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Schoenmaker, C.; Elimineren van moiré-patronen door spatiële

filtering. Afstudeerverslag, vakgroep ER, TU Eindhoven, dec 1989.

Naar aanleiding van een praktijksituatie bij het afregelen van

monitoren in een produktielijn is onderzoek gedaan naar de

mogelijkheid om door midde~ van spatiële filtering een optisch

beeldsignaal te ontdoen van storende patronen. Hiertoe is eerst de

optische theorie bekeken zoals die voor coherent licht algemeen

aanvaard is. Omdat het genoemde beeldsignaal praktisch altijd

incoherent zal zijn is daarna een praktische toepassing van deze

theorie voor incoherent licht ontwikkeld. Zo is een recept gemaakt

voor het bouwen van een spatiëel filter in het algemeen. Er zijn

meerdere filters gebouwd en getest; de resultaten hiervan

bevestigen inderdaad de theorie. Enkele verbeteringen zijn echter

nog noodzakelijk om de tesopstellingen bruikbaar te maken in de

genoemde praktijksituatie.

Schoenmaker, C.; Eliminating moiré patterns by means of spatial

filtering. Thesis, Measurement and Control Section ER, Eindhoven

University of Technology, Dec. 1989.

In consequence of problerns with the adjusting of monitors in a

production line, investigations have been made into the possibilty

of eliminating interference patterns in an optical image by means

of spatial filtering. First of all the basic optical theory with

respect to coherent light was studied. Because, in practice, the

optical image will mostly be generated by incoherent light

sources a practical adaptation of this theory to our situation was

developed. Thus a recipe was composed for the general design of

spatial filters for incoherent light. A select ion of filters was

experimentally tested. The results indeed confirrn the theory, but

for the practical application mentioned a nurnber of improvements

will have to be worked out.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING.

Bij de produktie van TV-toestellen bij Philips vindt tegen het

einde van het produktieproces een uitgebreide afregelprocedure

plaats. Daar dient onder meer de geometrie van de beeldweergave

nauwkeurig afgeregeld te worden. Dit hield vroeger in dat de

genaratoren voor de horizontale en vertikale afbuigspanningen

enkele potmeters hadden, die de vorm van de zaagtandachtige

spanningen nog enigzins konden beïnvloeden, om zo de vorm van het

beeld nog te kunnen bij regelen . In de genoemde afregelfase werd

dan aan de hand van een testbeeld met die regelaars een op het

gezicht acceptabele beeldweergave bereikt. In de moderne generatie

beeldweergevers echter wordt de afbuiging computergestuurd

bijgeregeld. De potmeters zijn daar vervangen door registers,

waarin bepaalde getallen opgeslagen kunnen worden om een juiste

geometrie te garanderen. Dit opent dan ook de mogelijkheid de

afregelprocedure te automatiseren. Hiertoe is een Automated

Geometry Adjustment System, kortweg AGAS, ontwikkeld, dat geheel

automatisch de beeldweergave corrigeert. De werking hiervan is

kortweg als volgt: Door het AGAS worden vaste testpatronen

aangeboden aan de monitor. Door middel van een CCD-camera wordt

het feitelijke beeldsignaal geanalyseerd. Uit deze informatie

berekent het AGAS de parameters, die de instelling van de TV

bepalen. De TV wordt volgens deze parameters ingesteld en opnieuw

wordt het beeld geobserveerd. Dit gaat zo door voor diverse

testpatronen, zodat uiteindelijk alle parameters hun optimale

waarde hebben bereikt.

Nu treedt bij de opname van een kleurenTVbeeld met een CCD-camera

een probleem op. De beeldbuis is namelijk ten behoeve van de

kleurweergave verdeeld in 800 x 3 verticale banen over het scherm,

waarbij iedere baan voor de weergave van 1 van de drie primaire

kleuren rood, groen of blauw zorgt. De intensiteit van de drie

banen is niet gelijk. Ten eerste omdat groen in de TV-techniek een

fellere kleur is dan rood dat op zijn beurt weer feller is dan

blauw. De CCD-camera zal -daar we kunnen volstaan met een

zwart-wit camera- dus ook verschil in intensiteit opnemen.
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Bovendien zullen we vaak te maken hebben met testpatronen van één

bepaalde kleur, zodat daar twee van de drie banen zwart blijven.

Stel bijvoorbeeld dat we een horizontale beeldlijn bekijken, die

egaal groen is. Nauwkeuriger bekeken ziet die er niet egaal uit

maar bevat over de gehele breedte 800 groene blokjes. De

intensiteit verloopt dus volgens fig. 1.1

I
t

Cl.

fig 1.1 Intensiteitverloop langs een egaal groene

horizontale beeldlijn.

