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"Want sinds Hij de wereld geschapen heeft, kunnen ze

met hun verstand Zijn onzichtbare eigenschappen uit

de schepping opmaken: Zijn eeuwige Macht en Zijn

God-zijn."

Romeinen 1 20



Samenvatting

In hoofdstuk I is de basis gelegd, waarop in het vervolg van

het verslag wordt voortgebouwd.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de mogelijkheden van

co~rdinatentransformatiesinooptische systemen. Er zijn een

aantal voorwaarden afgeleid waaraan deze systemen moeten

voldoen.

Ook is aangetoond, dat in het geval van een lineaire co~rdi

natentransformatie de in co6rdinaten getransformeerde funktie

kan worden afgeleid uit de getransformeerde bemonsterings

waarden Van de oorspronkelijke funktie.

In hoofdstuk J z~n de eigenschappen van het filteren met

incoherent licht onder de loupe genomen. Er is aangegeven

op welke manier m.b.v. matglas een incoherente bron gecon

strueerd zou kunnen worden. Vervolgens zijn een paar filter

opstellingen onderzocht. Er is een bewijs gegeven voor de in

artikelen vaak geponeerde stelling, dat N maal herhaling van

het filter een N maal zo grote uitgangsintensiteit tot gevolg

heeft.

Er is een formule afgeleid voor de bemonsteringsafstand van

het filter, wanneer dit als computerhologram wordt uitgevoerd.

Tenslotte zijn de voor- en nadelen onderzocht van herhaling

en bemonstering van het object.



Inleiding

De toenemende belangstelling voor plaatsvariante systemen

is de aanleiding tot het bestuderen van de mo~elijkheden

Van co~rdinatentranslormatiesin optische systemen.

Voor het realiseren van eendimensionale co~rdinatentrans

Iormaties zijn methodes bekend. Voor het realiseren van

tweedimensionale co~rdinatentransformatieszljn geen tech

nieken bekend, die aan aIle te st.llen eisen voldoen.

Toen halverwege de RIstudeerperiode bleek dat het voor de

schrijver van dit verslag beter was om niet met sterke lasers

te werken, is besloten het onderwerp te wijzigen in "Filteren

met incoherent licht".

Door de in opmars zijnde hybride systemen, systemen vaarin

zowel optische als elektronische beeldbewerking plaatsvindt,

is de belangstelling voor het zojuist genoemde onderwerp de

laatste tijd erg toegenomen.

In de vakgroep is dit onderwerp nog niet eerder ean de orde

geweest, vandaar dat deze studie een terreinverkennend ka

rakter zal hebben.
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Hoofdstuk 1 Afspraken en definities

In dit hoofdstuk worden een aantal afspraken gemaakt met

betrekking tot de notatie van funkties en integralen.

De in dit verslag gebruikte definitie van de Fouriertrana

formatie zal worden gegeven. In het kort zullen optische

systemen behandeld worden. Tot slot zal een inleiding ge

geven worden in de coherentietheorie. Er is geen volledig

heid nagestreefd, aIleen datgene wat voor het lezen van

het verslag nodig is, ia opgenomen.

1.1 Grenzen bij integratie en sommatie

Als in dit verslag bij een integraal of bij een sommatie

geen grenzen zijn aangegeven, betekent dit dat de inte

gratie of de .ommatie van -00 tot +1lO loopt.

1.2 De Fouriertranaformatie

Onder de Fou~iergetransformeerdenaar de tijd /Iw) van

de funktie I(~ wordt verstaan:

filA) ~/(II/ e_jwttit (1.2.1)

,."

Ui t (ttA!J kan lit) afgeleid worden met de formule:

1ft): .~/fu)e /wt.tw (1.2.2)

Onder de Fouriergetransformeerde naar de Plaataltt/,v) van

de funktie (/~i) wordt verstaan:

De terugtransformatie luidt in dit geval:

f
- -j (I.l')l -I/V-;)

j(?t'1) .. 1(; V!11i,11Jj e dudAT

De formules (1.2.3) en (1.2.4) kunnen ook in een verkorte

notatie worden weergegeven, namelijk:



en

(I~) _,,:.fft'YJ e. -j !'N! dw (1. 2.4a)

met ~=(,{JIIJ') en 1- ... (1t,))
Enkele belangrijke eigenschappen van de Fouriertransforma

tie zjjn:

en

Het dubbele pijltje is een symbolische notatie voor de

Fouriertransformatie. Het symbool** staat voor een twee

dimensionale convolutie:

Erikele belangrijke identiteiten, die m.b.v. de Fourier

transformatie bewezen kunnen worden, z~n:

f -/"''' r .Je 4X =: 2..". (J {UJ

en

Voor meer informatie over de Fouriertransformatie wordt

verwezen naar de literatuur [IJ.



1.3 Optische systemen

1.3.1 Algemene systemen

Een optisch overdrachtssysteem bestaat uit een ingangsvlak

en een uitgangsvlak, ook vel object- en beeldvlak genoemd.

fig. 1.3.1.1 Optisch overdrachtssysteem

@: ingangsvlalq ® I uitgangsvlak

De beide vlakken staan loodrecht op de optische as, die

samenvalt met de z-as van het gebruikte co8rdinatensysteem.

Tussen de vlakken bevindt zich het systeem, dat een bepaal

de beverking op het optische ingangssignaal uitvoert.

Zoln systeem kan bestaan uit een stuk vrije ruimte, uit een

lens, uit een dia of uit allerlei combinaties daarvan.

In het algemeen vordt een lineair, tijda£hankelijk en plaats

afhankelijk systeem gekarakteriseerd door een 8uperpositie

integraal;. Het uitgangssignaal Yu(1.i) hangt dan op de

volgende vijze sarnen met het ingangssignaal .~·{'!-.tJ

Yt{1-,iJ...,. r,A·/J: Iff; (~:rJl(&,f-.,t, ...) d~ <lr

Hierin is jf(~.P-.~~) de responsie in het uitgangsvlak op

een licht£lits ter plaats.~ en op tijdstip ~ in het

ingangsvlak, due

,..,
1"'(I].-~) cfli-r) ~ ~ ! 1. fdJ t, 't')

Als het systeern tijdonafhankelijk is, d.w.z. de eigenschappen

van het systeem veranderen niet in de tijd, geldtl



Op (1.3.1.1) kan nu Fouriertransformatie naar de tijd (zie

? 1.2) toegepast worden. Het resu1taat is:

Dit t~donafhanke1ijke en p1aatsafhanke1ijke systeem za1 in

het vervo1g van het vers1ag kortweg met p1aats~fhanke1ijk

of p1aatsvariant systeem aangeduid worden.

Ala het sys-teem naast tijdonafhanke1~k ook p1aatsonafhanke

l~k is, ge1dt:

,..., ,..,

~ {1J:,f-. ( r) = t (~-fJ, t-~

~(IJ:JP-,W) = -l (1--/2.w)

P1aatsonafhanke1ijk wi1 in dit verband zeggen, dat wanneer de

ingangsbe1ichting in een bepaa1de richting en over een be

paa1de afstand verschoven wordt, de uitgangsbe1ichting in

dezelfde richting en over dezelfde afstand meeschuift.

Als (1.3.1.4) ge1dt, kan op (1.3.1.3) Fouriertransformatie

naar de plaats toegepast worden (zie? 1.2). Het resu1taat

is:

Omdat in optische syatemen meesta1 met monochromatisch 1icht

gewerkt wordt, wordt de variabe1e w vaak niet in de for

mules meegenomen.

Bovendien worden de streepjes, die onder de variabe1en staan

om het vektori.1e karakter aan te geven, vaak wegge1aten.

1.3.2 Speciale systemen

A. De vrije ruimte

In dit vers1ag wordt aangenomen, dat de Fresne1benadering

van de impu1sresponsie van de vrije ruimte gebruikt mag

worden.



1.5

Voor een stuk vrije ruimte ter lengte z geldt dan:

_jlz.
e

_;"1 (/'t.. _pFl
e :U

• Q '-If wH1erin is,K~ >:: = Z het golfgetal.

c is de lichtsnelheid in vacuUm. {1l-fJ}1. is een symbolieche

notatie voor (1--p-).(IJ.-r-)
Ala 1-. {-X, ~ en f2" (7t~1 y.) geld t (/f. - f)'" _ {71- J(()J 1. +(~-lfl

De vrije ruimte is een plaatsonafhankelijk systeem.

B. Een dunne lens

Afgezien van een constanta fasedraaiing, wordt de over

drachtsfunktie van een dunne sferische lens gegeven door:

...

Hierin is f de brandpuntsafstand van de lens.

Als !J.- c(-x, tJ is 1t2. de symbolische notatie voor 1.1- .. ')tlf-;l

dlll-p) is een symbolische notatie voor een tweedimensio

nale del tafunktie a/x-I(o, ,/-1.)
Een lens is een plaatsafhankelijk systeem.

C. Combinaties van een lens en stukken vrije ruimte

Met behulp van de formules (1.3.2.1) en (1.3.2.2) kunnen

ook de overdrachtsfunkties van cascades van stukken vrije

ruimte en lenzen uitgerekend worden.

In deze paragraaf wordt de volgende cascade beschouwd:

Een stuk vrije ruimte met lengte a, een lens met brandpunts

afstand f en vervolgens weer een stuk vrije ruimte met

lengte b. (zie fig. 1.3.2.1)

-~ . -_. -I 1---. -- " ----+-

Q. v b

fig. 1.3.2.1 De cascadeschakeling



Voor verschillende waarden van a en b voIgt nu, in symbo

lische notatie, de overdrachta~unktievan het aysteem:

I I I
1. De ideale af'beelding: tt .... b == 7

2. De Fouriertrans~ormator: a = ~ = b

-J f -J./) / _p -I 2 II 'tp
'hl.At.JP,W)= 11'- e e

'i-TT+

3. Het geval: a # ~ = b

4. Het geval: a = ~ # b

5. a en b willekeurig

Meer in~ormatie over optische overdrachtssystemen is te

vinden in de aantekeningen bij het college "Moderne

Optica" [2] •



1.4 De Coberentietheorie

A. De:finities

De coherentie:funktie wordt gede:finieerd als:

Hierin is ~{4~~ een optisch signaal op plaats r en tijd

stip t. Ala rI4/~ stationair is in de tljd geldt:

Fouriertran.s:formatie naar de tijd van de coherentie:funktie

levert nu het vermogensspectrum:

Voor de coherentie:funktie kan nu ook geschreven worden:

De intensiteit op plaats r wordt gegeven door:

Een paar eigenschappen van de coherentie:funktie en van het

vermogensspectrum zljn:



De spectrale coherentiegraad wordt gedefinieerd ala:

Een veld heet ruimtelijk atationair ala geldt:

De voorwaarden, die aan de funktie jfll,-Itz; wJ te stellen

zijn, zijn beschreven in het afstudeerverslag van Van Roij

([J]; bIz. 6,7).

B. Eeo coherent veld

Een veld wordt coherent genoemd als voor aIle j en k geldt:

Monochromatisch laserlicht met amplitudeverdeling

is coherent. Het vermogensspectrum

ervan is:

(1.4.11)

c. Een incoherent veld

Een veld wordt incoherent genoemd, als geldt:

Omdat zo'n veld fysisch niet bestaat, het straalt niet,

wordt het begrip quasi-incoherent veld ingevoerd.

Een veld wordt quasi-incoherent genoemd, als geldt:

.s{/'t" 'Z,; w)::. 0 voor /ft.,-'Lz I~ all... Hierbij ia 4't klein t. o.v. de

karakteristieke afmetingen van het systeem.



Een monochromatiach incoherent veld kan formee1 beachreven

worden met:

Tenminste a1. men getntereaae~rd ia in de voortp1anting van

het vermogenaapectrum door het systeem. A1. bij.een derge

lljk veld naar de intenaiteit (in de zin Van formu1e (1.4.4))

gekeken wordt, ontataan er interpretatiemoei1ijkheden, immers

de intenaiteit zou oneindig groot zijn.

Hierbij kunnen een paar dingen opgemerkt worden.

1. De de1ta-funkties hebben a11een betekenis in integra1en,

men mag eigen1ijk geen gebruik maken van de "punteigen

schappen".

2. Er kan eigen1ijk niet van de intensiteit in een punt ge

aproken worden, men kan a11een apreken Van de intensiteit

in een gebied.

Om toch iets over de intensiteit van (1.4.12) in een punt

r te kunnen zeggen, wordt het vo1gende gedaan:

a. Een co8rdinatentranaformatie. De oorsprong van het nieuwe

co8rdinatenste1ae1 1igt in r., ,
/1" = ~ of It, ) Itt;; It. -I l. J

zodat: S'rIt,', Itt'; wJ -= 7 (tt,:-IIL: + 4, w) d(Jt,'-/z't') 217" O(w-w.)

b. De intensiteit op p1aata r wordt nu:

1~ J...!f(II.." A.t'; w)dw = ~ -,.(II.,'I/l.t'+/[.) w.) Jltt,'-fL&'j = riA)
I / 117 } r,'~ 0 2ti -!> 0 J .t& ~ 0 Ira ~ilI

c. De 1imietovergang wordt opgevat ala een midde1ing

van de funktie over een klein opperv1ak, waarbij dit op

perv1ak naar nul gaat.

TIlL) = LiA-.. _1 t {7(tz.,' +1&.' +- Itj w..) Jilt, '- /Li') "/1./ d It;
(A.~ 0 (T&t1J ~ 2

IIt,' I ~ 't

Ilti I~ a.



1.10

d. Overgang op nieuwe integratievariabelen

I , ,
1'(" -t'l.( "" -tJ

2.

I I I

J Il, - ItL <: /1..'(

e. Als laatste

zodat:

IIIt) ~ 7(a.; w_J~ 1
1
I Jll'l.y') d It: (1. 4.12a)

a.~o 7rQ.
(Itt'J , :itt.

ne intensiteit is evenredig met jDl~;w.) , er moet

gelden 1'tlL; W.) > 0

Kennelijk is aIleen de inhoud van de smalle funktie

van belang en niet de exacte vorm.

Ale men in een syeteem energiebeschouvingen viI houden,

kan men beter uitgaan van quasi-homogeen licht.

Een veld vordt quasi-homogeen genoemd, als geldt:

Hierin is ~(Il,- 122.) een erg "smallen funktie.



1.11

D. Voortp1anting van de coherentiefunktie door een systeem

Voor het verband tus.en het ingangs- en het uitgang.sig

naa1 van een 1tneair systeem ge1dt formu1e (1.3.1.1).

Uit (l.3.1.1)8n(l.4.1) voIgt voor de coherentiefunktie aan

de uitgang van het syeteem:

Ale het syeteem t~donafhanke1ijk is en a1s het ingangssig

naa1 stationair i. in de tijd, kan Fouriertransformatie naar

de tijd op (1.4.14) toegepast worden. Het resu1taat is:

~(It"l'tl )' w) ".f~I~/,P,J' w) S;. (P" P, J' t.J}.-/ (/llf PI J' (AJJ dp, d(Ja

(1.4.15)

Formu1e (1.4.15) geeft aan op welke wijze het vermogens

spectrum door een lineair en tijdonafhanke1ijk .ysteem voort

gep1ant wordt.

A1s het systeem een modulator is, dus a1s ge1dt

, kan voor (1.4.15) geschreven Yorden:

Meer informatie over de coherentietheorie is te vinden

in een artike1 van Bastiaans [4J •



Hoofdstuk 2. Co~rdinatentransformatiesin Optische

Systemen

2.1 Inleiding

In hun traditionele vormen, worden optische syetemen ge

bruikt voor het realiseren van lineaire plaatsinvariante

operaties. Tegenwoordig komen lineaire plaatevariante ope

raties steeds meer in de belangstelling.

De overdracht van een lineair plaatevariant eysteem wordt

beschreven door een superpositie-integraal, zie (1.3.1.3).

Een voorbeeld van zo'n systeem is een co~rdinatentransfor-

mator. Ale het ingangssignaal ~. (?t11)
gangssignae,.l:

ie, is het uit-

Voor de impulsresponsie van de co~rdinatentransformator

moet dus gelden:

Met behulp van co6rdinatentransformatoren kunnen algemenere

plaatsvariante systemen gemaakt worden.

In fig. 2.1.1 is een dergelijk systeem getekend.

~ (:!)
J(p--J flJ1)

<p,{'!J 1. (tJ,f- J

W( :!)

