_ = o , zie (112), (101) en fig. 23c), terwijl cornbinatie 
van (191), 0-11) en (91a) oplevert: 

l = fl,,.' Gi.ct.'1 = '1 of..sel 
,....., B"l 'i 

3, 
(191a) 

c. De opetelling, die gebruikt is, is weereegeven in fig. 42a, terwijl in 
fig. 42b zijn analoecn met lcnzen eeschetst is. Duidelijk is te zien dat 
door het "opvouwen" ven de lichttloorgang de OJJstelline ongeveer 3 maal zo 
kort geworden is (afhnnkelijk van de lonsafstand, maar altijd minstens 2 
maal). Dit impliceert echter wel, dat de optische assen van de spiegels 
een hook y) met de systecme.s gnan maken (bij lenzen mag IP=-C blijven, 
zie I"ig. 42b), waardoor astigmotisn;e merklwsr wordt ( zie fir;. 23c). Deze 
~out bleek_evenwcl de opstel1ing een extra voo~deel te bieden (zie V j 5b). 
\/elke brnndpunten kunnen we nu het beste ~ebruiken. Deze vrnag beantwoor
den we aan de hand van fig. 43. Als we bij de hier beschouwde collimator 
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a. spiegelopstelling 

7 

- - -1-f 13 - ) 

> 

I co 11 ~ "'"- ... ~ v r ( i, 1 ~ 1 b H.._) 
1.. o b·)-e."~~(.,f ( f x. ,6-,i;....,) 

3 ~o~lct ~., r Cc""" v d J (1erz.) 

ol: ,,,t"'-; ~='~.€~ 

~t--- •f<( E= 

b. aequivalente lensopstelling 

- fig. 42 collimator, modulator en integrator configuratie -

het lichtpunt in ·i:"' plaatsen, dan bestaat de ui t de spiegel tredende bun
del uit stralen waarvan <le projecties op het bijbehorende asvlak "f ~ ""Fs 
evenwijdig zijn (zie fig. 43a), maar op een asvlak loodrecht hierop di
ver6eren. (zie fig. 43b). Plaatscn we daarentegen het lichtpunt in 'Fs dan 
convergeren de straalprojecties op het asvlak (zie fig. 43c) maar zijn 
op een vlak loodrecht hierop juist evenwijdig (zie fig. 43d). Dit alles 

I 
I 
I . 

__ --r __ P. 

(a) 

(b) 

asvlakstralen (c) 

(d) 

~p . -
straalprojectie\ asvlak door 'f S _J_ -r r,) (zic boven) 

- fig. 43 bepaling meest gcschikte collirnatorbrandptmt -
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is af te leiden uit fig. 23c). Voor een zuiver symmetrische opstelling 
moet nu de straalafbuiging plaatsvinden in een vlak door de laatste bij-as 
loodrecht op het asvlak (vlak van fig. 42a). Volgens fig. 24 gaat dit alleen 
goed als de straalprojectie op dit vlak van de bundel tussen de spiegels 
evenwijdig is (zie fig. 43d). Vandaar ook dat voor deze situatie uitgegaan 
moet worden van de sagi ttale brandpuntsafstanden i=l en ~' • De brandlijn
tjes liggen dan in het asvlr:k en zijn evenwijdig aan de spiegeloppervlakken. 
Evenwijdig aan het laatste zou dsn door 1-/ ( zie fig. 42a 2 ook het opvang-

t d t . d . t t . d -z:•,~'-;,f 1 k .. scherm geplaats moeten wor en, wa in eze si ua ie us v a mag ZJ.Jn 
( '2-s: ob, zie fig. 41). De lichtpuntbron plaatst men hierbij in het sagit
tale voorwerpsbrandpunt T"s van de collimator (zie fig. 43c), terwijl de 
richting van de golven in de modulator weer evenwijdig is aan de afbuig
richting ( ...L vlak van tekening in fig. 42a). Nu kwam echter door de dub
bele optische rail, die in de opstelling gebruikt werd, het asvlak hori
zontaal te liggen. Bovendien liepen de golven in het cuvet ook horizontaal 
en tastte de t.v. camera het beeld eveneens in horizontale richting af. 
Vandaar dat in onze o,t-1s~e1ling noodzakelijkerwijs van de meridion&le brand
punten uitgegaan moest v:orden (zie fig. 42a). De door de asymmetrische af
buiging geintroduceerde fouten ble.ken echter niet merkbaar te zijn, zodat 
we deze situatie ook gehandhaafd hebben. 

De lengte van het uiteindelijke meridionale beeldbrandlijntje, kunnen 
we niet zonder meer uit (190) berekenen, omdat de in de integrator vallende 
"evenwijdige" bundel ook astigmatisme vertoont, welke door de collimator 
vcroorzaakt wordt (zie de figuren 43 a en b). We zullen daarom ook een 
kunstgreep toepessen. Het c.st:i.gmatisme in de ui ttredende bundel van een 
scheef geplaatste collimator ( lP =} o in fig. 39) mogen we vanwege de 
omkeerbaarheid van de lichtstralen ook afkomstig denken uit het bijbeho
rende brandlijntj e ( Q ;.:; ui t ( 190) ) bij recht geplaatste collimator (geen 
astigmatisme bij ~=O ). Zou de integrator eveneens recht geplaatst zijn, 
dan werden de beide buitcnste mcridionale brandvlakken (resp. de voor
werpszijdigc van de collimator, door "Fi..... en de beeldzijdige van de inte
grator, door "f""' , zie fig. 42a) volgens (63) op elkanr afgebee·ld met een 
dwarsvergroting .,J.; ,,, _ 1 ( zie fig. 42a). In deze situat~e is volgens 
( 190) de lengte 17 ~ van het beeldbrandlijnt je cA,_L 'f . Wordt 
hierna de i~tegrator weer over dezelfde hoek 'f teruggedraaid, dan wordt 
door het geintroduceerde astiematisme elk oorspronkelijk beeldpunt een 
lijntje met een lengte van eveneens J~~~ .(Beide spiegels hebben nl. 
dezelfde diameter ~I. De totale lengte van het uiteindelijke mcridionale 
beeldbrandlijntje bedraagt dus ·2..l,.__,_1.'-( , zodat we m.b.v. (189), (181), 
fig. 42a en j/ ~ i' ~ 1.:,, forrnule ( 190) als volgt geschikt kunnen ma.ken 
voor de uitein elij e beelden: 

f. .. ct 4 Q I. l. - ~ (~ ) 1. - I ( t 'J '~ ) t - - :> J/ -'X, 17 •~ ¥ : t,1--'f - Z. {ol - 2 ~ - fi') • 10 (193) 

wat bij 
(194) 

(In de opstelling werd hier ruwweg 1 mm voor gemeten, wat de theorie dus 
voldoende bevestigt (zie ook fig. 44). Door deze astigmatische verbreding 
van het becldpunt hecft hot intensiteitsv0rloop in de ~L' - richting (zie 
fig. 24 en (144) ) niet ~eer de getla2nte, zoals deze ccachetst is in fig. 
29, maar die van fig. 44. De intensiteit in de hartlijn ( x.,'=- c...,..,.-,4-. ) 
van het brendlijntje is dus over zijn volle lengte vrijwel constant. Voor 
het brandpuntsverschil -"f ~• f/ = ct '4c ( zio fie;. 42a) berekenen we ui t 
(193) en (194): 
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het diafragma is. 
De gemeten waarde van ca 15 mm wijkt h!er even sterk vanaf ( factor 
ca. 1, 25) als de gemeten waarde van £-...J van zijn berekende ( zie ( 194) 
en (193) ). Op de oorzaak ven deze extra "vervorrning" zullen wij niet 
verder ingaan omdat de prccieze waarden van £ ~t en o.. • niet interes
sant zijn voor de werking van het apparaat. Een berekening van 0..,

4 ui t de 
langsvergroting ol. 1 geeft een nog grotere afwijking. Immers rondom "'Fi... 
en r.,.' isJzoals reeds eerder uitgelegd is, ~; i"-1 , zodat dan vanwege 

"-'= k en 1\ "F-_ ;; ~ .::c:: J 1 (zie (181) ) volgens (34a) o.:
1 = r...! "F/ _ • c, .... , ,,., ----

: ~t..n~~I ofwel ~"'- -:t'4.' ~ 6......_ ( zie ( 181) en ( 193) ) • ""F-. 7=.l 
Door dit alles is de kromtestraal ~.: van de beeldbol zeker een aantal 
ma.len kleiner als ~ -=-£-: -!J:r :- &>i~ voor ~en spiegel (zie (191) 
en (192) ). Binnen 'f 2. i. de beeldbreedte b-,t.;~1 6~ 
van het vidicon mag dit echter zeker vanwege de relatief hoge dieptescherp
te ( i{~ = l'f -,., / zie (195) ) , volledig verwaarloosd worden. Immers uit 
f-ig. 45 volgt: 

d' < 11,.}'(,-c.-,oi) a'f4.-1e.l J~'"l, 't- f)-4<:~J,e. 
~ - J/ 'l~ (196) 

omdat volgens ~ l)::,,}i,. , (195), (191) en (192) geldt: 
i~ ¥ Q 

,.,t( J ..,_,. ' l j ,rn ,t ,o·} _"} ( ) 
1,-.:: 'l,..,,,-Cool = "l.'l.:t.( /- l~t.°'--·-- rv--""'- = . .._ :::_o IJ'J)O<<I 197 

"l_-.,. • .~ • 5e. tl_ ~ i,( . lf(,.- _.; .., "'- ~ 1, 'f. I I ' IO "L; 1-, l J 

De jui.ste posi tie van de collimotorspiegel t. o. v. de puntvormige 
lichtbron i ""- t""- (zie fig. 42a) vinden we experimenteel op dezelfde 

.L 

C x' 1. 

- fig. 44 astigmetisch I-verloop - - fig. 45 invloed beeldkromming -

wijze els bij de brandpuntsbepuling in fig. 19b. Plaatsen we nl. op de 
plaats vnn (of vlak v66r) de modulator ecn vlckke spiegel (zie fig. 42a), 
d2n wordt de (meridioncal) evenwijdige bundel lan€;G dezelfde weg weer 
teruggekaatst en geconverceerd. Alleen als de spiccel doer staat, waar 
hij voor goede collimatie-eigenschappen behoort te staan, zal het verti
calc reeridionale beeldlijntje samenvallen met de lichtbron. In de proktijk 
zal echter het becldlijntje op een scherm vlck naest de lichtbron opge
vangen dienen te worden. Een andero, meer o□slnchtige, methode is het 
meten vnn de horizontale bundeldicmeter. Voor een goede afre~eling moet 
dus deze nl. ,volgena de figuren 43a en 42a,o7erel (vooral op grote ef
stand) dezelfde welrde bezitten, nls welke hlj heeft vlek bij de colli
matorspj_e[jel. 
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Substitutie van de gegevens (179a) en (192) in (155) geeft voor 
de effectieve lijnbreedte van de objectiefspiegel: 

A~ -::: ~ = oi6,} .10_,_ ,,(., = 9 ,,......_. 
tt',c( ,. ,,,.,o--,, (197a) 

hetgeen volgens (156) overeenkomt met een oplossend vermogen van 

So -:: ~ ,J- : I I I . I o"j ..e,- ~e}JI\, 
(197b) 

§ 3. De eendimensionele lichtfasemodulator 

a. Algemeen. M.b.v. lopende golven kunnen we op twee essentieel ver
schillende wijzen een dynamisch fasetralie creeren. De eerste methode 
is reflectie tegen oppervlaktegolven (reflectietralie, zie fig. 46a) 
en de tweede bestaat uit refractie door dichtheidsgolven (refractie-

a. reflectietralie 

b. refractietralie 
- fig. 46 (dynamisch) 

fasetralie -

vooreesteld in fig. 47, ge
bruik rnsakt van het filoir~c

tralie, zie fig. 46b en lit • 4). Hoe
wel de eersto methode eenvoudiger is en 
minder vervorming introduceert, hebben 
we om praktische redenen toch de twee
de gebruikt. Het zichtbaar maken ven de 
modulerende golven is een techniek a
part ( zie lit • 5). Bij staande of lang
zamc golven gaat dit het beste met de 
Schlierenmethode, eventueel met mecha
no-optische compensatie. Voor met het 
oog niet meer te volgen snelle golven 
moeten stroboscopische technieken ge
bruikt worden, waarvan de eenvoudigste 

1. puntbron 4. vlakke Spiegel 
2. deelspiee;el 5. beeldscherm 
3. lopende fasegolf 

- fig. 47 zichtbaarmaken snelle faseeolven -

effect. Deze is dan ook gebruikt voor de visuele controle op het golfver
loop. 

b. De vloei~tofvertr8gjncslijn. Omdat wiJ in de modulator gebruik maken 
vcn in f€n richting t.o.v. de bron vertraagdc signalen (zie fig. 26) wordt 
hij oak wel vertragincslijn ~enoemd. Zijn elobale opbouw is gcschetst in 
fiB. 48. Alo vcrtragin~sffiedi1un is een goed tr2nspar2nte vlocisLof (gedes
tillecrd water) gebruikt, terwijl nls bron een pi~zo-clektrisch kristal 
het aangevoerde elektricche sign:.,ol v~.._(.1-) omzot in drukgolven. De l.,r:tsten 
veroorzakc11 op hun beurt evenredige brekingsindexverenderingtn, wenrmee 
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\- 6. 
l) 1//,/;jl//; 1. glaswand lopende 

I\,,,,-> 

!1 
__. 2. absorber drukgolf 

~ 
/ : C. I - ~ 3. kristel 7. transparante 

I I----<~- 4. kristalhouder vloeistof 
;,,,-;.k. 
.--- 5. voorwerpsopening 8. loodrecht in-

~~It) i ~- -- vallende bundel 
9. stuurversterker 

- fig. 48 globale opbouw vloeistofvertragingslijn (bovenaanzicht cuvet) -

de lichtbundel volgens (69) dus fasegcmoduleerd kan worden. 
~edraagt de elektro-optische overdrachtsfunctie van de ingangsspenning 

~~ ~) via de stuurversterker ( 9 in fig. 48) en het kristal(-luidspreker
tje 3 in fig. 48) naar de brekingsindex tt1rvan het medium Bf.,.,JJ (zie (226) ) 
den is de brekingsindex aan het kristaloppervlak l-\1,~:::l'l 11 u ..- B.v-~ 
Nemen we verder aan dat de golfuitbreiding lineair (in de X, -richting met 
£~)) A3 in fig. 48) en verliesvrij is, dan vinden we bij een ingengs-

·spaaning: 
(198) 

voor de brekingsindex over de gehele voorwerpsopening (zie fig. 24) 

11..,..(l<,,I-J=L1.1r 0 +~'1.,,..~{vJ~f-~~,~<f/~J (199) 

met 
(200) 

Heeft de geluidsbundel achter de volledige voorwerpsopening een constante 
breedte tk (zie fig. 48), en minstens een hoogte $ (zie fig. 24), den 
kunncn we m.b.v. (70) en (69) voor de in de loodrecht invGllende licht
bundel geintroduceerde fascmodulatie dezelfde f&sefunctie i¾ ~r, no
teren en wel met een 1;modulctieciiepte11

: 

"li;Rc,kk~"'"v =-~o,t.~ B.\v-..:1 (201) 

Als nu 
(202) 

De intcnsiteitsverdeling in het brandvlnk voor de oe en ,e orde 
buigingsbeelden is dan dezelfde geworden a.ls die bij A.M. met een modu-
latiediepte lvt,l""""'- (zie ook (168a) ). 

