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i

Inleidin5S:

-Net behulp van:
a) een vlakke golf van (monochromatisch) laserlicht,
b) een geschikte optische opstelling,
c) een binaire 0 - tf - fasemodulator,
kan een regele, bandbegrensde (licht-) amplitudeverdeling
verkregen worden, welke zowel positieve als ne~atieve waar
den, kan aannemen.

Ret overdrachtssysteem blijkt niet lineair te zijn.
Ret gevolg hiervan is dat op de te realiseren amplitudever
deling, een niet lineaire bewerking moet worden uitgevoerd
om de bijbehorende binaire modulator te bepalen.

De praktische realisering van 0 -)1- fasemodulato
ren gebeurt door op een planparallel glasplaatje, afhanke
lijk van de plaats,.al dan niet een laagje fotoresist op te
brengen. De dikte van dit laagje dient constant te zijn en
een zodanige waarde te bezitten dat lichtstralen, die het
laagje doorlopen, een faseverschil van ~ radialen vertonen
met stralen die nlet door dit laagje gaan. Kent men aan de

,
ene straal de fase 0 toe, dan is de fase van de andere straal

I'f, vandaar de naam: binaire 0 - t1 - fasemodulator.



•

•
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Voo~loord.

Dit verslag kan globaal in twee delen gesplitst
worden.
In deel I komen het optische overdrachtssystee.m en de aan~

namen betreffende de fasemodulator ter sprake.Verder wordt
de benodigde dikte van de resistlagen bepaald.Tenslotte
wordt in dit deel een vorm gevonden die,uitgaande van een
gewenst~ amplitudeverdeling,de b~behorende fasemodulator
bepaald.

In deel II wordt ingegaan op_afwijkingen die een
werkel~Ke fasemodulator vertoont,d.w.z. afw~kingen van_h~t

in deel I gehanteerde theoretische model.Onderzoek m.b.v.
de microscoop en d.m.v. metingen aan spectra komen ter
sprake.Enkele afwijkingen blDken onder zekere (realiseer
bare ???) voorwaarden te verd~Jnen.De invloed van bepaal
de af\~Kingen bl~kt gecompenseerd te kunnen worden door
het opzettelijk aanbrengen van andere afvrrjkingen•
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I-I~Enkele afsnraken en definities.

In dit yerslag zullen veelvuldig integraties en som
maties van -~naar ~ voorkomen. Kortheidshalve maken we de
volgende a£spraken:

staat voor
x= +co

J f(x) dx

X= -00

n= +00

r a
n= n

-c::o

van de functie g(x,y)

staat voor2.a
n n'

Onder de Fourier- getransformeerde

naar u en v zal worden verstaan:
-j(ux + vy)

geUt v) =Jg(x,y) e dx' ~y

Dit verband geven we symbolisch aan met:

"g(x,y) _O--eC' g(u,v)

Tweedimens,ionale convoluties zullen worden aangegeven rtliet ** ,
dus:

= If If (x - x',y - Y) lf> (x',y) dX'dy'
1 2



:t-2: Samenv2,tting van de theorie vp,n optische overdr2.chtssystemen.

In een optische opstelling onderscheiden we een
in- en een uit-gangsvlak,beide staan loodrecht op de optische
as welke we gemakshalve met de z-as van 'ons coordinatensys

--teen laten samenvallen. (zie fig. 1 ) ~

.fig 1 : In- en uit-gangsvlak van de opstelling.

I

ingangsvlak

optische as

uitgangsvlak

Op het ingangsvlak valt een monochromatische vlakke golf in,
deze golf kan in dit vlak (z=O) complex worden voorgesteld
door:

waarin:

tf· (r,t)
~ -

in het ingangsvlak,
de invallende golf,

r = xe + ye ,een vector-x -y
~o is de hoeksnelheid van
-l is de tijd,

~i(£,t) wordt de ingangsbelichting genoemd.



In het uitgangsvlak vinden ~..,e de uitgangsbelichting 'Pu (r, t),

r is nu een vector in het uit~an~svlllic.De golf in het uit
gangsvlak is:

Indien er een lineair verband bestaat tussen de in- en de
uit-gangsbelichting,dan bestaat er een,het systeem kenmer
kende,functie welke ge'voonl~K de impulsresponsie wordt ge
noemd:

(1)
Kortweg:

Deze impulsresponsie is de responsie op een ingangsbelich
ting:

I

Bet verband tussen in- en uit-gangsbelichting is nu:

Is het systeen Iineair en bovendien t~donafhankeIUk,dan

geIdt:

en 2. gaat over in:

(4)

Indien het systeem tevens plaatsonafhankel~k (ofweI ver
schuivingsinvariant) is,dan:

(5)

en 2. gaat over in:

'fu(:r.,t) ~ ff h(:r.--¥-,t-'t) 'fi(t-''t) "f d't (6)



In onze opstelling zullen we slechts te maken hebben met
tijdonafhankelijke ingangsbelichtingen en met eveneens t~d

onafhankel~ke lineaire overdrachtssystemen.Een dergel~k

systeem heeft een impulsresponsie welke als volgt geno
teerd kan worden:

(7)

waarin ~(E,~) een't~dvertraging is die afhangt van de
plaats van belichting in het ingangsvlak en het observa
tiepunt in het uitgangsvlak.1;lordt dit systeem belicht met
t~donafhankel~Ke ingangsbelichting dan:

(8)

Aangezien we in het vervolg slechts met t~donafhankel~ke

ingangsbelichtingen en overdrachtssystemen te maken hebben,
zul1en we de dan belangrijke functie h (r,p) kortweg note-o - ~

ren als h(E,t).Deze functie kan gemakkelUk van h(~,~,t,~)

onderscheiden worden door op de variabelen te letten.

Er geldt voor ons geval dus:

(9)

Een byzonder systeem is de zogenaamde modulator met als im

pulsre~~()~_~ie:

(10)

Ret verband tussen in- en uit-gangsbelichting wordt nu zeer

eenvoudig,m.b.v. 9 volgt:

(11)



~-3: Ret optische overdrachtssysteem.

Dit systeem is opgebouwd uit een tweetal lenzen,
een viertal stukken vrije ruim~e en een scherm met een a
pertuur.Het gehele systeem bevindt zich weer tussen een in
-en -een-uitgangsvlak overeenkomstig figuur 1 •

Allereerst worden de impulsresponsies van de af

zonderlDke onderdelen apart bekeken,daarna worden deze de
len in de juiste volgorde achter elkaar geplaatst zodoende
het gehele systeem opbouwend.

a) Vrije ruimte.
Indien het toepassen van de Fresnel-benadering

is toegestaan,dan heeft een stuk vr~e ruimte met een leng
te a tussen in- en uit-gangsvlak de impulsresponsie:

jk

2Jta

-jka
e

-hlr-~12
e (12)

~wa-arin: , = x.e +y.e . een vector in het ingangsvlak is,
.,.. l-:X l-y

r = x e +Y e een vector in het uitgangsvlak is.u-x u-y

b) Dunne lens.

I Een lens wordt dun genoemd indien ze slechts
een plaatsafhankelDke fasedraaiing veroorzaakt.Een derge
lijke lens is een fasemodulator.lndien de as van de lens
samenvalt met de as van de optische opstelling en als de

paraxiaale benadering mag worden toegepast.,dan heeft deze
fasemodulator de volgende impulsresponsie:

-jknb
e

+*-If-t
e ~(E-+) = ~(~) ~(E-~)

(13)
waarin: n de brekingsindex van het glas is,

b de maxirnale dikte van de lens is;
f de brandpuntsafstand van de lens is.



c) Scherm met apertuur.

Ook een scherm met een apertuur is een modu1a

tor,het is amp1itudemodulator.In de apertuur wordt de op
va11ende be1ichting onveranderd doorge1aten,buiten de aper
tuur wordt deze vol1edig tegengehouden.Derha1ve ge1dt voor

deze modulator:

binnen de apertuur,

(14)
buiten de apertuur.

Uit de besproken onderde1en is het optische overdrachtssys
teem opgebouwd. r:le bekiJ1cen eerst een dee1 van dit systeem,
dit dee1 staat bekend als de zogenaamde Fouriertransforma
tor (zie :fig 2.1 ).

It.

o

ingangsv1ak

I

f b

III

:f

itgangs..;
vlak

optische
as

,

Fig 2 Optische Fouriertrans:formator.
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Zoals in figuur 2 te zien is,is deze transformator opge
bouwd uit drie subsystemen: I en III stellen stukken vr~e

ruimte ter lengte f voor,II.is een lens met brandpuntsaf~

---stand f -enmaximale dikte b.De impulsresponsie van de ge
hele transformator,met vlak 0 als ingangsvlak en vlak 3
-als uitgangsvlak,wordt als voIgt b~paald:

Gebruikmakend van:
(15)

f j [px
2

+ 2q~ J <If '
e dt = ~.p .r

2
-j.JL

e p (16)

voIgt dan:

-jk[2f+nij j~[x x3+Y Y3]
e e 0 0

(17)

ofweI:

met:

..18en
Indien ~ ex ,y ) de ingangsbelichting in vlak 0 is,dan voIgt

TO 0 0
voor de uitgangsbelichting in vlak 3 m.b.v. 9

(19)

De uitgangsbelichting bl~kt de tweedimensionale Fourierge
transformeerde naar u=_kx~ en v=-~3van de ingangsbelich-

f f 1.ting te z~n,vandaar de naam van deze opstel ~ng.



Substitutie van 19 in:

I()

geef't:

•
dus:

met: B = j 2~f e-jk(2f+nb)
(20)

Ret totale systeem bestaat uit twee achterelkaar geplaat
ste Fouriertransformatoren.Het uitgangsvlal\: van de eerste
vornt het ingangsvlak van de tweede.ln dit vlak bevindt
zich tevens het scherm (zie fig- 3 ).

Fig.3 :het optische overdrachtssysteem.
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Het scherm heeft een vierkante apertuur,de lengte van
een zijde is 2~.n meter.])e grootheid.n. komt in de volgen
de hoofdstukken ter sprake.Voor het scherm geldt overeen
komstig 14:

(21)

en volgens 11 :

(22)

Vergeljjkingen 19 en 20 gelden natuurlijk ook voor de tvJee

de transformator,daartoe dienen de indices aangepast te
worden.l-'Iet 19 f3.0;21 en 22 kan het verband tussen de in-.en
de uit-gangsbelichting bepaald worden:

~v )

=.- AB tpo(-u,-v)

= AB CPo (- u , - v)

Conclusie:

Ret o~tische overdrachtssysteem werkt als een
tweedimensionaal ideaal laagdoorlaatfilter.

Terugtransformatie van 23 geeft verder:

2

'fu(x,y) = AB I~-} '/'o(-x,-y) ** -~!~~~--.-~!~~~-
.0. x D..y

(24)



:r-lt ~ Dikte van de fotoresist-laagj es.

Zeals reeds in de inle~ding vermeld werd dienen
de opgebrachte resist-Iaagjes faseverschillen van H radi
alen te veroorzaken tussen stralen die weI door de resist
gaan en stralen die dit niet doen.(zie fig 4)

Invallende

bundel

/2

grondplaat -r-
.. 1

1-- resist
d

.I~~"

1---------....... ~z
fig 4:Plaatje met resistlaagje in invallende

bundel.

Stralen die door de resist gaan,ondervinden een fasedraai

ing v~ -~d b~ het doorlopen van de resist.Stralen die
dezelfde afstand d in lucht afleggen kr~gen een fasedraai
ing van -kd.Het verschil tussen de fasedraaiingen dient w
radialen te z~n,zodat we vinden:

of\'lel: (25)

8tellen we de straal die de resist doorlopen heeft in het
vlak z=l+d geli~ aan:

4-jwt
Be

dan is de straal die de luchtweg heeft afgelegd gel~k aan:

Be
+j(wt+n) +jwt= -Be



noor geschikte keuze van het tUdnulpunt en door normering
van de amplitude kunnen we stellen dat de uit vlak z=l+d
vertrekkende stralen de waarde +1 hebben indien zij de re
sist doorlopen hebben, en de \'raarde -1 indien zij de lucht
weg doorlopen hebben.Gemakshalve zal deze keuze van tUd
nulpunt en normering steeds aangehouden worden.

In het voorgaande werden stilzwijgend twee aannamen gedaan~

a) diffractie in de ruimte O<z<l+d werd verwaarloosd.Gezien
de geringe waarde van l+d lijkt deze aanname gerechtvaar
digd.

b) reflecties,welke aan de grensvlakken glas-Iucht en glas
resist zullen optreden, werden vervlaarloosd.Hierop wordt
later teruggekomen.

Zijn de bovenstaande veronderstellingen gerechtvaardigd,dan
is de overdrachtsfunctie van het plaatje te schrijven als:

/3

met:
op plaatsen met resist

op plaatsen zander resist.1

Ret plaatje kan dus als een modulator beschouwd worden en

weI in het bUzonder als een fasemodulator.Aangezien de uit
gangsbelichting op de diverse punten ofweI in fase is (fa
severschil is 0), OI\'lel in tegenfase (faseverschil n), kunnen
we spreken van een O-~-fasemodulator.



Indien de fotoresistlaagjes van een pIaatje in wer
kel~lmeid een dikte hebben die afw~kt van de dikte volgens
25,dan bestaat er toch de mogelijkheid om de gevlenste fase
draaiing van ~ radialen te verkr~gen.nit gebeurt op de vol
gende manier:men plaatst het gehele pIaatje in een bakje
met olie{brekingsindex no).nan zal 25 overgaan in:

/1;

_ ). I
d--.---

2 (25a)

B~ gegeven dikte d en resist-brekingsindex n2 zal men dus
de olie zodanig moeten samensteIIen dat:

A--
2d (25b)

Met behulv van de olie bestaat dus de mOfJelUkheid een afw~

kende dikte te corriseren.