J(p -[ f1V
1ft{ f

~
~J
o

coord. i ra.r1sf. Ii nea.(r sJsieel-Yl C Dord. fran!>!

fig. 2.1.1 Een plaatsvariant systeem

De overdracht van dit systeem wordt gegeven door:

(De afleiding hiervan is in appendix A gegeven)



Het systeem uit fig. 2.1.1 kan onder anderen gebruikt wor

den om de effecten van bewegingsonscherpte uit een beeld

weg te filteren [5J •
In dit hoofdstuk zal aIleen de co8rdinatentransformator

behandeld worden. Omdat de tweedimensionale optische reali

satie van de co8rdinatentransformatie nogal vee1 moeilijk

heden oplevert, zal eerst naar de "ndimensionale realisati.

ervan gekeken worden.

2.2 E'ndimensional. co8rdinatentransformati.

2.2.1 Verschillende realisatiemogelijkheden

In een artikel van Goodman[6J, worden een drietal mogelijk

heden genoemd om optisch een "ndimensionale oo8rdinaten

transformatie te realiseren. Achtereenvolgens zullen deze

mogelijkheden bekeken worden.

In deze paragraaf zullen de constanten in de overdrachtsfunk

ties van optische systemen weggelaten worden.

Over het algemeen is men slechta getnteresseerd in de inten

siteit van het uitgangssignaal(zie formule (2.2.2.2».

A. De eerste mogeltikheid

Als ingangsfunktie van het systeem wordt gekozen:

Voor de i.pulsresponsie van het systeem wordt genomen:

De uitgangsfunktie van het systeem is dan:

ttl (?l'd); ff/(1ftl} flt.J [(?lo-!~)) d>lo d).

=!fI".j,[/".-jllJ) b. = /111;1)
De belichting in het uitgangsvlak is dus aIleen van y

afhankelijk.



Met behulp van de opetelling uit fig. 2.2.1.1 kan de over

dracht volgene formule (2.2.1.1) gerealiseerd worden, met

dien verstande, dat in het uitgangBvlak aIleen voor x = 0

de gewenste transformatie ontstaat.

buld
fig. 2.2.1.1 OpBtelling om een l-D coGrdinaten-

transformatie te realiseren volgens (2.2.1.1)

In het ingangsvlak wordt een transparantie geplaatet met

amplitudetransmissie £(x) lange de x-as.

De spleet langs de x-as wordt b.v. belicht met laserlicht,

dat door een cylindrische lena op de spleet gefocuaseerd

wordt.

De overdrachtsfunktie van vlak@ naar vlak ® is Bodanig dat

in de x-richting een ideale afbeelding en in de y-richting

Fouriert~ansformatieoptreedt.

Zo'n overdrachtsfunktie kan gemaakt worden door combinatie

van een cylindrische en een sferische lens of door een com

binatie van 3 cylindriache lenzen[6J,[7J,[8]. (Zie ook

appendix C).

In vlak ® is een masker geplaatst, waarin de lijn J[ = g( -y)

is uitgesneden.

Het overdrachtssysteem tussen vlak ® en vlak (2) beeldt af in

de y-richting en voert Fouriertranaformatie uit in de

x-richting.



V66r het filter is de be1ichting:

Na het filter is de be1ichting:

Een nadee1 van deze opste11ing is, dat zeer weinig 1icht

het uitgangsv1ak bereikt.

B. De tweede moge1ljkheid

Een tweede manier, waarop f(g(y» ontstaan gedacht kan wor

den uit f(x) is neerge1egd in (2.2.1.2):

Hierin is (ilt) de Fouriergetransformeerde van 1('It) •

Formu1e (2.2.1.2) kan uit (2.2.1.1) afge1eid worden door

op het rechter1id het theorema van Parseva1 toe te passen[6].

In fig. 2.2.1.2 is de opste11ing getekend, die de co8rdinaten

transformatie vo1gens (2.2.1.2) uitvoert. Ook hier ge1dt

weer dat in het uitgangsv1ak aIleen voor x = 0 de gewenate

transformatie ontstaat.

Het objectv1ak is identiek aan dat uit fig. 2.2.1.1 en het

wordt ook op deze1£de wijze be1icht.



fig. 2.2.1.2 Opstelling om een l-D coBrdinaten

trans£ormatie te realiseren volgens (2.2.1.2)

Het overdrachtasysteem tussen vlak @ en vlak ® voert zowel

in x- als in y-richting een Fouriertrans£ormatie uit.

~ i I: 1",,- +li-)
AI bt'l)" )(.,/_):; e (

In vlak ® is een complex £'il ter aangebracht t met als

modulatiefunktie:

Het overdrachtssysteem tussen vlak ® en vlak (2) beeldt a£

in de y-richting en voert een Fouriertransformatie uit in

de x-richting:

V66r het £ilter is de belichting:

Na het £ilter is de belichting:

In het beeldvlak is de belichtingsfunktie:



Hiervoor kan geschreven worden:

Langs de y-as ontstaat nu de gewenste transformatie.

In deze opste1ling vindt, vergeleken met de opstel1ing uit

fig. 2.2.1.1, een effici8nter gebruik van het licht plaats.

c. De derde mogelijkheid

Een derde manier om zich het ontstaan van f(g(y» voor te

stellen, kan als voIgt afgeleid worden:

Fouriertransformatie van (2.2.1.2) in y-richting levert:

fi jllJ"l ( -
~/x(l)e "'; =- ,,;"J !(u}/7tL(u,lIJ) ettA.

met rm.{u/tV-) = fe -/"j{1J
e ltV!"if

Door terugtransformatie van (2.2.1.3) kan nu voor

geschreven worden:

Een opste1ling, die volgens (2.2.1.4) de co~rdinatentrans

formatie uitvoert, ziet er in principe net so uit als de

opstelling uit fig. 2.2.1.2 • De overdrachtsfunkties en de

filterfunktie zijn uiteraard anders. Overigen. ontstaat ook

hier de gewenste transformatie aIleen op de y-as van het

beeldvlak.

Het ingangsvlak en de ingangsbelichting zljn hetzelfde ala in

de beide voorgaande opstellingen.

Zowel het overdrachtssysteem tussen vlak 0 en ® al. het over

drachtssysteem tussen vlak ® en~ voeren een Fouriertrans

forma tie in twee dimensies uit.



In vlak ® is een complex fil t.er aangebracht met alB

filterfunktie:

De belichtingsfunktie v66r het filter is:

Na het filter is de belichting:

In het uitgangsvlak wordt de belichting:

Achtereenvolgens kan naar i" I' en x~ gelntegreerd worden.

Voor de funktie langs de y-as voIgt dan:

Een voordeel van deze opstelling is, dat er geen cylin

drische lenzen nodig zijn.



2.2.2 Voldoende voorwaarden voor de eendimensionale

co6rdinatentrRnsformator

A. Inleiding

Achtereenvolgens zullen de dr~e opstellingen uit de vorige

paragraaf geanalyseerd worden. Er zal worden wQergegeven

wat het wezenlijke van het betreffende .ysteem ia.

De opstellingen zijn opgebouwd uit cascadeschakelingen van

systemen, waarvan de impulsresponsie is van de gedaante.

De vrije ruimte behoort tot deze klasse van systemen.

Cascadeschakeling van twee .ystemen uit deze klasse levert

weer een systeem dat tot de klasse behoort. De ideale

afbeelding behoort ala limietgeval tot deze klaase van

systemen. (zie appendix B)

IA._CD_.L. CD ._.Ie ._0_.L
I ~11~2 ~3r ~ul

obJecivl.... k- ·Cilfervla.k beeldvlo.k
t ix,1) = it>,) J(:) vn 1'K, 1)

fig; 2.2.2.1 Structuur van de optische systemen

uit paragraaf 2.2.1

In fig. 2.2.2.1 is de algemene structuur van de systemen

uit de vorige paragraaf aangegev.n. De relatie tussen de

ingangs- en uitgangaintensiteit moet zijn:

Systeem(!)voldoet aan formule (2.2.2.1).



De belichtings:funktie ~ ('HIt) wordt dan:

• •./. r) rI oi,,, x.
~ l?t,/) ... fl1 (?t'1) If, /11,;) ~ I (,,) tJ t; IIe, e

Y'. /X'l) is voor de drie opstellingen gelijk,

Tussen vlak A en vlak B mag g~en ideale afbeelding in de

x-richting bestaan, de hele x-as in vlak B moet belicht wor-

den, In de y-richting is tussen vlak A en vlak Been ideale

afbeelding gewenst,i.v,m. een effici.nt gebruik van het

licht.

B. Ret .ysteem uit :fig, 2.2,1,1

Voor dit systeem geldt:

Na enig rekenwerk voIgt:

(2.2,2.4)

Voldoende voorwaarden voor de werking van dit systeem sijn

derhalve:

1. Tossen vlak B en C een ideale afbeelding in de x-richting

2. Tussen vlak C en D een ideale afbeelding in de y-richting

Tussen vlak B en C mag geen ideale afbeelding in de y-rich

ting bestaan, immers het licht moet over het hele filter

uitgesmeerd worden.

Een berekening leert, dat ook tussen vlak C en D geen ideale

afbeelding in de x-richting mag bestaan,



c. Het systeem uit fig. 2,2,1,2

Voor dit systeem geldt:

~(1t'1) .:

I / J C j/;,. 'Jl/" i e(l; , t 'I .I
4,) { tJ/x. ; 'I, I. = J e e. (J I I- -I- 41t~II.J

Onder de voorwaarden 0(/)(. + Yl1L -= 0 en o(1x + px .. 0

voIgt voor de intenaiteit langs de y-as in het beeldvlak:

(2.2.2.5)

Voldoende voorwaarden voor de werking van dit systeem zijn

dua:

1. Tussen vlak A en C een ideale afbeelding in de x-richting,

bij afwezigheid van de objecttranaparantie.

2. Tussen vlak B en D een ideale afbeelding in de x-richting,

bij afwezigheid van het filter.

3. Tusaen vlak C en D een ideale afbeelding in de y-richting.

Tussen vlak A en B mag in de x-richting geen ideale afbeel

ding bestaan (zie de inleiding van deze pa~agraaf).

Samen met 1 voIgt hieruit, dat tUBsen vlak B en C in de

x-richting geen ideale afbeelding mag bestaan.

Hieruit voIgt, eamen met 2, dat tussen vlak C en n geen

ideale afbeelding in de x-richting mag bestaan.

Zoals reeds in de inleiding vermeld ia, mag tussen de vlak

ken B en C geen ideale afbeelding in de y-richting beataan.



D. Het systeem uit fig. 2.2,1.2, maar nu werkend volgens

de derde mogelijkheid

Voor de impulsresponsie ~'(~'~D;I'/J geldt dezelfde betrek

king als bij punt C.

De filterfunktie is nUl

Verder geldt:

Onder de voorwaarden ot,,, + {''IC<: 0 J 0(,,, +iJ)f, ~ 0 en (){~1-+ f:J~. 0

voIgt voor de intensiteit langs de y-as in het beeldvlak:

Voldoende voorwaarden voor de werking van het systeem zijn

dus:

1. Tussen vlak A en C een ideale afbeelding in de x-richting,

bij afwezigheid van de objecttranaparanti••

2. Tussen de vlakken B en D, bij afwezigheid van het filter,

een ideale afbeelding, zowel in de x- als in de

y-richting.

Met eenzelfde redenering als onder punt C, kan worden bewezen,

dat moet gelden:

Tussen vlak B en C geen ideale afbeelding in x- en y-richting

en tussen vlak C en D ook geen ideale afbeelding in x- en

y-richting.

Uit het voorgaande blijkt, dat de eisen aIleen iet. zeggen

over het al of niet een ideale afbeelding zijn van het be

trokken systeem. De Fouriertransformatoren, die in de syste

men in de vorige paragraaf aangebracht waren, zijn dus niet

essentieel voor de werking. Z. mogen ook vervangen worden,

door andere systemen, mite er maar voor gezorgd wordt, dat

ze de belichting in het uitgangsvlak "uitsmeren".



2,12

2,2,3 Realisatie van een co~rdinatentransformator

volgens de opstelling uit fig, 2,2,1,2

A, Beschrijving van de opstelling

In figuur 2,2,3,1 is de werkelijke opstelling getekend,

fig, 2,2,3,1 De filteropstelling

L
l

is een sferische lens met brandpuntsafstand f.

L
2

en L4 zijn cylindrische lenzen met brandpunteafstanden f/2.

L
3

is een cylindrische lens met brandpuntsafstand f.

De overdrachtsfunktie van systeem (!) wordt gegeven door

formule (1,3,2,4), De overdrachtsfunktie van systeem ® is:

De afleiding van deze formule is in appendix C gegeven,

Het object 1~)d1J wordt belicht met een evenwijdige bundel

laserlicht met intensiteit A
2

(W/m
2
).

De filterfunktie is t(x,y),

De belichting in het beeldvlak wordt dan gegeven door:

Hierin geldt:



en

Formu1e (2.2.3.2) kan ook a1s een convo1utie in de

x-co~rdinaat geschreven worden:

- J
1«lx'J) & C(t-7i) : t (7 X '-IJ

-) J)(it-i)
De gewenste fi1terfunktie ~~~):e is complex en

moet daarom ho1ografiach gerea1iseerd worden.

Het spectrum 1{!x) van (/~_ moet binnen het hologram va11en.

Er wordt veronderste1d: fluJ - 0 a1s I",) >.1l..( .

Voor de afmeting d van het hologram (zie fig. 2.2.3.1) moet

dan ge1den:

B. Rea1isatie van het filter a1s natuur1ijk hologram

De funktie t(x,y) wordt nu a1s vo1gt gevormd:

Een moge1ijkheid, om een derge1ijk hologram te maken , is

in fig.6 ui t het artike1 van Goodman [6J aangegeven.
- it

De funktie I: ( 1 ~J -I) bestaat nu ook ui t drie termen, bij de

berekening ervan is gebruik gemaakt van (1.2.8).

~t til)! -I". -;/;)) + t~t JIx +f Ii, +/(/)) +

+ :1.7,! k [Ix) ( 2 • 2 • 3 • 6 )
~

De uitgangsbe1ichting bestaat ook uit drie termen, uit

(2.2.3.6) en (2.2.3.2) vo1gt:



If" (11,,) : C, (f- 1l -I f "II + ;1;)) + {!,(I-?t- ii liD - 1'1)) +

.j- C1 / 1- -x) (2.2.3.7)

Hierin ia C, ~ 't17fc
I.

en t.71fCk
-l

Ala de drie termen gescheiden liggen, ontstaat.bij ~=

in y-richting de gewenste ooUrdinatentransformatie

Langs de IUn ~ =- i liD ligt de funktie C,(1- ilfJ) , rond

ligt een afbeelding van de funktie jf~.

In fig. 2.2.3.2 is de funktie l(j1{I-~J getekend. Ter plaat

se Van de dikke lijnen is het argument van de deltafunkties

nul.

x= -/u.- 7(1) 1

a. a.

·~o

gescheiden liggen, luidt:

fig. 2.2.3.2 Belichting in het beeldvlak

De funktie f(x) = 0 als Ixl> a • De fUnkti~ f(-x) is dan

ook begrensd tot het interval Ix) ~ a. De belichting in het

beeldvlak kan volgens (2.2.3.4) ontstaan gedacht worden door

f(-x) in x-richting over lfjlt,-1J heen te schuiven.

Het beeld bestaat uit banden ter breedte 2a rond de dik ge

tekende lijnen. (Vergelijk fig. 7 ui t [6])

De eia, die aan de draaggolf ~o van het filter gesteld

moet worden om te garanderen dat de beelden op het interval

- ,. < ~ < '/0

(Jo~ '1 {~a.-i,}

Hierin is i' de minimale waa.rde van g(y) op het interval



bestaat uit drie gedeelten. B~ de

gemaakt van identiteit (1.2.9).

c. Realisatie van het filter als computerhologram

De gewenste filterfunktie kan ook als een computerhologram

gerealiseerd worden. De funktie t{x,y) (zie formule (2.2.3.5))

wordt nu bemonsterd. Op de bemonsteringspunten wordt de

funktiewaarde van t{x,y) door een lichtdoorlatend vierkantje

of rechthoekje weergegeven. In de volgende paragraaf zal in

detail een computerhologram besproken worden.

Bemonstering van t{x,y) geeft:

"" ~ { -Jo ~ -mTl( 1{-"tLTyJ -j ~o""'~ J ;'MlK l{-JOt7)-J iq.--mTxt
l

{ll, 11):::' L L e. t e + e e +
I ""L 't\.