De optische vervorming door introductie van de modulator in de even
wijdige tussenbundel (zie fig. 42a) kan verschillend van oorsprong ziju. 
In de eerste plaats kunnen dit inhomogeniteiten in de glaswand en de vloei
stof zijn. Da2rom moot ook uitgega~n worden van geed homogocn (optisch) 
glas met zeer vlakke oppervlakken en een zuivere vloeistof. ~ij gebruik
ten hior echterocnvolgens voor: wit spiegelglas en gedestilleerd water. 
(Een maat voor de kwaliteit van het geheel is de maximale fasefout 

6. if✓/:: 1,)(1-1.s-)-:c '1 6s+ SD'"l, zie (70) en (69). Deze moot veel kleinor zijn 
dan 2 rr rad. ) • 

Eon tweerle optische vervorming wordt veroorzeakt door het niet evcn
wijdic zijn van de vcrachillcnde elasoppcrvlakken, dus zowel van elke 
glaswand afzonderlijk uls onderling. In fi~. 49 is dit duidelijkheidshalve 
sterk overdreven voorgesteld voor het geval dot elle oppervlekken lood
recht op het vlalc van tekenirig stcan. Voor deze situetie kunncn we m.b.v. 
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-fig. 50 verloop lichtbundel- -fig. 51 wandre
flecties-

de paraxiale afbeeldingsleer (zie IV§ 1 met in het bizonder de brekings
wet van Snellius (19) in de paraxiale benadering (20) en verder (21) en 
(22) voor de normalisatie) op eenvoudige wijze afleiden, dat een evenwij
dige invallende bundel ook weer evenwijdig uittreedt (zelfs in het niet
paraxiale gebied), maar hierbij gewoonlijk wel een bepaalde verbreding 
ondergaat (vcrwasrloosbaar in paraxiele gebied), evenals een richtings
verandering (deviatie, zie fig. 50): 

hierin is (203) 

de deviatie van het cuvet zonder vloeistof ("~= k in (203) ). Het is 
dus een maat voor het niet-planparallel zijn van de glaswanden ( t><J,+ ~l. 

::/::. D in fig. 49) en voor een bepaald cuvet dus constant. Verder kunnen 
we de ligging berekenen van hot ann het invnlsvlak (eerste glasopper
vlak in fig. 50) toegcvocrqtbeeldvlak (zic boven (33) en fig. 50). Uit 
dit laatste vlak komcn voor de beeldruimte schijnbaar de stralen die uit 
de voorwerpsruimte in het invalsvlak vielen. De hoek tussen Ven V' is 
even groat als de devio.tie oltf.. , omdat de onder een hoek ~l in V vallende 
stralen het vlak VI verlaten onder dezelfde hoek ( ~""= o<l in fig. 50). 
Bet vlak dat gevormd wordt door de snijpunten van de verlengden vnn dezelf
de in- en ui t tredende stralen noemen we het breekvlak ( V/4 in fig. 50). 
Dit alles geldt ook voor vlakkcn die niet loodrecht op het vlak van teke
ning staon. 

Nu kunnen we de tot ale deviatie <x,A:: o maken door de glazen wanden 
onder e en hoek: 

'i = ~-- = -~o/':__ I (204) 

met elknar tc plaatsen (zie (203) en fig. 49). Evenzo kunnen we de dnn 
nag ovcrgebleven bundelverplaatsing ~~ (zie fie. 50) verminderen en soms 
zelfs gcheel compenseren door de gemiddelde onderlinge afstand a der glas
wanden (zie fig. 49) oen bepBalde waarde tc geven. ¥as dan is, bij door
gang van een evenwij dice bundel, de optische vervorming volledig afv:ezig 
en blijven voor nict-plr::.nparallele glaswe.nden (fl(, =to -~ <:i.p. -=t-o ) 
alleen nag de wandrefloctics over (zie fig. 51).1~et het oog op dit alles 
is een cuvct vervaardi~d, waurvan de glozen w2nden onderling instolbaar 
( C\. ~ <\'.',i vuriabe1, zie fi13. 49) en voldo_ende dik (ca. 5 mm) zijn (ge-
ringe def'brmntie en roflecties). Hij best0et j_n principe ui t twee stevige 
mossing helften 1 V, watcrdicht Vf,rbonden door een vestgesoldeerd dun ko
perfolie 3. Aun weersk8nten zijn nchter uitgespaarde vcnsters ~ de glazen 

V ( zie fit=;. 52) 
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1. messingbak zijwanden 2 vast gelijmd 
2. glazen wanden met Araldit. De grootte en 
3. afdichtfolie vorm van de vensters is zo-
4. stelbouten danig gekozen, dat alle 
5. spanveer licht door de ultrasonore 

,, '/ ~ 3 ,;, ,, 6. venster bundel gaat. Hierdoor wordt 
'ti.1/,';,.II,/ 'l ~ .. Ir// 1/~ 1 · ~~d.t)l-:II. w'4Jet· de oe. orde intensi tei t 

_ 
11 

7 _ fig,. 52 instelbaar cuvet _ tot een minimum gebracht 
(minimale hoeveelheid·vals 

licht). M.b.v. drie stelbouten 4 is de onderlinge positie van beide cuvet
helften, dus ook die ven de glazen wanden, instelbaar. Bij het terugdraai
en van de bouten zorgen de veren 5 ervoor dat de stugheid van het afdicht.,. 
folie overwonnen wordt. Het cuvet, dat monteerbaar gemaakt is voor de op
tische bank, is tenslotte nog voorzien ven een afvoerpijpje voor experimen
teren met verschillende v·loeistoffen en een deksel om stof e.d. tegen te 
houden. Door juiste instelling van het cuvet kunnen we nu Q('d..: o en J.,~v 
maken (zie ~ig. 50). In deze situatie ontstaan de beelden in het brand
vlak van de integrator met of zonder modulator op dezelfde plaats. Het 
omgekeerde hoeft echter niet te gelden. Vallen namelijk brand~ en beeld
vlok (zie de figuren 42a en 50) samen, dan ontstaan de beelden ook op 
dezelfde plaats. 0mdat nu echter l>(,{;c,-u en 'j.,:ru zal er vervorming op
treden door invoering van de modulator (zie fig. 50). Gewoonlijk echter 
bevindt het breekvlak zich dicht bij de modulator en dus ver bij het 
brandvlak vandaan (zie fig. 42b). Daarom mogen we de verplaatsingsinvloed 
( j 11 ) ook verv,aarlozen en houden we alleen de deviatie ( ':I(,{_ ) over. Zijn 
invloed op de beeldvorming (wandreflecties, zie fig. 51) bestaat uit een 
tegengestelde versterking van de nevenmaxima van elk buigingsbeeld (zie 
fig. 53). Verplaatsen de beelden zich door invoering van de modulator 

- fi~. 53 asymetrische buigings
beelden -

b.v. naar rechts, dan zullen ook 
de nevenmaxima aan deze zijde extra 
versterkt warden, tcrwijl de maxi
ma aan de andere zijde juist met 
dezelfde factor verzwakt warden 
(zie fie. 53). Keren we nu het cuvet 
om, ( over re rad), dan zullen de 
beelden over dezelfde afstand naar 
links verschuiven en de linker ne-
venmaxima juist versterkt warden. 
Deze teeeneestelde maar gelijksoor
tige effecten die ontstaan door om-
kering van het cuvet geven duidelijk 

aan dnt de deviatie er de oorzaak van is. Immers bij cuvetomkering keert 
ook de deviatie om, mear houdt dezelfde absolute waarde. (Bij het oude cu
vet, waar deze vcrvorming ook het eerst geconstateerd werd bedroeg de de
viatie jt<,t I ~ 0,1 i...1""{). Bet hinderlijke V8n de devietievervorrning is de 
aenwczigheid van de nu niet meer tc v~rwaarlozen enkelzijdige nevenmaxima, 
waardoor de effectieve lijnbreedte een uantal malon vergroot wordt (zio 
de figuren 53, 29 en 30). Doordat de glaswanden nooit volmaakt planperal
lel gemaakt kunnen worden, is er ook gecn onderlinge stond ( ~ ~, G<., zie 
fig. 49) te vinden, waarbij er geen wantlreflectics optreden (zie fig. 51), 
elthans nietJzolnng de brekingsindcx ~~ven de vloeistof eon endere is, dan 
die van de glazen wanden ( nva~ hJ, zio fig. 49). Zijn doze beiden echtcr 
w61 gelijk, don is elle optische ~ervoi·ming V9rdwcnen, inclusief wandre
flecties als ~ 3~u (planparnllele buitenvlakk0n, zie fie. 49). De onder
linge afstand a moet dan wel els hot even kan een geheel aanto.l halve licht-
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golflengten (in de vloeistof) bedragen (inteferentiefilter1 zie lit. 8) 
Een andere methode voor het onderdrukken van wandreflecties (zie 

fig. 51) is de "coating" (zie lit • 26). Hierbij brengt men op de bui
tenoppervlakken van de glazen wanden een dun laagje van een geschikt 
materiaal aan. De brekingsindex n/ van dit materiaal, wearvoor meestal 
fluoriet gebruikt wordt, moet het meetkundig gemiddelde zijn van de bre
kingsindices van de media waartussen het zich bevindt, in ons geval n, 
van het glas en 11 van de 1 ucht, zodat n / = ~ x ~ omdat u x I 11. 
De dikte van het la1;gje moet + A,1 zijn, wa~in A.'= d ,\ 0 de lichtgolf-
lengte in dat materiaal (fluoriet) voorstelt. ~f 
Wordt aan deze voorwaardenvoldaan dan zullen de stralen die tegen de 
voor- en achterkant van dit laagje terugkaatsen elkaar volledig uitdoven, 
wat de invalsrichting ook moge zijn. Omdat de reflecties in de vloeistof 
kolom door Cl( ~o te maken (zie fig. 49) opgeheven kunnen worden en zo 
niet ( ~a =r o ~ , zie fig. 51) toch verwaarloosbaar zijn vanwege de dikte 
van de kolom ( a in fig. 49) en zijn geringe brekingsindexverschil / '1.u 0 - ""'j { << 11.; 
met de omgeving(glas), behoeven de vloeistofzijden van de glazen wanden 
niet voorzien te worden van een anti-reflex laagje. Dit laatste zou trou
wens grote practische problemen met zich mee brengen (corrosie!). 

Ondanks de vrij soepele koperfolieverbinding tussen de beide, zo 
stevig mogelijk uitgevoerde cuvethelften (zie fig. 52) wordt het instel
bereik beperkt door mechanische deformatie van de glazen wanden, wat een 
onregelmatige vervorming in het beeld geeft. Dit laatste is goed te con
troleren bij extrafocale instelling op de buigingsbeelden (enkele cm ach
ter meridionale beeldbrandpunt, zie fig. 42a). Vie zien dan als het goed is 
een vage afbeelding van het venster. Door wanddeformatie gaat de. recht
hoekige vorm verloren. De lengte en de breedte blijven behouden, zij het 
wel dat het "venstcr'' de vorm van een kromme slang hecft (b.v. ~). 
V/eten we dit laatste door hernieuwde instelling weer recht te krijgen, 
dan is de deformaticvervorming oak opgeheven. Hoe gevoelig de opstelling 
voor mechanische deformatie van de glaswanden is blijkt wel het sterkst 
uit een afname van de brandpuntsafstand van het objectief met enkele cm. 
door de hydrostatische druk in het cuvet. Wordt deze laatste nl. gevuld 
met vloeistof dan gnan hier'door de vensters iets bol staan, waardoor de 
sterkte van het objectief toeneemt in tegenstelling tot zijn brandpunts
afstand. De vorrning van askring tenslotte (zie IV f lg) bij niet evenwij
dige bundels (zoals de sagittale tussenbundel in onze meridionale op
stelling, zie de ficuren 42a en 43) is vanwege de geringe afwijkingen hier
van (paraxiale bonndering) volledig verwaarloosbaar. 

De ultrosonore bundel moet voor goede functionering "in" het asvlak 
liggen (beter gezegd: symmetrisch liggen t.o.v. dit vlak) en bovendien 
loodrecht op de systeemas (door meridionale bundel, zie fig. 42a). In een 
goede modulator ligt hij dan ook midden tussen de beide vensters in. Bij 
nict loodrechte doorkruising van de (meridionale) tussenbundel verdwijnon 
nl. de hogere orde (nQ l ) bujgingsbeelden, terwijl een niet meer "in" hot 
asvlak verlopende bundel een even sterke verdraaiing van de buigingsus 
(verbindingslijn dor buigingsbeelden) met zich meobrengt, waardoor do t.v. 
camera evenecns verdraaid zou moeten warden omdat zijn aftastrichting altijd 
evenwijdig aan de buigingsas, dus ook evenwijdig aan de geluidsbundel moet 
zijn. Het verdient daarom aanbeveling om bet nu nog star bevestigde kristal 
met 3 stelschroefjes en 3 spanveertjes instelbaar te maken (zie ook fig. 52) 

De absorptie van akoestische energie door de vloeistof ken bij hoge 
ingangsspanninc;en ( zie fig. 48) zo groat woi·den dat de hierdoor ontsh,ne 
warmtestromingen, dus ook plantselijke onceordende brckingsindexveranderin
gen in de vloeistof, het uiteindelijke beeld doen vertroebelen'(opsplitsing 
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en beweging). Om de hogere orde buigingsbeelden goed zichtbaar (meetbaar) 
te maken moeten we echter een hoge modulatiediepte M~(zie (165)) toepas
sen, wat op zijn beurt wear een hoge * (zie (166) en fig. 33), dus vol
gens ( 201) ook een hoge ingangsspanning v~ e.fl.: .! l .r.j V"L. met L.,...,, I=¼ 
vereist. Voor het vermijden van warmtestrominge:rf zullen we dan ook een 
verliesarme vloeistof moetcn nemen of de aanvoer van akoestische energie 
beperkt houden (niet te hoge ingangsspanningen), Door m.b.v. de opstel
ling uit fig. 47 de ultrasonore golven in gedestilleerd water te bekij
ken werd geen demping (uitsterving) van de golven waargenomen. Evenmin 
kon een afname van de intensiteit van het eerste hoofd~aximu.m gemeten 
worden bij verplaatsing van een smalle opening langs het cuvetvenster 
in de richting van de golven, zodat we het water voor de verdere beschou
wingen verliesvrij mogen veronderstellen. (De eenvoudigste maat voor de 
relatieve verliezen in de verschillende vloeistoffen is de maximale in
gangsspanning ~- e.ff.~~ waarbij nog net geen beeldbeweging optreedt, 
bij een bepaalde frequentie. Bij zeer verliesarme vloeistoffen zouden we 
na uitschakelen van de geluidsbron en zonder absorber de uitsterftijd 
van de staande golven kunnen meten aan intensiteit van eerste orde bui
gingsbeeld). 

Doordat de golven door de gewenste geringe demping in de vloeistof 
niet snel genoeg uitsterven zou dus volgens de figuren 26 en 48 aan het 
eind van de ultrasonore bundel een absorber geplaatst moeten worden. Nu 
is deze laatste moeilijk goed te maken met kleine afmetingen in de rich
ting van de geluidsbundel. Vandaar, dat we een nuttig gebruik maken van 
de aftastrichting van het vidicon, door de geluidsbundel aan het eind 
schuin weg te kaatsen (b.v. naar boven, de bak uit). De hierbij behoren
de buigingsas (met ongeveer dezelfde positie van het oe orde buigings
beeld) wordt dan niet meer waargenomen (op de oscilloscoop), omdat hij 
evenwijdig met de teruggekaatste bundel is (op de monitor wordt hij na
tuurlijk wel waergenomen, zie V§ 5a). 

Tenslotte kunnen we voor het gemiddelde aantal golven in het cuvet 
bij gebruik van water ( l = 1 'f 5·1 IM/,_,_~ ) , over een lengte van ~-= 11/ "1..... 
(zie fig. 42a en ( 192) ) en bij een gemiddelde frequentie van, v,,,.. = 10 t'fH,,z,_ 
ui t ( 149) berekenen: U 

Nv ...... = 1,·1 ==,to 0~ (218) If: .... 

a 
De meettijd bedraagt dan: 

! t -1. 