,~r: Brel:inGsindices van fotoresisten.

In een artikel (zie lit.l) wordt een overzicht gege
ven van de brekingindices van een aantal fotoresisten.B~ de
vervaardiging van onze fasemodulatoren wordt gebruik gemaakt
van de Kodak KTFR ofwel van de AZ1350H van Shipley.

De brekingsindices bl~ken afhankel~k te z~ van de
golflengte,deze afhankelijkheid komt in het betreffende ar
tikel tot uitdrukking in een formule.Gebruikmakend van deze
formule werden de brelcingsindices als functie van de golfleng
te geschetst,zie grafieken 1 en 2.

De golflengten van de gebruikte laser (model 164 van

Spectra-Physics) worden door verticale lUnen aangegeven.

/5
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:t.-?: I·Iodulator in optische opstelling.

I
I

resist I I I

grond- ill j I :
plaat V ~ I

1.1----f---.~I...--f--........ ,....----.....I2.i~--f-- ...i
I
I

..
golf ..

..

ingangsvlak pertuurscherm

I
I

J...uitgangs
I
I vlak
I
I
I
I
I
I
I
I •

fig. c5: .f'asemodulator opgenomen in de opstelling.

Bovenstaande figuur toont de volledige opstelling met de
fasemodulCltor.

It Bij de berekeningen in het volgende hoofdstuk zullen de

invallende bundel en het plaatje (de modulator) oneindig
uitgestrekt verondersteld worden.



:I-7: Draar;gol:r en modulatie.

/g

Reeds in de inleiding bij dit verslag werd vermeld
dat in het uitgangsvlak een bandbegrensde belichtingsfunctie

~u(x,Y)O--O~u(u,v) verkregen kan worden.Uit23 bl~kt dat deze
:runctie begrensd is tot het frequentiegebied lul<n en Ivl< n .
Een dergelijke i'unctie is volgens een samplingtheorema (zie
appendix A2) volledig_bekend indien slechts de samplewaarden

~u(nT,mT) bekend zijn.~T=n) ,

I

I

In dit hoofdstuk dient het verband tussen de gewen
ste uitgangsbelichting ~u(x,y) en de,voor het verkr~gen van
deze functie,benodigde afmetingen van deresistlaagjes afge
leid te worden.Hiertoe gaan we als voIgt te werk:

a) allereerst wordt een zogenaamd draaggolfplaatje gekozen
met als eigenschap:
de door het draaggolfplaatje veroorzaakte uitgangsbelich
ting is nul.

b) vervolgens wordt op het draaggolfplaatje een modulatie
aangebracht die afhangt van de samplewaarden van een

hulpfunctie ~o(x,y).Deze hulpfunctie is in absolute waar- \
de kleiner of gel~k aan l,verder is ~o(x,y) in frequentie

begrensd tot hetzeli'de gebied als 'u(x,y).OOk ~o(x,y) is
dus volledig bekend indien de samplewaarden ~o(nT,mT) be
kend zijn.Er zal dan blUken:
elke af'zonderlijke sample\'Taarde 'PuenT, mT) kan uitp;edrukt
worden in alle samplewaarden po(pT,aT).

c) hierna zal de omgekeerde relatie ai'geleid worden,d.w.z.
een relatie waardoor:
elke af'zonderlijke samplewaarde po(pT,aT) wordt uitgedrukt

in aIle samnlewaardenPu(nT,mT).

Kennen we deze laatste relatie dan zUn we in staat om bU

een ge\'lenste \{>u(x,y),dus bij bekende ~u(nT,mT)-Vlaarden,de



b~Dehorende ~O(pT,qT)-waarden te bepalen.Omdat ~o(x,y) de
modulatie bepaald,kennen we nu het resistpatroon dat nodig

_is_om de functie__ tpu (x:,y) te verkrUgen.

:r-7-b: Draaggolf-plaatje.

De door het draaggolfplaatje veroorzaakte uit
gangsbelichting dient nul te zUn.Volgens 23 betekent dit
niets anders dan dat het spectrum van de draaggolf geen
componenten bevat die in het doorlaatgebied van het opti
sche 1aagdoorlaatfi1ter gelegen zijn.ne volgende figuur
toont het gekozen draaggolfplaatje.

-+1 -1 +1 -1 1 -1 +1 -1 +1
-T -~ 1 1,4 Th T

-r----
0 -,. g9

- g~

20

I fig.6 ~dwarsdoorsnede van
het gekozen draag
golfplaatje.

Uit fig.? valt op te maken:

fig.?:~i(X'Y)=~d(X,y) de in
gangsbelichting t.g.v.
het draaggolfplaatje.

2nF;(u) 2 GSinCq)vL<= .

= {+l
-1 (n+t)T < Y ( (n+t)T

<Pd (x,y)

1
Cfd(U'V) =

als

als

(n-t)T <y < (n+t)T

(26)

- sin(1~ "'0 ~ b(v-n",o)
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r-- l,
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]If X I v
-3"'. -'1w. -\oJ I 0 w 2.w 3c..vo0 I I 0 0L _____ ...J

,

~ig.8 : fd(U,v)!O op de aangelITuiste punten,het vierkant geeft
het doorlaatgebied van het optisch ~ilter aan.

Bovenstaande figuur spreekt voor zich;aangezien geen enkele

frequentieconponent V2n de draaggolf binnen het door~aatge

bied valt,geldt:

--<-'Cf'u(u,v)=O -en <Pu(x,y)=O.

Bet draaggolfspectrum veroorzaakt dus een uitgangsbelichting
gelijk aan nul.,

Om het modulatieproces te bescrijven is het gemakkelijk eerst
enkele begrippen te definieren:

:t-1_cHTodulatie.

It

1) Periode: een vierkant deel van het x,y-vlak met zijden ter
lengte T meter,het vierkant is zodanig gelegen dat
de zUden evenvrijdig lopen met de co~rdinaatassen en
dat het snjjpunt der diagonalen samenvalt met een
samplepunt nT,mT. (zie fig. <) )

2) Basisperiode: de periode gelegen rond samplepunt 0,0.

3) Draaggolfsignaal ~dnm(x,y) : dat gedeelte van de draaggolf
dat binnen de periode rond nT,mT valt.Elders is

dit signaal per definitie gelijk aan nul.

Nerk op; I L \(>dnm(x,y) = <fd(x,y).
n m
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fig. 9: ligging van samplepunten (aangekruiste punten) en pe

rioden in het x,y-vlak.

4) Modulatiesignaal ~ (x,y): dit signaal is gelijk nul buiTnm+
ten de periode rond nT,mT.Binnen deze periode

hangt dit signaal af van ~o(nT,mT).

5) Gemoduleerde signaal ~nmlx,y): dit signaal is de som van
draaggolfsignaal en modulatiesignaal rond nT,mT.
Buiten de periode rond nT,mT is dit signaal dus

gelijk aan nul.

Het modulatieproces gebeurt voor elke periode op gelijke wijze,

daarom beperken we ons bij de uitleg even tot de basisperiode.
De volgende twee gevallen zijn te onderscheiden:

a) o ~ ~o(O,O) ~ l,dan \'lordt het volgende modulatiesignaal
-gekozen:'
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In het gearceerde gebied is de functiewaarde gelUk aan
.overal elders is deze geIijk aan O.Indien \Po(O,O)O dan
wordt het +l-gebied in het gemoduleerde signaal breder

+2,

dan
het +l-gebied in het draasgolfsignaal.

b) -1' 'Po(O,O) <O,dan \Ilordt het modulatiesignaal:

-2
I
t..X

In het gearceerde gebied: ~oo+(x,y)=-2,elders is de functie
waarde gelUk aan nul.Er voIgt dus: indien ~o(O,O)<O dan
wordt het +l-sebied in het ~emoduleerde si~nanl smaller den
het +l-gebied in het d..raaggolfsir';naal.

In beide voorgaande gevallen vindt men voor de getransfor
meerde V~~ het modulatiesignaal:

Aangezien het modulatieproces voor de algemene periode rond
nT,mT op gelijke ~rijze verloopt,volgt:

-junT -jvmT
.e e (28)



waarin de beide £asedraaiingen het gevolg z~n van de,t.o.v.
de basisperiode verschoven,ligging in het x,y-vlak.Voor het

_ingangssignaal vinden' 'we:

(fi (u, v) = ~ ~ t'Pdnm(u, v) +. tfnm+(u,v)} = ~ ~ Cfnm+(u, v) + CPd eu, v)

(29)
Dit signaal wordt aan het optische £ilter toegevoerd.Aange-
zien de draaggol£ niet tot het uitgangssignaal bjjdraagt,

volgt;onder verwaarlozing van de voor ons niet interessante

~onstanten A en B in 23t [
'u(u,v) = PA(u) F.o.(v) n m Cfnm+(u,v)

= P.a..(u) FA,(v) [[
n m

2 . (uT)U sJ.n 2

-junT -jvmT
e e (30)

Een gedeelte van deze vorm is als voIgt in een reeks te ont
-.wikkelen:

~ [sinl1Cl+'f'ocn'l',mT))}- sinClF)l =

=~ [ sin(1)t-l+cosCJr£•CPo Cn'l',mT)} + cos CJr£) sinC1· '1'0 Cn'l' ,m'l')]

[ f. 2 3 4 . J
= T sin(lF)t-~(~) Cfo(nT,mT) +it (p) 'fo(nT,mT) +•••••

+cos(~)l ~oCn'l',m'l') - ~(~)2~03cn'l',m'l') +••••• ) ]

(31)

\
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· (UT)sJ.n 2
Stellen we: ho(u) = P.n (u)

(~T)

hl(v) = cos(~) r:n.(v)

h1!(V) I vT sin(~) PA (v)= -2' (4'")
•

h3(V) I vT 2 VT
P.n.(v)= -3i(r) cosC-zr)

(32)•

h4(V) I vT 3. vl
P..n.(v)= +4i(~) sJ.n(~)

•

h5(V) I vT 4 vT P
A

( v)= +----(~) cos(~)
5!

h6(v) I vT 5 . vT P.n.( v)= -6~-(-4-) sJ.n(ozr)
•

enzovoort,

dan:

T
2 r l. ho(u) lh1 (v) tro(nT,mT)

2
<f>u(u,v) = + h2(v) ~o(nT,mT? +

n m

De functies ho(U),hl (V),h2(v), •••• z~n

ze kunnen volgens het sanplingtheorema
dus geschreven worden als:

\e-jUnTe-jvmT
+••••J

(33)
allen bandbegrensd,
(zie appendix AI)

hO(U) = T P.a..(u) ~ ho(nT) e-junT

hl(v) T P.n.(v) ~ hI(nT) -jvnT (34)= e

h2(v) = T P.n(v) f h2(nT) -jvnTe

enzovoort,

Substitutie van 3l~ in 33 geeft dan de volgende vorm:
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•e- jupT

e- jvqT ~o(nT,mT) +
. T 2

e-Jvq ~o(nT,mT) +

. T 3
+TP~(v) h3(qT) e-Jvq ~o(nT,mT) +

+:, ... } e-junT e- jvmT ]

= T
2

I. 'L.[Z !: TPtl,(u) h (pT)
n ill p CJ 0

'~TP.n(v) hI (qT)

+TP.a.(v) h2(qT)

met r=n+p en s=m+q voIgt:

lfu(u,v) ~ '/F.n(u) lh(v) ~ ~ [~~ Tho((r-n)T) •

• ~Thl ((s-m)T) Cf'~:(nT,mT~ +

+Th2 ((s-m)T) ~o(nT,mT) +

3
-.+Th3((s-m)T) ~ (nT ,mT) +

- - - _} -jurT -jvsT 1+....... e e j (36)

De bandbegrensde uitgangsfunctie kan volgens het (tweedi
mensionale) samplingtheorema ook geschreven worden als~

Vergeljjken we de laatste t\'lee vormen voor 'ih(u,v) dan blijkt~

'fu(rT,sT) = ~ ~ Tho((r-n)T) { Thl ((s-m)T) Cf'o(nT,mT)

+Th2 ((s-m)T) ~~(nT,mT) ~38)

+Th3((s-m)T) ~~(nT,mT) +.: ...J
Deze vorm geeft het verband tussen elke afzonderl~ke sam
plewaarde van de uitgangsfunctie en aIle samplewaarden van
de hulpfunctie cp, (x, y) •

. 0
De waarden van defuncties Thi(nT) z~n weergegeven in de ta-
bellen van appendix A3.z~ worden gevonden door terugtrans-



~ormatie van 32.Vergel~king 38 is te splitsen in twee afzon
derlijke vergeli,]"kingen waarvan de eerste de overdracht m. b. t.
de y-richting beschr~ft,ter\~l de tweede dit doet voor de x
richting:-

2 -
~-.I9h (nT, sT) =~2rrhl [ (s-m)T.lPo (nT~, mT)+ITh2r(s-m)~t.f?~o (nT_, mT)+•••

m m

Aangezien in de eerste vergel~King de x-coordinaat niet ver
andert,ter~njl in de tweede hetzelfde geldt voor de y-coordi- •
naat kunnen deze vergel~kingen korter geschreven worden als:

2
trbn(sT) = ~Thl[(s-m)T] Cfon(roT) + ~Th2[ (s-m)~) tron(mT) +••••• (39)

'fus (rT) = ~Th r(r-n)T)~ (nT).nOs
(40)



:I-1-d: Ret inverse systeem.