+ k1f {~- "" "IX J d- ~TyJ

.. i
De funktie t, { iX' -,J
berekening is gebruik

1 (~')lI-'iJ= 17ft L. [(,1+/11-7;) 2. J'(X_!II,,- qlv)-/}ylfrr) +
I f ~ .IT; nt. ~ I..".,. A ~ r -Ie 7ir

~1f1 2 ili + rxlY) ~ d (1C +f IIQ -{- 'J1fJ- /11lf. rrJ-+
17K -?l "'Eo R I til 7i

J.l1lk 2 f('1- h1Ty) ~ tlx- ~.t rr) (2.2.3.l0)
J. "Tx "", ;)?a. tl 7;

In de x-richting treedt een periodieke herhaling van de lijn-
t

deltafunkties op, de herhalingsafstand is ~ ~

Theoretisch is het aantal herhalingen oneindig groot, in de

praktijk wordt het aantal herhalingen beperkt door de eindige

afmetingen van de lenzen.

In de y-richting ontstaat een bemonstering. De bemonsterings

afstand is Ty •
- ~

In fig. 2.2.3.3 is de funktie i, { T~' -'I} getekend. Ter plaat-

se van de dikke lijnen is het argument van de deltafunkties

nul. De bemon.tering in y-richting is niet aangegeven.

De belichting in het uitgangsvlak ontstaat nu door de convo

lutie in x-richting van (2.2.3.l0) met Cf{-x). Rond de dik

getekende lijnen ontstaan nu banden met breedte 2&.

De uitgangsbelichting is een periodieke herhaling van de be

lichting volgens fig. 2.2.3.2, aIleen in de y-richting is er

nu een bemonstering. Als T klein is, is hier echter met het
y

oog niets van te zien.
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fig. 2.2.3.3 Be1ichting in het bee1dv1ak bij gebruik

van een computerho1ogram

De uitgangsbe1ichting in £ormu1evorm wordt gevonden door
- i.-t,(, "'-1) vo1gens (2.2.3.10) in (2.2.3.2) te substitueren.

Het resu1taat is:

eu 2 S(l.f +hi--r..y) 2/f-1C + /J'n 1. t1T)
7 .", f ""'- ,{ 7X

Hierin is" C3 = C 21rf en elf" c.-A,"L;' k
~~ f I~~ xOp de punten X_= -lAo +'7'Yl- _ , m gehee1, is in de y-richting••,,( i.""l'X

de gewenste co8rdinatentrans£ormatie te zien:

Om te zorgen dat binnen een orde de termen gescheiden 1iggen

op het interval -,o<.,<~. moet 1.(. weer aan (2.2.3.8)

vo1doen.

Om te zorgen dat de verschi11ende ordes gescheiden 1iggen

op het interval -1. <. '1 < i D moet ge1den:



Hierin is g2 de maximale waarde van g(y) op het interval

-J~ .(, , < ~II •

Aan de grootte van T worden geen speciale eisen gesteld.
y

Met een computerhologram kunnen aIleen kleine objecten be-

werkt worden. Blj een groot object, a groot, wordt T zeer
x

klein. Dit heeft tot gevolg dat veel cemputertijd nodig ia

om het hologram te berekenen. Bovendien wordt het tekenen van

de vierkantjes erg moeilijk en onnauwkeurig.

D. Voorbeeld van een computerhologram

AI. tranaformatie£unktie wordt gekozenz

Voor de ingangsfunktie worden drie lichtpuntjes genomen,

die op een a£stand b van elkaar liggen.

In fig. 2.2.3.4 is een en ander getekend.

a. b.

~,
36 ((d{~I)

./

./

6 ,/ -'x

i
'X. ILl

C.
Ie 0

fig. 2.2.3.4 Een co~rdinatentran.formatie

a. de trans£ormatiefunktie, b. het object;

c. het beeld.

In een spleet, t.p.v. Xc £. liD in het beeldvlak, is nu de
~

funktie £(g(y» te zien. Deze £unktie bestaat uit drie licht-

puntjes, die DU niet meer equidistant liggen (zie fig.

2.2.3.4). Er worden nu de volgende veronderstellingen ge

maakt:

1. YO = 3b zodat gl = -3b en g2 = b.

2. b = 0.5 10-3 m; k = 107 m- l
, £ = 1



k

3. Uit (2.2.3. 8 ) volgt: Uo ~ 2.5 104
kies 3 104 -1, Uo = m

Uit (2.2.3.13) volgtz T ~ 75 10-6 kiea T 50 10-6 -1
= mx ,

x

4. Kies T T 50 -6 -1
= = 10 m •x y

In het hologram wordt de funktie t(x,y) vastgelegd.

-; ftkit-;J _/CI.,){ i'1(#(7) i«o){
e e. T ~ e +

Om de funktie averal positief te maken wordt K = 2 geno.en.

De bemonsterde versie van t(x,y), waarin de funktie g(-y)

gesubstitueerd is, ziet er dan als volgt uitz

Alles is met 25 vermenigvuldigd, omdat in het plotprogramma

de funktie tussen 0 en 100 moet liggen.

De funktie T(mT ,nT ) wordt nu, nadat voor k, f, T , T ,en
x y x y

Uo de juiste waarden zijn ingevuld, met behulp van een plot-

ter 70 maal vergroot getekend.

In ieder.bemonBteringspunt wordt een rechthoekje getekend,

waarvan het oppervlak evenredig is met de ~unktiewaarde in

het betreffende punt.(Er is rekening gehouden met de afron

ding van de hoeken van het rechthoekje en met de dikte van

de tekenpen)

De hoogte van de rechthoekjes wordt constant gehouden, de

breedte wordt gevarieerd. Voor de verhouding tUBsen het opper

vlak van het grootste rechthoekje en het oppervlak van het

kleinste rechthoekje is 8 genomen.

Het aantal bemonsteringBpunten is 2401, n en m lopen allebei

'Van -24 tot 24.

In fig. 2.2.3.5 is het door de plotter getekende hologram

afgedrukt. Na twee verkleiningsstappen (THE 7x; THT lOx)

is het hologram gereed voor gebruik. De afmeting van het

hologram is dan 2.4 x 2.4 mm.



+
)(" -1.2 mill

fig. 2.2.3.5 Een computerhologram

-~::-Htnl'tl,
'X = ~.l ml1l



2.3 Twaedimensionale co~rdinatentran8formatie

2.3.1 De methode van Bryngdahl

In 1974 introduceerde Bryngdahl een systeem om tweedimensi

onale co~rdinatentransformatie8te realiseren [9].

Het systeem is in fig. 2.3.1.1 get~k8nd.

--H--. --.

v
fig. ~.3.l.l De Bryngdahl-co8rdinatentran.formator

Het object O(x,y) wordt met .en evenwijdig. bundel la.erlicht

belicht. Het filter m(x,y) heeft de gedaantes

De belichting in het beeldvlak wordt nus

23(x,y) ~ 1;:1 e. -j1'101.....,.) e -I J JI,,_,y.)h.dy_

met .I(7tiJ'I'):: CI{xP,y.J - 7l'Ho - 1/0
1 f f

Voor grote waarden van k kan de integraal berekend worden

m.b.v. de methode van de stationaire fa.e, ook weI de

"zadelpuntmethode" genoemd. (zie [~ bIz. 241)

In een zadelpunt (11.1 , '1sJ van de funktie ,(/It./1.J , waar geldt

')1.. .:: '/).J. =' 0" mag voor de integraal geschreven worden:
"i>~ ?,.

:i " -i.Jp.f -/-1.117(.1/~d
B{X'l) = I (I. --l _~ z '!to e tJ(-;r~,~) e (2. 3.1.3)

_.11. ,.1" 7(.1' J
Hierin ie ~ ~ ~~~~l, enz. Deze afgeleiden dienen ook in

ao"':f,, / 4

het punt ('Jis , 'IS) te worden genomen.



De zadelpunten ('}(~ 11sJ z\jn oplossingen van het stelael

vergel\jkingen: ( x en y ala constanten beschouwen)

.i- 'J'f 7(::::0

1. 'Z) Je. I

= .i.?1_'I=D
I. rv;. I

In het algemeen zal gelden: 'K l := /1 (7f,,)

Ook geldt: .1
~,Jl.

AIleen de uitgangaintenaiteit is van belang; met het zojuiat

afgeleide, kan hiervoor geachreven worden:

1"B{",~))1~ f.' :1 .• / O{~,l",(J"ll~'1vr (2.3.1.4)

\ 'I"••• If~.1' - If... ;.] } ~.J' 3. {7f•.,J
" .. t/tlf(,~)

Afgezien van de plaatsafhankel\jke factor is inderdaad een

tweedimensionale c08rdinatentranaformatie tot stand gekomen.

Voor (2.3,1,4) mag ook geschreven worden:

bepaaldhet stelael

op te(
~ co ~?I bt ,I })

worden, Door vervolgens het stelsel ~K ~ / )

~ ... -1'.. 1t'1'&'1 .,

lossen vinden we de benodigde filterfunktie ~(X'I).

Een nadeel van de beschreven methode is, dat het object aIleen

lage ruimtelijke frequenties mag bevatten, De hoogste ruimte

lijke frequentie van het filter moet veel groter zijn dan de

hoogste ruimtelijke frequentie van het object,

Carlson en Francois hebben in een artikel [10] de vereiste

bandbegrensdheid van het object verder uitgewerkt, Intuasen

heeft Bastiaana m,b,v, de Wigner-distributie een elegantere

beschrijving van de Bryngdahl-c08rdinatentranaformator gege-

ven [llJ,



2.3.2 Tveedimensionale lineaire co~rdinatentran8formatie

In deze paragraaf zal worden aangetoond, dat bij een tweedi

mensionale lineaire co~rdinatentran.formatie,volstaan kan

worden met een co~rdinatentransformatievan de funktiewaar

den op de bemonsteringspunten.

Het is de bedoeling uit de funktie f(x,y) de funktie m(x,y)

af te leiden.

/J-rl (x,'I); c f (Q, 1< -+ h, ~ ~ C, X -+ a,~ )

Er wordt verondersteld, dat f lul"'"J begrensd is tot het

gebied lui' ill( • \~I' lly.
De funktie f(x,y) wordt bemonsterd, in de x-richting met

afstand T , in de y-richting met afstand T •
x y

In fig. 2.3.2.1 is schematisch weergegeven hoe uit f(x,y) de

funktie m(x,y) ontstaan gedacht kan worden.

ftf,m'"''';'f''' 1""'11'_1,.,,1f' hWI-fI"11

~ ® @ @ 0
fig. 2.3.2.1 Schematische weergave van het ontstaan

van m(x,y) uit f(x,y)

De Fouriertransformatoren zijn ideaal, d.w.z. ze hebben geen

schaalfactoren.

Voor de funktie in vlak ® kan geschreven worden:

Op de bemonsteringspunten (nT , mT ) wordt een lineairex y
transformatie toegepast:

De funktie in vlak (1) kan nu geschreven worden als I



'I f".1') ~ ~ f f{~-r.,-1;)£ ( >t. - (A4'" ~ b""Ty) ) ,.- {c~'" + d-lY»
(2.3.2.4)

Fouriertransformatie van " (XOI '1.J levert in vlak ®
_ '" ~ f/ J j«Tx {o.14.T e41) jlfM.-ry{bu-ta q

)

q(Ci, AT) _ L t (1Pl- 7;"rt\..7Y e ~ (2 • 3 • 2. 5 )
( 4\. ~

Door overgang .p andere co~rdinaten u' = au +cv, v' = bu + dv,

kan hiervoor ook geschreven worden:

De funktie h(u',v') kan worden opgevat als een tveedimen

sionale Fourierreeks (zie appendix D).

voor.

appendix D, stelt h(u',v') de
l"Jl"periodieke voortzetting, in de x-richting met periode T:

IC

en in de y-richting met periode llr , van de funktie I /-/', I7Y f,( , ",. )
'iTy

I . . Tr, • 7r I

l!u~#~-.-!- ;& L.~ f{h\; ~'"'- ;1~/l1lflt~/-:; q

~ -ry - "" ""'" 7A T y"7K1'
Op grond van formule (1) uit

(met dezelf-

getekend.

___ enz.

-- u

I--

I "" +
I
I
I
I

enz.

De funktie flu,lIT) is de perio~ie~e voortzetting

de periodes) van de funktie 7:T IIo..u + c v. bu -+ 4V) .
l( r

In fig. 2.3.2.2 is de funktie !(w,,,,)

- -,- --1- --1

,'.' I . I
I I

fig. 2.3.2.2 De funktie l{u,Ar) in vlak@

Er geldt A, ti,· ~ en 'f'll-1 . De hoeken If, en 'Ia mogen niet

gelijk zijn, daar er dan geen terugtransformatie mogelijk is.



Er moet dUB gelden: ad - be ~ O.

Om te garanderen dat de ordes geseheiden liggen, moeten de

bemonsteringsafstanden voldoen aan:

en

AIle hogere ordes worden in vlak ® tegengehouden.

Terugtransformatie va.n de nulde orde, het dik omrande deel

van figuur 2.3.2.2, levert:

-c){-+ tt'! tV)
a.d - ke

-( d;./d,v'
,..----'-:--:

I~J- bel

,
u +

J - c?t. of D..'1 )
etd - I.e.

a.tI- he.

kan voor (2.3.2.8) gesehreven

of r:) =Met

worden:

of

Vergelijking van (2.3.2.9) en (2.3.2.1) leert dat geldt:

d b, ....
_ b

c, • _c
d,= a.a, = en

Cila- be ea.J.- be. 0.«- be a.d- tc

De matrix n, ~ e' £,) is de inverse van de matrix fl. (: ~Jc, d,

Om de eo6rdinaten volgens Al te transformeren, moet de co6r
-1dinatentransformator uit fig. 2.3.2.1 volgens Al transfor-

meren.

Met de bovenstaande afleiding is aangetoond, dat bij een

lineaire eo8rdinatentransformatie, de getransformeerde funk

tie uit de getransformeerde bemonsteringswaarden van de

oorspronkelijke funktie afgeleid kan worden.



2.4 Conclusie

Dit hoofdstuk over coBrdinatentransformaties wil niet

meer zijn, dan een soort overzicht van wat op dit gebied

in de opticn mogelijk is. Wie denkt dat coBrdinatentrans

formaties aIleen door ingewikkelde optische systemen ge

realiseerd kunnen worden, heeft het mis.

Bewerkingen met bepaalde enkelvoudige optische componenten

( [12J bIz. 971) kunnen ook als co6rdinatentransformaties

ge!nterpreteerd worden.



Hoofdstuk 3 Filteren met incoherent licht

3.1 Inleiding

Vergeleken met filteren met coherent licht, heeft filteren

met incoherent licht een aantal voordelen. De signa.al

ruisverhouding is gunstiger [13]. De plaatsing van de filters

is minder kritisch.

Het belangrijkste nacleel Van het filteren met incoherent

licht is het positief zijn van de overdrachtsfunktie van het

systeem.

Tegenwoordig komen hybride systeman steeds meer in de belang

stelling. In deze systemen, vaarin zowel optische als elek

tronische beeldbewerking plaatsvindt, ligt het voor de hand

om incoherent licht te gebruiken.

Vandaar dat momenteel veel aandacht aan het filteren met in

coherent licht wordt besteed. Er zijn een aantal artikelen

verschenen, waarin manieren beschreven worden om te komen tot

re~ne [14J of zelfs complexe [15J overdrachtsfunkties.

Voor incoherent filteren is een monochromatische incoherente

bron vereist, die een behoorlijke intensiteit levert.

Omdat kwiklampen (voorzien van ~en kleurfilter) of natrium

lampen niet voldoende licht gaven, is geprobeerd om met be

hulp van monochromatisch laserlicht en een be'wegend matglns

een incoherente bron te maken.

Tot slot zijn in dit hoofdstuk de eigenschappen van het fil

teren met incoherent licht nog eens op een rijtje gezet.



3.2 De incoherente bron

3.2.1 ~igenschappen van matglas

In hoofdstuk 3 en 4 van zijn afstudeerverslag [3] heert

Van Roij een aantal eigenschappen van matglas afgeleid.