T~ = = 
11, , 10 

= 1t ~ (219) 

1 V11r- ,o' 
c, Elektro-optischc omzettinG m.b.v. kwartskristal. Van de vele mogelij
ke elektrische vcrvon~incsschema's , die voor een trillend piezo-elek
trisch kristal zijn ontwikkcld (zie lit • 17) kiezen we dat van fig. 54 
(zie lit • 20). Hierbij wordt aangenomen, dat het kristal (met een dik
te I:~ ) diktetrillingen ui tvoert roncl ecu resonentiefre

1
~!;tie Yt = -~L 

(zi,t2.t.1).,..ld~).Verder kiezen we zijn efi'ectieve diameter elk: 2v~~-1s 2t=-1<_ 

(zie (235), (222), fig. 48 en fiG• 24) groot t.o.v. de ultrasonore 
golflengte ,\~l- in het vertraginzmedium (b.v. ,Lk>'"!c, ,\a,_tl). \'ie kunnen 
dan de diverg"entie van de ultrasonore bundel door buiging (analoog aan 
de optischc buiginr;, zie fif~. 36 en (179) ) ·-rerwaarlozen en hem dus als 
evenwij dj_f, beschouwen. oo;( la ten we de eenrnaal ui t2~c!zonden gc luidsbundel 
niet meer teru~keren near het kristal, wa~rmee de verschillende mecha
nische impedanties zuiver ohms wordcn. (We bereikcn dit door wcgkaatsing, 
absorptie of gocdc akoestische afsluiting van de ultrasonore bundel). In 
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de algemene uitdru.kking voor de mechanische impedantie, weergegeven 
door (< in (222), is J de soortgelijke mass a ( dichtheid) en ~ de 
geluidssnelheid in het bijbehorende medium, terwijl Ak. het effec
tieve kristaloppervlak voorstelt. Rk, RJ:. en R~ zijn resp. de me
chanische impedanties van het kristal (kwarts), het vertragingsme
dium (water) en het rugmateriaal ( lood en/of messing). M.b.v. een 

(220) 

(221) 

(222) 

- fig. 54 vervangingsschema kwartskristal -

ideale transformator, met een spanningsverhouding 1 : ¢ (zie fig. 54) 
worden de verschillende mechanische imped~nties en grootheden omgetrans
formecrd in elektrische en omgekeerd. De waarde 1.J_t van de spanning over 
de belasting ~k (of van u~ over R~) geeft dan de grootte van de kracht ""f 
weer, die door het kristaloppervlak op dat medium wordt uitgeoefend (zie 
fig. 54). Verder is ann de statische ( elektroden) capaci tei t C0 zijn ae-
quivalent ~;;-== - <;.... toegevoegd (zie .. (221) ) (In de transforma
tieverhouding ({1 stel t de grootheid R de piezo-elektrische drukconstante 
voor). Tenslotte nemen we aan dat de mechanische en elektrische con tacten 
aan het kristal goed zijn. 

M.b.v. de netwerk•identiteit 
schema van het tweezijdig belaste 

-fig. 55 netwerkidentiteit-

uit fig. 55, kunnen we het vervangings
kristal (zie fig. 54) zodanig wijzigen, 

dat de invloed van beide 
belastingen duidelijker 
wordt. Het nieuwe schema 
is geschetst in fig. 56a, 
waarin: 

Z, = _ j- i.Rk Cc+~ (223) 

Rond de resonantiefrequentie 
( Y~Y'l. ) kunnen we (223) 
m.b.v. (220) benaaeren tot: 

z ~ .= _ J '?. R~ h, .... JI (1 - ~ I\. } ~ j R k 7[ ( t'l. -t) = j R~ TC 

Dit is, zoals we zien een serie-resonantie-keten (zie ock lit. 3), wear
van voor kwarts berekend kcm warden dat C • L. ✓.•. El . Omdn t di t 
eer. fsctor van ca. 10•.s- is r::1::g Ci;: dus in~ zeer ..,goede benc:dering ver-

--r • 
vangen warden door een kortsluiting (zie fig. 56b). Rand de resonentie-
frequentie ( 'I-:-:. Y'l.- ) wordt hovendien 7.J!. volgeiis (220) zeer hoog, z.odat 
het weglaten van zijn keten ook niet meer vnn invloed is. He{ meest een
voudir,e schema kan zodocnde gegeven \'1orden uoor fig. 5Gc. IIierui t v1ordt 
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a. compleet schema b. verwaarlozingC E c. rond resonantie 

- fig. 56 aequivalente vervangingsschema's tweezijdig belast kristal -

direct de rol van het rugm~teriaal duidelijk. Als nl. de weerstand 
F~ ervan b.v. toe-neemt, ofwel als volgens (222) de soortelijke 

massa en/of de geluidssnelheid van het rugmateriaal toeneemt, neemt ook 
de seriebelasting van de resonantieketen L;-C~ toe. tijn kwaliteits
factor wordt dan lager en zijn frequentieband breder (zie fig. 57), het
geen wel met een hoger tussenschakelverlies ( i: .... RA, ) betaald moet wor
den. Door de omzetter met een 7i /\ laagj~ op zijn ondergrond te bevestigen, 
kunnen deze verliezen vri,jwcl geheel geelimineerd worden. Dan echter is de 
frcquentieresponsie nogal resonant. Deze methode wordt daorom ook niet ver
der bekeken. (Voor geinteresseerden wordt verwezen naar lit • 20). 

Hemen we aan, dat ee-n ultrasonore vlakke golfuitbreiding in een a
koestisch juist afgeslotcn vloeistofvertragingslijn (geen reflecties) 
adiebatisch en ongedempt is, dan kunnen we hiervoor de volgcnde verhou
ding berekenen tussen enerzijds de maximale breld.ngsindexverandering 4 ti"" 
en anderzijds de maxima.le krrrcht 11 ""f , die het kristaloppervlak op de 
vloeistof uitoefent (zie oak lit • 20): 

A l'ltr = 1> 
0 

::::- r"",.,.--...., - 1 )f~v-'t..~ -r1-) 
(225) 

il I_£ 6 .._U_<, J • ~,t 

(Hoewel dit een vr1J grove benadering is, blijkt hij in de praktijk veel 
algemener te gelden). Uit (225) zien we dat de vloeistof fungeert els een 
mechano-optische omzetter. De elektro-mechanische omzetting rn.b.vo een 
kristalluidsprekertje kon beschreven worden met bet schema van fig. 54. 
Omdat hierin de spanningen v" .e...... u-~ over de belnstj_ngen Ra_ en Rt op 
hun beurt weer de krachten ~ r op bet medium voorsteldcn ( 6 t="' =- tv-... J 
en 6.Ti = tv-.6--( ) kunnen v:e de totaJ.e elektro-optische overdracht B rr.. b.-.r. 
(200), fig. 48 en fig. 54 weergeven door: 

B -- 6 "'-v- = B0 • 8ic-'t ,(A-/. ""f'I. = Ba. Bk·[AI ( 226) 
I u-~ I 

met 130= 
l}k.(t"" 

Bk~= \-~; I~ . A- .r...__. 
i,,,.J;J V"~=lrf--J ) - -

(226a) I ":t l U-· 
~ 

Bk= I:~\ ~ 1: - B -1~\ 
1-z_ - ~ - V£,'t.<v? (226b) 

Hicrin z1Jn B0 en de rnidburidversterkinc B1c1 .. const,mten (zie (225) en 
( 229) ) , tcrwi j J. /1("':i) de frcquentic-&fh2nke1j_jke ver·sterking v.:n de stuur
verst erker is (zie fig. 48) en r-, __ de frequenticru:ponsic vc1i het krir;tcl 
genoemd wordt. llvorcns doze groothedcn te beiekenen vinden we uit fig. 
56b dat: 
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2 R.1r ¢ 
lr..t,. - -------:----:--:-----
U-t- - (, zf +R"- -t-1~4)(z~ Tz. R ..... ) 

i.( °'Z_.f +- {{~) (227) 

Dit gaat bij resonantie volgens (220), (224) en (222), met 
rt. R"--

't :: --;[.i. 
(228) 

over in: 
(229) 

zodat: 

waarin: 
(230a) 

In fig. 57 is deze frequentieresponsie geschetst voor een water-vertra
gingslijn met verschillende rugmaterialen (zie lit • 20). Hieruit zien 
we o.a., dat voor zecr zware rugmaterialen (hoge n~, zoals b.v. bij 
kwik) de frequensieresponsie twee pieken vertoont. 

- fj_g. 57 

y _, 
, Y,t 

invloed rugmateriaal in water-vertragingslijn -

De ingangsadmittantie van de complete modulator bedraagt volgens 
fig. 56 b en a: 

waarin: 

Wordt er 

zf = z., +- -z.R."" +- tRt-R<-1.)(1-+ fil YW/.~ zh .. = R,L+R.1,.. 
1-+ F<.'"' -t: Rir 

L -Z,e 
a~n de modulator een constant elektrisch vermogen 

P. _ l v-,-11. 
._ - 2 ~ [z .... 1 

(231) 

(232) 

(233) 

toegevoerd, dnn is dGt deol, dat beschikbaer komt ale akoestische energie, 
maximaal rond de re~:onantiefre,1uentie ( Y,::;:, v~ zie fig. 56c ). De rela-
ticve intcnsiteit ~.).. van hct le, orde hoofclmnximum ui t het buigings-
beeld (zie (1GB) ) i~ dan ook msximaal. Voor kleine rnodulatifdicpten 

11'\~<t kunnen we hjc.rvocr uit (168a), (202),(201), (226), (233), (231), 
(232), (2£'.5) en (229) berekcncm: 



-63-

Aangezien we dit graag hoog willen hebben moeten we dus als vertragings
medium een vloeistof kiezen met hoge brekingsindex n~~ bij een lage ge
luidssnelhcid l~ • We hebben dan tevens geringe wandreflecties ( zie fig. 51) V 

Tot nu toe hadden we aangenomen, dat het kristal een rechthoekig 
ultrasonoor stralingsoppervlek A'<= ii<. 1r (zie (222), fig. 48 en 
fig. 24) had. Zender a&n de algemeenheid van de gegeven afleidingen af
breuk te doen, mogen we echter ook een rond oppervlak 

(235) 

met diameter di< kio~en, hetgeen ook gebeurd iso Omdat nu echter JI< ver
ticaal van boven naar beneden door de bundel eerst toeneemt en deerna 
weer afneemt ( zie fig. 48) zal de verticaJe intensi tei tsverdeling ( Tv.,f 
uit (157j) ) in het brandvl?k sneller afnemen naarrnate we verder van de 
xt'= o lijn afmeten. (zie stippellij~'in fig. 29). 

Oorspronkelijk was het kristalplantje met koperen stripjes vastge
klemd in een messinghouder, met lood als achtergrond. Dit gaf in de vloei
stof, door corrosie, eanleiding tot slechte vari~rende mechanische en e
lektrische contacten, waardoor verschillende metingen niet meer reprodu
eeerbaar bleken. VandnAr dat het plaatje met geleidend Areldit stevig op 
een nieuwe zwaardere messing houder is gelijmd (nedat enige pogingen tot 
vastsolderen waren mislukt). Hierdoor waren de contacten goed en constant, 
terwijl een betere frequensieresponsie verkregen werd (zie fig. 57). Het 
piezo-elektrische plaatje was gemaakt van kwarts, had een diameter van 
dk ~ 16 mm, een dikte t-1,. ~ 0

1 
tc:P - bij een resonantiefrequen- } 

tie van: v'i. = 1 o M I-~ ( 2 36 ) 

(Voor verdere ontwikkeling van een goede elektro-mechenische omzetter 
wordt verwezen naar lit. 18 en 19). 

d. De generator. Voor het beproeven van de opstellinG werd een reeds eer
der gebouwde oscillator gebruikt (zie lit. 1). Zijn schema is in fig. 58 

C -= ~Ot: (f 
I -C, = '·11° i' i-- ~1.._ 

c ~ = 0
1 

'1 1 r,"'f pole.., 

Ci,=- ii.oft i-.:1...._ 

Cs

Ct 

= l5"u(f ~c."'-

:::. I 6'\ t" ~ <.. u 

s-t kJl 
b'i (.) SL 

v......_ x f t'l !-l-\ . 

y'l. = to 1/ l-h,_ 

y rJ I {/ f"j 1-t,,,.. . """"',,.., 

- fig. 58. IIartley vermo8ensoscillator met instelbere frequentie -

V en eon hoo8 annlyncbercik (zic (17G) en 049) ) 
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getekend. Doordat het huis, dus ook de draaias, van de afstemcondensator 
c, verbonden was met C2 (zie fig. 58), moest de as verlengd worden met 

een pertinax buisje van ca. 20 cm lengte. Daardoor kon de frequentie ver
anderd word.en zonder zelf als e.ntenne te fungeren. De oscillator zelf 
deed dit trouwens nogal sterk. Zo was het onmogelijk om op de oscilloscoop 
tegelijkertijd met het spectrum ook de golf te zien we.ar dit spectrum van 
afkomstig was (kristolspa.nning "b ), (Di t zou verbeterd kunnen worden door 
!n de generctor m.b.v. cen sterke verzwakker een aparte aansluiting voor 
het modulatiesignaal te meken). De frequentie-afhankelijke storing was 
het rninst sterk als alle apparatuur geaard was met hun netsteker in een 
gezamelijke geaarde contactdoos (zie fig. 64). Bij gebruik van alle6n de 
oscilloscoop rnoet de monitor uitgezet warden, omdat hij anders de storing 
met ca. 30% verhoogd. De optische balk dient aan de oscilloscoop geaard 
te warden (zie fig. 64). De vermoedelijke bronnen van de h.f. storing 
("overgewaaid" oscillatorsignaal) zijn de voedingslijn van de oscillator 
met zijn voedingsapparaat (2,ie fig. 64) en het messing cuvet. Deze laatste 
kan nJ.. in plaats van afschermen, wat de bedoeling was, ook werken als 
antenne (h.f. stromen in de wand.en), als het kristal niet reflectie-vrij 
verbonden is met zijn annsluitplug, hetgeen zeer waarschijnlijk is. Een 
eerste verbetering bier zou zijn bet loskoppelen van de O -lijn van het 
kristal met bet messing baltje en deze laatste apart te aarden. 

Door de storingen was het elektrisch niet mogelijk nauwkeurige bogere 
orde metingen te verrichtcn. Dit zou pas m.b.v. een goede stuurversterker 
i.p.v. een oscillator te vcrwezelijken zijn (zic fig. 48). Vandaar dat hier
aan ook al enkele inleidende beschouwingen gewijd worden in V § 7b. 