Zoals in de inleiding b~ dit hoofdstuk onder punt c
vermeld vIerd,dienen He nu het inverse systeem te bepalen, d. 1:1. z.
_~~(nT,mT) dient uitgedrUL~t te worden in de samplewaarden ~u(rT,sT).

Daartoe moet de inverse vorn van 39 respectievel~k 40 gevonden
worden.

I

De inverse vorm van 40 is gemakkelUk te vinden om
dat dit verband duidt op een lirieair systeem.Onze bandbegrens-'
de ingangsfunctie ~hs(x) en de eveneens bandbegrensde over
drachtsfunctie ho(X) zijn immers te schr~ven als (zie appendix
AI):

4'hs(x)= L 4bs(nT) sin.a.(x-nT) =L <rhs(nT) sincn.(x-nT)
n .o.(x-nT) n

ho(x) =L ho(nT) sinn(x-nT)
n ·n.(x-nT)

met: .nT = ,., .

= L h (nT) sincn.(x-nT)
n 0

B~ een lineair overdrachtssysteem wordt het uitgangssignaal
gevonden door convolutie van ingangssignaal en overdrachts
functie:

'fus(x) = L L~hS(nT) he/mT) sincn(x..,.nT) * sincn(x-mT)
nm

Er geldt nu:

sincn(x-nT) * sincn(x-mT) 0-----0 TP~(u)e-junT.TPll(u)e-jumT

De laatste vorm heeft als teruggetransformeerde:

Tsinc~x-(n+m)T]



zodat voor ~us(X) gevonden wordt:

Door substitutie van x=rT vinden we uit de laatste vergel~King:

waarmee we dus weer vergel~king 40 teruggevonden hebben en te
vens aangetoond is dat dit verband karakteristiek is voor een
lineair overdrachtssysteem.

Ret inverse systeem met als overdrachtsfunctie h~(X)O-
-i--oho(u) moet dan voldoen aan:

(41)

Immers,als het ingangssignaa1 het eerste en daarna het inver
se systeem door1oopt dan za1 het uitgangssignaal weer gelijk
moeten z~n aan het ingangssignaal,er moet dus gelden:

Aangezien het ingangssignaal bandbegrensd is tot het gebied
lul<n,behoefd er aan voorwaarde 41 ook slechts in dit gebied
voldaan te z]jn.

We stellen daarom (zie 32):

(42)

en het inverse verband van 40 luidt dUs:

tphs(nT) = L ThJ.o· (n-r)T) ~u (rT)
r . s



De waarden Th~(nT) z~n door terugtransformatie van 42 te
palen,z~ z~n weergegeven in de tabellen van appendix A4.

Het bepalen.van de inverse vorm van 39 is minder
eenvoudig,deze vorm duidt op een niet lineair overdrachts
systeem.ln het algemeen geldt er voor een niet lineair ,
systeem met een bandbegrensd ingangssignaal x(t),waarb~

dus x(w) = 0 vooriwl>n,volgens lit.2 (bIz 241) het vol-
gende verband tussen x(t) en uitgangssignaal yet): •

y(nT) = 2 fl((n-p)T) x(pT) + LL f 2((n-p)T,(n-q)T] x(pT) x(qT)
P p q .

+ ILL f 3[(n-p )T,(n-q)T,(n-r)T] x(pT) x(qT) x(rT) +••••
p q r

(44)
Een dergel~k systeem wordt gekenmerkt door de functies f l ,
f 2 ,f3 , ••• In het vervolg zullen we 44 kortweg als voIgt schr~

ven:'

3D

*x
.'

. f f *x fY = 1 *" x + 2 + 3* x + •••••
*x * x

(44) \

Ook het inverse systeem zal niet lineair z~n.Als het ingangs
signaal Yet) van dit systeem begrensd is tot 1~1<£t,dan zullen
Yet) en uitgangssignaal x(t) op dezelfde ~~ze samenhangen.Dui
den we de kenmerkende functies van het inverse systeem aan
met gl,g2,g3, ••• ,dan zal er moeten gelden~

*y
x = gl* Y + g2* Y + g3* y + •••••

*y *y

Substitutie van 44 in 45 geeft:



:3/

*x
--+-g *f ~x +

1 3 x¥

*f1*x
+ g3,1f f 1 "* x + •••• C46)

*f1 ,,*x

Opdat het tweede systeem het inverse is van het eerste moet
er dus b1ijkbaar vo1daan zijn aan de vo1gende voorwaarden:

= °

•
(47a)

(47b)

*" f 1 * x
+ g3 *f1 *: x

*f1 *x
(47c)

enzovoort,voor £uncties van hogere orde.

Aan dezevoorwaarden moet vo1daan zDn voor e1ke bandbegrens- \
de ingangs~unctie,dus ook voar:

i of\ve1: x(nT)= I fie Cn-m)T] y(mT) (48)x = f 1 *" Y

• m

met:

i
= 5 of\'re1: L f 1rCn-m)T] fiCmT) = 6" CnT) C49a)f 1 * f 1 m

!\ [1,aIS n=O
,'marin: o(nT) nfO (49b)- O,a1s

Substitutie van 48 en 49 in 47 doet deze voorwaarden overgaan
in:

C50a)



i
*f1 *Y

gl*f3 *±I*Y+
i

*fl *y

enzovoort.

Volgens 50a zal er moeten gelden:

(50b)

(50c)

• (5la)

•

50b en 51a geven:

-50c,51a en 51b leiden tot::

enzovoort.

(5Ib)

(51c)

-Z.odoende zijn de functies gl,g2 en g3 uitgedrukt in de f-func
ties van het eerste (voorwaartse) systeem en de functie f~
welke door 49 met f 1 in verband gebracht wordt.
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De gevonden resultaten zullen we nu toepassen op ons
systeem dat door 39 beschreven wordt.Dit voorwaartse systeem

__ ..met _debandbegrensde lPon alsingangssignaal, isblia"kbaar- een
b~zonder geval.VergelUY~ngmet net algemene verband tussen
in- en uit-gangssignaal, zoals l,·mergegeven door 44,_geefj:;_ 9:~:t

er in ons geval blUkbaar geldt:

:fl = Thl

:f * c.pon 2
2 * \fon

= Th2* ~on

* 'fon
Th3* lP~n• :f3 -* lflon ==

""* 'fon

enzovoort.

(52)

(53a)

(53b)

Het ingangssignaal van het inverse systeem tf'hn is bandbe-- -- ----------
grensd, het algemene verband tussen ~hn en uitgangssignaal

--tpon van -het inverse systeem,is -dus van de vorm van--45. Ver
gel~kingen 49 en 51 gelden dus ook in ons geval.
Nu geeft 49 sarnen met 52:

of\'lel: T I hI (n-m)T) fiCmT) = ~ (nT)
m

(54)

It Zoals b~ het bepalen van de inverse vorm van 40 reeds ter
sprake b1am,is een verband tussen samplewaarden van de vorm
van 54 karakteristiek voor een lineair overdrachtssysteem
m~t overdrachtsfunctie hl(t) en in-.resp. uit-gangssignaal

----:f~(t) err &(t).Het inverse systeem ht(t) zal ook hier weer
moeten voldoen aan:

en er zal gelden: T 2 hiC(n-m)T) b(mT)
m

(55)

waaruit volgt: (56)



I"1et 51a vinden ~le dan:"

(57)

-1 .
De overdrachtsfunctie hlCv) behoeft slechts in een beperkt
gebied aan 55 te voldoen,namel~k in dat gebied waar ~onCv)

ongel~K aan nul is~We vinden dus uit 32,55 en 57:

1

cosC~)
(58)

Dewaarden van gl(nT) = ThiCnT) z~n weer samengevat in de
tabellen van appendix A4.

51b,53a en 57 leiden tot de conclusie~

(59)

Evenzo geeft 51c samen met 53b,57 en 59:

. . 3
g3 = -Th~ * Th3 * (Th~) +

+2Tht*Th2~ [tTht * Th2 * (Thi)2J. ThiJ (60)

Zodoende l~en aIle overdrachtsfuncties van het inverse
systeem uitgedrukt worden in'de bekende h-functies van het
voorwaartse systeem en in de functie hi welke door 55 en
58 met hI in verband gebracht wordt.

Substitutie van de gevonden g-functies in 45,waarin x en y
nu staa.l'l voor ~ resp. tphn' geeft:on

+2Thi * Th2 * [Thi* Th2 * lThi,x- 'fhn)2}. CThi * tf>hn)] + •••••

(61)



Ste11en we nu:

,
= h"2

Thi h h'1* 3 = 3

enzovoort,

(62a)

(62b)

3{/"

dan hebben we hier weer te naken met ver5e1~kingen van de
vorm van 40,d.w.z. dat we in 62a.de bandbegrensde h2 a1s
ingangssignaa1 van een systeem h~ mogen zien tervnj1 het
uitgangssignaa1 ge1~K is aan h2.
Dan moet er ge1den (voor het gebied Ivl <.0.)::

zodat er met 58 en 32 vo1gt~

-~ deze1fde maniervinden we~

(63a)

" h3(v) _-.1.. (vT)2 ~(v) (63b)=
3! 4

h4(v) 1 (vT)3 (vT) ~(v) (63c)= +-,4 tg"4
4.

h§(V) 1 (vT 4 (63d)= + - -) p (v)5! 4 :0.

enzovoort.

Met 62 gaat 61 over in:

tfon = Thi * tf>hn - Th2* (Thi"* tphn)2 - Th3* (Thi *<rhn)3 +

+2'i'h2 if [Th2* (Th~* 1lk)1- {Th~*'I'mJJ + ••••• (64)

ofwe1 uitgeschreven:



= I Th~[(m-r)T] tf'hn(rT)
r

-fT"2r (m-p)T]~Thir (p-r )T] 'fhn(rT)F
-LTh§[(m-p)T)f\ Th~r(p-r)T] 'fhn (rT)}3

p ~ -

+2L Th~((m-p)T)[{L Th2[(P-q)TJ[I Th~((q-r)T] <phn(r~L')}2}.,
p q r

:{~ 'i'hir (p-r )T] lfhn(rT))] +...... (64)

•

36

Ook de samplewaarden Th2,Th§, ••• z~n weer samengevat in de
tabellen van appendix A4.

64 geeft samen met 43 de inverse vorm van, 38:

= I Th~((n-r)TJ •
r

.[~Thi[(m-S)T] ~u(rT,sT)

-I Th2((m-p)T) [I Th~((P-s)TJ 'flu (rT,sT)}2
p s

-ITh3t (m-p)T) {I Th~t (p-s)T] 'fu (rT,sT)}3
p s

+22.: Th2[(m-p)T] [{I: Th2((p-q)T] fI Th~t (q-s)T).
p q Cs

·'l'u(rT, S'i')F){~Thir (p-s)T] 'Pu (rT,sT)}] +••••• ]

(65)

Met behulp van 65 kunnen we b~ een gewenste en dus bekende
uitgangsfunctie ~u de b~behorende samplewaarden ~o(nT,mT)

bepalen.Omdat deze waarden de modulatie van het resistplaat
je, bepalen is met 65 het resistpatroon,dat nodig is om
de gewenste uitgangsfunctie te realiseren,bepaald.
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II-l:Inleiding.

Om na te gaan in hoeverre de ,·;erkelijke plaat
jes overeenstemmen met het tqeoretische model van 1-4
werden allereerst enkele draaggolfplaatjes gemaakt.On

der de microscoop bekeken bleken deze plaatjes nogal
wat onvolkomenheden te vertonen,zie foto I.Ook gaat er
al snel stof op de plaatjes zitten dat nawileljjks te ver
w~deren is,zie foto 2.Verder treden er gemakkelDk be
schadigingen op zoals in deze foto te zien is.

foto 2: idem,lOO maal ver

groote

, .
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Foto 3 en 4 z~n genomen met incoherente resp. met coheren
te belichting.Scherpgesteld werd m.b.v. incoherente be

lichting vlaarna foto 3 gemaakt werd.Daarna werd,zonder
verder iets te veranderen,de incoherente belichting ver
vangen door coherente en foto 4 genomen.

Foto 5 werd genomen met incoherente belichting,de
microscoop werd ZQ onsche~p ingesteld dat, de resistbanen
nog net te herkennen waren. Onder dezelfde omstandigheden

geeft coherente belichting toch weer een scherp (contrast-



rijk ) beeld (interferentiepatroon).zie foto 6.

38

foto 3:400 maal vergroot,
incoherent belicht.
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foto 5:400 maal vergroot,
onscherp,incoherent
belicht.

foto 4:400 maal vergroot,
coherent belicht.

'r

, !

foto 6:als 5 doch coherent

belicht.

Ten aanzien van de fotos kunnen de volgende opmerkingen
gemaakt worden:

a) Uit de fotos 3 en 4 blUkt dat de lichtintensiteit op
plaatsen met en zonder resist verschillend is.Dit is
in str~d met ons model dat zegt dat het plaatje een
zuivere fasemodulator is. In \'1erkelijkheid blUkt het



plaatje oak de amplitude te moduleren.Dit versc~n

sel kan twee oorzaken hebben~

1) absorptie van lichtenergie in de resistlaagjes,
2) multiple reflecties aan de overgangen grondplaat

resist,grondplaat-lucht en resist-lucht.
-De eerste mogeljjl'"...heid vIerd niet \'laarschijnlijk geacht

wegens de geringe dikte van de resistlagen (kleiner

dan ~~n golflengte bij ~esist=l,6,zie 25) en wegens
het dielectrische karakter van het resistmate~iaal.