Onder de voorwaarden:

a. De snelheid van het matglas is zodanig dat het uitgangs

proces stationair wordt in de tijd."

b. Het matglas is homogeen, d.w.z. middeling van de dikte

van het matglas langs een willekeurige weg over het mat

glas gee~t hetzelfde resultaat als een middeling over

het oppervlak.

mag voor het vermogensspectrum na het matglas geschreven

worden:

5'171 (IL, , III ; w)::: ~i (ILl) III j w) ! //1" ~l2.l ; w)

Hierin is Si (IL" ft.,~' w) het vermogensspectrum voor het matglas.

De f'unktie ; (It,-Iz.z j w) heeft de ·volgende eigenschappen:

( zie [3J , paragraaf 4.1)

;(OJ'W): 1.

?{tr.,-'t.2 ;w)::: j{/It.I-/ll}; w) ; ;(Ittlj lAJJ

i C10 '"' J(Il;, Ito ; w)

mag ook geschreven worden:

Hierin heeft dO de volgende eigenschappen:

j, (0, w) == 1.

~ ~D (/II.,-/[.,./; w) =- 0

/Il,~ Il.l/~ l1tI

Op plaats r is de dikte van het matglaa z(r), zie f'ig.3.2.l.l



fig. 3.2.1.1 Voorstelling van het matglas

Als de diktevariatios normanl en ergodisch vordeeld zijn

geldt voor it /t.., (.AI) :

_ J to- I (m-,r' [ -1 - (Virtl]
e.

:llT
Hierin is k = That gol£getal,

van het glas (n ~ 1.5).

Verder geldt:

n is de brekingsindex

0-
2

=: E [(«{ItJ -?[}J ~ ~ E{ ~(/t.)}

f/It-} - :1 E { (t( (It, +Il.J-'rf)( /:t (It,)'- "l)}

Voor i(Iz.:.IXI.W) geldt dan:

_ ~ 2 (jet. /J't--d l

100 == e

Van Roij heeft bij verschillende frequenties voor verschil

lende soorten matglas de £unktie Jo(4.Wj gemeten.

In hat vervolg van dit verslag zal van die resultaten ge

bruik gemnakt worden.



3.2.2 Verschillende bronconfiguraties

De belichting in het vlak, waar het object geplaatst wordt,

moet aan een aantal oisen voldoen.

1. De intonsiteit moet ~o groot mogelijk zijn en moet zo

mogelijk over het hele object constant zijn.

2. De intensiteit Van het (altijd aanwezige) coherente deel

van de belichting moot veel kleiner zijn dan de intensi

teit van het parti~el coherente deel van de bolichting.

3. Het vermogensspectrum moet oen erg smalle funktie zijn.

De hoogste ruimtelijke frequentie, die het object mag

bevatten, wordt bepaald door de breedte van het vermo

gensspectrum van de belichting.

Variaties in het object, die binnen de breedte van het

vermogensspectrum vallen, worden in feite coherent belicht.

A. Het object direct ua het matglas

In fig. 3.2.2.1 is de opstelling getekend.

fig. 3.2.2.1 Object direct na het matglas

Het object is direct na het matglas in vlak CD geplaatst.

Via de apertuur p (r) met diameter 2a wordt het roterende
a

matglas belicht met monochromatisch laserlicht van de

gedaante:

Het vermogensspectrum hiervan is: (zie (1.4.11»



Na de apertuur is het vermogensspectrum (m.b.v. (1.4.16))

Dit is tevens het vermogensspectrum v66r het matg1as.

Het vermogensspectrum na het matg1as wordt nu gevonden

m.b.v. (1.4.16), (3.2.1.1) en (3.2.1.3)

Het vermogensspectrum van de be1ichting van het object

S~{~/~I;WJ kan gesp1itst worden in een coherent en een

quasi-incoherent dee1.

(3.2.2.4)

Smt.i Ill" ttl; w) <= (1- !/JO)1c//i.t)~/) /iltz}211 F(w- wlJ)n*{t.t} /D (/.-t,-Iltlj ~

De intensiteit van de beide aande1en wordt gevonden

m.b.v. (1.4.4) en (3.2.1.4):

.fm,.c (~,lLj 0) = ?'b4 Cwo). 1?a.{/iJI.
1 //[A.))'

S"'Li (-tIlt. j ()) 07; (~- i~(w.)) I'fa (/LJ t /jilL) I'"

?fo{W~) is een

de apertuur (

enS. (/r..J 4; 0)
;)tt "

klein geta1, zie formu1e (3.2.1.6). Binnen

p (r) = 1 ) is de verhouding van .s (IY., fL; 0)
a ~a

derha1ve klein.
,..,
S'.me (It, It. j D) if'" two)

=
~.: (Il.,/Lj 0) 1- ?DoLl.Po)

Er is dus vo1daan aan eis 2.

Het object wordt dan ook voorname1ijk door het quasi-incoheren

te aandee1 van .5.."." (/t
'J

1.2 ; w) be1icht.

A1s de bunde1 1aser1icht "schoon" is, fer) = A, is de inten

siteit van de be1ichting van het object binnen de apertuur

constant en ge1:i.ik aan (1- I
IJ4

(Wo)) 11 2
• j

Er kan dus ook aan eis 1 vo1daan worden.
~ Binnen de apertuur is het vermogensspectrum S,,"-i (1I."~l; w)

nu ruimte1ijk stationair.



matglas), moot

voor /It../- ftz./ ~ d

De breedte van het vermogensspectrum S~~(~,~!;w) wordt

bepaald door ?() (//t.( - Jt.. f; w) , hierbjj is aangenomen da t

r(r) slechts langzaam met r varieert.

De f'unktie Jo(/tt,-k1f; w) I (een eigenschap van het

een smalle f'unktie z~ln, d.w.z. 'o(flt,-rz.t/;w):::: 0
met d <{G\. (zie eis 3).

In het vervolg wordt daIs voIgt gedef'inieerd:

d is dus de straal van een cylindertje met hoogte 1,( ~o(OJwJ

was immers ook 1), waarvan het volume overeenkomt met het

volume van 1
0

(fI'(..J~ w) .
De breedte van het vermogensspectrurn is nu 2d.

De hoogste ruimtelijke f'requentie, die het object mag bevatten,

is nu .f ... .i - -IJ , di t geldt zowel voor de x- ala voor de
T ~q

y-richting.

Het "space-bandwidth product", een maat voor de hoeveelheid

inf'ormatie die het object bevat, wordt gedef'inieerd als:

X"'(&l! en t ht~r zj,jn de maximale af'metingen van het obj ect in

de x- resp. de y-richting. +",..,.x en Iy"....x zijn de hoogste

ruimtelijke f'requenties, die het object resp. in de x- en in

de y-richting bevat.

Voor het SBP van het object voIgt nu:

Als d voldoenda klein te krijgen is, kan aan aIle drie gastel

de eisen voldaan worden.

De moeilijkheid is, dat het object niet willekeurig dicht bij

hat bewegende matglas geplaatst kan worden.

Daarom ligt het voor de hand een af'bealding van het matglas

op het object· te maken.



B. Een ideale afbeelding van het matgraa or het object

In fig. 3.2.2.2 is de opstelling getekend.

Ia.ser
I j chi

...

fig. 3.2.2.2 Ideale afbeelding van matglas

naar object

De situatie is hetzelfde als in fig. 3.2.2.1, aIleen nu is

®
I I (

het object in v1ak 2 geplaatst. Er geldt: fl::;; + I:
1, , ,

De vergrotingsfactor van de opstelling is: /1,: b, / t:l1

De overdrachtsfunktie van de lens met de t~vee stukken vrije

ruimte wordt gegeven door (1.3.2.3).

Het vermogensspectrum aan de ingang van het systeem wordt

van

(4.,"'f btl (It. I.- 'l t) .if

~ (L ~ (_ ~(J/f- ~;)I t- ~:J ?~*(-~) X

(3.2.2.9)
x ~"IT J(tV-Wlt) { i 00 + {'1-i eaJ{D (;f, /I/,,-ItJ I, wJj

Er wordt aangenomen dat fer) = A.

~ (/1.(, 't.J.; w) kan weer in een coherent en een quasi-incoherent

gegeven door (3.2.2.3).

Voor het vermogensspectrurn in v:lak ® kan met behulp

(1.3.2.3), (3.2.2.3) en (1.4.15) geschreven worden:

-j i:
.£, (tt-, J t i w);: .i e t

" ~ 1'1~
I



Binnen de apertuur 'f, (-~) voIgt nu m.b.v. (1.4.4) voor de
A. M,

intensiteit van de beide aandelen:

De verhouding van het coherente en het incoherente aandeel

van de belichting is constant gebleven. Hoevel de intensi

teit van het quasi-incoherente aandeel binnen de apertuur

constant is, is het vermogensspectrum S2.i (Ii, ,Itt)' wJ daar niet

ruimtelijk ,stutionair.

De meeat ongunstige schatting van de breedte van )1.i (Ik.'j 1.1 )' wJ
is de breedte van 7fJ ( ~, /It,-IZ.1.I) w) , ala de complexe e-macht

in (3.2.2.10) anel varieert, zou de werkelijke breedte van

Sli (It, ,I{.I.,' w) weI eens veel kleiner kunnen zijn"

Met behulp van (3.2.2.7) voIgt voor de breedte d l van

9() {~, !It,-1t..1 }> wJ de waarde:
(I d, = 11,"

Het oppervlak van het object mag Mi maal zo groot zljn, immers

het opperv lak van 70. (-!J;) is ff/ maal zo groot ala het op

pervlak van 1'(4Itr..J .
De broedt~ van het vermogensspectrum is M1 maal zo groot

geworden. Het SBP van het object (zie (3.2.2.8) is derhalve

gelijk gebleven.

Ook hier kan aan de drie gestelde eisen worden voldaan.



c. Het ob,j oct in hot Fouriervlak van h£"t rna tg1as

Een derde rnoge1ijkheid is het p1aatsen van het object in hot

Fourierv1ak van het matg1as. In fig. 3.2.2.3 is de opsto1

ling getekend. Het object is in v1akQ) gop1aatst.

laser
lie hi

------------ -.-------
2a.

®

fig. 3.2.2.3 Het object in het Fourierv1ak

van het matg1as

De lens met brandpuntsafstand f 2 wordt zo dicht moge1ijk bij

het rotorende matg1as gep1aatst. De overdrachtsfunktie van

de lens met de twae stukken vrije ruimte wordt gegeven door

(1.3.2.5). Dit wordt nu:

. .I. /t.fJ
.L!/!., fJ j w) = !J(IlJ w) e 11;

fI
.1 .j, _jJ(a.I.+!,.} -j l {., - ;J)/Ll

met (/l.., w):: ~ e e ztl. I.

li1J;

Het vermogensspectrum aan de ingang van het systeem wordt

gegeven door (3.2.2.3). Voor het vermogensspectrum in v1ak

Q)kan nu m.b.v. (3.2.2.3), (3.2.2.12) en (1.4.15) geschre

yen worden:

~ (-t{} Itz;wJ;: /)(tt'Jw) fJ*(4-1 ,wJ rir[(w-.wDJ X (3.2.2.13)

,If J.J (IL,P, - f£lPl) ./; ~ 1( t .\
K)) e fl ~ (A)I fA)It'liJ~ (pz) t!~ + (1-;J 10(1p,-p,.!, w) dp, dp,.

Het vermogensspectrum 5.11,t'J t2.1 ,. WJ kan weer in een coherent

en een quasi-incoherent dee1 gesplitst worden.



Het incoherente aandeel is:

Het cohoronte aandee1

Eerst wordt het coherente aandeel bekeken.

A1s f(r) = A, kan voor (3.2.2.14) geschreven worden:

~c.(tt,/IlI;w) C 1I{!(,'1 w) f} *(-tAl w) :Z"iT ef(W-W.,)1flO Il7i {I 1'£,) 7>q.! ilt..rJ
, (3. 2 • 2 .16)

Hat behu1p van (1.4.4) voIgt voor de illtensiteit ervan:

"" ,it J. 2

~c(4/~jll)~ -z-t qPO{W,)1J1/~{fltc.)/ (3.2.2.17)
Jl7T /1 if ..

De f'unktie 7&\,(~ IZ.J hangt van de vorm van de apertuur af.

Op de optische as (r = 0) is deze funktie het grootst.

Omdat aIleen de ongunstigste verhouding van de intensiteit

van het coherente en het quasi-incoherente aandee1 van be1ang

is, wordt voor een cirke1vormige apertuur met straal a de......
waarde van ~c. {It, .t; cU op de as berekend.

Het resultaat is:

Het partiee1 coherente aandee1

Vervo1gens wordt het partiee1 coherente aandee1 bekeken.



Na substitutie van fer) = A, en nn overgang op nieuwe

integratievarinbelen:

of ~,::: Po + f
~o :. 8 .,. Pt f1 = Po - e

.2 I

gaat (3.2.2.15) over in:

Verder wordt verondersteld dat

dit is een redelijke veronderstelling, aIleen dicht bij de

rand van de apertuur gaat de veronderstelling niet op.

Voor (3.2.2.20) kan nu geschreven worden:

,

, is daarom in het algemeen een

De funktie ?,(/~~w) , die door de eigenschappen van het

matglas bepaald wordt, is een "smalle" funktie van r.

De Fouriergetransformeerde van .(' (tItJ) w) , de funktie

h. tip!, "'.J' d Itfdp
"brede" funktie van r. ,..,
De intonsiteit in vlak(2)J 5Ji (ttl"t.. joJ) is dus niet constant,

maar neemt langzaam af met toenemende r. Op de as is de

intensiteit het grootst.

Bij een ronde apertuur met straal a, voIgt m.b.v. (3.2.2.22)

en (3.2.2.7) voor de intensiteit op de as:



De verhouding, op de optischa as, tussen de intensiteit

van hat coherente en hat incoherente deel van S3 (tC. 1 J I'Ll,; w)
voIgt nu uit (3.2.2.18) en (3.2.2.23).

Bij toenemende apertuurgrootte wordt daze verhouding gro

ter en wordt hat moeilijker om aan eis 2 te voldoen.

Voor een bepaalde funktie ?D{~JJW) zal straks de hele

intensiteitsverdeling berekend worden.

De breedte van het vermogensspectrum in vlakCD

Het vermogensspectrum van het quasi-incoherente deel van

de belichting in vlakQ)wordt gegeven door (3.2.2.21).

De integratie naar? levert een funktie die langzaam af-

neemt bij toenemende ~,T~t , dit is reeds uitgelegd bij
:l:

de bespreking van formule (3.2.2.22).

De breedte van SJi(It'J'tI.)W) wordt bepaald door het gedeel

te van (3.2.2.21) wat van Po afhangt. Hiervoor kan geschre

ven worden:

: ~ [i {A,-Ill»

Naarmate a groter wordt, zal de funktie fa. {i (11.,--'t.tJ) smal

ler worden. Er is geen algemene uitdrukking voor de breed-

te van deze funktie te geven.

Voor een bepaald soort matglas zal nu de uiteindelijke vorm

van (3.2.2.21) berekend worden.

Een voorbeeld

De volgende condities gelden:

1. De apertuur is rond met straal a.



2. Het rna tglas is "rna tg1as 500" ( zie [3] , bIz. 30 )

Voor dit matg1as ge1dt: (afge1eid uit de grafiek)

Met (3 2 ~ 7) vo1~t·. d -_ r:t• • r.. • ,_
0<

d = 1.4 10-6 m

3. De punten r 1 en r 2 1iggen in e1kaars ver1engde, zie

onderstaande figuur.

tt,
{ 7f,' 71, c'" ~

'J, = 1?, ....,"" 'P,

{ "2 < 71, co,,~,
/'(2-

fjI. :: 1?t ....,i+" If,

--- x

fig. 3.2.2.4 Ligging van de punt en r 1 en r 2

In appendix E zijn m.b.v. deze annnamen de uitdrukkingen

berekend voor de verschi11ende de1en van (3.2.2.21).

De resu1taten ~ijn:

Voor (3.2.2.21) kan nu uiteindelijk geschreven worden:

.s:, (1IJ~;wJ= (-1-?IJdJ~Tf{w-wj)) f,l f/, X (3.2.2.29)

- j ~ {-t- ;tJ {1<lt-1?I~ l! fet -:i tR-1?, ,1 0<
xed :'11. l tt (J .f. ' 1.)). a.l {1<.;-1<J • (bt t -+ (/!: l'Rrf-'RI.)) ') 3/s.

De breedte van S4" (1?,,'R1..; W) wordt bepaa1d door de breed-

te van de Besse1funktie.