§ 4. De televisiecamera 

a. Combinatie van integrator en opto-elektrische omzetter. Door de inte
grerende werking van zijn objectief (zie (125)h kunnen we met een t.v. 
camera in principe van de straalafbuiging door de modulator~rechtstreeks 
een buigingsbeeld opvangen, wat daarna door opto-elektrische omzetting 
m.b.v. de opneembujs (het vidicon) en elektronische aanpassing beschik
baar komt in de vorm van elektrische signalen aen zijn uitgeng (zie fig. 
7 en fig. 61). Bij gebruik van een normaal objectief ( / '.:is-.......... kA.l.~ A.<.= -f 7✓ L, r J 
wordt cchter de gemiddelde orde-afstand ~t_. (zie (157) ), dus ook de 
beeldbreedte »,e. (zie (175) ), veel kleiner dan de breedte t~ van het 
vidiconvenster, waardoor gecn nauwkeurige frequentie-analyse uitgevocrd 
ken worden. Dit knn verbeterd worden door een zwakkerobjectief te gebrui
ken ( efneruen A doet ;}- toenemen, zie ( 15r/) ) ofwel zijn brandpuntsafstand 
,f~ ~ te laten toenemen (zie (44), lit • 1 en lit • 2). Om de 

A objectieflengte bij grote brandpuntsafstanden toch kort 
te houden zullen we m.b.v. een (negeticve) telo-converter de aanwezige 
objectiefspiegel completeren tot een tele-objectief, het~cen neerkomt op 
een beeldbreedtc-aanpassing. 

b. Het spiegelreflex tele-objectief. Wilde beeldbreedte van het objectief 
lf-.A ~ l)-~ (zie (175) ) het hele beeldvlak vnn het vidicon met een 

breedte ::£. vullen ( beeldbreedte-aanpassing), cl.[,n moet vole;ens ( 157) met 
~::/J..,.=~v en (44) met ~•.::-1 (lucht ale bP-eldruimte) de brand-

puntsnfstand van het objectief een waarcle bezittcn van: 

~ I ,e. l -J > 
I_ .,..v-.1 _ I , IO ,1/,./0 c- _:, 8""'-
t'"- t\

0
.~,, - 0

1
63.,0·-'-.,o,io - , 

omdat J,. = 16 mm ( hoogte hcr,ldvenster is 12 mm); 

(237) 

vd-:.('1tn""luc. ~ Ao--=-c,63d' r ~-v,=10 \'1l-¼.. (238) 
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3&oo v 
Dit betekent een beeldvergroting van ~ -z I S-o", t.o.v. het beeld 
met het normale objectief. Om nu de afstand van de voor-
ste lens (objectiefspicgcl in fig. 42a) tot het vidicon kleiner dan de 
onhandig grote afstand 4~1 =3Jl""'- t_e ma

1
ken gaan we uit van een voorste 

lens met een brandpuntsafstand /r,'</,- (zie (192) en (237) ), 
die we dan door toevoeging van een negatieve tele-converter vergroten 
tot 1? (zie de figuren 35b en 59). Voor de dwarsvergroting van de 

,+ + ->- -----.: - - - - - - - -- -

~I ~~~~:m~I ~3 
I .S "'t 
I ~ --=~-,,,,,=-"--~.--::C 

Lt : - - ->- - - - :: -~-:-
- "' -~ ==- = =- - - - - t -

j 

1. objectie,f;picgel 4. resulterende lens 7. roodfilter 
2. tele-converter 5. controle spicgel 8. polarisatiefilter 
3. vi.dicon 6. meetoculair 9. kruisdraden 

- fig. 59 spiegclreflex tele-objectief -

tele-converter volgt onmiddellijk uit fig. 59, (42) met 
en ( 192): 

, ( 237) 

I I J I ~ 
11. ;;~:;:, -1~ ~ '3," ,..., '?.- ~ ,x. (239) 
,✓ s 7:--,;y;~, 

De totalc lengte van het verkregen tele-objectief bedraagt dan volgens 
fig. 59, (42), (44) en (239): 

1 
j{ 

11- =={i'+s'-r=/c.'-tJ ... {f ·+- l, -2.)~J/+~1-~-J- (240) 

(Bij gebruik van ecn negntieve lens met J~ = 5 cm neemt de lengte van 
het objectief dus slechts met 3,5 cm toe). Een ender voordeel van het 
tele-objoctief t.o.v. een "lange-brandpuntsafstand-lens" is zijn optisch 
betere corrigeerbaerhcid, hetgecn dus een bete1·e beeldkwaliteit oplevert 
(zie IV§ lg). Het laatste lenstype heeft nl. de zeer moeilijk tc maken 
bijna viakke gla.soppervlakken (zie b.v. (59) en (50) voor Df-i_zc ) bij 
een geringe lcnsdiarncter, zodat zijn beeld licl1tzwak en slccht is (zie 
fie. 65, lit • 1 en 2 met /: = 5 m) en vereeleken kan warden met dat 
van een "car:1cra-obscura". Omdat de optische c1s van de tole-converter een 
hock tp nH,akt met die v2r1 de objociicfspicgcl (zie fig. 59) is hat nieuwe 
stclsel dus niot_coaxiaal en astjgmatisch. 

Voor het regelen van de ljchttoovoer wordt het gepolariscerdc licht 
van de loser nogm~als gepoloriseerd door -het instelb~rc polarisaticfilter 
8 in fig. 59. Onbruikbaar (blauw) laserlicht wordt door het roodfilter 7 
tegcngehouden, terwijl goede afscherming dit voor het overige valse licht 
doet. Eierdoor kunnen stoorbeelden, gesuperponeerd op het eigelijke beeld 
vermeden worden. 
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Voor optische controle op de buigingsbeelden kunnen we via een 
klap- (of deel-)spiegeltje 5 een meetoculair 6 inschakelen, gemonteerd 
op een micrometer. Hiermee kan dan tevens de orde-afstand en lijnbreedte der 
buigingsbeelden nauwkeurig bepaeld worden. Ook de zwakke, op de monitor 
onzichtbare, echtergrondstoring (vast korrelpatroon) kan hiermee goed 
waargenomen worden. De combinatie objectiefspiegel-meetoculair vormt 
v(olgens fl

1
g. 35c een s)piegel teloscoop met een vergroting; JR0 ' X rb'ta ,J ,rS'o;x 

omdat .f ... ~ fJ -- • Omclat d.eze echter ge- ....,, 1 ,.., 
bruikt wordt voor de bestudering van buigingsverschijnsele zal zijn 
vergroting gewoonljjk ver boven de grens van het normaal scherp waar-
neernbare liggen. Dit laatste is in ons geval, bij 'f=O (zie fig. 59) 

p~ -:tocx (omdat d 1x 100.........._ ) • .Aangezien alle buigings-
beelden een horizontaal intensi tei tsverloop (~PJ,_ hebben ( zie (165) 
en (168) ), geeft bestudering van het f o~ orde beeld (ook 
bij uitgeschakelde modulator) dus alle inforrnatie (zoals scheidend ver
mogen enz.) over de hogere orden. De relatieve maximale intensiteit I~~ 
van de hogere orde buigingsbeelden kan daarna, samen met de bijbehorende 
orde-afstand ~ bepaald worden door inschakeling van de modulator. 

De invloed van de laserrnode op het beeld uit zich in een ontstaan 
van vele identieke buigingsbeelden regelmatig gerangschikt vlak naast el
kaar. Imrners bij elke mode corrospondeert een bepaald lichtpunt met bij
behorende frequentie en buigingsbeeld (zie 3 in fig. 64). 

c. Het vidicon met zi~n voorversterker. (zie ook lit. 23). Als opto
elektrische omzettor wordt hicrin een foto-halfgeleider gebruikt. Aan
gebracht op de pleats van het beeld zet hij de aanwezige lichtintensiteit 
om in een evenredige weerstandswaarde. Weten we dus deze laatste plaat
selijk te meten, dan kennen we ook de b~jbehorende intensiteitsverdeling. 

A wehncltcylindcr, fl le anode, C 2c anode (focu;,sccrclcktrock), D 3c anode, 
E fijnrnazig ;::aasjc, F doorzichtige signaaiplaat waarop fotoh;:ilfgclcidcr, 

G afbuigspoclcn, lI focussccrspocl, I ccntrccr;pocl. 

I Ill 

~~ 
er, Vb 

-~ 

VOU'• 
V•~ r -

si-uk,'r 

a. bouw b. vervangingsschorna 1 

- fig. 60 het vidicon ~ 

Vandaar ook, dat we de vlakke fotoeeleider aan de beeldkant voorzien van 
een elektrisch gocd geleidende en bovendien goed doorzichtige (dus dunne) 
laae, welke sienaalplerit genoemd wordt, terwijl de andere zijde via de 
bcstuurbare straal van een clektrononk::,non verbonden wo:cdt met de knthod.e 
van deze leatste. Vanweee de sterke lichtabsorptie in de fotogeleidende 
laGg moet deze dus eyenals d~ signaalpJ.2.at uiterst dun gehouden worden 
( enkele J-'"·"""- ) • Om bot ccheel toch stevig te houden zijn beidc _legen aBn
gebracht op de binnenzijde van het optische venster van de buis (zie fig. 
60a). 

Viordt de signaolplaat via een weerstond I\"- ( zj e fi8;. 60b) vcrbondcn 
met een gelijkspi:mninc;sbron Vf en de a.chterzj_jde van hct bEwchouwde foto-
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geleidende elementje met weerstand R via de elektronenstraal met de 
aan de negatieve pool gelegde kathode, dan wordt de condensator C , 
welke gevormd wordt door de voor- en achterkant van het elementje met 
de fotogeleider als dielektricum, opgeladen tot een spanning R.Vk 
Terwijl hierna de ( langzame) elektronenstraa-1 alle volgende R.-ilZo.. 
beeldelementen aftast kan de elementeire condensatorC zich over de 
weerstand R ontleden. De verloren gegane lading wordt na een beeldtijd lt-
echter weer aangevuld door de elektronenstraal, waerdoor de vereffenings
stroom de spanning over R~ doet toenemen. De mate van toenarne is natuur
lijk afhankelijk van de bijbehorende intensiteit r . Is deze nl. laag 
d&n is~ hoog, dus de vereffeningsstroom laeg evenals de spanningssprong 
over Ra. • Omgekeerd is bij een hoge I de spanningssprong over Ra_ ook 
hoog, zodat we kunnen concluderen dat de spanning over R~ evenredig is 
met de bijbehorende lichtintensiteit I . 

Door nu met de elektronenstraal het beeld horizontaal af te tasten, 
lijn voor lijn, van boven naar beneden en verder het uitgangssignaal van 
het vidicon op een geschikte wijze te versterken, onder toevoeging van 
de verschillende lijn- en beeldsynchronisatiepulsen (zie fig. 60b), krij
gen wij een uitgangssignaal van de camera, dat geschetst is in fig. 61. 

- fig. 61 uitgangssignnlen televisiecamera -

Hierin bcdrGagt de lijnfreauentie: Ye::: -~, :: l:i'" 61.~ ~~;(. 1 
en de beeldfrequentie: · t V,t.:= 7 --:i =- i.sl-kt (241) 
hetgeen neerkomt op: v,e = Tc = 625 lijnen zonde/-interliniering 

)'<,. T::f 

§ 5. Elektronische verwerkinc van cemerasi~nalen 

a. Vercrotinc buigJ:__~sbeelden m. b. v. monitor. Door aanslui ting van een 
monitor met een beeldforniant VGn 39 x 29 cm;i, op de t.v. camera met een 
beeldformaat van 16 x 12 mm 2 krijgen we dus langs elektronische weg een 
dwarsverc;roting vnn 3'i0 /,6 ::::., v;o;.,_ ~:::: 2.'r X • Hoev:el di t beeld niet zo 
scherp is als dnt in het meetoculair (zio fig. 59) is het toch erg hanaig 
voor een seed overzicht over de buigingsbeElden tijdens het exporimenteren. 
(Voor verdere beschou~inccn omtrent de monitor wordt eveneens verwezen 
naar lit • 23). 
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b. Zichtbaer rnaken van spectrum. Dit doen we door de t.v. camera aan te 
sluiten op een oscilloscoop met een speciale voorziening voor het uit
kiezen vanren willekeurige (beeld-)lijn. Hoe dit laatste in zijn werk 
gaat bekijken we aan de hnnd van fig. 61. Een van de beeldpuls afgeleid 
triggersignaal wordt in een vertragingslijn T" '"-C:.. vertraagd, waarna 
bet een tweede triggersysteem op "scherp" stelt (zie fig. 61a), waarmee 
het optekenen van de eerstvolgende lijn-(en) gestart kan worden. Als 
triggerbron kiezen we hierbij de lijnpuls (zie fig. 61b). Het volgnummer 
van de eerste op deze wij ze verkregen beeldlijn is I'\= -c..., ( zie fig. 
61 a en b). Door dus r..._ te varieren van o tot T ,t.. ~ kunnen 
we het intensiteitsverloop over elke willekeurige lijn op het scherm 
krijgen. Omdat we verder dit intensiteitsverloop nauwkeurig willen be
studeren, zal dezelfde lijrl\'gedurende een langere tijd uitgekozen moeten 
worden, hetgeen alleen mogelijk is bij zuiver synchrone lijn- en beeld
frequenties ( -6 ~ :::- o in fig. 61c). In de praktijk is di t, vooral bij de 
goedkopere cn~era's meestal niet het cevel. Hier worden nl. de beeld
frequenties rechtstreeks uit die van het lichtnet afgeleid, terwijl voor 
de lijnfrequenties een aparte oscillator aanwezig is. Dit kan nooit vol
ledig synchroon werken (statistische 6~ verandering in fig. 61c), zodat 
het nummer van de uitgekozen lijn ook statistisch verspringt over de 
waarden n-1,~ en ~+1 • De uitgekozen lijn kan op het vidicon (of de mo
nitor) dus evengoed ~en positie hoger of lager liggen. Vandaar dat het 
nodig is om de intensiteitsverdeling over minstens 3 lijnen ongeveer ge
lijk te maken om gecn "springerig" beeld op het scherm te krijgen. Het 
zal nu ook duidelijk zijn, dat een astigmatisch beeldlijntje met een 
longte van minstens drie lijnbreedten: i...,. ~t ")'. .:)..__ . 12.. ~ ,..., 6o ~ 

(zie (241) en (238) ) . l't.i,; ~ (242) 
sterk stabiliserend werkt op het oscilloscoopbeeld (vergelijk.de figuren 
44 en 29). 

Wat is nu het oplossende vermogen van het vidicon? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden beeldden we op het vidicon een verticale lichtende 
spleet af, waarvan we de breedte latcn afnemen. Het intensiteitsverloop 
dwars over dit lichtstrookje registrcren we op de oscilloscoop door een 
beeldlijn uit zijn middendecl uit te kiezen. Hierbij regelen we de licht
toevoer zodanig, dat het helderste deel van de afbeelding op een bcpaald 
niveau I ligt (zie fig. 62). Bovendien voorzien v,e de horizon tale X -as 
van een schaalverdelinG, die overeenkomt met de afgetaste plaats op het 
vidiconvenster. Zo is in h,.ft bizonder de lcngte van de afgetaste lijn 
(zie fig. 62) de breedte /~if van het beeldvenster. Doordet nu in de foto
geleidende laag van het vidicon slechts eon eindige weerstandsgradi~nt 

- fig. 62 scheidand vermogen vidicon - - fig. 63 vervenginsschema 2 
ve.n vidicon -
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opgebouwd kan warden (zie ook b.v. f?,2. in fig. 63), zal een "sprongs
gewijze" intensiteitsverandering aan de spleetranden (zie stippellijnen 
a' in fig. 62) geregistreerd warden als een evenredige verandering, nu 
echter over een eindige breedte 6X (zie getrokken lijnen a in fig. 62), 
wacrbij de gemiddelde beeldbreedte overeenkomt met de spleetbreedte J-~ 
Laten we deze laatste verder afnemen, dan schuiven de flanken evenredig 
mee, maar behouden hierbij hun helling h4.. fv = 2 /4x (zie fig. 
62 onder b). Hierdoor kunnen we bij een bepaalde intensi tei t r geen 
smallere spleten registreren dan 

(243) 

(zie de lijnen c in fig. 62). Wordt de spleet nl. nog smaller gemaakt, 
dan geeft ox' nog wel de spleetbreedte weer, maar I' niet meer de bij
behorende intensiteit T • Deze laatste vinden we door berekening uit 
(zie fig. 62): 

(244) 

Afhankelijk van de centrale intensiteitT kan 6X volgens (243) en fig. 
62 dus liggen tussen o ( spleet onzichtbaar vanwege T::::-c ) en To crtf.,.. 
(Iner~~ witniveau "I~ ). De afbeeldingen van twee naburige spleten, 
kunnen we, analoog als in (155) (vergelijk de figuren 62d en 30), nog 
net gescheiden waarnemen als bun onderlinge afstand gelijk is aan (on
geveer) de halveringsbreedte bx • Aangezien deze laatste nog kan lig-
gen tussen o en ..r., c.o+t:.,.. , zullen we als effectieve lijnbreedte op 
het vidicon A~v- de gemiddelde waarde van .6X definieren, ofwel: 

(245) 
I 

Voor een hoog scheidend vermogen S= ~ (volgens (156) ) zullen we 
dus moeten meten bij geringe intensiteiten, maar den verstoort ecbter de 
ruis (co.. 5% van bet witniveau) de nauwkeurigbeid van de waarnemingen. 
Hoewel we aangenomen hebben dat alleen de eindige weerstandsgradicnt in 
de fotogeleidcnde laag eon grens stelde aan het scbeidende vermogen, heeft 
een brede elektronenstraal en een slechte voorversterker bier natuurlijk 
oak een nadelige invloed op. Toch heeft een vidicon met een relatief slecbt 
scbeidend vermogen nag een voordeel. Als nl. het "bele" buigingsbeeld van 
een bepaalde orde binncn het niet meer te scheiden interval 4 ifv- val t, 
kunnen geen storende nevenmaxima meer geregistreerd warden en hebben we 
du.s e6n resulterende pick. 