De tweede mogelijkheid wordt daarom in de volgende
paragraaf nader onderzocht.Het zal blijken dat de in-·
vloed van de multiple reflecties,onder zekere voor

waarden,niet in strijd hoeft te zijn met ons model
van de zuivere fasemodulator.

b) Foto 4 toont behalve de in verticale richting ver
lopende banen ook intensitietsvariaties in deze

richting welke niet van de resistbanen afkomstig

zijn.3e~jkt men het grondplaatje op plaatsen waar
geen resistpatroon aanwezig is,dan zijn ook daar der
gelUKe variaties te zien.In een der volgende paragra
fen wordt a~getoond dat dit verscbjjnsel veroorzaakt
wordt door diktevariaties van het grondplaatje.

c) De overgangen tussen de resistbanen en de banen waar
de resist ontbreekt zijn ZO\'lel met incoherente als
met coherente belichting te zien als donkere ljjnen.
Ook dit is in strijd met ons fasemodulator-model.Er
werd een poging ondernomen om meer inzicht te verkrij
gen in dit overgangsverschjjnsel.

d) De verhouding tussen de breedten van de opgebrachte
resistbanen en de gehele periode(=breedte resistbaan
plus breedte van baan zonder resist) wordt de duty cy
cle gemoemd.Deze duty cycle kan met behulp van een
meetocculair gemeten vlOrden.Bij het draaggolfplaatje

behoart de duty cycle 50% te zijn,het werkelijke plaat
je bleek nogal af te wijken.
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Tot zover de resultaten van een onderzoek m.b.v.

de microscoop.Verder onderzoek van het draaggolfplaatje

is mogel~k door het spectrum van het plaatje teo onder
zoeken.Hiertoe wordt een gedeelte van de opstelling van
fig.5 gebruikt,namelDK het gedeelte t6t het apertuurscherm.
In het vlak van het apertuurscherm verschijnt dan de F"ou

riergetransformeerde van de ingangsbelichting,zie 19.
B~ een ideaal draaggolfplaatje zullen we in dit vlak
volge~ fig.8 een aantal lichtpunten waarnemen ter plaat

se van de oneven ordes.

AIle \·,erkel~ke "draaggolfplaatjes" bleken echter

spectra,te hebben waarin ook de nulde en de even orden
voorkwamen.Uit de intensiteitsverhoudingen van deze pun
ten kunnen conclusies getrokken worden t.a.v. de afw~

kingen die het werkelDke plaatje vertoont t.o.v. het
theoretische draaggolfplaatje.Hierop zal uitvoerig wor
den ingegaan.

Het meten van de intensiteit van genoemde licht
punten bleek niet gemakkelUk.Tal van moeil~kheden deden
zich voor,de belangr~kste komen ter sprake in de para
graaf:praktische meetproblemen.



11-2: De invloed van mUltiple reflecties.

In deel I paragraaf 4 werd een eis afgeleid m.b.t.
de dikte van de resistlaagjes (25).Daarbij werd geen re
kening. gehouden met het fait dat zot'Jel in het grondplaat
je als in de resist,behalve de doorgaande golf welke di
rect door de invallende veroorzaakt wordt,ook vele gere
flecteerde golven aam1lezig zijn.Het gevolg hiervan is dat
~e golven welke het vlak z=l+d (zie fig 4) verlaten,behal
ve de direct doorgaande golf ook b~dragen bevatten afkom-.
st±g van genoemde reflecties.

In deze paragraaf zal worden nagegaan aan welke ei
sen er verder nog voldaan moet worden opdat,rekening hou
dende met deze reflecties,de uit het vlak z=l+d vertrekken
de golven het gewenste faseverschil van ~ radialen bezitten

en van gelijke sterkte zijn. (zie fig I))

/;/

Deelruimte: 0 I II III

no=l nl n2 n3=1

___~~.. �-----~~+~I_--'er___l:.I----~..:m+

~-

grondplaatje
1 d •

fotoresist

figll Reflecties in grondplaatje en fotoresist.
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In de figuur z~n schematisch reflectie- en transmissie-
factoren aangegeven,de p~lrichtingen corresponderen met
de voortplantingsrichtingen van de betreffende golven.
Er geldt:-

2 l-n1
l+nl

RIO=
l+nl

2nl nl -n2R -nl +n2 21-nl +n2
2n2 n2-nlR - II

nl +n2 12-n2+nl
2n2 n2-1

l+n2
R -32- n2+1

2nl nl-l
l+nl

R -Ol-nl+l

vlak z=O:

vlak z=l:

vlak z=l+d:

-jkz' +jkz
Stellen we: 'fo = lfO+ + tfO- = Ae + Be

'fI CfI + + lfI-
. -jknl z· +jkn1z

= = Ce + De

.' -jkn2z +jkn2z
~II = tfII+ + CfII- = Ee + Fe

-jkz
f III= lfIII+· = Ge

dan moet aan de volgende randvoorwaarden voldaan z~n:

B=ARIO+DTOI

C=ATIO+DROI
+jknll -jknll +jkn21

De =CR2Ie +FTI2e

. -jkn21 -jknll ~ +jkn21
Ee =CT2Ie +~RI2e

+jkn2(I+d) -jkn2(I+d)
Fe =ER32e

-jk(l+d) ~ -jkn2 (I+d)
.Ge =~T32e

Net behulp van deze randvoorwaarden kan G uitgedrukt
worden in A;voor de uit vlak z=l+d vertrekkende golf



(68)

wordt gevonden:

(66)
Deze vorm is enigszins te vereenvoudigen indien we beden-·
ken dat:

RI2R21-T12T2l = -1

R12 = -R2l

zodat \ve vinden:

(67)

Bij het ontbreken van de fotoresist hebben we te maken met

een bDzonder geval van de voorheen uitgavoerde berekening
n.l. het geval waarvoor n2=1.
Hierdoor ~ordt T2l gelUk aan TOl ,T32 wordt gelUk aan l,ter
wijl R32 en R2l gelUk worden aan 0 respectievelUk aan ROI •
Substitutie van deze grootheden in bovenstaande vorm voor

fIll geeft dus voor plaatsen waar de resist ontbreekt:

-jk(nll+d)
Tol~OAe

-tfIII(z=l+d)= ---------
2 -jk2nl l

I-ROle

Aangezien vereist is dat de golven gegeven door 67 en 68
een faseverschil van W radialen vertonen,moet het quotient
van beide gelijk zijn a21l -1 ,er zal dus moeten gelden:



•

~ -1

+jkd(n2-1)
Handhaven we eis 25 dan: e = -l,maken we verder
nog gebruik van:

dan gaat de bovenstaande vorm over in:

(69)

Opdat aan deze relatie voldaan wordt kunnen we o.a. kiezen:
-jk2n2d

l-e =0, ofwel: 2kn2d =m2n (70)

Deze voorwaarde levert samen met 25 op dat n2 moet voldoen
aan:

= m (71)

mogelijke "laarden van n2 zijn dus:2,3/2,4-/3,5/4-,6/5,7/6,enz.
Zoals blijkt uit 69 is het grote voordee1 van n2 volgens 70
dat er geen eisen worden gesteld t.a.v. de dikte of de bre
kingsindex van het grondplaatje.



Hoe is dit eenvoudige resultaat te verklaren?

Uit 70 blijkt: d = m)./2n2 = m\nat/2,waarin met
Amat de golflengte in het materiaal (de resist) aange
duidt wordt.Een laag met deze dikte verandert de impe
dantie niet.Vergel~k een stuk lange leiding ter lengte
van eenhalve golflengte:de ingangsimpedantie is gel~k

aan de afsluitimpedantie,een halve -golflengte betekent
immers een draaiing van 360· in de Smith-kaart.
Omdat nu de golven uit de grondplaat op plaatsen met of
zonder resist dezelfde impedantie aan het grensvlak z=l
ondervinden spelen ook de grootheden nl en 1 geen role

I Indien aan 71 voldaan is bleken de uit z=l+d
vertre~(ende golven de juiste verhouding te hebben.Van
de bestaande fotoresisten bl~kt er echter geen enkele
een brekingsinde.?C te bezitten vmlke aan 71 voldoet, zie
lit. 1 •
Desondanks kan toch de juiste verhouding verkregen wor
den door het geheel in een bakje met olie te plaatsen.
25 gaat nu over in 25a.Samen met 70 leidt dit tot:

= m (72)

zodat we,uitgaande van een gegeven n2-waarde,door keuze
van de juiste no volgens72 ,toch de gewenste toestand
kunnen bereiken.

,

Opmerking:
In het algemeen zullen de eisen welke door 25b

en door 72 aan no gesteld "lOrden niet met elkaar in over
eenstemming z~n.r'1et behulp van de olie kunnen we dus slechts
een van de beide af\~jkingen corrigeren.



11-3: Niet planparallel grondplaatje.

In inleiding 11-1 werden de intensiteitsvaria
ties in verticale richting geweten aan diktevariaties van
het grondplaatje.We zullen hier een eenvoudige situatie be
kijken:we veronderstellen dat het grondplaatje ~aar een zijde
taps toeloopt.Nagegaan wordt wat het gevolg is van interfe
rentie van de direct doorgaande golf en van de golf,die na
interne reflecties,als eerstvolgende uittreedt.

grond
plaatje n

fig.12:Taps toelopend grondplaatje,sterk overdre-
ven voorgesteld.

De invallende golf wordt aangeduidt met O,de direct doorge
laten met I en de eerstvolgende met II.
Volgens Snellius geldt e~:

sin lfl = n sin tp 2

sin lf4 = n sin ~3 (73)

sin lf7 = n sin t.f6



Verder kan a.£geleid worden: <.pO = q>2 + ~3

<f5 = tp 0 + If 3

~6' = tfo + tf5 (74)

e1 + If>o =lfl +4>4

e2 + ~4 = e1 + tp 7

Uit 73 en 74 kan afgeleid worden:

el =~l-q>O+ arCSin[n sin(lPo - arcsin(S~ntpl)}]

e2 =lPl-tfb+ arcsin [n sin(3tpo- arcsin(s~n4>l) }J
waaruit volgt~

Iji = arcsin[n s in pipa-arcsin(s~n 'IJ ~]-arcsinrSinl'l'o

arcsin(S~ntpl )}]

(75)

Nemen we de x- en de y-coordinaten zoals in fig.12 is aan
gegeven,dan kan golf I worden voorgesteld door:

en II:

Ae-jkz

Be-jk(x sin 'r + z cos~)

In het waarnemingsvlak hebben we dus het volgende veld:

stellen we verder:

met A,p en « reeel,dan gaat deze vorm over in:



Voor de intensiteitsverdeling in het waarnemingsvlak (z=zo)
vinden '!tIe:

2 {-jkZo -jk(o<+xsin't'+zocos't')1
I(x,y, zo) = A e +fe J •

f +jkzo +jk(C< +XSin't'+Zocos\Y)}
• t.e +pe

= A
2

{ 1 + f 2 + 2pCOS[ktZo(COs't'-1)+o<'+xsin't' n}
= A

2
{I + r2 + 2rCOs [k(~+xsin't')] } (76)

waarin ~ = zo(cosO/-l) + 0(

Een taps toelopend ~rondplaatje veroorzaakt dus in het
\'laarnemingsvlak intensitietsvariaties in dezelfde rich
ting als waarin de dikte verandert.

Uit 76 kunnen we nog een indruk krUgen over de
mate waarin de dikte van het grondplaatje varieert.Stel
dat een periode van de intensiteitsvariaties in het waar
nemingsvlak de breedte P heeft,dan voIgt uit 76:

kPsin'Y = 2}1 ofweI: sin't' = '"p
Net: f= arcsin[n sint3lfo- . (sin \PI)1JarCSln n

?= arcsin[n sin { If'0- arcsin( si~ 4'1') } ]

.. .'.

(77)

voIgt uit 75 en 77:



In het algeneen zullen ~o en ~l zeer klein z~n.~e maken
dan ook de volgende benaderingen:

sint=nSinb'o-arcSin(Si~4>')1~ n(3\fo- ~)

sin2=nsin t tpo-arcsin(Si~ 41, )l~ n( Lfo- ~)

cosf~l

zodat 78 geeft: (79)

De perioden van de gefotografeerde draaggolfplaatjes z~n

10pm breed.Uit foto 3 blijkt: p~ 3~ = 15)Lm.1"1et 79 vinden

we dus: 6400.10-10
tio ~ -6 = 0,013

2.1 t6.15.10

Indien deze helling over de gehele breedte van het resist
patroon (2 bij 2 mm) constant zou z~n,dan zou dit een dikte
toename onder het resistpatroon inhouden van:

-32.10 .Ot013 ~
-----=-:-- ~ 4-01\
6400.10-10

Het waargenomen interferentiepatroon is gemakke
l~k te voorkomen door optisch vlakke plaatjes als grondplaat
jes te gebruiken.Deze plaatjes kunnen in de glasblazer~ ver
vaardigd worden.De beste plaatjes vertonen een maximale dik
tevariatie van slechts 1/10 golflengte over het gehele plaat
je.Aangezien het resistpatroon slechts een zeer gering deel
van het grondplaatje beslaat,mag verwacht worden dat de dik
tevariatie onder dit patroon nog vele malen kleiner is en
dat het ongewenste interferentiepatroon niet meer op zal tre
den.



II-l~: Het II draaggolfspectrumII •

Indien we het te onderzoeken IIdraaggolfplaat
je" belichten met een invallende bundel met diameter a
en sterkte 1 dan is de ingangsbelichting van de Fourier
transformator een vermenigvuldiging van de genoemde
apertuurfunctie en van de modulatorfunctie van het plaat
je.In het frequentiegebied betekent dit een convolutie.

Voor de Fouriergetransformeerde van de aper
tuurfunetie vinden we.(zie 19):

•
met: u=- ~ , v=-~ .