In fig. 3.2.2.5 is deze funktie (3.2.2.27) getekend.



fig. 3.2.2.5 De funktie

, -~1

'R J =- 1<.:z + rot 3.85"'
0..4-

or ~7. 7!.- (A. t !'R/- 'R1Y
~ ~ L'7C/ -1(1)

Bij vaste H2 is (3.2.2.27) een funktie Van HI. Hot aerate

nulpunt ligt bij 1<,:: "Rz + ~ 3. 8~
Q.~

Voor de braedte van hot vermogensspGctrum 'lvordt nu de af-

stand tussen de eerste twee nulpunten gekozen.

Daze afstand is hier

De hoogste ruimtelUke frequentie, die hat object mag bevat-

ten, is nu:

{y -
nv.K

Voor de intensiteit van hot quasi-incoherento veld voIgt nu

uit (3.2.2.29) m.b.v.(1.4.4)

S""' ) /)1 2 1
. ("R,1( 0) - {I- 4 Lw"J 1i. II ~

3t. 1 flo 1.1 2
1

Hierbij is gabruik gemaakt van

0(

Voor de intensiteit op de optischo as voIgt:

(3.2.2.32) is in overeenstemming mot (3.2.2.23) als bedacht

wordt dat geldt



is de f'unktie geschetst.

o

"'"
fig. 3.2.2.6 De funktie SJi (7(., 'R; 0) volgens (3.2.2.31)

Als aangenornen wordt dat de intensiteit over het object (3%
mag variUren, kan uit (3.2.2.31) de maximale omvang van het

object, 1?~, bepaald "rarden. Bij '"R ...1?p is de intens5.tei t fi%
kleiner dan de intensiteit bij R=o.

'R/J kan opgelos t ,,,orden ui t de verge Ujking:

'"
~i (1<(3/12/3 JODJ - /3]

ICO

Het resultaat is:

Voor het SBP van het object voIgt nu met behulp van (3.2.2.8),

(3.2.2.30) en (3.2.2.33)

Als geldt, dat JootWf)) zaer klein is en dat d zeer klein is,

kan ook met deze opstelling aan de in hat begin van daze

paragraaf geformuleerde eisen worden voldaan.



D. Vergeliiking van de drie opstellingcn.

In deze parngraaf zullen de drie besproken opstellingen

vergeleken worden. Daartoe zijn aIle karakteristieke groot

heden van de opstellingen nog e~ns in de onderstaande tabol

vermeld.

Opstell.ing: A B C

object in . " .. , fig. 3.2.2.1 fig. 3.2.2.2 fig. 3.2.2.3
~ .. - ...

CD ® G)vlak:
matglns 500

gebied waar de

~~ ~' i{(6Jintensi.toit v. '"P (It.) 'fa. L- ~J I'Ll <..
h. incoh. deel Q.

constant is

intensiteit v.
{1-300 (Vi"J) A2 111. { ,r a'ldl. %

h. incoh. doel (-t- !64{WO)) l1,l. 1- , ..two) .f.~ - A
I. 4

Of de optiscJ..e "-s:
int.coh.deel 1«) (w.J ire (we) ?_Jwo). ~~int.incoh.deel 1 - !64(WO) 1- ?fiQ {/AI.J "1- (IH{WO )

c{l.

breedte Van 2.01 :lei 11, ?'? "-het vermogens- tt-A
spectrum

SBP a.1. a. t .-L 4.
1 ./(ftJ-~

Jf) d"I( til ifd1

fig. 3.2.2.7 Tabel met de karakteristieke grootheden

uit de drie opstellingen

Als het SBP, vat zo groot mogelijk moet zijn,.als kriterium

genomen wordt, valt opstelling C af.

Immers als aangenomen wordt datp= 10~ , dan is bij gebruik

van dezelfde apertuur en hetzelfde matglas het SBP van het

object in opstelling C €len factor 100 kleiner dan dat in

andere opste~lingen. Om hetzelfde SDP in opstelling C te

halen, zou de diameter van de apertuur in opstelling C tien

maal zo groot moeten zijn als in de andere opstellingen. D~t

is uiteraard niet erg realistisch. Bovendien is de intensi

toit over het object in opstelling C niet constant.

€l1.s
1

€lis
2

€lis
3



Opsto1ling C is zeer geschikt om de oigenschappen van het

matglas te bepalen [3] en minder geschikt om als incoheren

te bron te dienen.

Opstellin~ A en B zijn in feite gelijkwaardig, maar omdat cen

objecttransparantic niet willekeurig dicht bij het roterende

matglas geplaatst kan worden, valt de keus op opstelling B.

Uit de :formules blijkt dat het gunstig is dat !«J{w,l zo klein

mogelijk is. Als aangenomon wordt, dat ,~(%) door formula

(3.2.1.6) gegeven wordt, betekent dit , dat v zo groot mo

gelijk moet zijn. cris een maat voer de diepte van de putjes

in het matglas (zie fig. 3.2.1.1).

De grootheid d, een maat voor de breedte van de hobbeltjes

op het matglas (zie fig. 3.2.1.1), moet zo klein mogelijk

z\jn.

Als het matglas met de hand geslepen wordt, liggen ~ en d

in dezelfde orde van grootte, welke bepaald wordt door de

korrelgrootte van het slijpmatoriaal.

Als het matglas door zandstralen van een glasplaat wordt

gemaakt, valt to vCr'lvC">chten dat er diepe, smalle putjes in

het glas ontstaan (v~ d). Bij eon aldus gefabriceerd matglas

was inderdaad het coherente pi~kje (formule (3.2.2.17))in

vlak G) niet zichtbaar. jPo (W.,) van dit matglas was dus

erg kleiri.

Tot slot zij nog opgemerkt dat het uiterst moeilijk is om

homogeen matglas te maken.



3.3 Systemen mot een incoherente belichtinl'r.

3.3.1 Het algemene ov~rdrachtssy'steen.:!..

A. ~jze van doorrekenen.

Als men een systeem, dat be1icht wordt met partieel coherent

licht, wil doorrekenen, zal men dit in het algemeen doen

met behulp van coherentiefunktios of vermogcnsspectra (zie

(1.4.14) en (1.4.15)).

A1s het systeem met incoherent licht belicht wordt, en als

men aIleen belangste11ing heeft voor het verband tUBsen

ingangs- en uitgangsintensiteit, is er nog een andere manier.

Stel dat het vermogensspectrum aan de ingang van het systeorn

gegeven wordt door (1.4.12).

Aan de uitgang van het systeem is het vermogensspoctrum (met

behulp van (1.4.15))

.5'/l (/(" I '1.J ; wJ =If,l(/1./ •f, J" w) ? (PI;fl J" w) 6(p,-p..J t7T r~'-WD) ~ (~.2 .PI.; w) clp, dP2

(3.3.1.1)

of'

Voor de uitgangsintensiteit voIgt nu, met (1.4.4)

7' (P, ; we) is evenredig met de ingangsi.ntensi tei t (zie

(1.4.l2a)).

Er geldt dus:

Uit (3.3.1.4) blijkt direct een van de fundamentele beperkt

heden van incoherent fi1teren: de overdrachtsfunktie voor de

intensiteiten is reeel en positief.



Als systemen incoherent of quasi-incoherent belicht worden,

mag men de "coherente" overdrachtsfunktie bepalen en vervol

gens de ingangsintensiteit filteren volgens (3.3.1.4).

B. Algemene eisen voor fil b;~ropstel1;.:Lngen.

Om algemene oisen te ontdekken voor zowel een coherente als

een incoherente filteropstelling wordt nu de opstelling uit

fig. 3.3.1.1 bekeken.

CD ® ®
0(1J 13, J 1'1 0<2 ' /32 '(1 ci.J, [33 • Y3

'--'

lf~ 'fJ lfJ If,! If,

sydeem .1 s ys ieel11 2 sydeem 3

'P unt brDn 0& jed ti lie-r-
AJ ttL) lfi, (IL) m{tt)

fig. 3.3.1.1 Algemene filteropstelling

De overdrachtsfunkties zijn van de geclaante:

(zie ook paragraaf 2.2.2 en appendix B)

Door achtereenvolgens rm{A) in ~~_I (~) uit te drukken

kan de overdrachtsfuructie van de opstelling berekend worden.

Het resultaat is:

f /«]4'- it""'~/,,)pl! j[{alz+/3 Jp,"+ LfiJ.f -I f3l ~p,]
lfu{/t;) = lf1 (p) dp /le, CJ C.J e e ;""""(;O,J e "h

y_---------- -..-I)

"--6 t /t,t)



Een coherente filtcropstelling.

Als geeist wordt dnt de overdrachtsfunktie van de gedaante

"'t{ll.di» = C{/l.) .:m{lt,p) is, moet gelden(zie(3.3.l.6)):

1. Q(, +(1 .... 0 Bij afwezigheid van het object 't,,"ordt de bron

scherp afgebeeld in het filtervlak.

Bij afwezigheid van het filter wordt het ob

ject scherp afgebeeld in het beeldvlak.

Voor (3.3.1.6) kan uu goschreven worden:

Eon incoheronte filteropstelling.

Vlf'lk ® worelt nu door een incoherente bron verlicht.

De overdrachtsf'unktie Van vlak 0 naar vlak ® is:

p jq:« pi j o!J Itt ( ) (01.2 +jjJP/ ) (/3zP + j3,:It){J,
A1,'f~ (I"["p) == GCJ e e ) /lr1-fto,) e e dp,

(3.3.1.8)

Als geeist wordt da t (-J.'i2 (tt,pJj2 =- / c /:l ( fin (4,/»/2
moet gelden:

Bij afwezigheid van het filter wordt het

object scherp afgebeeld in het beeldvlak.

Als vlak ®, met objecttransparantie !.fi{lt--) ,belicht

,.,rordt met incoherent licht, waarvan het vermogensspectrum

door (1.4.12) gegeven is, ziet het vermogensspectrum in

vlak ® er als voIgt uit : (m.b.v. (3.3.1.2)en (3.3.1.8))

/
2 Jo(3L1[./- Jt..z.'-)

SU(IZ-"ttl;W)~ C.zC.1/ e 2.1rJ'(w-woJx



De intensiteit van dit veld is:

Hierin is -P(P.wo}/lfi{pJ/:<
intensiteit van het systeem.

evenredig met de ingangs-

3.3.2 Specia.1e ovordrachtsf':.ystemen.

De scherpo Etfbeelding van het objoctv1ak naar hot boe1dv1ak,

die in een incoherente fi1teropstel1ing vereist is, kan ge

maakt worden met een, tweo of meer 1enzen.

A. Incoherento fi1teropstel1ing met een lens.

In fig. 3.3.2.1 is de fi1teropste11ing getekend

At c

.-_.--. '--'

a. V b

fig. 3.3.2.1 Fi1teropstelling met een lens.

( I I
Er ge1dt : &l "'""j;: f , de eis voor de ideale afbeelding.

De vergrotingsf'actor van het systeem is M = b/a.

Het objectv1ak wordt be1icht met incoherent licht, waarvan

het vermogensspectrum door (1.4.12) gegeven wordt.

Systeem 2 uit de algemene fi1teropstelling (zie fig. 3.3.1.1)

wordt in dit geva1 gevormd door : een stuk vrije ruimte met

1engte a, gevo1gd door een lens met brandpuntsafstand f, ge

volgd door een stuk vrijo ruimte met lengte b - c.



De overdrachtsfunktie van het zojuist beschreven systeem

wordt gegeven door formu1e (1.3.2.7) a1s daarin b vorvangen
11'wordt door b - c, en 1 door ~ + I; • Ui t deze overdrachtsfunk-

tie worden nu de co~ffici~nten 1~/l en p~ (in de zin van

formu1e (3.3.1.5) bepaa1d.

Het resu1taat is:

en

Systeem 3 uit de a1gemene fi1teropste11ing (zie fig. 3.3.1.1)

wordt gevormd door een stuk vrije ruimte ter 1engte c. De

overdrachtsfunktie hiervan wordt gegeven door formu1e

(1.3.2.1) a1s daarin z vervangen wordt door c. Voor de

co~ffici~nten !C4 /
l en pJ voIgt nu

en

De gevonden co~ffici~nton worden nu in betrekking (3.3.1.10)

ingevu1d. De ovordrachtsfunktie van het systeem uit fig.

3.3.2.1 is nu:

In het vervo1g wordt voor de uitgangsintensiteit J:!~ geschro

Yen. De ingangsintensiteit is:

Voor (3.3.2.1) kan dUB geschreven worden:

I t",) = /"/1.1 II I {J{ \I/~u Ie- 4' ,; (p) thi c 4 + /1f~ df
/6 -,r"e IIII



Formule (3.3.2.3) kan ook:als een tweedimensionale convolu

tie worden opgevat.

Fouriertransformatie naar de plaats (zie paragraaf 1.2) van

£ormule (3.3.2.4) levert:

Tot slot een aantal opmerkingen:

1. De formules (3.3.2.4) en (3.3.2.5) zijn gelijkwaardige

beschrijvingen van het systeem. Ze zullen gebruikt worden

al naar gelang ze het beste van pas komen.

2. De £il ter£unktie van di t systeem is afhankelijk van de "

plaats van het £ilter.

3. Zodra de lens geplaatst is, is de optische as van het

systeem vastgelegd. Het filter moet voor een juiste

werking precies op de goede,plaats gezet worden, zowel

in axiale als in radiale richting.

Het vermogensspectrum voor het £iltervlak is niet ruim

telijk stationair.

4. Het spectrum van een intensiteit is in een incoherente

£ilteropstelling niet in een bepe,ald vlak aan te w:lizen.

Formule (3.3.2.5) bestaat aIleen in gedachten.

Als I{-)(.)::: I If{?(J J~ en 'fluJ =0 voor ("J > Jl.
dan geldt dat IluJ= 0 voor (ul> 2..fi. •



B. Incoherente fi1teropste11ing met twee 1enzen.

In fig. 3.3.2.2 is de fi1teropste11ing getekend

Atj f~

0- -

fs V b a. V tz

object
If>i (It)

bee Id
Ifu.(IL)

fig. 3.3.2.2 Fi1teropste11ing met twee 1enzen.

Het objectv1ak wordt be1icht met incoherent licht, waarvnn

het vermogensspectrum door (1.4.12) gegeven wordt.

De vergrotingsfactor van di t systeem is f1 = ~ If,
Systeem 2 uit de a1gemene fi1teropste11ing (zie fig.

3.3.1.1) wordt in dit geva1 gevormd door lens ~ met aan

weerszijden stukken vrije ruimte met 1engte .f, en b. De over

drachtsfunktie van dit systeem wordt gegeven door (1.3.2.6).

( £ vervangen door £1).

Bepa1ing hierui t van de co~££ici~nten Ic1 1
t

en ~1 1evert:

~t

-'f7T'z.f,"
e.n

Systeem 3 uit de a1gemene fi1teropste11ing (zie fig.

3.3.1.1) wordt nu gevormd door .1ens ~ met aan weerszijden

stukken vrije ruimte ter 1engte van a en 11 ;. De overdrachts

£uructie van systeem 3 wordt gegeven door (1.3.2.5). (f ver

vangen door f 2) •

Bepa1ing hieruit van de co~££ici~nten /cJ1 1
en~, 1evert:

en1"ICoi I'-",
I.( rr"1/

De gevonden co~£fici~nten worden nu

ingevu1d. De overdrachts£unktie van

3.3.2.2 wordt nu:

in betrekking (3.3.1.10)

het systeem uit fig.



Hierbij is gebruik gemaakt van (3.3.2.2).

Formule (3.3.2.6) kan weer als een tweedimensionale convo

lutie opgevat worden.

I. (_A.)
t. M

Fouriertransformatie naar de plaats van (3.3.2.7) levert:

(zie paragraaf 1.2)

Tot slot een aantal opmerkingen:

1. De formules (3.3.2.7) en (3.3.2.8) zijn weer gelijkwaardige

beschrijvingen van het systeem.

2. De grootheden a en b komen niet in de formules voor. In

axiale richting is de plaats van het filter niet van be

lang. Als a. en b nul zouden zijn, en als de modulatie

funkties van de lenzen in het filter zouden worden onder

gebracht, dan zou dit filter hetzelfde effect hebben als

de getekende opstelling.

3. Als lens f l geplaatst is, ligt de optische as nog niet

vast. Het vermogensspectrum voor het filter is ruimte

lljk stationair. Pas als het filter geplaatst is, ligt

de optische as vast. De as van het filter en van lens

f 2 hoeven dus niet samen te vallen met de as van lens fl.