Analoog aan (157d) word als analysebereik van het gebruikte vidicon 
gemeten: 

hetgeen bij een beeldvensterbreedte vwi 16 mm 
effectieve lijnbreedte van: 

, of een lijnscbeiding (oplossend vermogon) van 

( 246) 

Verhogin2: van bet analyseberoik N1r en oplossend -vcrmogen S'_,. ken olleen 
verkregen warden door toepassing van een betere t.v. camera (-romp). tan
passing van hct opJ.ossend verrnoe;en Vlln de camera t:.~ aan dot van bet 
tele-obj ectief ( A.~ -=- ~ ~.. ) kunncn we weer doeri m': b. v. de tale-converter. 
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Deze· moet dan volgens (155), fig. 59 en (44) een zodanige pleats gegeven 
worden dat: 

6 &. ;;::. ~() /' 
u d I I- o.f"" e I 

(zie ook (192), (247) en fig. 37). De bijbehorende objectiofbeeldbreedteJV 
bedraagt dan voleens (176), (218) en (247) ongeveer: 

(249) 

Dit is bijna twee maal zo groot als de breedte van het vidicon beeld
venster. In deze situatie kunnen we dan ook alleen volledig profijt 
trekken van het optisch aangeboden beeld, door de camera in dwarsrichting 
verplaatsbaar te maken, waardoor zijn effectief analysebereik kan toe
nemen tot het optisch haalbere be drag f\{J "'-"?' .z N~ ,z f ( o ( voor 

11.. ➔ oo; zie tabel l en (218) ). Norrnaal is dit bij gebruik van (e.. 
orde buigingsbeelden volgens (176) en (218): 

N/,::: ~ NV""~ s-10 Lj~ (249a) 

§ 6. Overzicht van complete opstelling 

Hoewel reeds in fig. 7 het principi~le blokschema van de complete 
opstelling is gegeven en daarna in de eerste vijf paragrafen van 
hoofdstuk VJmeer in detai~de verschillende onderdelen ( "blokken") zijn 
besproken, zullen we nu toch een uitgewerkte tekening geven van de com
plete opstelling, zoals doze is gebouwd en beproefd (zie fig. 64). Dit 
versterkt het overzicht over het geheel. Tevens is in de daaropvolgende 
fig. 65 de optische configuratie geschetst, zoals deze oorspronkelijk 
aanwezig was (zie lit. 1, 2 en 4). Vergelijking van beide figuren met 
hun gegevens (zie ook lit • 1, 2 en 4) leat duidelijk de (optische) voor
uitgeng zien. Dit is in hoofdzaak te danken aan een betere aanpassing 
van de collimatoropening aan ae laserbundel (zie V f la) door een betere 
( enkel voudigc) spreicl.1ens 2. Hi erdoor kon de diameter van de tussenbundel 
door de modulator sterk vergroot worden, het;een zelfs met water als ver-
tragingslijn een hoog gemiddeld 8antal gol ven fv~...._ ( zie ( 149) ) op-
leverde, dus ook een groot analysebereik (zie (176) ). Verder kon door 
een beter objectief cen hoc;er scheidend vermogen 6½,: verkregen warden, 
terwijl door toevoeging van een tale-converter een juiste beeldaanpassing 
mogelijk werd (zowel voor beeldbrecdten ,~ als voor effectieve lijn
breedten /J.{} zie V §'-r b) en met een r:ieetoculair de grenzen van het op
tisch haalbare kon warden nage~aen. De toepassing ven holle spicgels i.p.v. 
~enzen op de cssenti~lc pleutson gaf een sterke verbetering van de beeld
l<waliteit (zie V ~ 2a) en de stabiliteit van de oscilloscoop (zie Vf 5b). 
Hierdoor kon bovcnaien de lengte van de opstellinG stork gereduceerd warden. 
Om de goede bceldkv:ali tei t niet te bederven moest te---vens een bet er en 
instelbaar cuvet gemaakt worde~ (zie V § 3b). Tenslotte werden betere 
plaatsen gcvonden voor het atrooilichtscherm 8 en het polarjsatiefilter 9, 
wacrbij aoor introtluctie vcn ecn roodfilter de sctodelijke bl2uwe laser
stralen konden worden tcgcngehouden • 

. bij t;ebruik V811 le orde bcelden 
) 
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I 

2c, fl..n_ 
IS" 

1. laser (unimode) 
2. spreidlens (/; x IC-.. ) 

11. tele-converter ( {k, ~ S-C-½.. ) 
12. vidicon met voorversterker en 

3. schijnbere puntlichtbron(nen) 
4. collimatorspiegel ( t,'x 1l1c-..., ) 
5. modulator (cuvet met ced. water 

,,:a.~ 111 .... ~ 7-60 ~~~ ) 
6. objectiefspieeel (' f0

1 
-::::. 16'1 c.-¼- l'Y\.,i.r 

7. roodfil ter c..11.~ 'j r-""" ) 
8. strooilichtscherm 

voeding , 
13. meetocu.lair ( /""'-;::; o,'j'-"'- ) op 

micrometerstatief 
14. monitor 
15. speciale oscil.loscoop 
16. generator 
17. voedingsapparaat 

9. instelbaar polarisatiefilter 18. laservoeding 
10. controlespiegel (vlak) 19. geaard stopcontact 

20. p.laats van de buigingsbeelden 

Ad. 12 ..1:'hilips "Cornpact 11 camera ELB000/01 

Ad. 15 Tektronix type 585 A 

- fig. 64 compleet overzicht -van uiteindelijke opstel.ling -
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1, 3, 9, 12 en 20 zie fie. 64 d 
2. spreidlens lfc,,' = 5 cm; 1l = 10 cm; ,~~ =2, 4 cm) 
4. collimatorlens ( J.~ = 50 cm) 
5. modulator (cuvet .m~l tolueen 11/"-Q.t,~ N,..._~95 golven) 
6. objectieflens C/1/::s-o CM- k-.Lf ~lt;, ,;;:,1/•f""" .ri.... f~ =~'- ""'-;. 6.8;_ 

(de diameter der lenzen bedroeg 3,5 cm) 

- fig. 65 oorspronkelijke optische configuratie -

9 7. Voorstellen tot verdere verbetering 

a. Algerneen. De belangrijkste formule voor de plaats der 
is (157 ), die voor de orde-nfstanu aar1gee:t't fr::::; Au .v,-
bij een V8ste modulatiefrequentie Yg de A. ~ 
den goed stil houden, dan zal dus de totale variatic 

12. 

buigingsbeelden 
• idllen we 
buigingsbeel-

in de ordc-afstand kleiner moeten blijvon als de effectieve lijnbreedte 
l::,,:r • Hierann zal zeker voldaan worden als ( zie ook (157c) ) 

\
L)Aol \t\Al \/j\iJ-) <. t:,c-9· ___ I (250) 
7:; + l\ + -,.)- "" b-..._ - /Vi.,_ 

. . . 11:,1\.,,· BJ.J gcbruik van een laser kan de term -;...- zonder rneer verwaarloosd warden, 
omdat dan N1..._,flAc. ~< Ao i.<:> (21~ ltr?4.)}.Uit de litjeratuur (nr. 8) vinden we 
voor de golf1enc;ten in vacuum van de twee sterkste Natrium lijnen: 

(251) 

De relatieve variatie in de lichtgolflenc;te bij gebruik van een Na-lamp 
bedraagt dus: 

(252) 

zodat volgens (250) in onza opstelling (zie (218) ) nog net een Na-lamp 
gebruikt z,ou kunnen \·1orclen, :rnncler het bceld (noemcnswuardic) te ver
slechtcren. Bij dezr: lnr:-:p moct echter wel 8en spleet toegepost worden 
(zie fi~. 38), waarvun de breedte .t,, vnnwcge de 1 op 1 afbeelding (to
tal e dwnrsvergrotir1e; rJ '= _ ( , ~ie fie;. 42a) kleincr rnoet zijn als de 

I 

effectiE:ve lijnbrccrlte f.):>., v£1n de ol,jectiefspiec;el ofwel: 

(253) 

( zic (197s )). J,llcm1 cbn kunncn voJ Gens fi1:> .30 de buigi ngsbeclclen v&n de 
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beide spleetranden niet meer gescbeiden warden waargenomen, hetgeen ook 
overeenstemt met (179). Immers vanaf deze spleetbreedte fungeert de lich
tende spleet voor de collimator als een lichtende lijn (cohaerente bron). 

~e laetste methode voor de bepaling van de maximale spleetbreedte is ech
ter wel veel snellerl.Tenslotte is bij gebruik van reen lijnvormige licht
bron geen astigmatisme in de optiek vereist voor stnbilisatie van het os-
cilloscoopbeeld ( zie ( 242) ) • -

De term lAA I kan klein gehouden worden door de gehele opstelling in 
een gesloten kicit te plaatsen. Dan kunnen geen luchtwervelingen ontstaan, 
die de sterkte A van het objectief laten varieren over maximaal AA , 
hetgeen in bewegende beeltlen tot uiting komt. De afscherming houdt dan 
tevens het valse (buiten-) licht tegen. 

Door mechanische trillingen en deformaties is het beeld ook aan ver
plaatsingen onderhevig. Dit is het best op te lossen door de gehele op
stelling van laser t/m t.v. camera (zie fig. 64) op·een stevig chassis te 
plaatsen. LO,'&.., 

.\
6 

Warmtestromingen in de vloeistof leveren)een bijdrage tot de term 
~I in (250) en dienen dus ook vermeden te warden, door b.v. niet 

al te veol elektrisch vermogen in het kristal te stoppen (zie ook V § 3b). 
Zoals reeds bij fig. 43 is verteld kunnen we ook een geringe beeld

verbetering verwachten door uit te gaan van de sagittale hrandpunten (zie 
de figuren 43c end). We hebben clan een zuiver symmetrische optiek ver
kregen met een per definitie vlak beeld-tbrand-)vlck (zie (190) ). Omdat 
het sagittale beeldlijntje in het asvlak, dus in onze opstelling (zie 
fig. 64) horizontaal ligt, zullen de geluidsbu11del- en afbuigrichtingen 
verticaal moeten zijn. Hiertoe kan dan het kristal hot beste op de bodem 
van het cuvet geplaatst worden. Op deze plaats is het ook eenvoudiger 
om hem m.b.v. buitenaf (van boven) instelbare schroefjes een juiste po-
si tie te r;even (zie V § Jb). Door het cuvet verder van boven open te hou
den, knn de ul trasonore btmdel, vrijwel zonder reflectie aan het vloei
stofoppervlak, vrij de ruimte instralen, waardoor op eenvoudige wijze een 
goede akocstische cfsluiting verkrcgcn wordt. De t.v. camera zal in deze 
situatie op zijn kant gcplaatst moeten wor~en. Doen we dit niet dan krijgt 
het uitganGssignaal van de t.v. camera een digitaal karakter. Imrners alleen 
dfe beeldlijn waarop het brandlijntje valt heeft een bepaald nivcau (zie 
de figurcn 62 en 61). V!e zullen di t niet verder ui t vierken, omdnt we niet 
verwachtcn dat het oplossend vermo1:sen in de hooc;terichting van het vidicon
venster eon andere zou zijn clan die in de breeclterichting. Dovendien is het 
vidiconvenster minder hoog dan hij breed is (klciner analysebereik) en zal 
de stabilisatie en ver\'1erldng van het oscilloscoopbeeld niet eenvoudig 
vrucht afwcrpen (zie V f 5b) 

b. De stwirversterker. Om mot de elektro-optische Fouriertransformator e
lektrischc spanningcn te kunnen ana.lysoren, wat uiteindelijk do bedoelinc 
is, zullen we de generator 16 uit onze opstelling (zie fig. 64) moeten ver
vangen door een stuurversterker (zie fig. 48). De ecnvoudicste Aanpassing 
vnn de moclulntorimpedantie (zie (231) en (232) )die in verecnvoudi8de vorm 

) 

weergegevt:m wordt door fie;. 56c, ann die verster}:orui tgc.ng (ohms) wordt 
beroikt door een J-1.f. trc1nsformator toe to passen (zic fig. 66 en lit. 3). 
In fei te bestaat tl(,ze ui t eon zelfinciuctic L1- , die rond de re::rnnantic-
frequentio Y~ van het tristal de statische cap~citcit Cc vnn deze laotstc 

"ui tstemt". Door parallelschul-;eling echt er vcn deze p2r~llel-kri!j.:~ ( L1-- C.; 
in fie;. 66) nan de seriekring L1,,-C1,_ in hot kristc_•l met dezell'de reso-
nantiefrequentie 'Ytt, (zie fig. 66 en (254) ) wordt het resoncnte c;edrc[; 
vo11 het c;ehcel versterkt, voornl bij een nict z0cr 12.r,e uitgangsv;eerst0nd 
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!- - - - - - - - - - _, 

- fig. 66 stuurversterker met eenvoudige 
kristalaanpassing -

van de versterker. Daarom wordt de parallelkring ook gedempt door een 
shuntweerstand ,Z,- ala extra belasting ( zie fig. 66). Naarmate deze 
lcatste verlaagd wordt, neemt de bandbreedte van de transformator toe, 

(254) 

rnaar evencens de hierdoor ontstane extra verliezen. Daarom heeft men ook 
een gunstig comprornis rnoeten zoeken tussen enerzijds de bandbreedte en 
anderzij ds de "maxima le" belasting van de versterker ( zie ( 254) en lit • 3), 
die via een "tap" aangesloten is op Lt- (zie fig. 66, spanningsaanpassing). 
Tenslotte laat een vergelijking van fig. 66 met fig. 56c zien dat: 

ck _ L .- ;:;. Rr,;. + R1.r ==- 't ,1, z 
Ci - Lk Rk~ r (255) 

(zie ook fig. 56a en (231) ). 
Zeals onder (225) uitgelegd is, is de maximale brekingsindexveran

dering 6 111 v- van de vloeistof in het cuvet evenredig aan de spanninc;s
ampli tude / il:t-/ over de belasting R,e. ( vertragingsmedium) van het kristal 
in zijn eloktrische vervangingsschema (zie fig. 56 en ender (226). Na de 
transformatie van fig. 56c m.b.v. (255) in fig. 66 kunnen we dus ook zeg-
gen, dat 611.11" evenredie is aan 1i:l-(j , zodat volgens (201), (168a) en (168) 
voor niet to grote fasezwaaien •~£1 de relatiove intensiteit van het 

,~ orde hoofdmnxirnum evonredig is aan l<-'td2.• Voor een gewenste fre
quentie-onaflwnkelijke elektro-optische overc.lracht ·~ (zie (226) ) zou dus 
het verband tussen \ik( en l~I 00k onafhankelijk van de frequcntie moeten 
zijn, hetgecn lango elektronische weg volgens (226) alleen maar ton door 
een nict-lineaire vorsterker met ecn gcschikte versterking I A ,.....,8 )) = 1/T-h,(w

1 
j 

te gebruiken (zie lit • 3). Voor onze messing kristalachtcrGrond zou de 
versterking bij de resonanticfrequentie daarom minimaal moeten zijn (zie 
fig. 57). 