Voor een plaatje met een in de y-richting periodieke mo
dulatiefunctie vinden we een getransformeerde:

waarin «n de Fouriercoefficienten zyn van de periodieke

van YJ aShankel~ke functie.Door convolutie van de beide
bovenstaande getransformeerden vinden we de uitgangsbe
lichting:

J 2 2 2 IJl(a u +(v-n-l}) ]

-vu2 2H 2 I[a +(v-niT) ]

Substitutie van u=~~ en v=-~ geeft de uitgangsbelich
ting:

[ kaJ 2 f~ 2'J l T x +(y+nT ) ]

a
2 2: 0( [}-aVx2 oil '

n n f +(y+n~ )2 ]

Rond elk punt (x,y)=(o,n~ ) ontstaat,als gevolg van de
niet oneindig uitgestrekte ingangsbelichting,een ampli
tudeftL~ctie welke volgens J (r)jr afneemt.

1·



Voor de intensiteitsverdeling in het uitgangsvlak vin
den we ~it deze amplitudeverdeling:

5"/

Kiezen we de afstand ~A tussen de verschillende punten
veel groter dan de "breedte ll van de functie J1(r)/r ,
dan zullen nabuurige functies elkaar niet overlappen.
De kruistermen in vorm verdw~nen dan zodat er resteert:

•
2

(80)

Heten van de licht.llpunten ll geeft ons dus informatie
over ~ en,zoals we zullen afleiden,over mogel~ke af
w~kingen van het plaatje.
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11-5: Practische meetproblemen.

a) Stabiliteit.

De aanvankel~k gebruikte photomultipliers van
Philips,type XPIIlO,bleken zeer instabiel.De afgegeven

spanning bleek,b~ constante opvallende lichtintensiteit,
zeer langzaam rond een gemiddelde waarde te varieren
met af~~Kingen tot ± 15%.

Gezien het langzame verloop van de variaties
werd aanvankel~K gedacht dat temperatuurvariaties weI
eens de oorzaak konden z~n.In de weerstandsbrug,welke
de dynodepotentialen levert,werden daarom de oorspron
kel~ke koolweerstanden vervangen-door metaalfilmweerstan
den met een 300 maal kleinere temperatuurcoefficient.Dit
1everde geen merkbare verbetering Ope

Ook de spanning van de gestabiliseerde voeding
vertoonde geen fluctuaties zodat de oorzaak ook hier
niet kon liggen.

Vergroting van de stroom door de weerstands
brug,opdat beter voldaan zou z~n aan de in de gebruiks
aan~jzing opgegeven eis dat de verhouding van anode- en
brugstroom klein moet z~n,alsmede het aanbrengen van ge
forceerde koeling van weerstandsdeler en photomultiplier
hadden evenmin het gewenste resultaat,De enige conclusie

uit al deze onderzoekingen was dat de oorzaak van de in
stabiliteiten gelegen moet zUn in de Philips photomulti
pliers zelf.Latere eA~erimenten meteen buis van het fa
brikaat EHI,type 9634QR,bleken deze conclusie te beves
tigen.Onder dezelfde omstandigheden,dus met koeling van
metaalfilmweerstandsbrug en photomultiplier en met dezelf
de gestabiliseerde- voeding,vertoonde deze buis geruime
t~d na inschakelen eca 2 uur) slechts schommelingen van
± 1% rond een gemiddelde waarde.Een gedeelte van deze

schoBmelingen is onget~~feld nog toe te schr~ven aan va
riaties van de intensiteit van het laserlicht.Volgens de
docurnentatie z~n deze variaties in de orde van 0,5%.



In de volgende figuur is de schakeling van de photomul
tiplier weergegeven.Condensator C werdaangebracht om
dat de uitgangsspanning V een ruisspanning van 0,5 Volta
top-top vertoonde.Aanbrengen van deze condensator deed
deze ruis verdvnjnen.
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fig.13:Schakeling van de EMI 9634QR photomultiplier.
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Ter verklaring b~

k staat voor
a staat voor
1,2, ••• staat voor
Ra staat voor
R staat voor
Vd staat voor
Z staat voor
C staat voor
I d staat voor
I a staat voor

fig.13:
kathode,
anode,

e e1 ,2 , ••• <lynode ,
de belastingsweerstand van 10k,
de brugweerstanden elk groot 16k5,
de voedingsspanning van 1150Volt,
een zenerdiode van 150Volt,
een afvlakcondensator van 0,64)iF,

de brugstroom (ca 4,88 rnA)

de signaalstroom.

Volgens de gebruiksaanmjzing moet er steeds volaaan z~n

aan de voorwaarde I a/Id<V10,de maximaal toelaatbare I a
is dus ongeveer 0,5 mA.Deze I a max komt overeen met een

Va max van 5 Volt.



b) : Locale kathodegevoeligheid,richtingsgevoeligheid.

BD bovenstaande oorspronkelUke meetopstelling voor
het meten aan spectra werd direct voor de gevoelige pho
tomultiplierkathode een scherm geplaatst met een ronde
opening van een millimeter diameter.De diameter van 1 mm
werd gekozen omdat hierdoor,bU onze afmetingen van de in
vallende bundel,net een van de II punten ll van het spectrum
geheel doorgelaten werd terv~l allerlei storende invloe
den tegengehouden werden.Indien de diameter van de inval
lende bundel ge\vijzigd wordt, dan verandert de "breedte II

van de Ilpunten" van het spectrum en zal ook de apertuur
diameter aangepast moeten worden~zie 80.

Fig.14:

opt.c:.-s
tiplier

! I

i f t' l f
l<Il.t-----·-----~\ol~·'-JoI-- --

b
OorspronkelUke meetopstelling.

---.,..
inval- ..
1~

----v
bundel----

•

• Door verplaatsen van de photomultiplier,samen met
het daaraan bevestigde apertuurscherm,in de pijlrichtingen
kunnen de diverse "punten ll van het spectrum gemeten wor
den.B~ deze metingen viel op dat:
a) "puni:;en ll aan de ene zUde van de optische as in het al

gemeen grotere uitgangsspanningen opleverden dan over
eenkomstige "pUI?-ten ll aan de andere zijde van de as. Vol
gens de theorie zouden deze \'laarden gelijk moeten zijn,
immers 0( = 0< •n -n

b) de meetresultaten nauwelUks reproduceerbaar te noemen

vraren,herhaald meten van dezelfde "punten ll leverde gro
te verschillen Ope



De oorzaak van de onder a geconstateerde af\~king

zou een richtingsgevoeligheid kunnen zUn,d.w.z. dat de

opstelling gevoelig is voor de richting van de invallen
de lichtstraal.Doordat het vaste apertuurscherm op enige
afstand van de kathode staat,zou dit betekenen dat de pho
tomultipliergevo~ligheidaan de ene zUde van de optische
as groter is dan aan de andere z~de.Dit verschil in gevoe
ligheid zou verklaart kunnen worden door de t.o.v. de ka
thode schuine stand van de eerste dynode.

micr.obj •

tI
lbF----.r--------... Fouriervlak

meetopstelling.

f
~ .._---,

Definitieve

optische as

Het onder b genoemde versch~nsel is waarsc~nl~k te
w~ten aan inhomogeniteit van de kathode waardoor het ren
dement (= aantal vr~gemaakte electronenper opvallend fo
ton) van deze kathodelaag van plaats tot plaats verschilt ..

Na een aantal experimenten werd tenslotte gekozen voor de
volgende meetopstelling die vr~ is van de voorheen genoem-

de be zwaren. ~c· erm t __

\--t6____ --- -- --1/ I opaal-
__ - - glas

- lens

..
bundel

•

-~

inval-
----~

lende

•
Een lichtpunt dat in A gevormd \'lordt \'Tordt door een sterk

vergrotend microscoopobjectief (63 maal) en een lens (f=50)
vergroot tot een ronde vlek welke door het opaalglas dif

fuus gemaakt \'lOrdt.Hierachter is de photomultiplier opge
steld,een groot deel van de gevoelige kathode wordt belicht
door de ronde vlek waardoor de plaatsafhankel~ke kathode
gevoeligheid geen rol meer speelt.



De photomultiplier,het opaalglas,de lens,het objectief en

het apertuurscherm vormen een eenheid welke rond het punt
A gedraaid kan vlorden./J~evens kan deze eenheid in de pjjl
richtingen verplaatst worden.

Aangezien de photomultiplier bjj elk te meten
T11ichtpuni;11 steeds "recht in de straal kijkt~hebben we geen

last meer van de richtingsgevoeligheid.
Een nadeel van deze opstelling is het langdurig

zoeken naar di~ stand van de meeteenheid die een maximale
uitgangsspanning geeft voor het,te meten lIlichtpunt".

s6
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11-6: Y1~en van photomultiplier.

Door het incoherente licht van een gloeilamp

te verzwakken m.b.v. verzwakkerfilters welke een bekend
percentage van het opvallende licht doorlaten,kan een
~kkromme worden opgenomen welke het verband legt tussen

de opvallende intensiteit en de afgegeven spanning.Er is
met opzet geen gebruik gemaakt van coherent laserlicht

omdat de werking van de filters b~ dit licht niet bepaald

is,er treden dan immers interferentieversc~nselenOpe
Na de verzwakkerfilters is een banddoorlaatfil

ter in de ~kopstelling opgenomen.Dit filter is van het
fabrikaat Balzer,type B40 635 10,de centrale frequentie
is 6350i,bandbreedte ca 140K.Het banddoorlaatfilter werd
in de opstelling opgenomen omdat er meestal gewerkt wordt
met licht in het rode gebied,we willen dan ook dat onze
~kkromme voor dit gebied geldig is.
In de volgende tktabel worden de verschillende percenta
ges van het doorgelaten licht in verband gebracht met de

b~ deze intensiteiten afgegeven spanningen.

I

%
100

97,5
78,2

65,0
49,4

25,9
20,0

15,8
10,3
6,2

5,2
1,0

Va
5,00
4,89
4,11

3,48
2,80
1,46
I,ll

0,895
0,570
0,368
0,308

0,070

~

0,975
0,782
0,650
0,494
0,259
0,200

0,158
0,103
0,062

0,052
0,010

Va
0,0685

0,0575
0,0472
0,0380
0,0214

0,0172
0,0142
0,0100

0,0067

0,0059
0,0014

In grafiek 3 zijn deze meetpunten uitgezet op logaritmisch

papier.Uit deze grafiek bl~kt dat de Ukkromme,uitgezet op
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dit papler,een rechte l~n benadert.We benaderen de ~kkrom

me dan ook met de reeks:

De constanten ao,al , ••• werden m.b.v. de minimum kwadraten

methode bepaald:

a o = 1,2542

a1 = 0,97676

a2 = -0,15581

a 3 = 0,20128

a4 = 0,52026

a 5 = 0,18878

a 6 = - 0,33875

a7 = - 0,40731

as = - 0,18837

a9" = - 0,04093

aID = - 0,00344

·,-g



Grafiek 3: ~kkromme.
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11-7: Statistisch onderzoek van enige mogelDke afvnjkingen.

Nogelijk bevatten de banen van de "draaggolf ll


plaatjes afv~kingen die van baan tot baan verschillen.
Enig inzicht in de gevolgen van dergelijke af\~jkingen op
het spectrum wordt verkregen in het volgende onderzoek.
Drie mogelijke af~~kingen worden in het onderzoek betrok
ken,we veronderstellen:
a) de hoogte verschilt van baan tot baan,
b) de breedte verschilt van baan tot baan,
c) de banen liggen niet symmetrisch t.o.v. de punten y=nT.

t~ot~) e-j fa

fig.16: nulde periode met af\~kingen.

In fig.16 bemjken we de nulde periode,d.w.z. de periode
rond y=O.,\·le zien de breedteaf\~king tot uitdrukking ko

men in ~,de hoogteaf\~jking in Go,en de grootheid ~o is
een maat voor de asymmetrische ligging van de baan.Het
gehele "draaggolf rl_plaatj e is opgebouwd uit dergelijke ba
nen,elke baan heeft echter zijn eigen kenmerkende af\vijking-'
en.Zo worden de af~~kingen van de baan rond y=nT aangeduid

met ~,rn en &n.
\-1e nemen aan:
a) ex:, r en K zijn norrnaal verdeeld,
b) 0( , l en ~ zijn onafhankelDk.
Verwachtinngswaarden noteren we als ~,uI,ub,varianties

als ~,rr: en~: .u~ kan gelDk aan nul gesteld worden,de-

60



·ze grootheid is immers steeds gelDk aan nul te maken door
verschuiving van het coordinatenstelsel.

Het spectrum ~o(v) v.an de geschetste nulde perio-
de is:

'Po(v) = ~ [e-jvbo{l+e-:-j3'o} Sin(V(~~} -Sin(V~)]

Vaar de ne periode vinden we:

waarin de laatste fasefactor afkomstig is van de verschui
ving in y-richting.Het gehele "draaggolf"-plaatje is de
sam van aIle periaden,we vinden voor dit spectrum:

6/

-jvnT
e

(82)

Hieruit voIgt:

waaruit voor de intensiteit in de oorsprong van het fou
riervlak voIgt:

I
"



Volgens appendix A5 geldt er:

j +jtn } ( cr;
E le = exp -2 +jur)

_j~ } '2.
'E {e n _- ((j"~.)exp -2 -Jua-

{
-j(r -I. )} ~

E e n m = exp r-~(I-p)]
~ \1

zie A5-a

zie J.5-b

zie A5-d

zie A5-g

I

Gebruikmakend van de aanname dat 1 en 0( ongecorreleerd
z~n voIgt dan uit 82:

I 1 [T2. -1 -o-;(I-ft)
EtI(O)J= K 4(1-2e .cosu~+e ) +

(f;'l. 2

, 2 2' . -? -~(I-f!)
+<¢,~ +uo()(1+2e .cosu;r+e )

. -U-;( I-Ii ) ]
_~ T[I-e I ]

De konstante K hangt af van het aantal perioden dat door
de invallende bundel belicht wordt.
Voor ~(pwo) met woT=2 tf voIgt uit 82::

(p/O)

Voor de intensiteit in het punt (u,v)=(O,pwo) van het
Fouriervlak geIdt:

I(pw ) =(~)
2 2. L

, 0 pwo n m

-jpw (6 -& )
eon m.