4. De grootheid f 2 speelt in dit systeem dezelfde rol als de'

grootheid c in het voorgaande systeem.



3.3.3 Invloed van :fa.sevariaties ter plaatse va.n het object

en het :filter

A. Fasevariaties ter plaatse van het object

De ingangsintensi tei t Ii. L4.) van de incoherente :fil terop

stellingen is evenredig met (~i{~/J • Als de objecttrans

parantie een willekeurig :faseverloop hee:ft,(b~v.

'I, {I'f..) '" ttt (4) e i oil'1-)), b lij:ft geld en da t 11ft {I(.)/I = lilt: tlLl}J. •

Het :faseverloop over de objecttransparantie doet er dus

niet toe.

B. Fasevariaties ter plaatse van het :filter

In de incoherente :filteropstellingen wordt de ingangsin-

tensiteit geconvolueerd met (h\' {filt.Jll • (zie b.v. (3.3.2.4)

en(3.3.2.7)).
Als de :filtertransparantie een willekeurig :faseverloop hee:ft,

kan voor de modulatie:funktie van het :filt€r geschreven worden:

Hierin is 4lf(""J een kleine variatie op de constante

f'asedraaiing 'f •
Voor mer) kan nu geschreven worden:

Voor de Fouriergetrans:formeerde van mer) kan nu geschreven

worden:

Voor J;rn(w)Jl voIgt:



De ingangsintensiteit wordt nu geconvolueerd met (3.3.3.4),
waarin w vervangen is door (31t. • De eerste term geef't het

gewenste resultaat. De laatste twee termen, die in het al

gemeen niet nul zullen zijn, zijn aanleiding tot verstoringen

in het beeld. De conclusie is dan ook, dat het f'aseverloop

over de f'iltertransparantie constant moet zijn; hoe groot de

ze f'asedraaiing is, is niet van belang.

3.3.4 Transversale verplaatsing van het f'ilter

In deze paragraaf' zal worden nagegaan hoe "goed" het filter

in transversale richting op zljn plaats moet staan.

Er wordt daarom de volgende ~~ndimensionale beschouwing

gehouden:

Veronderstel dat het f'ilter over een af'stand d in de posi

tieve x-richting verschoven is. De f'ilterf'unktie is nu

hn,/?t) =- h1i {')(.- d) • Als eerste orde benedering kan voor 'WtJox)
geschreven worden:

Als m(x) langzaam varieert, dus /1n'bt)::::::: 0 , dan ver-

andert door de verschuiving niet veel.

In het vervolg van het verhaal wordt nu verondersteld dat

nn'(~) fo • Voor de Fouriergetransf'ormeerde van (3.3.4.1)
kan geschreven worden

en



A1s (3.3.4.3) in (3.3.2.3) of in (3.3.2.6) wordt ingevu1d

vo1gt:

Waarin ~ respectieve1ijk c en f 2 is.

A1s geiiist wordt dat I,/?t) niet verandert door de verschui

ving van het filter, moet ge1den voor iedere x en voor

iedere x O:

« 1

A1s (3.3.4.5) voor de maxima1e waarden van x en Xo ge1dt, is

voor a11e andere waarden van x en x o er ook aan vo1daan.

Voor d vo1gt nu:

Het: 'X
",~ll'

?C
""'''I(

de maxima1e bee1dafmeting in x-richting

de maxima1e objectafmeting in x-richting

d« S-0t"

voorbee1d wordt de opste11lng uit fig. 3.3.2.2 genornen,

+,:: II I; -1 ;m. ) M= j> 'X""lot' = ){D
fIl41t

~ -1 milt en J;; 10
1 •

d vo1gt dan :

AlB

met

Voor

Er worden dus strenge eisen geste1d aan de positionerin~ van

he~ filter in transversale richting.

Bij coherent fi1teren is dit eveneens het geva1 ( [16] ,b1z.31).



3.3.5 Herha1ing Van het filter

In deze paragraaf za1 worden aangetoond, dat wanneer het fil

ter N maa1 herhaald wordt, onder bepaa1de voorwaarden, de

uitgangsintens~teit N keer zo groot wordt.

Formu1e (3.3.2.8) is de symbo1ische notatie voor de vo1gen

de betrekking, waarin de niet terzake doende evenredigheids

constante is wegge1aten:

~ {U1Ar} == ~ (_l1urHM").ff~: f;U.fU: 1A1"+ V')?YltJU~1)-j du' d N"'

= ~(-I1"I-I1ArJ. a" (lI,Af)

Er wordt veronderste1d dat de fi1terfunktie ~o/x,~J be

grensd is, in x-richting tot het interval 1~1~~ en in y

richting tot het interval Idl ~ d.
De :funktie 1'I'Yl(){?C.''1) 'Wordt nu periodiek herhaa1d, in de x

richting 2N + 1 maa1 op afstanden 2b, in de y-richting

2M + 1 maa1 op afstanden 2c. Het tota1e aantal herhalingen

van het filter is dus (2N + l)(2M + 1).

In fig. 3.3.5.1 is de situatie voor N = M = 1 getekend.

2C .

--x

2b

:fig. 3.3.5.1 Herhaling van het :filter N = 1, M = 1

Er moet in ieder geva1 ge1den : b ~ a en c ~ d.

De gearceerde de1en in fig. 3.3.5.1 zijn in meer of mindere



mate 1ichtdoor1atend.

Iedere herha1ing wordt nu nog voorzien van een verzwakker.

Per herha1ing zijn de verzwakking en de :fasedraaiing va.n de

verzwakker..constant.

Voor de a1dus geconstrueerde :filterfunktie kan geschreven

worden:

enmet

+11

Z. t::!/1t-n.. rJrl() (?t- ;n 2 b, '1- -m .2 cJ
",.:-/'1 (

j Ifhl.-m.
Ceo( e
na.-?J\ "'" 'WI.

~I

Formu1e (3.3.5.2) wordt nu in het integraa1gedee1te van

(3.3.5.1) gesubstitueerd, zodat:
+11/ +M +tV +/'1

G(" 11)-) _ 2. ~ L 2.. c. iI C .. f"7n it (tt IlfU'- 7LtL fL(I}'+I1r~'77I.2c)X
' M , 'lI.?r\ "J D' J 1

'" =- -Ii ?n '" -n i,. - N I'; -M -f( A<
(3.3.5.3)

I • I ' •Na overgang op nieuwe integratievariabe1en : It.r:; U -t.20 ,~ .. IV"_ J1.C

en na overgang op andere sommatie-indices k. '1l- i J .e.. ;rn.-j
kan voor (3.3.5.3) geschreven worden:

+2N H/1 +N-#Ma!tl/lr)::. L. ~ (L 2.. c. ~ . ~ ..) fJ !u, fl1") (3.3.5.4 )
k. -~N .R.. -~M i=-N j=-M t+k.r.t 'J kf

Met !/te Il(/~ =IfrrnD~(fu- kz.b +"~I f:tV"- f.lC+IIJ;) "1n. o I«/),~J dllo dn.

en de voorwaarden:
-N ~ (,' + k ~ N

-/'1~ j+lt:.M

(J; lI, rv-J ste1t, a:fgezien van een bepaa1de schaa1:factor i
de tweedimensiona1e convo1utie Van het herhaa1de :filter

met zichze1:f voor. De funktie bestaat uit (4N + 1)(4M + 1)

b1okken; ieder b10k is vermenigvu1digd met een bepaa1de

comp1exe constante.



In fig. 3.3.5.2 is een gedeelte van de £unktie G!«,~j

getekend.

1

o

-1

D

2..n.x
-+---+_+-_H -+-_~-+------l_

-- U

.. 1 o 1 ....... k

fig. 3.3.5.2 Gedeelte Van de :funktie a(l(,Ar.l

Er wordt verondersteld dat het spectrum van de ingangsinten

sitei t bandbegrensd is. It! ~,,,,"j ." 0 als /141 > JLx of als

IIIY/> Jl.y • De funktie Ii. (- Mu,-I1",.) met 1'1= f1 / /, is dan even-

eens begrensd: Ii l- M",- MN-J = 0 als 1«.1 > ~t o:f als /I\)"} > ~y

In :fig. 3.3.5.2 is de laatste furu<tie ongelijk nul in het ge

arceerde gebied.

Voor een goede filterwerking is het nodig dat in het product

~. (-11~ - !'1n). G{a,Ar) aIleen het blok van b!Ii, Ifr) meedoet waar

voor geldt k~ 0 J 1= a.
Deze eia legt bepaalde voorwaarden op aan de grootte van b

en c. Uit :fig. 3.3.5.2 kan worden afgeleid :

J +h..nz.A y



B~j 13.3.5.5) kunnen een paar opmerkingen gemaakt worden.

1. Als b en c voldoen aan {3.3.5.5) betekent dit niet automa

tisch dat de blokken van at~q) gescheiden 1iggen, daarvoor

moet gelden b ~ 2a en c ~ 2d. Overigens bestaat de :funktie

a{~,~) aIleen maar in gedachten; in de incoherente :filter-

opstel1ing is deze funktie niet in een bepaa1d v1ak aan te

wijzen.

2. Formule (3.3.5.5) betekent ook dat de herhalingen van het

filter niet tegen elkaar aan mogen liggen (zie fig. 3.3.5.1),

Tussen twee herha1ingen ligt een "lichttegenhoudende" band.

Hoe breder deze band, hoe groter de frequentieinhoud van

het object mag zijn.

3. Ais bij vaste b en c b1ijkt dat niet aan (3.3.5.5) vo1daan

is, kan in de opstel1ing uit fig. 3.3.2.2 toch aan

(3.3.5.5) vo1daan worden door f 1 te vergroten. Als hetzel:f

de probleem in de opstel1ing uit fig. 3.3.2.1 optreedt,

kan het daar verholpen worden door de afstand tussen :fil

ter en beeld, c, te vergroten. (Voor deze opste11ing ge1dt

(3.3.5.5) als daarin :f2 vervangen wordt door c en H door

b/a, zie paragraaf 3.3.2A).

geschreven worden:

+N +M

J c,.. }1 = ~ 2. 0( .'-. _ 0(
J . N' AA tl,= - J--'" <I

geldt, kan nu voor'. (3.3.5.4)

Voor de comp1exe constante van het blok van a!U,IV-) waar

voor geldt k = 0, l = 0 k~n geschreven worden (zie (3.3.5.4»

+N +M

2: 2:. c~. e..
i--N J= -M 'J 'J

Als (3.3.5.5)

Uit (3.3.5.4) en (3.3.5.1) blijkt dat noo lu,/IJ")~ r;~ fu,~
Voor het spectrum van I a ('XII) kan nu geschreven worden:

Itt (t(,Arj _ 0< ~ t-l1uJ - H.v). Gf) {/(/Af") (3.3.5.8)

Door het herhalen Van het :filter is de uitgangsintensiteit

(zie {3.3.5.1) en (3.3.5.8» een factor ~ groter geworden.



Als geldt Vi,i
(zie 3.3.5.6)

0(.. _ .J

'J - J.
, kan voor 0< geschreven worden

Dit is gelijk aan het totale aantal herhalingen van het filter.

Er kunnen nu een paar dingen opgemerkt worden:

1. Als het filter X

waarde (3.3.5.5)
gangsintensiteit

2. Per herhaling mag

(3.3.5.6) komt Vu
herhaling Van het

constant zjjn.

maal herhaald wordt, geldt onder voor

en 0( .. =1. voor alle i en j, dat de uit
'J

X maal zo groot wordt.

de f'asedraaiing verschillend zijn, in

immers niet meer voor. Over iedere

filter moet de f'asedraaiing echter weI

Als geld t ~/'7JoI. C~'"'. 1.
schreven worden:

kan voor de complexe constante ge-

+N +M

L~
l =-N j .. -11

*
C"+k,l+j C-ij -

Voor k = l = 0 voIgt weer het bekende resultaat (3.305.9).
Voor (3.3.5.4) kan m.b.v. (3.3.5.10) geschreven worden:

_ +1.N -fzM

C(u{Nj= L ~ ((:J.N+I)(2t1rJ)-lkJ~JlJ).lJke L",/~ (3.3.5.11)
/r.-2.N 1:.-2.11



3.3.6 Realiaatie van het filter ala computerhologram

Voordat tot de bepaling van de bemonateringsafstand van het

computerhologram wordt overgegaan, zullen eerat een paar

algemene beschouwingen over herhaling en bemonstering van

funkties worden gegeven. De formu~es zijn '6ndimensionaal

gehouden, omdat het werken in twee dimensiea geen wezenlijk

nieuwe gezichtspunten oplevert.

A. Herhaling van het filter in het plaatsdomein

De begrensde posi tieve fil terfunktie Intot~j , ('mDb:! = 0

als Ixl > t\.) , wordt oneindig vaak periodiek herhaald op af

standen 2b.

Het herhaalde filter kan dan voorgeste1d worden door:

De funktie ~ot~J is in het p1aatsdomein begrensd, in het

ruimtelijk frequentiedomein is ~o{uj dan onbegrensd.

In de praktijk zal echter voor zekere u, zeg 1u.1> 71 , I')7'ID{uJ te

verwaar10zen klein zijn, zodat toch van een bandbegrensdheid

van ~ {uJ gesproken kan worden. Er geld t :

/}?1. 0 ( xj ~ ,.m;, Iu)

2" cf(x- -n2.b) ~ ~ e ju.~tb ...
-?\. '?\.

Voor de Fouriergetransformeerde van "'"J.,7fj voIgt nu met: (1.2.5):

Door het oneindig vaak herha1en van ~o{~ treedt een zuivere

bemonstering, op afstanden Y, van ;;n fu.) op.
b t>

A1s het aant~l herha1ingen cindig is, zeg 2N + 1, gnat

(3.3.6.1) over in:

+N

* L cf(,,- /1t~b)
-"n::--N



Er geldt:

+N
2. d{)(.- -'1l 2 J,j

'7\.= -#

In fig. 3.3.6.1 is een gedee1te van q(u) getckend.

(zie ook [1], bIz. 100)

--- u.v
:2 W 'Tlul p unten

, +N i u. ....... to b
fig. 3.3.6.1 De funktie q(u) = ~ e

",,::: -N

Op afstanden mt.:- ' m gebee1, beeft q (u) de waarde 2N + 1.

In /,m~/~ zljn de de1tafunkties nu overgegaan in een soort

sma11e sinc-funkties.

Conc1usie: Herha1ing in het plaatsdomein batekent bemon

staring in het frequentiedomein.

B. Bemonstering van het filter in het p1aatsdomein

Van de oneindig uitgestrekte positieve fi1terfunktie m(x)

is de Fouriergetransformeerde m(u) begrensd tot het interval

lui ,1l~ • De funktie m(x) wordt bemonsterd op afstanden Tx
en kan worden voorgeste1d door:

/m, (xl ~ mt/'"J. L cf 1')(. - /)1. 7,;)
;1t.

Voor de Fouriergetransformeerde hiervan kan geschreven wor

den met (1.2.5) en (1.2.9):

;m:- {uJ, is de periodieke herha1ing van l.liii/uJ
"7i

op afstanden 2.1T •
'K



-u

11
A1s ge1dt IX ~ jL~ , 1iggen de verschi11ende spectra geschei-

den, zie fig. 3.3.6.2.

~ 2~' gL.----~ e nz .

2T1

1X

fig. 3.3.6.2 De funktie nn,l~

In werke1ijkheid wQrdt het filter door een eindig aanta1,

2M + 1, bemonsteringspunten voorgeste1d. Voor de fi1terfunk

tie kan dan geschreven worden:

waarbij ge1dt: '')c,1 " MlX

Ixl > MTx

Het eerate llu1punt van 7>MTic {uJ 1igt bjJ

Voor htl1/uJ kan geschreven worden:

u= 7r- .
MTX

De b10kken van /n1"luJ

sinc-funktie 7",Tx {uJ

( p = 1, 2, 3, •••

worden nu geconvo1ueerd met de sma11e

, waarvan de breedte op .t ]>7i
HTX

, M-1) geste1d wordt.

De b10kken van /iiL{c,4J hebben nu de breedte: 2..n. + .2p1r.. -z X HTic

Voor het gescheiden 1iggen van de b10kken van ~lUJ moet

nu ge1den:

-r (M-p}-rr
'X ~

M.J1.)(

T mag niet nul worden, dus p , M-1. In het a1gemeen za1x
p = 0 of P = 1 genomen worden. A1s p = 0 genomen wordt, bete-

kent dit, dat geen rekening wordt gehouden met het breder

worden van het spectrum t.g.v. het eindig aanta1 bemonsteringen.