De eenvoudigste en meest controleerbare methode om een versterker een 
bepaalde frequentie afhankelijkheid te geven is m.b.v. tegenkoppcling (zie 
(259), niet toegepast in lit • 3). We zullen daarom ook probrercn een te
genkoppelnetwerkje te vinden, dat cen besta~nde vcrsterker zodanig a-li-

~tvJJ<.R/l. neair maakt, d&t de 
\J~-~"i:- 1 - - - - - - - - 1 r - - - - - - - T tot ale frequenl::ie-

d, ) , ~ I.I H~iiv. I responoio j ..'.1</vd v.jt o(Vt- Ct-, v- ·r,,.,, ·zv...: 'IT" : C1t, Li,., Jl ': (zie bove-n) een line-
\, ~ I IA,, I I (

0 
A11.. , air verloop kr:ijgt of-

t] , , , wel frcqucntioonaf11m:-
- - -- - - - _ _J ' - - -- -· - - ' kelijk wc,rdt. In fig.G7 

- - - - - - - -1 h\;r!M~ 
1 j I ic doze sitvr,tie c,e-
1 ~.PJ%L- . schetst. V/o nemen hi er-
I Lk C 'k '1' "· · d J 

I

I R" f bk.~ k 
11 

Vt- u1J aan a c de verster-
v " ker volci.ocnde verstcrl:t: 

---- 7777.'?7/ ( zic ( 258) , hi;j rn~g cL:' 
L zelfs nog wot selectic~ 

zijn) en een 

- fiG• 67 lincnrisatie elektro-optische overdracht d.m.v. teeenkoppeling -
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hoge ingangsreactantie heeft (geen ingangsstromen). Voor het vervangings
schema van de modulator kiezen wij zijn eenvoudigste vorm (zie fig. 66). 
We kunnen nu de volgende vergelijkingen opstellen: 

v--1.\.::: AO { I.TL• - ex vi-) = A f vf- ~ vi-- :: "k zl< ~J 21c .: ---· - ~,...,L~+t/c 256) 
\wCk 

waarui t, na eliminatie van \r~ en v-t- volgt: 

a( s /Adi~ ">">l~l~v.,\ h\lL~ A1- =·:; (257) 

Nu moest ~ frequentie-onafhankelijk zijn, dus moet 
•I(. 

genoemde benadering ook. Stel daartoe 
~zk. dat in boven-

(257a) 

(zie (256) ), zodat hiermee uit fig. 67 volgt, dat de ingangsimpedontie 
van het tegenkoppelnetwerkj e Zk_ moet zijn, hetgeen de ingangsimpedantie 
van de modulator zonder parasitaire capaciteit Co is (zie fig. 67 en 
(256) ) • 0nder deze omstandir,heden is de ui tgangsspanning o1. I.if- :=-i.k Ro 
(zie (256) en (257a) van het tegelkoppelnetwerkje dus e~cnredig aan de 
stroom ~k door de belasting van het kristal~zodat zijn effecticve waarde 
in het kwadraat ( i_ /otv-t 11. ) t voor niet te hoge ine;nngsspanningen tv.: I= 1/o 
(zie (202) ) evenredig is aan de relatieve intensiteit van het ,~ 
orde hoofdmaximum ( zie onder ( 255) ) • Nu Vie het tegenkoppelnetv1erkj e 
kennert (zie fir;. 67), kunnen we de versterkingsvoon·1aarde uit (257) ver
der uitwerken tot: 

terwijl de uiteindelijke versterking volgens fig. 67 en (257a) wordt: 

A {w ).:: lit- = ZtJw:,) = ~ (259) 
J v-1'. Ro 1.x 

Dreigt de verste~~er door de frequentie-cfhhnkelijke terugkoppeling in
stabiel te warden, dan zullen we moeten teeenkoppelcn d.m.v. toevoeging 
van het ontbrekende (zie lit. 7). 0ok goede resultaten zijn te verwach
ten bij scrieschakeling von ecn lineaire vermocensvcrsterker (zoals b.v. 
een antenneversterkor) en een frequentie-afhankelijke voorversterker, die 
op dezelfde wijze op~ebouwd js uit een (geintecrecrde) operationcle ver
sterker en een geschikt terugkopµelnetwerkje, zoals is aangegeven in fig. 
67. Tenslotte berekencn we u:it (226), (22Gb), (2260), (257a) voor de uit
eindelijke elcktro-optische overdracht: 

B =: B0 Bk\ A I IV Iv"~ I I ;.1 ""(~' kl R~,, = Rk:_ ( 260) 
~ lv.: I " 

Voor ecn goede lichtmoduJatie, moct het krist~l kunnen beschikken 
over enkelc Datts aan elektrisch vermocen (zie (234) ), hetgeen voor onzo 
modulator (zie fie. 66) neerkomt op een i~congssp8nning van maximaal 200 V,~ 

(zie (254) ). Dit zou, bij gebruik vcn eon transistorvorstcrker, een 
uitganestransformator noodzakclijk maken, die voor de hogc modulatiefre
quenties (ca 10 NH~) vrijwel nict frequcntie-oncfhankolijk te krijgen is. 
Vandaur ook dat de vcrmoconsvcratcrking ffiet eind- of zendbuizen zou mocten 
pla2tsvinden. 

c. J,ine ,:ris erinr' van e J.c kt ro-on tir,che ovo :r·d re'. c :,t skc:rc ktE. r:i st i ek ( ui t brei------~ ---------l-·-------------- ·- --- ----- ·- -
din~ froqucnticbc1·0~~). Bij fig. 57 is reeds bcsprokcn, hoe ~c lanss llie-
cha.nischc v:er; cen verl:rcu:i ng van de :f'requcntiorc,sponsie -i=-"t , dus ook v:Jn 
de elektro-opti:;chc ovcrclr~:cht B (zie (22G) ) konden vcrkrijcen, door hot 



V wordt een fijnkorrelig zwart-wit negatieffilrr. aangebracht, bij een 
door de klapspiegel 10 in fig. 64 
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kristal te voorzien van een zware achterkant (b.v. messing, zoals in 
onze modulator). 

Een zuiver elektronische methode hiervoor is in de vorige subpara
graaf besproken, waar een tegenkoppelsignaal schijnbaar onttrokken werd 
aan de akoestische belasting R,t. van het kristal. 0mdat de spannings
ampli tude \~ti over deze laatste (zie fig. 54) volgens (226a) evenredig 
is a an de maxim1:,le brekine;sindexvernndering 6il1r , zal dan ook, bij 
voldoend hoge open-lus versterking jAcl (zie (258) ), een lineaire elek
tro-optische overdracht ~ verwacht mogen warden (zie (260) ). tu is 
echter het elektrische vervangingsschema van het belaste kristal (zie 
fig. 54) zuiver theoretisch en dus niet meer terug te vinden in de wer
kelijke modulator. We zullen daarom ook in een tegelkoppelnetwerkje dit 
vervangingsschema moeten nabouwen (vergelijk modulator en tegelkoppel
netwerkje in fig. 67, met C0 over uitgang) om toch de beschikking te 
krijgen over een aequivalente akoestische belasting ( R0 in fig. 67). 
De mate van nauwkeurigheid waarmee dit nabouwen geschiedt is bepalend 
voor de lineariteit van 'B. Zo kunnen we beter het tege~koppelnetwerkje 
uit fig. 67 uitbreiden tot dat van fig. 54. 

Zuiver optisch zijn er ook verschillende methoden om i frequentie
onafhnnkelijk te maken. We noemen hiervan els eerste een niet nastelbare 
fotografische techniek, welke op het volgende neerkomt. Ter plaatse van 
het vidicon beeldvenster ( 20 bij 12 in fig. 64)Vlichtdicht afgesloten 
objectief. Aan de willekeurige stuurversterker (zie fig. 48) wordt een 

~obbulator anngesloten (of een witte-ruis bron), die bij een constante 
ui tg&nc;sspanningsampli tude ( l V.: I = V-:. in fig. 48) een zangtand
vormie;e frequentj everc,nderine; geeft. Na.,,dat all es in bedrijf gesteld is 
en in het meetoculnir (zie fig. 64) bevredigende beelden warden waarge
nomen, wordt de controlespiegel ( 10 in fig. 64) wegc;eklapt, waardoor 
de film lie ht lrnn ontv2.ngen. Na een bcpoalde belichtingstij d klappen we 
de controlcspiegel Vfeer terug en kunnen we de film gaan ontwikkelen. 
ilierop zal dan een zwartingspatroon vorschijnen, wat overecnkomt met de 
elektro-optische overdrecht. I~mers op die plactsen waar de gebruikte 

,eordo buigingsbeelden eon hoge intensiteit hadden is het negatief 
het zwartst geworden, dus tevens het minst doorzichtig en omgekeerd. 
Wordt dit negatief nu weer op dezelfde plaats als bij de opneme voor het 
vidiconvenster e;eplaatst, den zullen hierdoor de heldcrstc buigingsbeel
den het meest verzwakt worden. Als de opname nu coed celukt is, zal ecn 
herni cuwd aanslu:i.ten von de rrnbbulator, op het oscil1graefscherm een zaeg
tandvormig bewegcnd lijntje tc zicn GGVen met een constante hoocte (in
tensiteitsniveGu, zie fiG. 62), zodnt onze gewenste lineairo elektro
optische overd1·r:cht verkroccn is. 0md::::t c.a.n een eenrnaol opr.;enomen ne
~aticf niets meer veranderd ken worden is deze n,cthode nict nestelbsnr. 

Een nastelbere optische linearisntiemcthode kun verwezelijkt worden 
door een variabcle sple(:'.t in de afbuicrichtine even voor het vidiconvenster 
te plaAtsen (zie fig. GB). Hierdoor krijGen we ccen afbuiein~ in hori~on
ta1e richting (onvcrandcrd anElysebereik), maar w61 in verticale (zie fie. 
70). Dit laatste zullen we nu ~ebrujken om de beeldintcnsitcit pleatselijk 
te rc[.C;;len. We bekijken bie1·toe ec:rst clc t:fbeeldin8 von een beeldpunt p' 
( zie f'ig. 70). Een straal door :bet punt -P vr:n de splect, die corspron);:r:lj_jk 
ncor hct. uiteindeljjke bcclf:punt P1 zoli g<,an, v;ordt cfcebor;on near j)' 1 • 

Ver1·:curlozon wij de amplj_tudcvaria.tie in de velr.sterkten tusr;en splect en 
becld (zie fig. 70), dan vinden we, ols E~~ de vcldstcrkte in P' is, ona
loog acn (125) voor de veldsterkte E1,. in een willekeurig punt· P'' van hot 

becl<lvlak ui t: E J = ;, J~ \,,;, -<2.- .-,, 0~(x 

_ 1,. (261) 
t 
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- fig. 68 invloed spleet op beeld
intcnsiteit -

- fig. 69 effectieve 
beeldhoogte -

)( 
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Omdat de optische afstand van alle in
vallende stralen tot p' constant is 
(bGeldpunt), moeten v,e voor (j hot weg
lengteverschil nemen tussen de straal 
die van -P oorspronkclijk naar l>; zou 
gaan en die., welke nu van ·p naar P'' 
gaat, ofwel volgcns (69) en fig. 70: 

f I ( V f ) 1.-' \' z.
1 

) 

::: 1,t S I +~-f, - J 1+(:,, 

fig. 70 buiging in spleet -

Substitueren we dit in (261), dan vinden we met : 

.RM. ·p = ,i J,~ ,L 
)..' '? ( 263) 

dat: 
I 

E,e, = = JS (~ ) f t .Q. - ~ _t ~ ( 2 6 4 ) 
J<., f' :.-tc 

( z, e ook(_2.C !. )) 
De effectieve 

= 1~ E.d<) al'5 t=o , (2.''1'-'-) 
lijnbr~edte ~ van het buic;inc,:-·;becld rond p (zie fig. 

70) vinden we ucer uit de figurcn 27, 29 en JO. Hiervoor geldt nl. 
,6p.::rr. 

1 
zodat volgcns (263): 

(265) 

Ann0 ezj_cn het beeld nie t ui t ccn, mE,81' uit v,:;Je punt en i::; ope;cbouwd 
( zie fie;. 68), is de bui.g:i nr:sinvlocd alleen i~erkbc.:ar &nn de beeldranden. 
Hierdoor wordt de oorsprorkcJijkc beeldhoogte: 
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() ~ i,., SI t1 ~f t j I 
(266) ~o = -,-;.i -~ ~ Xr-$ - n ' vo,•r t~'"">> s 

vermeerderd met de eff'ectieve lijnbreedte Atl de nieuwe ( effectieve) 
beeldhoogte: 

~- II - ~ -+- 6 lti ,,.., ~ - L . t --t- ~
1 A 1 

~ -
0 ~ - .) 11-' ki (267) 

( zie fig. 68, ( 266) en ( 265) ) • Bij zeer brede spleten (ls....,. .(,
1
...,..,,. 

zie fig. 68) kan er in het geheel gecn licht onderschept warden, zodat 
dan de beeldhoogte R0 , ..... ..,,. onafhankelijk is van de spleetbreedte .ks 
en dus bij een bepaalde afbeelding constant is (zie fig. 69). Wordt 

i-s < ~-,;...,WI< , dan ge1ft de spleet annvankelijk de normale schaduw-
werking tc zien ( J..e./Jz Ar~ , zie (267) en fig. 69), omdat dan 
nag de buigingsverbrecting .6~ t.o.v. i.. 0 verwaarloosd mag worden 
( .J,.~ '>"> ~ in (267) ). Voor kleine spleten gaat dit nict meer 
op. Hierdoor is J..t/f gebonden aan een minimale waarde : 

l,_ "u,,. = 'L W - 5. 
1

),. a-- da.J o{ <AA,., J,:, = ;_i_ = I[;; 1\ i" 
geworden is. f/ n 1s 

(268) 

(diffirentieer (267) naar ½ ). Nu heeft de schaduwwerking van de 
splcet geen invloed op de intcnsitoit van het licht in P', zolang 
deze niet zelf in de schaduw komt te liggen, d.w.z. zolang lo·>o 
blijft (zie fig. 68 en fig. 71). Omdnt al iets earder de buicingsin
vloeden in P' rnerkbaer warden (zie (267) ) zullen we ./2-s :: ~ 
als e;rem:: stellen ( zie (268) en fig. 71). Hiermee gaat dan ( 264) over 
in: 

E,t.' = ts Etu \/oor i;:;;u(C'k-w..i1.,~)2o~l!I blu~: ;(",: Vs'A_(
1

) (269) 
f .,e.i + x., 

omdat we alleen ge:interesseord zijn in de veldsterkte van P 1 (J!..= o 
volgens fir;. 70 en fie;. 68). Voor zecr snialle spletcn ( 1-s ~c. Xe.) 
treedt er alleen nog maor buiging op en ken (269) nog verder vereen
voudigd warden tot: 

I j.. I 

E.ts -= /. E,e.: 
/'J ~IA' 