•sin(p(4+~). sin(p(-2+~.lZ~'9)

(84)



Wederom gebruikmakend van appendix A5 kan uit 84 afge

leid "1orden:

Enkele speciale gevallen zUn te onderscheiden:
a) alle~n afwUkende hbogte:

2

dan: TTl 2 -~ -tr;Cl-R)
E\I(O)} = K(2-) {1-2e .cosu",+ e t ]

t
o ,als p even,

E{I(PlJo)J = . u-;. elf 1 )
t T 2 -~ - ~ -(

K(PJ1) (1+2e .cosua--+e B ],als

(86)

p oneven.

AfmJKende hoogte veroorzaakt dus seen belichting in de
even orde punten van het Fouriervlak.

b) aIleen afvTgkende breedte:

dan:

EtI (O)l= 4K~~2+u~)
2 _(p~Q~)2(1_ r«) 1 (87)

EtI(pUJo)}= 2K(~1I) e • [l+(-l)P+.cospwouc><]

De invloed van kleine breedte-afvnjkingen komt voorna-
lWk tot uitinG in de

c) aIleen asymmetrische

dan:

even orde punten.
ligging:

(88)
even,

oneven.

Asymmetrische ligging draagt niet b~ tot even orde
punten.



II-8: Trapezium- i.n.v. blok-vormige doorsnede.

-"%

Tot nu toe werd steeds aangenomen dat de dikte
van de resistlaag aan de overgangnaar een gebied zonder

resist sprongvormig veranderde.Uit enkele artikelen (zie
bv. lit. 3) valt echter op te maken dat deze overgangen
een continue karakter zullen hebben.Om iets over het ef
fect van deze continue overgangen op het spectrum te we
ten te komen,benaderen we deze overgangen in eerste in
stantie door r~chte lUnen.De opgebrachte resistbanen heb
ben dan een trapeziumvormige doorsnde.Verder houden we
rekening met een eventuele af~~king in de hoogte van de
resistbanen.Voor de fase van de ingangsbelichting wordt
dan het volgende verloop gevonden:

·t ~(~)
~+~~

I
fig.17~ fase van de ingangsbelichting.

We hebben nu te maken met een in de y-richting periodie
ke functie die als een Fourierreeks geschreven kan wor
den:

jo/(y) ~ +jnwoy
~(y) = e = L t e

n n
T/2

met: 1 (j't'(y) -jnwoy
tn =T) e e dy

-T/2

(w T=2T1)o

(89)
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Uit fig.17 valt op te maken:

n -T/2 <. Y <-tT(l+D<),-:-~2 voor

~ ~ -tTC1+X) <y <-tT(l-x)+2cxTY+ (I( voor

If(y) = +~2 voor -tT(l-tX).< Y (+-4:-T(l-K)

26:!! fur. +tT(l-X) <:: Y <+tT(l+O<')- ",TY+2o<voor
,.,

+tT(l+c<) <y (+T/2-~2 voor

Substitutie in de integraa1 89 1eidt tot:

. sin0~
to = cos~~ + eX ( ~l.f - cos~~)

2

(90)

65

'6'n = ~"f~~~] lcosn~ fosn<t%.sin~; - ~cos~!.Sinrul;}
.'. rr~ A. tf . of t1 f; ./ tf . t1}J-Jslnn2 (OSr2.S1nn~2 - 'TI;(cosnlJl2.s1n~2

(91)

Gezien de scherpe overgangen die de foto's te zien ge
ven zal ~ zeer klein zijn.We voeren daarom de volgende
benadering in:

Indien de hoogte ongeveer de'juiste waerde heeft dan
za1 ~ in de buurt van 1 1iggen,zodat er zeker voor de
1agere ordes geldt: «n« l?> • He ste1len in dat geval:,



Met deze benaderingen gaat 91 over in:

~,;" ~.~ rosn~ tSin~~ -p~cos~~J-jSinn~{n~~cosf>E-~ sinp~}]

Omdat etkO en ~~1 ge1dt: !o{sin~~)~nx~os0; ,zodat boven
staande vorrn benadert wordt door:

Voor de even ordes vinden we dan:

• fl. 11slnr2
~:I!.. 2

(93)

Onder Qe gedane aannarnen z~n de even orden onafhanke1~k

van n.
Voor de oneven orden voIgt uit 92:

Uit 90,93 en 94 va1t verder nog af te 1eiden:

1) t· If _ ~ l°ll
g~2 - 160

1-10
2

1

(94)

(95)

Uit metingen van de nulde,de eerste en de tweede orden
voIgt dus de dikte van de resistlagen.

2) (96)

Uit dezelfde metingen kan tevens de helling «bepaald

worden.
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1I-9~Sprongsgew~ze dikteverandering 3eeft sprongsgev~ze fase
verandering??

In 1-4 werd een sprongvormige verandering van de
di~te van de resistlaag verondersteld.Aangenomen werd dat
een sprong van de juiste hoogte d'ook een sprong in de fa
se zou veroorzaken en weI van n radialen.

Aangezien deze fasesprong van het veld in het vlak

z=O (zie fig.18),opgebouwd moet worden door het doorlopen
van verschillende optische weglengten in het gebied -d(z<O,
zal er ook in deze ruimte een fasesprong optreden aan het
vlak y=O.Deze fasesprong zal nul zijn in z=-d en rlin z=O •

resist iO--____________ -::..l.dL- _

grOnd~laat
____________"::~(c::.:d..:.....::=..l)L..- _

fig.18:Ideale,sprongvormige overgang.

Dit betekent echter dat er zich in de ruimte -d{z<O ter
linker- en ter rechter-z~de van het vlak y=O verschillen
de velden bevinden,hetgeen slechts dan het geval kan z~n

indien er zich in dit grensvlak de juiste oppervlaktebron
nen zouden bevinden.Deze zUn er echter niet zodat we moe

ten concluderen dat het .model van 1-4 niet helemaal juist

is.
Ook de donkere lijnen die in de foto's de overglli~gen marke

ren duiden erop dat de situatie ingewikkelder is als in 1
4 verondersteld werd.
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Er is dUB reden genoeg om te trachten de werkel~ke

veldverdeling te achterhalen.

In 11-2 werden de mulptiple reflecties in grondplaat
en resist onderzocht.Onder bepaalde voor\'!aarden (70 resp.
71) bleek de situatie exact in overeenstemming te zDn met
het ~n 1-4 gekozen model,uitgezonderd natuurl~k het hier
te onderzoeken overgangsverschijnsel.
Aangezien er b~ het vervaardigen van de plaatjes steeds
naar gestreefd moet worden om aan 70 resp. 71 te voldoen,
zullen we het overgangsverschijnsel onderzoeken onder de
aroLname dat aan aan deze voorwaarden voldaan is.Dikte en
brekingsindex van de grondplaat bleken in dat geval geen
rol meer te spelen,we kunnen deze dus vr~ kiezen.Kiezen
we voor deze brekingsindex l,dan kunnen we de gehele grond

plaat weglaten en houden slechts de resistbanen over.
We vereenvoudigen het probleem verder door naar

slechts" ~en overgang te kijken,namelijk de overgang aan

een halfoneindige strip resist van dikte d,zie fig 19.
-"e z

t_e-
jkz

•
re- 1 l+ne-jknz Il-n +jknz
sist -~ t~e
-----'---------~-d

fig.19~ halfoneindige strip resist.

In deze figuur zijn ook de veldverdelingen aangegeven zo
als die gevonden worden op dezelfde manier als in 11-2,
met de aannamen dat nu ook aan 70 resp. 71 voldaan is.We
zien dat de invallende golf geen reflectie aan de resist
oplevert,ditwas ook te verwachten gezien de verklaring
van 70 in 11-2.



•

Verder zien we in de figuur twee Golven in de resist die

tegengestelde rihtingen hebben.

De-in figuur 19 geschetste veldverdeling zal ech

ter aIleen juist z~n op grote afstand van de overgang,in
de buurt van de overgang zal dit beeld verstoord worden
door het ontbreken van de eerder genoemde bronnen.

Laten we nu eens nagaan welke bronnen er aanwezig
zouden moeten zUn om de geschetste veldverdeling ook in de
buurt van de overgang mogelUk te maken.We gebruiken daar
toe de scalaire theorie zoals deze in het college I10derne
Optica behandeld werd.Gebruikmakend van deze theorie vin
den we:de volgende bronnen:

voor: y=O } qy = {e-jkZ +Ae+ jknz +Be-jknZ}:y
-d<z<O

(97)

met: n-l n+l
1>.=~,B=~ (98)

voor: y=O }
z)O

= 2e-jkz ~ey (99)

..
Deze bronnen zouden sarnen met het invallende veld de veld

verdeling volgens figuur 19 veroorzaken.In dat geval kun
nen we het z=O vlak in twee halfvlakken verdelen:in het

halfvlak boven de resist is het veld -l,in het andere half
vlak is het veld +1.

De genoemde bronnen zUn er in werkel~kheid echter
niet.De \'lerkelijke veldverdeling vinden ~le dan ook door het
veld t.g.v. de bronnen af te trekken van de veldverdeling

volgens figuur 19.\1e kunnen ook de velden van tegengestel

de bronnen bU de veldverdeling van fig.19 optellen.



Voor deze tegengestelde bronnen vinden we,

voor~ y=o \ ~(x,y,z~= -V.Q=-~.t-qy[U(Z+d)-U(Z)]b(y)}
-d(z<Oj .~

=6(y){e-jkZ+Ae+jknZ+Be~jknZ}.

voor~ y=O}
z>O

·tU(Z+d)-U(Z) } (100)

(101)

.. Met behulp van de bekende Fraunhoferbenadering:

l=k sin 1>' sin 't'

5=k cos It"

= (exp -jkrp)/(~r )
met: f=k coslfJ sinV- p

•

e-jkrp ff~ +j(fx+~+fz)
If(P)~4nrp //J~(X?Y'Z) e t."

.B(t,1,f)

dx dy dz

'P
i"p

(102)

vinden we het,door de tegengestelde bronnen,veroorzaak
te veld in een punt P op grote afstand boven het Z=O
vlak.

Substitutie van ,100 in·.102 geeft:

(103)



Voor he~ apertuurprobleem werd in het college afgeleid:

1-1

. °kr
If)(P)~ jkcosV- -J P
.,.. ""'" 2J1r e

. p

=jkcosl!"' e-jkrp

2/1rp

(r j (rx+~y)
»~o(x,y) e ( dx dy

waarin ~o(x,y) de apertuurbelichting in het vlak z=O.is.
Gel~kste1len van 102 en 104 geeft:

K~ken in een kleine kegel rond de z-as V.raar de ruimteUjke
frequenties ~ en ~, veel lager z~n als k geeft dat cos¥%l.,

Samen met k
2=f+l +32 vinden'Vie:

Uit 103 en 106 vinden we voor de bronverdeling ~l(x,y,z)

de volgende equivalente veldverdeling in z=O:

• (107)

f22 2}
waarin F(1)=F(Vk~-~-1 ) staat voor de term tussen haken
in 103. Aangezien de frequenties f enr klein z~n in de
waarmemingskegel ,zal f in de buurt van k liggen.



Aangezien in onze waarnemingskege1 ,5~k,zu11en we de vorm
F(f) in een reeks ontvlikke1en rond i -k k O.

Ste1: dan:
u=5-k ~dv =#

v=n-l kdn =ml1
w=n+l kdw =11 "'If

(108)
q=e- jkdw v

.f-kn =u-kv
f+kn =u+kw
e-jkdv=_l

Met bovenstaande is de vorm F(S) te schr~ven a1s:

l _e- jdu
jFC~) = ---u

1 -jd(u+kw)v -e
+ ""'2ll. ~u:-:-+~k=\:-::-\l---

w -l_e-jd(u-kv)
+ '"'2!i. u-kv

=
l_e-jdu

u
w l+e-jd-q.

2nkv· 1- u
-leV

Stel: R1= -J"due = • • • •

dan:

- ..
u (u)21- kw - kw + •••••

u (u)21+ kv + kv +. • • ••

Substitutie van ,bovenstaande reeksontwikke1ingen 1evert
tens10tte op:

-~(jdkv+2)} + •••••••• ]
lev ' (109)



Substitutie van 108 in 109 geeft tenslotte:

1 [ n-l (1 (. n+l)) 2n+l
jF($) = 2nk j2mn + n+l· -exp -J"n-l - n-l +

13

+ n+l 2.(jn-2)} + ••••••••• ]
k(n-l)

(110)

2 (knd)2 f"/2
Voor de term ml1d kan geschreven worden mJ1d=knd =kn =kn'
zodat 11k buiten de vorm met accoladen gehaald kan worden.

We zullen de situatie onderzoeken voor twee waarden
. van m,voor m=2 vinden we n=2 (zie 71).In dit geval is de
laagdikte minimaal.De eerstvolgende waarde van m is m=3,
waarbij n=3/2.