De frequentie Jlx + ~~ is te vergelijken met de frequentie

U uit paragraaf 3.3.6.A •

Conclusie: Door het bemonsteren in het plaatsdomein, treedt

herhaling op in het frequentiedomein.

C. Bemonstering en herhaling van het filter in hat plaats

domain

De funktie ~t{~ , zie formula (3.3.6.7), wordt 2N+l keer

herhaald op afstanden 2b. Voor da herhaalde funktie kan

geschreven worden:

Voor b geldt in ieder geval: b > NT)\

Voor de Fouriergetransformeerde van qn~hL~ voIgt nu

m.b.v. (3.3.6.4) en (3.3.6.9)

:t: jU-'1\Zh
/Yh2.IJ u) ::. /1712 Iu.J. L e == /WI. z. LLl]. f, / u)

m::-N

De blokken van~iL~ , worden nu vermenigvuldigd met de in

fig. 3.3.6.1 getekende funktie ~{~ • Op de punten ~~) ~

geheel, heeft de funktie mslJuJ de waarde (2 N+/) fn1 ('7,.7!)
In fig. 3.3.6.2 is de nulde orde van ~~h{u) getekend.

om hU lien de: (2.N-I-/) rrn~ (~r- -,....--
I

~

I \
/ \

/ \

,n "n'
I

/ ,.. 1'\ " !" I 1\... - ... ... - ",IT ""IT" lr
0 ..n. "1- l'TT -

IX b
" MiX

IX

fig. 3.3.6.2 Nulde orde van rm:lh lu)

In de Fouriergetransformeerde van de filterfunktie treedt

nu zowel bemonstering als herhaling op.



D. Het bemonsterde en herhaalde positiave filter in de

filteropstelling met twee lenzen

De eendimensionale betrekkingen tussen ingangs- en uitgangs

intensiteit Van deze opstelling (fig. 3.3.2.2) worden,

afgezien van constanten, gegeven door:

uit (3.3.2.7):

I (tt) rv It. (- ~ u) .f"h1.-* (h. U. +u') hn.(u') du'
u t, J

Verder wordt aangenomen:

De funktie I· (- fl'XJ
" It

In fig. 3.3.6.3 zijn

is dan

It' (x,) =- 0

Ii (u) = 0

v ODr

voo,.

J-xj > d

luI >::D

begrensd tot het interval /')(./ < i~ d
en I·t..-tJ x) getekend.

" +J.

~d .... x
f,

o

(b)

fig. 3.3.6.3 De ingangsintensiteit

Als in formule (3.3.6.13) ;;:ii(ul vervangen wordt door -?11.2~ (lI.) J

gegeven door (3.3.6.12), kan voor de uitgangsintensiteit

geschreven worden:

. .t / N . J 'X.'YI.2.bj2
I u be) rv Ii f- ~'?CJ 1(. Imi:l. (t ~) I. III~Ne J 1;.



3.39

).

moet

is: 12. (.n.. + 7'..71" J +
J JC MTX

Voor gescheiden 1igging van de ordes van

gelden: /z. (J'L)( + 7!.7T" ) + fa. d ~ I;, IT

Ii M 7;c f, .A Tic
Voor de bemonsteringsafstand voIgt dan:

De nu1de orde term van IuLx)J °Iu/x) , bostaat uit de convo1utie

van fig. 3.3.6.3b met het kwadraat van de modulus van de

funktie uit fig. 3.3.6.2 (waarin u vervangen is door in
Door de convolutie is Iu{~) een gladde funktie geworden,

er is dus geen soort bemonstoring te zien.

De breedte van tJ II(./xJ

(f1-'P) 7T"-r; ~ (3.3.6.16)
11 (J>...x -I- .4 cJ)

I,
Ten gevo1ge van de objectafmeting moet T vee1 kleiner zijn

~ x
dan Jtx ' de maxima1e bemonsteringsafstand waarbij an/x)
nog uit zijn bemonsteringswaarden gereconstrueerd kan worden.

(zie fig. 3.3.6.2).

Bij vaste Tx kan aan (3.3.6.16) vo1daan worden door f 1 to

vergroten.

De uitgangsintensiteit is precies (2N+1) keer zo groot a1s

in de situatie zonder herhaling, a1s voor .b ge1dt: (zie

(3.3.5.5))

M.. f,""1'
'x + .JJ

:l.~

Een soortge1ijke voorwaarde voor b kan ook uit (3.3.6.15)

afge1eid worden. Er ga1dt:

I~ eJI.«.tr\.~blt= f ~jU'71.Lb. ~ e-jL4i.~b = ~ (1N+,_lfl)eJu.e~b
ff\:-f'I M': -/tl i::-N .eo -7./tJ

IN

= {2.N+,) + 2-{2.N+,-JfI)~~:l.beW.
.f= I

Met (3.3.6.18) kan voor (3.3.6.15) geschreven worden:



Als de frequentie van de cosinustermen veel groter is dan

de hoogste ruimtelijke frequentie in Ii l-R~ , levert

in de convo1utie de som van de cosinustermen geen bijdrage.

Als het bovenstaande voor de cosinusterm met i: i geldt,

geldt het ook voor aIle andere cosinustermen.

De hoogste ruimte1ijke frequentie van Ii (-t x) is

Er moet nu gelden: ( RIII 1)

bee1d

van de funktie { t
(2.N+I) I· !_..J?() "*" /-m L t~l71)I~}

L .f1 "t-

In de praktijk wordt het aantal herhalingen in het

(3.3.6.20) is in overeenstemming met (3.3.6.17).
Als aan (3.3.6.20) vo1daan is, bestaat het beeld IH{nJ theore

tisch uit oneindig veel herhaling'en op afstanden 2. /t 7T"
J.7X

beperkt door de eindige afmetingen van de 1enzen.

E. Re~le en complexe filterfunkties

Als de filterfunktie ~ol~ re~el (positief en negatief) of

complex is, kan zij niet direct in een computerhologram ge

realiseerd worden.

De filterfunktie wordt nu eerst gemoduleerd, vervolgens wordt

de complex toegevoegde erbij opgeteld en tens10tte wordt bij

het geheel nog een fun1<tie H(x) opgeteld om de fil terfunktie

overal positief te maken. In de volgende paragraaf zal een

discussie aan B(x) gewijd worden.

De filterfuw(tie wordt nu:

-ilto '1C "* )UoX
hn/X) = /lk.~ I-x) e ( of /RL~(7t) e +

_ ,21{e {/YI'lo(xJ e -iUo'K} of :B{?t)

De Fouriergetransformeerde hiervan is:



Er wordt aangenomen: M o luj == 0

:B I uJ .... 0

a.fs

OIls

lul>1L1(

[u/>1l.x

In fig. 3.3.6.4 is ;mLu) getekend.

-- u.

Als deze fi1terfunktie (2N+I) keer wordt herhaald f en per

herha1ing door (2M+1) bemonsteringswaarden wordt voorgesteld f

kan de zo ontstane fi1terfuru~tie ~J{~ worden beschreven met

formula (3.3.6.11) als daarin voor m(x) formula (3.3.6.21)

wordt genomen.

Hat resultaat is:

nna6c.) :: [{~o(~J e-Ju.
p

)/.+ An:be] e JlA.
ox

+ Bt,.j1. 'P. /-ttJ •~ J!X-no.,1;)1*-Ii J{1(- ~ l b)
If M"lir '"' U If\::.-H

fI . ~ (3.3.6.23)
01: '?nJ be) = Any (x) * £-- J't,,- ItL'l.1:J

'7\=-N

De nu1de orde term van ~J{uJ (vergelijk paragraaf 3.3.6.C)

bestaat nu uit 3 stukken. In fig. 3.3.6.5 is de ligging van

deze gedee1ten aangegeven.

omhu//ende:
(2N+ l)mtl{(UJ

- ...
/ '\

I \

\

- -
I \

I \
I \ , i\

\ \
I \ I \ f \

L A' A A\ 'A I .. I .. '" . fA I .. A -''w V 'y IV '"' .
.". -Up IT' llr 04-Up

1T

-1i 0 b b IX

2 .n. + ~J>1T"
x HT.x

fig. 3.3.6.5 Nulde orde term van hnJlu)



Als hot filter MIl;!!.) in de opstelling uit fi.g. 3.3.2.2 wordt

gezet en als aangenomen wordt dat de ingangsintensiteit door

fig. 3.3.6.3 wordt gegeven, besta?t de nulde orde term van

I"{~ (zia formule (3.3.6.13» uit drie gedeelten. In fig.

3.3.6.6 is de ligging ervan aangegeven.

De uitgangsintensiteit is door het (2N+l) keer herhalan van

het filter ook hier (2N+l) keer zo groot geworden. De groot

heid b moet weer voldoen aan (3.3.6.17).

--x

ontstae.t

f, (llIx + 1 pTT" ) + :l.~d i! (.2 11.)( + !E) + 1 f~ d
.A MlX f, k MTX t.

fig. 3.3.6.6 Nulde orde term van r,,{7(}

De gedeelten I en III hebben dezelfde breedte. Gedeelte I

bevat de gewenste funktie. Om'te voorkomen dat de varschil

lende ordes van Iu{~ overlappen, moet gelden:

-r (M--r)"Tr
IX ~

M (Jl.l( + lAo 40 1. J)
+'

Als in (3.3.6.16) Ax vervangen wordt door .lll(+u"

hetzelfde resultaat.

De gedeelten I en II mogen elkaar ook niet overlappen; hier

uit voIgt een voorwaarde voor de draaggolffrequentie Uo

namelijk:

U o ~ UK .,. .JL)( + 2.-p1r +
MT;:

Als (3.3.6.24) en (3.3.6.25) gecombineerd worden, voIgt voor

de bemonsteringsafstand T van het filter:
x

(M - 3p)-rr

M( 1 JLx -+ lrx + 3 i cA)



Voor de duidelijkheid voIgt nogmaals de betekenis van de

gebruikte symbolen:

M per herhaling van het filter is het aantal bemonsterings-

punten. 2M+l

~x bandbreedte van de filterfuructie hno(~

Ux : bandbreedte van de furu~tie ~l~

d : afmeting van het object

p maat voor de verbreding van het spectrum van hYtobc.)
t.g.v. het eindige aantal bemonsteringspunten

k golfgetal Van het gebruikte licht.

Bij het zojuist afgeleide resultaat kunnen een paar opmer

kingen gemaakt worden:

1. Voor de filteropstelling met een lens (fig. 3.3.2.1)

worden.

ook, als

1,6 ?1t-m.

de y-richting T , en voor
y

een eventuele draaggolffrequentie in de y-richting~ ,

kunnen analoge betrekkingen worden afgeleid.

Als men Tx niet kleiner wil laten zijn dan 50f ' betekent

dit, dat slechts kleine objecten gefilterd kunnen worden.

Immors als 1':;, 0 J .ILK:=' 0, S" It>" -m- t llx = 0 J J = 10'1 ff1l-'/

f. = -11)TL ell ~ = $"D I()-~m voIgt uit (3.3.6.26) dat moet

gelden:

kunnen soortgelijke formules voor T en Lto afgeleid
x

De formules (3.3.6.24) tim (3.3.6.26) gelden daar

~ d vervangen wordt door A k. d
1" C Q.

2. Voor de bemonsteringsafstand in

Om toch grotere objecten te kunnen filteren kan dan beter

de methode van Lowenthal en Chavel [17J voor de vervaar

diging van het hologram worden gebruikt.

4. De afgeleide formules voor Tx en Uo zijn niet specifiek voor

incoherent filteren, voor coherent filteron gelden ze ook.

5. Blj vaste T kan altijd aan (3.3.6.26) voldaan worden, door
x

in de opstelling met ~6h lens c te vergroten, of in de

opstelling met twee lenzen f l to vergroten.



F. De funktie Rex)

In de engelss literatuur 'Wordt deze funktie "bias" genoemd

[15J.
De funktie n(x) moet er voor zorgen dat de funktie

voor iedere toegelaten x positief wordt. Dit kan op een

aantal verschillende manieren. De funktie m(x) is beperkt

tot het gebied Ix/ ~ M1; (zie de vorige paragraaf).

Het kan voor (3.3.6.21) geschreven

op het iuter-

worden:

a. De constante_ bias

Voor de funktie ~, {,,} wordt genomen:

J3 I (x) ::: :{ (J

'Waarin A de maximale waarde is van lnno{~)l

val -M~ ~ "J(. ~ MTx.
Voor de Fouriergetransformeerde van "E, Ix) voIgt

15 I (u.) = .2 A. 2 IT cf/ uJ

b. De maximum contrast bias

Voor de funktie JB2L~ 'Wordt genomen:



Met deze bias worden aIle minima van m(x) tot nul opgetrok

ken. Voor de Fouriergetrans~ormeerdevan B2 (X) is, ook als

~D{~ bekend is, geen algemene uitdrukking te geven. De

bandbreedte van B2 (X) is gelijk aan de bandbreedte Van ~Dl~~

dus 1?~ {uJ = 0 als II,(/ > .fl.x (zie ook punt c).

c. De holografische bias

Voor de funktie B3{~ wordt genomen:

In een hologram wordt altijd een term Van deze gedaante vast

gelegd, vnndaar de naam van deze biasfunktie.

Voor de Fouriergetransformeerde van :Bj ("it) voIgt:

Voor de integraal kan geschreven worden:

I -II ,·UK. I i ltx

;?no ("J /ln o bt) e dx = / -m.o{~1I/YnobJj e dx

of: -l /Yno(u) -Jf ;m"*{-U} =:- .J. ~ (u) "*" :B; (uJ
2,7r D 277"

Hierui t voIgt dat 'BJ/uJ = () als ILL! > :; Jt)( en tevens is

hiermee be'tofezen dat :H2oIu) en ;m:."ttt) dezelfde breedte

hebben.

Het vermogen in de biasterm moet zo klein mogelijk gehouden

worden. Voor de maximum contrast bias is de verhouding Van

het vermogen in de biasterm en het verrnogen
MTI( "''r1C

filterfunktie l I /BbJ/fdX/I //1'yl.o!7tJ/'",ix
-MT( -H7K

vandaar de naam.

in de gewenste

I het kleinst,

De bandbreedte van de constanta bias is het kleinst, Vandaar

dat deze vaak wordt gebruikt.
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3.3.7 Herhaling en bemonstering van het objec!

A. Herhaling van het object

In hoofdstuk 3.3.6 is steeds een object beschouwd. In deze

paragraaf zullen aIle combinaties van een herhaald object

en een bemonsterd en/of' herhaald f'ilter bekeken worden. In

een tabel zullen de resultaten worden samengevat.

Bij de beschouwingen in dit hoof'dstuk is uitgegaan van de

f'ilteropstelling met twee lenzen (zie fig. 3.3.2.2).
De objectintensiteit wordt O(~ genoemd; de beeldintensiteit

'Wordt B{x) genoemd als bovendien geldt dat f'1 =f2 ka.n voor

de eendimensionale betrekkingen tussen de ingangs- en de uit

gangsintensiteit geschreven worden: (zie de formules (3.3.6.13)
en (3.3.6.14))

Of-x) '*

13(")

Hierbij is de filterfunktie positief' verondersteld. Met nadruk

'Wordt er nog eens op gewezen dat (3.3.7.1) en (3.3.7.2)
equivalente beschrijvingen van de uitgangsintensiteit zijn.

De berekeningen voor de verscbillende combinaties zijn analoog

aan die in het vorige hoofdstuk en worden daarom weggalaten.

De combinaties CD t /m ® zijn reeds in hoo:fdstuk 3.3.6
behandeld.

Voor de af'metingen Van het object en het filter en voor de

af'metingen Van de spectra daarvan zijn de volgende veronder

stellingen gemaakt: (zie f'ig. 3.3.7.1)



mOI"J
-A 0 .. Ii u.

~1"J
_Jl.. 0 +1l ----.. U.

~X)
~ 0 + __ X

- -Jl - d -J1.+d
~ ~

4$
~ 0 R--2a -I- -2a.
f f

--u

fig. 3.3.7.1 Breedte van de verschillende funkties

1?o{~ is de beeldintensiteit als ~en object gefilterd wordt

met een "onbemonsterd" filter.