(270) 

(zie ook fig. 71). In deze situatie -; s .X Jl ,v 6 "1, == --..- >> Xu _.__ . ..:.n ~ ......... ,.,,, 

I Et~ I 
/ 

geworden (zie (267), (265), (268) en 
fie. 69). Nu zien we, ne vergclijking 
van de fi~uren 68, 71 en 24, dat 

E ' -/-' 
.t,; =- tfl. ) zodat voleens ( 131a) en 

\rLI - - - - j- -=-------- (1J2b) de rust-veldsterktc E~\-, in het 
beeldbrendvlak evenredi" is ean F(w w,) /. .._, I I .., 

- . 
Verder is voor niet te grate fa-

sezv:uden ( 11, ~< 1 ) en bij een be-
pc,2lde X-z,1il ( zie fig. 24) volc;(ms 
(144), (167), (166), (162), (168a) 
en (201) voor hct ,e hoofdmcxi-
mum --i:· ( ,.,.,,, , v-·.J ook e·1enred.ig ann 

- fig. 71 receling i~t~nsiteit - 6 i'l v , zodot ui teindeli;jk I EL I 

werkin~ van de splect 
voor de bvschouv;de 

dit ook ic. Door de extra buiginc□-
wordt d~n de uiteindelijke vcldstor~t6 amplitude 

I e. orde hoofdmr ::irr.ur1, volri;ons ( 270): 
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(271) 

Dit correspondeert met een nieuwe elektro-optische overdracht (zie (226) ): 

B1
= Ailtcr' =!3,fl"'-.,,' =l_·B= Bt>.Bk-t•IA/.""f'i., ~ (272) 

\V-.:/ .6h.,. Xo Xo 

welke frequentie-onafhankclijk wordt voor_(zie bok (268) ): 

IA I -r I A f f l A,. = X o, A • < vo 
.1"l . .'~ = 0 ::Cql.,,n '>Owe. \locir -6-,. " (273) 

(z.,c o.:i< f•3-1,) Xo t'l.,\AI 
Door nu op deze manier de frequentie- (w9), dus volgens (157) ook plaats-
( X/0 ) afha.nkelijke grootheid IA I, '"f.,... door een geschikt verloop_,ls ( X,! ) 
van de spleetbreedte (zie fig. 24) te compenseren, kunnen we dus ook een 
linearisatie van B verkrijgen. Hierbij mag de spleet dan niet breder zijn 
dan X0 :: Vs 1JJ-J Kt , wat volgens ( 1 79a) bij s 1 = 15 cm ( zie fig. 68) neerkomt 
op ca. O, 3 mm. De hierbij behorende .i:~ bedraagt volgens (267): 

l.....:....., -x 1:)/)_j__ ~ -½:-~ ~ Vs't\'
1

-::::: c;3 ....,_, ='!.cc f-
en blijkt dus, na vercelijkin~smet (242) nog ruim voldoende te zijn voor 
een stabiel oscilloscoopbeeld. Voor de lengte van de spleet vinden we 
m. b.v. (266) uit fiJr,• 68, toq~epast op de beeldbreedte glJ" van het vidicon 

en vensterlengte K van de modulator: 

i, ~ t --t R ft "" ,._ C<.., t, o,.-r ...__) c214, 

(De numcrieke cegevcns zijn afkornstig uit (238), (192) en (237) ). Gezien 
de hoge verhouding tussen de lengte :Pr; en de breedte ),., van de spleet 
(minstens .e-;. _ = z..c x. 1- 0 ) , kunnen we de spleetbrecdte plaat-
selijk 6'-~~..,,. ",~ gemo.kkelijk instellen m. b.v. mech[:_nische 
dcformatic door instelschroeven vnn b. v. een T -bnlkj e ( zie fig. 72). 

Tot slot zullen we 
ecn eloktro-optische 
methode bespreken, 
waarbij m.b.v. een 
parallelschakeling 
van verschillende 
vertragingslijncn 
in de modulator (zie 
fig. 73) en optische 
intcgrntie van de 
beclden m.b.v. een 
cilinderlens een e-
lcktro-optische o-

- fig. 72 instelbare spleet - verdrocht verkreg~n 
kDn warden, die over 

een groot frequentiebereik vrijwol constant is ( in lit • 14 neemt hicrbij 
de cilindcrlens, minder juist, de pleats in van hct ohjectief, dat beter 
gehandliaafd kan blijven, zie fie;. 74). Bij gebruik Vc!n len vertragingslijn 
(u trnsonore bundcl) \":ordt slcchts cen sr:icl c;cdeeJ tc v£r. de evcnwij dic_;e 
tusscnQ1.mdcl ( zie fi 6 • 42a) gcbruj_kt nl. c;et decl, d2t het sr.1aJl e rnodu
latorvGnster passecrt. Hoc~el de lengte van dit vcnster dczelfde is els 
de diameter van de holle spiesels (zie fii. 42a), is zijn hrccdte veel 
minder. Vandaar dat ccn beter gcbruik gcn,~ckt kon ~orden van.de totale 
bcschikbarc tussc~hundel door mccrdere ultrusonorR bundels bovcn elk2nr 
( P1 , Pl. en ?~ in fir~. 74) doo:r.' cle vlccistof te sturcn ( zic ook fi 0 • T.:). 
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Volgens fig. 24 ontstaan dan 
in he~ beeldbrandvlak, ook 

F • FILTERS 

een reeks lineaire buigings
beelden onder elkaar ( P1' 1 Y1.,1 

en P1 ' zonder cilinderlens 
H • HETEROOYNERS 
LO • LOCAL OSCILLATORS PIEZOELECTRIC 

TRANSDUCERS -- --

INPUT 
V (tf • 

-{g~ _______ v4 (tl __ 

•- -- - 0 L04 v3(1) 

-5J-f;} ___ _J- v2~; --
SEPARATED 

ULTRASONIC 
BEAMS 

· --~LOJ 

-6}~ --- Jv, 'ic=f-1 rJl~1~~ 
• --0 L02 !c:c_lj 

- CONTAINER 
~~;;-;i _____ -- (CELL) 

T-<LOI 

in fig. 74). 
Door nu een cilinderlens 

LIGHT 
PROPAGATION7---- z 

BSORBER 

toe te passen, die.elleen 
convergeert in een vlak lood
recht op zijn lengte as (in 
fig. 74 staan zowel de lengte 
as van de cilinderlens als de 
richtingen van de ultrasonore 
golfvoortplanting in de modu
lator en de afbuiging in het 
beeldvlak loodrecht op het 
vlak van tekening), kan men y 

- fig. 73 ruimtelijke vermenigvuldiging -

de verschillende buigings
beelden weer laten samenvallen 
( ,)I P.'' p_,, p"• . 74) rL. = , = «- = !» 1.n fig. • 

De totale elektro-optische overdracht B vinden we dan door sommeren van 
de overdrachten B~ van elke vertragingslijn afzonderlijk (zie fig. 75). 
Door elke vertragingslijn dus te voo~zien van een geschikte elektro
mechanische omzetter (kristal), kunnen we dan oak de totale elektro-

+ + 

P. 'l. . 

t1 

optische overdracht over een groat 
R' frequentiegebied lineair meken (zie 
J fig. 75). 

"JS 
•3 r;:. I 

~ • • • etc 

'-... £) I . 

modulator objectief 
. 1 . d -... , t: .I Li c1 in er utt1g ngs-
lens beelden 0 FREQUENCY 

- fig. 74 optische integratie - -fig. 75 elektro-optische 
overdracht-

d. Autocollimat:i.e. Dat is de naam van een optj_sch gebeuren, waa.rbj_j een 
objectief zelf voor een evenwijdige invalsbundel zorgt. Hij vervult dan 

dus tevens de functie van collimator (zie fig. 42a). Dit heeft het voor
deel dat de laatste achterwege gelaten ken warden, hetgeen dus niet al
leen minder fouten introduceert, maar tevens eenvoudiger, compacter en 
goedkoper is. De eenvoudi~ste opstelling hiervoor is geschetst in fig. 76 

3. puntlichtbron 

4,6. holle spiegel 

5. modulator 

20. buigin0sbeelden 

( P) 

( P') 

{ vertr;_:,cingslijnen en sfbuic;rich ting J_ vlak vEn tekeninc) 

- fig. 76 eenvoudigste autocollimatie -

(z:i.e ook fie;. 19a). Deze l:wcft bovendien het voordeel, d&t de, ultrGsonorc 
() 

bundeJ. tweernnal cl.oorlopcn wordt. J)j_t komt due ncer op een verdubheling v::n /,.: ~ 
(zic fig. 48) dus volcons (201) evcnaons van ~~ , zodet dit v~lgcns (lGBn 
en fi~. 33c resulteert ir1 een 4-voudise toen2me van de rcl8ticve jntcnsitc t 
der buigingsbccldon. Dc~e intansitcitLlwinst wordt nog aenzienlijk vcrcroot 
door de-) len~:to der nstic;l!,ntische beeld1ijntjes te verkle:i.nen tot minirnaeJ. 
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60f'"(zie (242)). Dit doen we door de hoek {f tussen bij- en hoofdas 
te verkleinen ( zie V § 2b). 
Omdat nu dezelfde hoeveelheid licht door een korter beeldlijntje gaat 
(zie fig. 23c) neemt dus de intensiteit van dit lijntje toe (fig. 44 
wordt smaller en veel hoger). Al met al kan de lichtwinst zo groot zijn, 
dat een natuurlijke lichtbron, zoals een Na-lamp (zie (251) ) in de uit
voering van fig. 38 (zie oak (252) ) toepasbaar wordt. Een verder voor
deel is de bizonder aberratievrije afbeelding als gevolg van de ligging 
van zowel het voorwerp (lichtend punt~ in fig. 76) als het (buigings-) 
beeld vlak bij het aplanatische ( kromtemiddel-) punt M • Door de auto
collimatie wordt zowel de c:ol1imator- als de objectiefbrandpuntsa:fste.nd 
tye.emaal zo. groot als de eigelijke brandpuntsafstand van de spiegel ( J..:,. = 

1o' =-~, zie fig. 76). Daardoor kan een eenvoudiger spreidlens (tweemaal 
zo zwak als oorspronkelijke in fig. 64) met dus minder vervorming toege
past worden, terwijl de tHleconverter kan vervallen (kan d.a.i'I ook geen 
fouten meer introduceren, vergelijk (237) met (192) ). Deze opstelling 
vereist wel een geringo correctie op de plants en de intensiteit van de 
buigingsbeelden, omdat de stralen door het cuvet per definitie niet even
wijdig zijn (zie fig. 76 en pas (262) toe op (123) ). Relatief gezien blij
ven de buigingsbeelden echter gelijk. 

!'assen we e{in vlakke extra spiegel toe, dan ktumen we we'l een evenwij
dige modulatorbundel verk~ijgen (zie fig. 19b). Hiertoe laat men nu eens 

1. l&ser ( unimode) 
2. verzilverde kogel 

( d.~ 4 cm) 
3. schijnbare punt

lichtbron 
4,6. J;olle spiec;el 

( .4c' -~ 164 cm) 
5. modulctor 
7. roodfil ter 
8. strooilichtschenn 

(correctiespleet) 
E• polarisatiefilter 
10.vlakke spiegel 
20.buigingsbeelden 

I d,' 

M 'T 

- fig. 77 eloktro-optischc Youriertransformator met ~utocollimetie -

m.b.v. een verzilverde (g6~n hoogGlanzend cepolijstc)kogel 3 de laser
bundel sch:i. ,jnln;ar ui t het sa:;i ttale vo0n·:erpsbrandpunt rs komen. De uj_t 
de boven.ste i:Jelft ven dl~~~p~i.ecel ( collim2.tor) trectcmde stralen zijn d[,n 
evenwijctjg aen bet asvlck lVlak van teken:i.nc). Na teruekaatsing tegen de 
vlakke extra spieccl 10, diijt~~l frg good vlak moot ~iJn over zijn geh~Je 
gcb:cuikte opperviak, or;1 cc't'.-1t1 f-tsoverschuivin.c;cn te introducercn (zic fie;. 
4ba), convori~cert de ondcrzijde van cte ho]le spicgel (objectief) de straien 
weer, nu naar het s.:-,[).t-tale LecJ.dbrandlijntje bij 'fs

1 in bet esvlak. De 
plnats van uc modu12~or 5 is aus gelcgcn tusscn do bejde spie~cls in en 
wel het dicl1ts oij de vlakke spiegel om zo vcel mocelljk strolen ue ~e
legonhcid tc ceven de ultr2sono~e bundel 5 twoc1n8nl tc doorkrujSen (zje 
fig. 77). LJc u1~vocrinc vcn de ~odulctor k~n hiurbij vorschillend zijn. 
In de eerstP pJaatc kun v6cir de vlakke spic3el ocn bc~tasud cuvet geplahtst 
v10rdon. '.L'cn t\':cede h,n ci.o achtc:i:wund von d:i.t cuvet vcrzil verd worden en 
vervalt dus de apurte vlakko spiegel. ~en noc uctero oplos~ins is hot ee-
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bruik van een aan de achterzijde verzilverder glazen staaf ais ver
tragingsmedium. De beste oplossing is evenwel het produceren van opper
vlaktegolven over de vlakkespie~el ( zie fig.46 a ), door deze laatste 
b.v. van een pi~zo-elektrisch materiaal te vervaerdigen. 
Het feit dat in de geschGtste opstelling (zie fig. 77) de holle spiegel 
in twee helften gebruikt wordt (zie ook fig. 78) behoeft nog niet in te 
houden, dat de doorsnede van de bundel door de modulator ook de helft 
minder geworden is. (zie fig. 64). Integendeel. Doordat de geluidsbundel 
(5 in fig. 77) een diameter dk::,(. (zie fig. 24, of fig. 48 en (235) ) 
heeft die klein is vergeleken bij zijn lengte 1 (zie fig. 48, (236) en 
boven (218) ), kan de vlak erachter geplantste spiegel 10, met dus on
geveer even grate afmetingen, dicht bij de holle spiegel geplaatst 
warden en wel zodanig, dat de beide smalle stroken, die van de holle 
spiegel voor terugkaatsing gebruikt worden, tegen elkaar komen te liggen 
aan weerskanten van de middellijn (zie fig. 78). Vanwege de evenwijdigheid 
der tussenbundels heeft het gebruikte deel van de holle spie~el dus een 
grootte van JZ X 2.,& (met 21 = ~' in fig. 77). 0mdat echter ,%LL R was 
kan dus de lengte i van de ultrasonore bundel bijna gelijk zijn aan de 
diameter c{ van de holle spiegel ( zie fig. 78), waarmee dan vrijwel de
zelfde tussenbundel is verkregen als wanneer de vlakke spiegel 10 ver-

14---~--IM.c.,-• k-_iA-_+-+---+-:i· 

I f 
I I 
I I 

I I I I 
I ~r'l-lf----~--i,. I : 
:.-- ► I 

- fig. 78 gebruik van 
holle spiegel -

vangen zou zijn door een zelfde holle spie6 el 
als reeds aanwezig was (scheiding van collimator 
en objectief zoals b.v. in fie. 64. In de laatste 
situatie wordt nl. van elke spicgel ook slechts 
een smalle strook gebruikt met dezelfde 
breedte ),. , maar dan ligt hij over het midden 
van de spiegel). Doordat de dwarsdoorsnede 
van de gcbruikte bundel d66r de modulator, bij 
toepassing van autocollimatie, nauwelijks ver
andert, zal de intensiteit van het nuldc orde 
buigingsbeeld dit ook niet doen. De intcnsitei
ten van de hogerc orde buigin8sbeelden daaren
tegen, zullen om de reeds eerder genoemde rede
nen juist sterk toenemen, dus ook de relatieve 
intensiteiten (zie (168) ). Het gescheiden ge

bruik van de holle spiegcl in de bovengenoemde opstelling (zie fig. 77 
en fig. 78) heeft wel het nadeel, dat bij ruimtelijke vermenigvuldiging 
(zic vorige subparacraaf) slcchts een l1alve hoeveclheid vcrtragingslijnen 
in de modulator toegepast kan warden. Tenslotte zijn in fig. 77 de meest 
ideale posities aangegeven van het roodfilter 7, het polorisatiefilter 9 
en de correctiespleet B, die tevens dienst doet als strooilichtschorm. 
Voor de overige ui twerking wordt verwezen na,,r fig. 64. 