I)

1) m=n=2 :

2) m=3
n=3/2

Aangezien de tweede termen in de reeksontwikkelingen van
III enl12 ongeveer een factor k ~ 107 kleiner zijn dan de

. eerste termen stellen we:

jF2(r)~ ft-k(j4i1 - ~6)

jF3(S) Ar ~k(j6n' _ ~8)

(113)

(114)



Veer net eerste geva1 vinden we m.b.v. 107~

en veor het tweede geva1:

Terugtransformatie van deze vormen geeft de equiva1ente
ve1dverde1ingen in het v1ak z=O:

'I'o12Cx,y) "" ~? 1<\>012Cf ,"/) e-jCfx+fY) df dt

- 4~k2CJt+j~1 J7KCf)e-jCfx"'fY) df dl

, 1 ( 04)
=-~ 17+J3

4nk

1 ( .4)
=-~ 77+J-

411k 3

Jr e- j1Y d1f
k

fr Sin 1J d7
-k

_(~ O~)(cos ky sin k~.)
- 3n-J2 ky - (ky) (115)

t

De begrenzing van het integratie-interva1 is toegestaan
emdat de vr~e ruimte geen frequenties hoger dan k over
draagt.Voor het tweede geva1 vinden we op deze1fde ma
nier:

( ) ~ (8 O)(cos kyo sin ~)
lfo13 x,y .AV 51f-J ky - (ky) (116)

De functie: CO~yky _ s~:y~ is geschetst in grafiek 4,

de maxima1e waarde b1~kt ea 0,45 te bedragen.



Uit 115 en 116 voIgt nog:

IIf>o12.(x, Y)I~O, 543. [co1ijky sin ~J
(ky)

sin kY]
(ky)2

(117)

(118)

~lUkbaar neemt de amplitude van de stoorfunctie toe met
toememende m.Reden dus om te streven naar zo klein moge
l~ke laagdikten,hetgeen overeen komt met zo klein moge
l~ke m-\',raarden.

115 resp. 116 geven de stoorfuncties t.g.v. de

bronnen van 100 voor m=2resp. m=3.0ok de bronnen van 101
veroorzaken een stoorfunctie welke nog berekend moet wor
den.We bepalen daartoe eerst m.b.v. de Fraunhoferbenade
ring het veld op grote afstand onder het vlak Z=O.Hierb~

verwaarlozen we de invloed van de resist.We vinden~

B2 ( t,,(,y) = J2S(y) e-jkz U(z) e j ('fx+fY+J z) dx dy dz

¢<;)

= 2.-j~.211e5(~) I e-jkzejsz dz

It 0

-4jJf~ (~) '1 !6(5-k)
1 J=

j (5 -k)

K~ken we weer in onze smalle waarnemingskegel waarvoor

f«k en 1<'<k da:q. zal n!i. gelden: JA:.--k,het min-teken is
het gevolg van het feit dat we de uitstraling in negatie

ve z-richting bekUken.We zien dat de term S(j-k) slechts
straling in de positieve z-richting voorsteld,we kunnen
deze term hier dus weglaten,Er resteert:



In de \'laarnemingskegel gR::'-k, zodat vle vinden:

Met lQ6 voIgt voor de equivalente 'veldverdeling op z=O:

zodat we na terugtransformatie vinden:

() 1 (cos ky sin ky)
lfo2 x,y ~ - 2rt ky - (ky)2 (119)

Deze stoorfuncties z~n in strUd met het model van I-4.De
mate waarin z~ ons model verstoren pangt af van de ampli
tudes.Zo geeft 115 sarnen met 119 de stoorfunctie voor m=2:

- sin 3 )
(ky)

It
Met grafiek 4 zien we dan dat de maximale waarde van de
stoorfunctie 0,23 wordt in deze gunstige situatie van m=2.
Aangezien de amplitude van de gewenste functie +1 of -1
bedraagt,ziet het er naar uit dat we het.overgangsverschUn
sel niet zonder meer kunnen verwaarlozen.Het_zal misschien
noodzakelUk zUn het model van 1-4 te herzien.
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II-IO:Nulde orde in draaggolfplaatje.

In het ideale draaggolfplaatje is de nulde or
de component gelijk aan nul.B~ het werkel~ke plaatje ver
oorzaken af~~kingen een van nul verschillende nulde orde.
Deze ol~kt b~dragen te bevatten welke van de diverse af
~kingen afkomstig z~n.Het doel van deze paragraaf is het
onderzoeken van de mogel~kheid o~,door opzettelDk bepaalde
afw~kingen aan te brengen,de bijdragen van andere a~,~jkin

gen gecompenseerd kunnen wopden.HierbD wordt in de eerste
plaats gedacht aan het compenseren van de invloed van het
overgangsversc~nselaan de resistrand •

Om na te gaan welke a~~njkingen een b~drage le
veren tot de,nulde orde denken we ons het werkelDke plaat
je te z~n opgebouwd uit het ideale plaatje plus de diverse
a~'~kingen.Dit komt in ~ig•. 20 tot uiting.In deze ~iguur

is de werkelijke (complexe) ingangsbelichting boven een re

sistbaan geschetst.Vervolgens is deze belichting ontleed
in diverse onderdelen,corresponderend met het ideale beeld
en de'afw~Kingen.Voorhet gemak z~n de ~uncties geschetst
also~ ze reeel zDn.Tevens z~n de Fouriercoef~icientenvan
elke ~unctie afzonderl~K berekend•
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vJerkel~jl:e functie:
a=e+jk(n-l)~,als d volgens 25 dan a=-l.

II
+1

-1 '1'
4 2

Ideale functie:
0< =0
o (even nci 2 . n
n=nn S1n "211 oneven n:

0( =0
n 2 11

0( = - sin n",n nn c.

+
{

even n : o(n=O
sin n lf

2" I-a. "oneven n: 0( =-- Sln n~n nn c.

Hoogteaf\·;ijking;

"'o=(l-a) /2
I-aOSJ.=- nrr

1_

'1'
2

"+ (1+£)'1'/4
~l+a / Buty-cycle afv~iking:

"I eXo=(1+a)/2 E

'-----l'~-im --+-'1' ..J 1+a [. n . 71( 1 )J
~ ~n=- nn Sln n2 -Sln n~ +€
4 2

oneven n:~=l~a.sin n~.(l-cosn~E)
• +

even n -cx =l+a cos n T1 sin n.Jl. c- n nn· 2· c. c;

•

I '

!; I!1T-.. .....--
: it

Overgangsverschijnsel:
Volgens fig. lUkt ~o=O,ecter fey) is com
plex.Ret enige wat met zekerheid bekend
is,is; f(y)= f(-y). y'=y-(1+c)'1'/4

Y2+ L1T

o<o=~ j fey) dy = ~j l(y') dy'
o AT

V.,. -~ j ~ (j?

~=~ j fey) cos nwoy dy =~ f(y').
o

_~T

l( .cos [nwo{y+(l+e)~~dY'



Ste11en '"Ie de door het overgangsverschijnsel veroorzaak
te ~o gelijk aan ~of,dan geeft sommatie van de diverse
bijdragen:

"j l-a l+a
v.o tot= 2 + 2£+ ciof

Gewenst is: «0 tot = 0 ,stellen we ~of=~+j~

dan moet er dus voldaan zijn aan:

l+e-(l-E).cos kd(n-l) +2t = 0

-(1-~). sin kd(n-l) +2 b = 0

Hieraan is voldaan indien:

(120)

, ' ~2

f. = - t - 1+ ¥

d;' _1_
k(n-l)

arccos
«( +1)2_b"2

(o+1)2+b2

(121)

..
In principe kan de storende bijdrap;e afkomstig van het 0

;vergangsverschijnsel r;ecompenseerd worden door hoogte en
duty-cycle aan te passen•
De vraag is echter of deze aanpassingen te realiseren zijn
zonder weer op nieuwe problemen te stuiten.De dikte zou nu
dus door 121 bepaald \'lorden en niet meer door 25. Hillen Vle
aan 70 vasthouden dan zou dus moeten gelden:

ron 1
d=kn=k(n-l) arccos

«( +1)2_ ~

(~+1)2+&""2

n

waaruit voor n' de eis zou voortvloeien:

mn-- - ----------
n-l

arccos

(12.2)



go

van 71.BekDken we
voor de AZ1350H
er moet gelden:

de plaats komen
1,630.(n <1,663

voortvloeien dat

Deze laatste eis zou in
grafiek 2 dan zien we:
resist.Uit 122 zou dan

O,386mrr <. arccos (1+1)2_ h2

(~+1)2+&"2
< O,399mn

Ret is nog maar zeer de vraag of hieraan voldaan wordt.

Indien het overgangsverschUnsel fey) smal is dan vinden
we voor de even ordes uit fig.20:

.l1T/8
+ ~ / f(y~ )cospwo(y+(l+E)!)] dy'

-hT/8

Indien E+~<~/n dan geldt de benadering:

•
De even orden zijn dus bij kleine duty-cycle af'\'lijkingen en
smalle overgangsversch~nselengel~k•

..



~'25 1

+~2STh2( (s-m)T) %n(mT) +

•
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II-II: Enkele practische opmerkingen.

Een draaggolfplaatje,bedoeld voor rood licht
(d=5400K) werd m.b.v. KTFR resist vervaardigd.Onder de
microscoop bleek dat de overgangen veel breder waren dan

b~ plaatjes van AZl350H resist.De overgangen vertoonden
eveneens een veel korreliger structuur.Het bovenvlak van
de resistbanen bleek zeer ongelijls:.Het is dus niet aan te
bevelen deze resist te gebruiken.

Ret is aan te bevelen b~ de toekomstige gemo
duleerde plaatjes,naast de gemoduleerde pl~atjes,~~n

draaggol~patroon in het masker op te nemen.Om belichting
van aIle plaatjes in ~~n keer mogelijk te maken moeten de
diverse patroontjes op het masker di~ onderlinge afstan
den hebben die voor het te vervaardigen grondplaatje ge
bruikeljJK zijn.Door metingen aan het spectrum van het
draaggolfplaatje kunnen dan af\~jkingen gedetecteerd '1or
den die zich ook in de gemoduleerde plaatjes zullen voor
doen.

B~ aIle practische berekeningen zullen in som
maties van de vorm van 65 slechts een beperkt aantal ter

men worden meegenom€n.Ten aanzien van 39 en zijn inverse
vorm 64 kunnen we het volgende opmerken.Uitgaande van di

verse ~on-functies,steeds met Ilflon\( 1, VIerd m. b. v. 39 de
bijbehorende ~hn berekend.Hierbij werden de volgende termen
meegenomen:

+25

tp,hn(sT)~ I Thl ( (s-m)T) (.p (mT)
fl)='-15" 'On

~14 3 +1°4
_~Th3 ((s-m)T) tFon(mT) +_~ThL~((s-m)T) bn(mT) +

+5 !j

_~T~5((s-m)T)<ron(mT).

De aldus gevonden waarden van ~hn(sT) werden ingevuld in
de volgende sommaties,afkomstig van 64,om zodoende weer

~on te berekenen:



<Pon(roT)~

-4~5" •

1Th1J.( (m-r )'1') <P.b (rT)
-25 n

-1;h~((m~p)T) J 1;h~((p-r)T)'fhn(rT)l2
-~~ l -.25 j

-JJh~((ro-P)T) {l:Thi((p-r)T)~hn(rT)\3

.:i;h4((m-p )'1') rI5Th~( (p-r ).'1') lfh (rT) ~l~
-~ t~5 n)

~~Th5((m-p)T) {~Th~((p-r)T)~hn(rT)J5 •

82

•

•

De aldus berekende waarden van ~on(mT) bleken te hoogste _
2,29 %a~ te w~ken van de waarden waar van uitgegaan werd •
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II_12:Tot besluit.

In dit verslag werd uitvoerig de theorie van
de binaire'fasemodulator behandeld in deel I.Verder werd
een meetopstelling gebouwd en beproefd,hiermee kunnen me
tingen aan spectra uitgevoerd worden.

Een aantal afmjkingen aan het draaggolfplaatje
werden onderzocht,voor diverse af~~kingen konden voor
waarden afgeleid worden waarvoor hun storende invloeden
verdwUnen.Zolang we echter niet in staat zUn om aan deze
voorwaarden te voldoen zal dit theoretische werk geen
practisch resultaat opleveren.De reden waardoor er niet
aan genoemde voorwaarden voldaan kan worden is het gebrek

aan kennis van di~ factoren,die t~dens het fabricageproces
van de plaatjes,belangrijke grootheden zoals hoogte en
breedte van de resistbanen bepalen.Als voorbeelden zUn er
twee zaken aan te wUzen die dringend onderzocht dienen te
worden:

1) het verband tussen belichtingst~d en duty-cycle bU ver
schillende resistverdunningen,

2) het verband tussen toerental en hoogte van de banen bU
verschillende verdunningen.

Daar het zich hier handelt om zaken die,voor de in de vak
groep EEA toegepaste technieken,van minder belang zijn,kun
nen we onmogel~k van EEA verwachten dat z~ deze,veel t~d

vergende,experimenten voor ons zullen uitvoeren.
Verder heeft de ervaring uitgewezen dat er voor

kleine werkzaamheden zoals het maken van een plaatje al

2 tot 4 weken nodig zUn.Dan moet het masker echter al klaar
z~n,is dit niet het geval dan komen er nog eens een paar
weken b~.Dit alles komt omdat de groep EEA het eigen werk
laat voorgaan,iets waarin ik hen geen ongel~K kan geven.