Bij iedere combinatie is in de tabel het volgende aangegeven:

1. De uitgangsintensiteit

2. Het aantal herhalingen en de herhalingsafstand

3. Voorwaarden waaronder 1 en 2 gelden

4. Formule waarmee het resultaat het eenvoudigst is in te

zien.



objecttransparantie niet

herhaald

filter 1 CD -:Eo ("1£)

niet her-

haald 2

niet be-

monsterd 3

4 (3.3.7. 1 )

filter (2N+l) 1 ® (2N+l) ']So (x)

maal herhaald

op afstanden 2

2b

3 b>o..,.!.A
2.~

4 (3.3.7. 2 )

filter be- l Q) ]5.£,,)
monsterd op

of ~ 'lr
afstanden 2 00 aantal herh,afst. i 1X
T ~x

3 1;c<
II

.n.+!cl
~

4 (3 •.3.7. 1 )

filter be- l ® (2N+l ):E,L-xJ
monsterd op

f t1T
afstanden T 2 00 aantal herh, afst.

x i Tx
en (2N+l)

maal her- 3 T <--2:_ b>~.,..£A
x .Q-t!d J

2~haald op f
afstanden

2g , 4 (3.3.7. 1 ) (3.3.7.2)

objecttransparnntie (2M+l)mRal

herhaald op afstanden 2g

(2~1+1)herh, "'fst. 2g

/
~>d+ilL

(3.3.7.1)

(2M+l) herh, afst. 2g

fd+j.n. ; 6>a.+l~ 4

(3.3.7.1) (3.3.7. 2 )

~ aantal herh, afst. 2g

:<3" i ~ ; 3> cl -t f .fL

(J.3.7.1)

® (2M+l) (2N+l):B,lxJ

00 aantal herh, afst. 2g

2,q='£ ~ . I?> d+!'n.
dJ.-rxJd ~ J

b>tt+b A

(3.3.7.1) (3.3.7.2)



~. Het ~ilter wordt voorgesteld (evenals iedere herhaling

ervan) door 2K+l bemonsteringswaarden. (kT;;::::~)

I(

:: nnbd. L rf{1C.- k7;J
k:::-k

De f'unktie q.,LuJ is periodiek met periode ~ (zie ook

fig. 3.3.6.1), hiLilu) heef't derhalve dezelfde periode.

Door het eindige aantal bemonsteringspunten is de cen-

trale term van /I?1..,L uJ , Q~ (ti) , breder dan ;;:n Iu) .
Deze verbreding wordt echter verwaarloosd, dus

°/Yni{U)=0 a/s }£I1>J2..
Nu is:

Als k -? 00

Conclusie

geldt: 0 ;m..JuJ ~; M(/l)

TIit de tabel blijkt dat herhaling van het object aIleen

zinvol is als tegelijkertijd het ~ilter bemonsterd wordt.

AIleen in deze situatie is de uitgangsintensiteit evenredig

met het aantal herhalingen van het object.



B. Bemonstering van de objecttransparan~ie

De objectfunktie ~il~ wordt voorgesteld (evenals iedere

herhaling ervan ) door 2L+l bemonsteringswaarden. De be

monsteringsafstand is To • Er geldt L1;; ~ d.
Zonder bemonstering gold:

()(u)
'*'I - J - J'- - 'f,:!u. -If 1/), f..-uni"' r"

'1(,.[1,(,) ~ 0 o.ls luI >ifJ
o(u) == 0 a(S luI> 11

Met bemonstering geldt nu:

I

2.71"

(zie fig.

het eindige

De funktie ~11~ is periodiek met periode ~

3.3.6.1). De verbreding van de funkties t.g.v.

aantal bemonsteringswaarden wordt verwaarloosd.

De funktie O,lu) ziet ar als voIgt ui t:

o 0, (Lt)
___ e'n.z.

-A o 2TT

10
--tJ.

fig. 3.3.7.2 De funktie ~(~

De uitgangsintensiteit B2 (x) wordt gedefinieerd als: (geen

herhaling en geen bemonstering van het filter)



AlB L~ ~ geldt D 0, {tlJ ~ J.. DIu}
'0

en

Voor de bemonsteringsa:fstand -r; moet galden :

Met

A-I- 1 1Q..
behulp Van (3.3.7.9) is direct in te zien, dat (2N+l)

maal herhaling van het filter op a:fstanden 2b , en als ge

volg daarvan een (2N+l) maal zo grote uitgangsintensiteit,

betaald moet worden met een veel hogere bemonsteringsfre

quentie van het object. Tmmers in (3.3.7.9) moet a dan ver

vangen worden door 2Nb+a.

In de praktijk zal daarom bemonstering van het object nooit

samengaan met herhaling van het filter.

Tot slot zijn de resterende mogelijkheden in tabel 3.3.7.2
samengevnt. De daarin voorkomende intensiteit B

3
(X) wordt

gede:finieerd als:

(ne :funktie hnl'~ is gedefinieerd in de opmerking bij

tabel 3.3.7.1).



objecttransparantie be- objecttransparantie bemonsterd

monsterd op fl.f'standen To op afstanden To en (2M+l)mse.l

herhaald op afstnnden 2p;

filter 1 B2 (x) B2 (x)

niet her-

haald 2 (2M+l) herh; nfst. 2g

niet be-

-r.:< 2"'lT"
To <- '-"II'" 'J>d+f.!lmonsterd J J

It ... 12.11 II .. #2.0.
4 (J.J.7.2) (J.J.7.2)

filter be- l BJ(X) (2M+l) DJ(X)
monsterd op

afste.nden T 2 00 aantal herh, ai'lst. f ~ c>o aantal herh; afst. £~x ~~ .It Tx
-rr

·T<~ .f 2"T1" 1: -rr ;1;,< 20rJ -r.c <--J- '-a"- i ~; J( <.Jl.. .. ~ d.Il.+ _d J 0 A .. ! 2.0. 1J"~:la.f ; ~

4 (J.J.7.l) (J.J.7.2) (J.3.7.l)

tabel 3.3.7.2

Conclusie

Bemonstering van het object en herhaling van het filter

gaan in de praktjjk niet samen·.

Herhaling van het bemonsterde object is aIleen zinvol

als het filter bemonsterd is, in dat geval is de uit

gangsintensiteit evenredig met het aantal herhalingen

van het object.



3.3.8 Hoe "monochromatisch" moet de incoherente bron zijn ?

Bij deze beschouwing wordt uitgegaan van de betrekkingen

(3.3.6.13) en (3.3.6.14). Voor de duide1ijkheid zijn deze

formu1es hier nogmaa1s weergegeven.

T (?£J rv I· (_ ?t!« L. M)

I lot {(I,) rv Ii t- Mu J. (;. {u.)

Het: Gtu):: f /7'Yl.*!f"' +u~ nn.(u') dtt'

In fig. 3.3.8.1 zijn de breedtes Van de verschi11ende

funk ties ,veergegeven.

~~(X)

-~Q ----....x

~.r;(-MUJ

_£!. 0 .,.f!. __ U
M M

~ milu)

-.IL 0 +.1L ~ U.

~m{~x)I'
I"

- +.t 11 0 .j. Ct .n.. -- X
~ -i

fig. 3.3.8.1 De breedtes van de verschi11ende funkties



van I (x) kan ook geschreven worden:
u

Als A met 4~ toeneemt wordt de breedte

d + :~ {A+4A).1L. De verbreding van Iu(X) is

b. 4>' ..n.
2.11"

Voor de breedte

d+ !:AJl...
van I (x)

u
derhalve:

Deze verbreding moet veel kleiner zijn dan do periode van de

hoogste ruimtelijke £requentie, die in I (x) voorkomt.
u

Er zijn nu twee gevallen te onderscheiden.

A. De 1100gs te ruimtel_ij}ce f'reguen tie in I
u

(:x; 1 wordt door

het f'ilter bepaald

G:/~ bepaalt nu de hoogste ruimtelijke f'requentie

De hoogste ruimtelijke cirkelf'requentie in G{u) is

De periode hiervan is: +2. "Jr ~l A- - '::::.

-R tl. ~ll

Er moet nu gelden: .t2. AA Jl.. « .t"L A

i17'
2.q.

A » C\J'LOf': -
~X 1r

in I (x).
~ u_ Ztl.
fa.

aJl. is het "space-band,\.,ridth product" van het f'ilter.

B. De hoogste ruimtelijke freguentie in I (x) wordt door
u

~et object bepaa~1

bepaalt nu de hoogste ruimtelijke f'requentieIi {- f1uJ
I (x).u
De hoogste ruimtelljke cirkelf'requentie

De periode hiervan is: It. nr
f; PI

Er moet nu geld en: ..f2.. AA Jl.
nl"

in Ii [- MuJ

in

is £. 1\-tL rr.

Of':



3.3.9 §amenvatting on conclu~ie

In di t hoofdstulc is eon paging gedaan om een aantal as

pecten van het filteren met incoherent licht op een rijtje

te zetten.

Aangegeven is hoe m.b.v. een roterend matglas en laser

licht een incoherente bron gemaakt zou kunnen worden.

Vervolgens zljn de eigonschappen van de ovordrachtssyste-

men bekeken. Er is aangetoond dat blj herhaling van het filter

de uitgangsintensiteit evenredig met het aantal herhalingen

toeneemt.

Als het filter ale een computerhologram gerealiseerd wordt,

is aangegeven met welke bemonsteringefrequentie dit moet

geschieden.

Daarna zijn ook de mogelijkheden van het herhalen en het be~

monsteren van de objecttraneparantie onderzocht. Herhalen

van het object blijkt aIleen zin te hebben als het filter

bemonsterd is. In de praktijk sluiten bemonstering van het

object en herhaling van het filter elkaar uit.

Tot slot is aangegeven hoe "monochromatisch" de incoherente

lichtbron moet zijn.



S 10 t,·'oord

Aan het eind van dit vers1ag wil ik aIle medewerkers

van de vakgroep ETb bedanken voor de hulp, die ze mij

tijdens dit af'studeeronderzoek geboden hebben.
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Appendix A

A£leiding van £ormule (2.I.JL

,,"Pi (1-) d(p- -1{~)) iff (~) ll1-,p.) if;z (1) Jrr- -!(IJ:V~ r-

In ieder blok is de overdrachts£ulli~tieweergegeven.

Yi {~J 4 If I ( IJ:J= flit, I p..) J (f-. - f {~» df2 = Cft {J(t!:.)) ( 1 )

'f, t1-)7 ~ (~)= !If,(p.) .1.(1:,p-) tip (2)

~ (1) ~ lf~ {1J := [1fJ (P-J dip - 1(1:)) df2 == ~ ( !(If:)) (3)

Combinatie van (1), (2) en (3) levert:

De dubbele integraal uit (4) is de totale impulsresponsie

van het systeem. Integratie naar P3. levert:

{ ( ~. f-J ~ ferrf- -f (P.)) -£ ( f!.J,), p.) d p-, (5 )

Stel 1({2,) .... t dan ~'':!i (1) ; t en JI. zijn inverse

funkties. Er geldt ook:

d.'2, = :J!) di (6)/;;, t> f -

Als fi (tJ == (j" (t"t'.)1 li'J. {I:,/tJ} dan is I~l de
symbolische notatie voor de absolute waarde van de Jacobiaan

J van de transformatie.

~ ~" L I

7= 'j)-t. 'i> t-z. = ?1i'.~ _ rati'. ~2
';)/;, () is. l> '2. 7J 1:,

~ C)?t'!.t.z.

't) t. 'b i z



A-2

A1s de transformatie in (5) gesubstitueerd wordt, voIgt

voor de tota1e impu1sresponsie:

1, (I]" P-J ~ / d{f- - iJ ~ ( If.>JJ , jJfJ) I:~ IdE

~ "- ({('J,), ~i Lp-)). )~If = P- ( 7 )

Uit (7) en (4) voIgt nu (2.1.3):

lf~ {I],J = [If. {P-J -' { [{I],U, 1.J f-!J.j H-iIH~ df- (2.1. 3)

A1s £ de inverse funktie van J- is, dus } "'!J.i en 8,ls 1
een p1aatsinvariant systeem is,dan lean voor (2.1.3)

geschreven worden:



B-1

Appendix B

Casp.ades chakel ing van twee sys ternan (66ndimensionaa 1)

1,l~,"li~J

Onder de voort.aarde "''X offix =0 0

afbeelding:

wordt ~{')(I1lIJ een ideale

Hiervoor kan ook geschreven worden:

We beschouwen de cascadeschakeling nu als "n systeem. Een

in de x-rich~ing scherp afbeeldend systeem, dat tot deze klas

se behoort, heeft dUB een overdrachtsfunktie VBn de gedaante:
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Appendix C

Af1eiding van formula (2.2.3.1)

De overdrachtsful1.ktie van systeem ® uit fig. 2.2,3.1 kan

a1s voIgt gesp1itst worden:

In de x-richting kan het systeem :

voorgeste1d worden dOOT:

De overdrachtsfuru~tiehiervan is de eendimensiona1e versie

(aIleen x-af'hanke1ijkheid) van (1.3.2,4), dus:

d ,!:r -ill j JX?ltJ

At,"" (")( I 'f(~J::: V15 e e

nrl t ±U2± £12.In de y-richting kan het systeem -l-
voorgeste1d worden door: ~~~!~ ~/~~2°J

'--------,v~---''''---y---------..J

CD @
Dit is een cascadeschake1ing Van twee systemen met overdrachts-

funkties van de gedaante (zie (1.3.2,4):

(1)

De overdrachtsfunktie van een cascadeschake1ing van twee

systemen, h 1 (r,p) gevo1gd door h 2 (r,p), is:

In ons geva1 wordt dit:

.1 I J~ .J. e -iJIje /1 (If-1°)" d
2! I' ~(J !7fj ~I

Met (1.2.8) kan hiervoorOgeschreven worden

oJI _,11
~'Y (/1'1')' 4~ .-; Hr J(~J(~'7'» ~j e iI J'Ir:;.) (2)

Vermenigvu1diging van (1) en (2) 1evert (2,2.3.1).
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Appendix D

Fourierreeks in twee dim~nsies

De f'unktie ~(u,fIT) wordt in een Fourierreeks ontwikkeld

in de rechthoek R, met zijden 2a en 2b.

'f {/(, N) is bui ten het gebied A nul.

De f'unktie if!«,fIT) 'I1'ordt dus in twee richtingen periodiek

voortgezet gedacht in de gebieden R (zie het getekende plaatje)

26
ehZ.

--u

=
met

Er geldt dan: (zie [lJ blz. 127)

2:- L]) e j m -: U e J~ :- A>-
;rl?l1,

Zodat tenslotte geldt:
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!E.Rendix E

Af1eiding van de formu1es (3.2.2.21) en (3.2.2.28)

( j 1. {4.,-'Z.tjp..
J !'P",,{p,,})2.e /2. dp" is de symbo1ische notatie voor:

fI ji['tDbCI-?£I.J+,J'II-';rJ] (1)
/ e t{7to c{'/"

a.ptrt" ...r
Er worden poolcotlrdinaten ingevoerd:_ (zie fig. 3.2.2.4)

- 0< /Pl
met ?c{lpl,w) = e , is de symbolische

bewezen.

(4 )

A-

t 7r/ 7< 10 (t (1<,-1<) 1<) df< =

II

'X, ':> 1?, C C'1 1(>, ?tz '" 1<1 CAn 'f, 'X.o .... 'K tAn 'f

1, = 'K, ~ ~ 1'- ~ '1(2. C-1JJ <P, If) = 1<~ 'f

Voor (1) kan nu geschreven worden:

f
a.. ~nr i i. ~(~,-1(lJ ~ (If,- If)
1( d R e. II d If

L .J

" " J.
. 21T ~ ( Tt (J<r 'RlJ ~

En tens1otte: (zie [lJ ,b1z. 145)

~1r 0.. ~ (a. f (1<,-«lJ)
tf.!-ll

(5)

Na overgang op poolco6rdinaten (vo1gens (2)) kan hiervoor

geschreven worden:

f
lO - 0{ 1( 117T

j ! 'R.{'R, +1<d CC'1 (If-If,)
e ;(dJ( e~"''' dV

, J
o 0 ~

" rr If) (I~ (1(, +'7(z) 1<)
Voor (5) kan dan tens10tte geschreven worden:(zie [l],b1z.145)

1IO

f -0{7( '1(J. { J ,\ 27To{
17r e 7? (0 1~ 1<,-1- 1<.: 'R) dR = I 2 ~ 1\Z)3h.

" (0( +- {- ('R,+ 1<;J)
liz

Hiermee is (3.2.2.28) bewezen.
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