e. ~ocelijkheden voor ~6ndimcnsion21e A.h,. Zeals we uit tabel 1 hehben 
constateren is het frequentio- en enulysebereik bij A.M. veel grater 
dan bij F.m. Het is daorom ook de mocito waard om te zoeken near ~ctho
den voor ruimtelijke 2mplitude modulatie van de lichtgolven. Als ~ids 
kan ons hierbij dienen het feit, dat de aanwezigheid van schuif- en trek
spannin8en in vaste doorzlchti3e stoffen (zeals glas) tlubbele braking 
verourzankt ( zie lit • 8), die ten nuU\'iste verb2,nd houdt r;eet zijn el::is
tische eiscnschHppen. Een akoestische golf in die stof ko@t dan ncer op 
eon dubbele hrekin;sindexcolf, dio, ~opleatst tussen twee polarisatie
filters (zeals tor plaatse van de modulator in b.v. fi2. 64), de ce
vraagde A.r. golf oplevert. Hetzelfdc zou het ceval zijn nls'we do draaiing 
van het polari~~o.tiovlak v,rn het licht in de r.iodulntor pln,~tselijk in h.v. 
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een lopende golf konden veranderen. Hoewel dit in principe mogelijk is 
met o.a. elektrische- en magnetische velden (Kerr- en Faradayeffect), 
zullen we hier niet na,cicr ~ ingann. Tenslotte lijkt de toepassing ven 
een aan zijn oppe~t.e'lrvorsietrillingen uitvoerend piezo-elektrisch 
plaatje, dat gebruikt nls modulatiespiegel 10 in fig. 77, de uit het 
objectief tredende bundel plaatselijk in diameter modulecrt en dus ook 
een A.M. golf produceert, nog de meest praktische oplossing. 

Hoofdstuk VI Conclusies ========== 

Zuiver theoretisch bleek het mogelijk te zijn van dat deel van een 
lopende golf, dat binnen een bepaalde voorwerpsopening (modulatorvenster) 
het doorvallende licht ruimtelijk in amplitude moduleert, een exacte 
Fourier-analyse te ontv:erpen in de vorm van een buigingsbeeld (zie de 
paragrafen 2 en 3 in ho~fdstuk IV). De bruikbare beeldbreedte washier
bij evenredig aan de golflengte van het gebruikte licht en de brandpunts
afstand van het objectief en omgekeerd evenredig aan de voortplantings
snelheid van de modulerende golf (zie (157a) en (157) ), terwijl het 
analysebereik tweemaal het gemiddelde aantal golven in het modulntor
venster bedroeg (zie (157e) ). De looptijd van de golven door het modu
latorvenster is bepalend voor de minimale analysesnelheid (zie (138) en 
(219) ). 

Voor het realiseren van een bruikbaar apparaat werd allereerst m.b.v. 
holle spiegels (vanwege hun vele optische voordelen, zie v§ 2a) en enkele 
aanpassinsslenzen (zie fig. 64) een optische Fourier- transformetor ge
bouwd (zie fi~. 24). Toepassing van een elektro - optische omzetter als 
modulator en uitbreiding van de opstelling met een opto-elektrische om
zetter als resistrator (zie fig. 7) maakten succesvolle spectraalanalyses 
van elektrische signalen mogelijk. IIierbij moesten echter wel verschil
lende problemen overwonnen warden. Allereerst werden de lichtgolven niet 
amplitude, maar in fase gomoduleerd, hetgeen het analysebereik met minstens 
de helft deed afnemen (zie tabel 1). In onze opstelling (zie fie. 64) 
bedroeg hij, bij gebruik van ,eorde buigingsbeelden 510 (zie (294a) ), 
hetgeen dus toch nog ruim voldoende is voor normale metingen. F.K. heeft 
echter wel het voordeel dat m.b.v. hoe;e orde buigingsbeelden veel nauw
keuriger analyses over een veel kleiner frequentiegebied uitgevoerd 
kunnen warden (zie tabel 1). 

De grootste problemen warden veroorzaekt door de modulator. Deze 
geeft nl., zonder speciale voorzorr,en en bij gebruik over een brede fre
qucntieband, een frequcntieafhenkeliJke elektro- optische overdracht. 
Gmdat de modulator opgcbou~d gedacht kan warden uit een stuurverstorker, 
een elcktro- mechanische omzetter (pi~zo- elektrisch kristal) en ecn 
mechanc- optische omzetter (doorzichtige vloeistof) (zie fiG• 48) zijn 
er ook mecrc1ere cot1ectiemoe;clijkhcden ( zie V § 7c). De frequen tiesponsie 
van het helaHte krj_stnl hleck sterk verbeterd te kunnen v:orden, door hem 
te voorzicn van een zware onder~rond (zie fig. 57), terDijl de toevoeging 
van een stuurverstcrker de moGelijkheid schicp, om m.b.v. een teconkoppel
netwerkje, dat identiek moet zijn aan het elcttrische vervanginssschema 
van het bcloste kristo.l ( zie fie;. 6 '(), de ele;:tro- optische overd.ro.cht 
over een noc crater frcqucntiegebied lineoir te makcn. Dit laetste kon 
ook bereikt ~ordcn door meerdcre vertra3ingslijnen in de modulator toe 
te pnssen en daorna de verschillende buiGinssbeclden m.b.v. eon cilinder
lcns bij elkaar op te tollen (zic fig. 74). Tcnslottc ken lings foto
i_;rafische weg of m. b.v. ecn varinbcle co1Tectiespleet (;de fie. 72) ook 
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een zeer goede compensatie vcrkregen worden, zelfs voor de (geringe) 
frequentie-afhankelijke vloeistofverliezen. 

Hoewel optisch een analysebereik van 510 lijnen aangeboden werd 
(zie (249a) ) kon het vidicon gemiddeld slechts 320 lijnen op zijn 
schermbreedte verwerken (zie (246) ). Als we dus ten volle profijt 
willen trekken uit hetgeen optisch aangeboden wordt dient dus de camera 
of verplaatsbaar gemaakt te worden of vervangen door een betere. Een 
antler nadecl van de toepassing van de t.v. camera als registrator in 
het algemeen is zijn beeldtijd van½~sec. Hierdoor duurt de analysereei
stratie ( 1h~ sec) veel langer dan zijn minimale waarde, zijnde de analyse
tijd -C~.::16f'"'.(zie (219) ). Voor normale toepassingen is dit echter geen 

.bezwaar. 
Door een beier fysisch inzicht in het hele analyse-gebeuren (zie 

hoofdstuk IV) kon de oorspronkelijke opstelling (zie fig. 65) sterk ver
beterd worden (zie fig. 64). Helaas moest dit, door gebrek aan tijd, in 
hoofdzaak beperkt blijven tot de toegepaste optiek. In hoofdstuk V j 7 zijn 
echter wcgen aangegeven waarlangs een opvolger de apparatuur nog verder 
kan vervolmaken. Een van de aantrekkelijkste hiervan is de verbetering 
door toepassing van autocollimatie (zie fig. 76), wacrdoor de apparatuur 
eenvoudiger, compacter en dus goedkoper wordt. De beeldfouten nemen nog 
verder af, terwijl door een hogerlichtrendeffient de intensiteitcn van de 
buigingsbeelden zo sterk toenemen, dat het gebruik van een natuurlijke 
lichtbron goed mogelijk wordt (zie ook onder (252) ). 
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Hoofdstu.k VII Literatuuropgave ================ 
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Hoofdstuk VIII Aanvullin~ 

A I, Vereenvoudigu.e theorie van een optische l<'ourriertransforma tor 

~ De uit de lichtende lijntjes L in fig. 79 tredende stralen ver
sterken elkaar als hun onderlinge faseverschillen een geheel aantal 

- fig. 79 optische Fourriertransformator -

M = modulator 
(ultrasonore golf) 

I= integrator 
(objectief) 

B = brandvlak 
(buigingsbeelden) 

golflengten A bedragen. Zo vormen alle stralen, die een onderling fase
verschil van .Tl A= ::r 'i-.. bezitten, een evenwijdige lichtbundel welke een 
hoek ~±, = Dl, met de systeemas maakt ( zie fig. 79). De posi ti eve lens 
(het objectief) convergeert deze bundel in het bijbrandpunt t ± 1 , zodat 
hier een lichtvlekje ope;evangen ke.n warden welke het ± , ~ orde buigings
beeld genoemd wordt ( zie fig. 79). Evenzo ontstc,at voor een faseverschil 

o X:::. o het o' orde buigingsbeeld in het (hoofd-)brandpunt r 0 (zie 
fig. 79). (Zoals we zien is de ligging der buigingsbeelden onafhankelijk 
van de positie ven het tralie. Deze laatste mag dus gerust een lopende 
golf zijn met een voor·tplantingbsnclheid V::'i -=/= o , zie fig. 79). 

In de paraxiale benadering (20) kunnen ~e uit fig. 79 afleiden dat: 

,.,,..:.._ Ill = --% « Ill ,;:, f = f,,_ <l. ~ J: ~. ( = ¥- Y~ (278) 

(overeenkomstie (157Q.) en (157) met .._.:: ~ en ":1==·y~q Ai ). 
De lijnvormige buigingsbeeldcn noemcn we kor1twog 11.jnen. Hun (effectieve) 

breedte A&· kunnen we bepolen uit: 

(279) 

(zie (155) en (13Jg) ). -e 
Bij zuivcre A.hl. (amplitudemodulatie) ontstaan neast de O orde lijn, 

met een constente relatieve intensitei t I.;-= I , alleen I~ orde lijnen met 
reletieve intonsiteiten I,':. (lt"\.c r'" (zic (153), (15t~), (133c), (l,is) 
on fig. Jl), wearin Ml.I.. de modulaticdiepte vocrstelt (zie (141) ). Vindt 
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er echter, zoals in onze opstelling, fasemodulatie ( P.M.) pleats, dan 
bedraagt de relatieve intensiteit van de 111t orde lijn 1~ (II\) (zie (168), 
( 166), ( 158), ( 145), ( 144) en fig. 80), waarin j ... (k-i) BesiYelfuncties van 
de eerste soort zijn (zie fig. 33) en M de fase~waai voorstelt (zie (158) 
en (142) ). 

Willen we m. b.v. de plaats )l.:",9 van de 11,.e orde lijn de frequentie Yr. 
van het modulatiesignaal bepalen (zie (278)),dan is deze bepaling alleeJ 

- fig. 80 relatieve intensiteiten in brandvlak bij P.M. 

eenduidig als binnen een zekere beeldbreedte ~ (afstand waarbinnen ge
rneten wordt, zie fig. 81) geen endere orde lijnen verschijnen. Volgens fig. 
81a is de beeldbreedte ~ even groot als de rninirnale orde-afstand ~~ 
De hierbij behorende maximale orde-afstand &-.... ~ kunnen we berekenen uit 

11.J-~ = ( I'\+ 1 ) ~...;_ (zie fig. 81a, waarin 11::s- ). Hij bedreagt dan: 

(280) 

bij een gemidcJ.elde orde-afstand van: 
(281) 

Het analysebereik N wordt gedefinieerd els het aantal lijnen, dat 
op e1m bcpnalde beeldbreedte J.,e. ondergebracht kan worden. Volgens ( 281) 
bedraagt dit voor P.M.: i u ~ 

N - "k - V_.t... • ~ -r- ~s - £ 6().. - (282) 

waarin (zie (278) en (279) ) · <L AlrJ\ 
• v..._ ~ L (283) 

N~- -:; 6" = "f h. = "r-
dus het gemiddelde aantal (gebruikte) golven in de modulator voorstelt. 

IIet enalysebereik rond dezelfde gemiddelde modul8tiefrequentie Yq-. ~ c9-_ 
(zie (278) ) bij A.M. dsarentegen vinden we volgens fig. 81b en ~283) uit: 

N - JJr - ')... '-~- ~ 1.. N 
~ - 6 ~ - 6 ff r--- ( 284) 

Dat dit Eltijd, minstens een factor 2, hoger is den bij P.M. (zie (282) ) 
vindt, zeals we uit fie. 81 kunnen zie~ zijn oorsprong in eon breder beeld 
( ~ ), omdat in beido situaties 6~ dezelfde is (lensconstantc, zie (279) ). 
(Bij A.t. zijn immers geen hogere orde buiginesbeelden, die de metine m.b.v. 
de / ll orcle lijn kunncn vertroe beJ.en). 

~anGczien het enolysebereik N tevcns het aantal (modulatie-)frequen
tier:: weergeeft, die we nog e;eschciden van elkaar kunnen waurnemon, bcdrRa,:t 
clus bet rninirn&2l tc cletcctG:~cn :~~oquo:::1t:i.0·r2·cschil: 

yf~ - -v,~ 
N (285) 

Zijn rcl2tieve wanrde in (157h) ~edefinicord de :fre c:ucr..h i '<- -
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I I 

._i_""_..:_: __,~_-+, _J:_ .... ~ ' 

~- A. r1. 

- fig. 81 anclysebcreik -

X 

X 

scheiding. Bij de optische spectraalapparaten (zie lit. 8) is het echter 
gebruikelijker om met zijn omi;ekeerde ~'ii;. : ts- te vrerken. Hij wordt dan 
(enigszins verwarrend, zie (156) ) scheid~nd Vermogen genoemd. Volgens 
(285), (278), (280), (281), (282), fig. 81 en (284) heeft hij een grootte: 

R: V:1'- :: v'2 .. •· N · ::::- :,....,_. W = h. N (286) 
ti. YV V7--.,. - Y7._,;..._ '~- f;--~ r 

waarin voor A.M. 11 = / genomen moet worden. ( Voor Vl '>;:, I (P .Tll.) of bij 
beschouwing van ecn klein golflengtec;ebiedje rend Ar, , is I<.~ A>--y'0~t 
(zie (278) en fig. 81a), hetgeen minder juist ook wel scheidend vermogen 
genoemd wordt). 

Zeals we uit (286) kunnen concluderen, is dus bij P.M. een veel hoger 
scheidend vermoc;en R t e bcreiken als bij A.1\1. \'le moctcn dnn wel analyscren 
met de zeer lichtzwokke hoce orde beelden ( k-,'Jf ) • Dit la::1tste is cchter, 
bchalve door gcbruik van ecn laser els lichtbron, te verhelpen, door de 
fasezwaai 1-tl rond ccn bep1;olde rustwe0rde 11t., te moduleren met b....,_ , zodat 

111~ VI,\.<> t- ~""'- , het~een te·,rens \JT ~ /::. CM. m,a:,kt. Hierdoor zal de 
k"- orde lijn bij P.r.;. zich eedragcn als de ,~ orde lijn bij A.I;\. (zie 

fig. 31 en fig. 33). Als voorbeeld moet volgens fig. 3Ja voor de 3~ orde 
lijn ~, 0 ~~~ gekozen worden, wacr~ee d~n een mnxirnnle relatieve inten-
si tei t vr,n ,.( 3t(..,,·i) ~ o 'tr:;'" ,.,, 0 2.. bchc..;:;ld knn y;orden tesenover O, 25 bij <J I /'Iv I 

A.M. (zie fie. 31). 