Ret zal dus duidel~k z~n dat er eindel~k eens
duidel~ke afspraken met EEA gemaakt moeten worden om te
komen tot een meer effectieve vorm van samenwerking.r~n
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persoonl~Ke voorkeur zou daarbD uigaan naar een samenwer
king waarbD de experimenten door onszelf uitgevoerd wor
den,ter~njl.EEA de benodigde faciliteiten beschikbaar stelt.

Men moet zich realiseren dat,indien men niet
kan komen tot een effectieve samenwerking met EEA,men er
beter aan doet het idee van de fasemodulator bD het idee
te laten.Iromers zolang we niet systemati~ch die factoren
kunnen onderzoeken,die uiteindelijk vorm en afmetingen
van het plaatje bepalen.blijft elk nieuw vervaardigd plaat

je een schot in het donker.
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g
E 1 . --'-h ft·' , . b 1en samD 1nQ v eorema voor een unc 1e van een var1a e e.

Indien het spectrum few) van de functie f(t) begrensd
is tot het gebied ~1<A,zie fig. A1-1,dan ge1dt:

en:

f(t)

few)

= L f(nT).sin~(t-nT)
n. .a(t-nT)

= T P (w) L f(nT) exp(-jwnT)
A n

(AI-I)

(AI-2)

met: AT = 'II

------:-jA~--~O;----~-----:==:...--. w

Fig. AI-I: het spectrum few).
Bel,alij s:

Samplen van de functie f(t) met samplefrequentie f s =
nl" = lIT levert een signaal fs(t) op:

. fs(t) = f(t) ~b(t-nT) =~ f(nT) &(t-nT)

en: f s (w) = l/~ ~f(w-n2A) = ~ f(nT) exp(-jc.mT)

Bet spectrum fs(w) blijkt,afgezien van de constante l/T,een pe
riodieke herhaling te zijn van het oorspronkelijke spectrum few),
zie fig. AI-2.

- 3.0..

•

2.a.

Fig. AI-2: het spectrum fs(w).

Bet spectrum few) is uit f (w) te herkrijgen door dit laatstes .
spectrum te sturen door een filter met overdrachtsfunctie TP (w) •

.0.



Dan:
few) = TP (w). f (w) = TP (w) I f(nT) exp(-jwnT)

A s ..0. n

en:

f(t) = sinnt * L f(nT)S(t-nT) = L f(nT) sinn(t-nT)
At n n .n(t-nT)



A2
Een samplin~theoremavoor een functie van twee variabelen.

Indien het spectrum f(u,v) van de functie f(x,y) slechts
van nul verschilt op het gearceerde gebied van fig. A2-l, en
dus bandbegrensd is tot het gebied luI (.n en Ivl ~.o.. , dan geldt:

f(x,y) = L I f(nfr,mT). sin n(x-nT). sinn (y-mT)
n m .n.(x-nT) .a (y-mT)

en:

(A2-l)

f(u,v) = T2 P (u) P~ (v) LL f(nT,mT) exp(-junT) exp(-jvmT)
.0. .U n m______________________ (A2-2)

met: .n. T = '11

v

__~, .. ,.., .JoO"' ....,.,..,..~----1_
I,
i

_.!l
- - -~ --

I
\

I
I

- 'I
f(u,v).



Bewijs:
Samplen van de functie f(x,y) naar beide variabelen met

samplefrequentie f s =n/h = 1IT levert een signaal fs(x,y) op:

fS(x,y) = f(~) rS (x-nT) [ 6 (y-mT) =1. I f(nT,mT) &(x-nT) o(y-mT)
n m n m

= l2L L f(u-n2n,v-m2!l) ::; 1 ~ f{nT,mT) exp(-junT) exp(-jvmT)
T n m . n m

Ret spectrum fs(U,v) blijkt, afgezien van de constante
(~freen periodieke herhaling van het oorspronkelijke spectrum

f(u,v) te zijn, zowel in u- als in v-richting, zie fig. A2-2.
y

,-,-
•
i

Ret spectrum f(u,v) is dan ook te herkrijgen door het
signaal fs(x,y) te sturen door een filter met overdrachtsfunctie

T2P.n (u)P.n (v).
Dan:
f(u,v) = T2 p~(u) P~(v) fs(U'V) = T2 PA(u) P (v) ~L f(nT,mT) •

.a. n m

exp(-junT). exp (-jvmT) h. t. b. I'I.



•

en:
f(x,y) sinnx sinny ~ *" LI f(nT,mT) S(x-nT) &(y-mT)=

Ax ny n m

=Ll. f(nT,mT) sinn.(x-nT) s:Ln"n(y-mT) h.t.b.\'l •
n m .a (x-nT) .n(y-mT)



Op~erking: aangezien alle frequentie
functies van 32 even functies
z~n,geldt steeds:Thm(nT)=Thm(-nT).

o 1,166243615E 0
1 -1,069959292E-l
2- 3,447513126E-2
3 -1,64544504-8E-2
4 9, 530029980E-3
5 -6,188976713E-3
6 4, 333664120E-3
7 -3,200297646E-3
8 2,45854L~733E-3

9 -1,947128394E-3
10 1, 579850921E-3
11 -1,307313511-8E-3
12 I,099566467E-3
13 -9,376167729E-4
14 8,089394945E-4
15 -7,050194986E-4
16 6,198915406E-4
17 -5,L~92907410E-4

~8 4,900884451E-4
19 -4,399623183E-4
20 3,971445052E-4
21 -3,602852726=-4
22 3,283244853E-4
23 -3,004357334E-4
24 2,759515168E-4
25 -2,543439509E-4
26 2,351752379E-4
27 -2,180961696E-4
28 2,02809409lE-4
29-1,89077136lE-4
30 1,766911365E-4

9,003163162-1
6,002108774E-2

-1,429073518E-2 _
6, 295918295E-3

-3,5306522203-3
2, 256431870E-3

-1, 565767506E-3
1, 149829267E-3

-8,800746004E-4
6,952249546:2-4

-5, 630496036E-4
4, 652797500E-4

-3,909319653E-4
3,330803981E-4

-2,871822380E-4
2,501573538E-4

-2, 198574642E-4
1,947472023E-4

-1,737056369E-4
1, 558989292E-4

-1,406964082E-4
1,276139357E-4

-1,162748697£-4
1,063826440E-4

-9, 770117376E-5
9,004063568:6-5

-9,660476749E-2
5, 758217576E-2

-1,298416323E-2
5,664387876E-3

-3,165655687E-3
2,019969872E-3

-1,400482286E-3
1,027920019E-3

-7,865020719E-4
6,211635277E-4

-5,029859865E-4
4, 155952561E-4

-3,491543519E-4
2,974637881E-4

-2, 564589219E-4
2,233847435E-4

-1,963202407E-4
1,738927693:2-4

-1,551003'721:8-4
1, 391978211E-4

-1,2562153503-4
1,139389254E-4

-1,038134?99E-4
9,498025328E-5

-8, 72283l+4L~3E-5
8,038819066:2.:-5

n Th3(n~) Th4(nT) Th
5

(nT)

0 -2, 815688289E-2 2, 943536646E-3 4, 999556440E-4
1 1,599503085E-2 -2; 320702485E-3 -3,867080613E-4
2 -2,622507860E-3 1, 224894095E-3 1,916006554E-4
3 1,068485004E-3 -5, 815332165E-4 -6, 373340974E-5
4 -~,825096363E-4 3,338728592E-4 4, 654590683E-5
5 3, 673875584E-4 -2, 156218173E-4 -2,959668625E-5
6 -2, 530981408E-4 1,504596226E-4 2,04754642'7E-5
7 1, 850524074E-4 -1,108590456E-4 -1,500748207E-5
8 -1,412358024E-4 8,503330060:8-5 1, 147197187E-5
9 1, 113530173E-4 -6, 727147482E-5 -9,054315029E-6

10 -9,00566159lE-5 5,453883252E-5 7,328169836E-6
11 7,4341817751'.:-5
12 -6, 241339432E-5
13 5, 314459571E-5
14 -4, 579900130E-5 -\



t

n Th~(nT)

-0 _ 1,-166243616E-O
1 -1,069959286E-l
2 3,447513191E-2
3 -1,645444986E-2
4 9, 530030619E-3
5 -6,188976072~-3

6 4, 333664758E-3
7 -3,2002970092-3
8 2, 458545369E-3
9 -1,947127755E-3

'10 1, 579851560E-3
11 -1,307312905E-3
12 1,099567102E-3
13 -9,376161363B-4
14 8,089401366E-4
15 -7,050188487E-4
16 6, 198921667E-4
17 -5,492900921E-4
18 4,900890695E-4
19 -4,399616714E-4
20 3,971451386E-4
21 -3,6028462g0E-4
2~ 3,283251218E-4
23 -3,004350884E-4
24 2, 759521455E-4
25 -2,543433133E-4

Th;(nT)

o -3 , 4269l~5973E-2
1 2,083333333E-2
2 -5,208333332~-3
3 2,314~14813E-3

4 -1,302083332E-3
5 8,333333317E-4
6 -5,787037027E-4
7 4, 251700666E-4
8· -3,426945973E-4
9 2, 572016445E-4

10 -2,083333320E-4
11 1, 721763070E-4
12 -1,446759247E-4
13 1, 232741605E-4
14 -1,062925157E-4
15 9,259259113E-5

Thi(nT)

1 ,~122199705E-O
-7, 822205019E-.2

2,467124306E-2
-1, 170517371E-2

6,762853248=:;-3
-4,3865747823-3

3,069460931E-3
-2,265746835E-3
1,74010992%-3

-1,377868617E-3
1,117810667E-3

-9,24880877Lj-E-4
7,77844976L~3-4

-6, 63237528Lm-4
5,721879133:8-4

-4, 986610723E-4
4, 384362714E-4

-3,884902593:2-4
3,4661180533-4

-3, 11153l+876E-4
2,8086770033 - 4

-2, 54795667lE-4
2, 321907835E-4

-2, 12L~47022E-4
1, 951487389E-4

Th4(nT)

3,74·9137396E-3
-3,030238345E-3

1,727489706E-3
-8,996590169E-4

5,373721579:6-4
-3, 540715401E-4

2,499103188E-4
-1,8541~71200E-4

1,429154909E-4
-1, 134330184E-4

9,218039427E-5

Th2(nT)

-1,182741089E-1
7,503577729E-2

-2,283198783:8-2
1,07337409L~E-2

-6, 179045847E-3
4,000705825E-3

-2,796621049E-3
2,063059869E-3

-1, 583793583E-3
1,253735809E-3

-1,016897906E-3
8, 412568443E-4

-7,074328538E-4
6,031450052E-4

-5,203072469:8-4
4, 534205933E-4

-3,986404944:8-4
3, 5321389LaE-4

-3,151276285E-4
2, 828821328E-4

-2, 553419354E-4

I
Th5(nT)

6, 341737698E-4
-5,03854739%-4

2, 724480599E-4
-1,331443538E-4
7, 726728838E-5

I' -

Opmerking:aangezien de frequentiefuncties van 42,58 en 63

allen even functies z~n,geldt steeds:
ii,

Thm(nT) = Thm(-nT) en: Thm(nT) = Th~(-nT).



(X+Y-2U)~ldX dy
l+r )J

I

~

a) E tejkX } = fe jkx p(x) dx

In ons geval werden aIle verdelingen normaal verondersteld:
2-

f jkx 1 (x-u)= e • VSa-. exp - 2 (j 20 • dx

~df.tr ·exp (jku)Jexp [jk(X-U):,,(~_;~2ld(X-U)

Gebruikmakend van 16 vinden we:

b) E te-jkx } = r(e+
jkx }}*= {exp (jku-tk2..2 )F exp(-jku-tk2.-2j

c) E tejk(X-Y) ) = Jj ejk(x-y) .p(x,y) .dX~dy

In ons geval z~n x en y normaal verdeeld:

In ons geval geldt tevens: ~=Uy=u,c:rx=<Ty=cr

= 1 _ fLjk(X-Y) .expf _ 1 { (x'!!'u)2_
2tfa;"r£fJJ~ l 2(f'J.(l_ p'J.)

- 2r(x-u) (Y_U)~(Y_U)2}} dx dy

= 1 fLjk(X-Y) • expl- 1 ~ Cx-y)~
2lHTl Jl-rr ~ ll-r

I



Ste11en \l1e: rX = x-Y en: r = x+Y -2u

.J'

dan: x = to\+t~+u en: Y =-ioI+1-~+u

dx ~ 1 -tdt(' do< 2'
J. 1= = = 2'

dx dy 1 1

elf ~.
2' 2'

=

zodat de voorgaande integraa1 overgaat in:

\Vederom gebruikmakend van 16 vinden \ve:

1 .[2;' /2r:r'L (l-f j
4 'rlri'4f1-F~

= exp(_~2k2(1_p))

e) E {e+jk(X+Y) ~ vlOrdt op dezefde manier bepaa1d, ''Ie vinden:

E ~e+jk(X+Y)} = exp(+jk2u- Jk2 (1-p))

:r) E le-jk(x+y) 1= lE{e+jk(x+y)]) = exp(_jk2U_~2k2(1_P))

g) E(xy) wordt op de vo1gende mnnier gevonden indien x en Y

weer normaal verdee1d z~n met ~=Uy=u en cr~=~;=cr~:

E ~(x-u) (y-u)} = cov(x,y) =f(T~

Tevens ge1dt:

E {(X-U)(Y-u)} = E(xy) -uE(x)-uE(y)+u2 = E(xy) - u 2

2 2
Ge1i,)lcste11en gee:rt dan: E(xy) =fa:- + u


	Een binaire optische fasemodulator
	Inhoud
	Inleiding
	Voowoord
	1. Enkele afspraken en definities
	Hoofdstuk 2
	Appendix