Voorts is de CCD-chip in de camera opgebouwd uit een matrix van

lichtgevoelige cellen, sensor-elementen genoemd. Horizontaal wordt

door de chip het beeld in 604 pixels verdeeld. In feite wordt de

beeldinformatie dus door 2 verschillende rasters gefilterd voordat

die door de DIA convertor in de camera weer wordt omgezet in

video-informatie. Deze combinatie zal een moiré-patroon

veroorzaken, die de opname van de testpatronen verstoort, zodat de

feitelijke verwerking door het AGAS bemoeilijkt wordt. We kunnen

dit moiré-patroon overigens ook zichtbaar maken door het

video-signaal zoals dat van de camera komt weer naar een monitor

te sturen. Tests bij Philips [1] hebben uitgewezen, dat het

moiré-effekt niet afhankelijk is van de intensiteit van het licht,

maar wel van de kleur van het gebruikte licht. Dit is eenvoudig te

begrijpen, immers wanneer we alleen het groen aansturen, de felste

kleur van de drie, zal het effekt van het rooster van het scherm

het grootst zijn. Wanneer we een kleur kiezen, zodanig dat alle

drie de primaire kleuren een gelijke intensiteit veroorzaken, dan

zal het effekt geminimaliseerd zijn. Toch wordt dit niet gedaan.

De reden hiervoor is gelegen in het feit, dat de kleurconvergentie

van de TV-toestellen niet altijd optimaal is, waardoor het kan

gebeuren dat van een dergelijk gekleurd testbeeld de positie van

de blauwe, de groene en de rode componenten van het beeld niet

geheel op elkaar liggen met als gevolg dat we toch weer
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kleureffekten op de licht-donker-overgangen kunnen waarnemen,

zodat onduidelijk is voor het AGAS wat nu precies moet worden

genomen als positie van het testpatroon. Vervolgens bestaat toch

weer de kans op lokale moiré-patronen op de genoemde grenzen.

Verder kunnen nog moiré-effekten ontstaan, omdat de kleurenbanen

van elkaar gescheiden worden door een smalle donkere band. Of dit

laatste ook werkelijk zo' n groot effekt heeft is overigens niet

getest. In ieder geval is het wenselijk om met 1 primaire kleur te

werken en dan zo, dat de andere kleuren de instelling van die ene

zo goed mogelijk volgen. Nu wordt in de gebruikelijk in-line

beeldbuis het beeld verkregen door de combinatie van 3

elektronenkanonnen naast elkaar achter in de beeldbuis; voor

iedere primaire kleur één. Om nu die kleur te kiezen die door de

anderen het best wordt gevolgd, schakelen we de twee buitenste

kanonnen uit. Over blijft dan het middelste, voor het groen

verantwoordelijke, kanon.

Hoe ziet nu dit moiré-patroon eruit? Daar het veroorzaakt wordt

door twee roosters, waarvan de ene bestaat uit vertikale banen en

de ander uit een matrix, zal het totaaleffekt inderdaad een aantal

vertikale banen zijn; enigzins gekromd daar de beeldbuis een

lichte krorraning vertoont in tegenstelling tot de CCD-chip, die

geheel plat is. Een korte berekening om te laten zien hoe het

patroon in feite ontstaat: stel de CCD-opnemer is voor 83% gevuld
1

met het beeld van het scherm. Dit betekent dat de 800

kleurenbanen geprojecteerd worden op 83% van 604 = 500 pixels

naast elkaar. Ofwel: iedere 8 kleurenbanen worden geprojecteerd op

5 CCD-elementen. Nemen we nu een stukje groen dan ontvangt ieder

CCD-element stukjes van de blokgolf uit fig 1.1 volgens

bijvoorbeeld fig 1.2.

1 We nemen 83% omdat dit mooi uitkomt; in deze beschouwing is het

exacte getal niet zo belangrijk.
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pixel-organisatie
. d CCD . ----tI-------1r------t-----t------+-----+__
J.n e -chJ.p

waargenomen intensiteit I.b 1.4

fig 1.2 Mogelijke projectie van een lijn uit een

kleursignaal op de CCD-elementen

Opmerking: bij dit plaatje gaan we ervanuit dat de CCD-chip geen

, dode zones' kent tussen de pixels, hetgeen waarschijnlijk niet

geheel juist is. Verder mag aan de getallen bij dit plaatje alleen

exemplarische waarde worden gehecht; zij veranderen immers reeds

wanneer de camera een minuscuul stukje verschuift t.O.V. de

beeldbuis.

We zien in dit plaatje het moiré-effekt overduidelijk ontstaan.

Een egaal groene beeldlijn krijgt afwijkingen ten opzichte van de

gemiddelde intensiteit (1,6) van -37,5 % tot +25 % • In genoemde

test bij Philips bleek de modulatiediepte echter niet boven de 20%

te komen. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat de scherpe

intensiteitsblokken enigzins uitspreiden door de optica, die zich

tussen de beeldbuis en de CCD bevindt. Naar een oorzaak voor deze

afwijking is verder niet gezocht; immers reeds bij een

modulatiediepte van 20% bleek het moiré-effekt al zeer storend.

In [1] worden een aantal alternatieven aangereikt om het probleem

aan te pakken. Deze houden eigenlijk allen in dat het AGAS soft-

of hardwarematig wordt aangepast om de invloed van het

moiré-patroon op de verwerking van de testpatronen te verminderen.

Een andere mogelijkheid is uiteraard het moiré-effekt aan te

pakken bij de bron. Dit houdt dus in beginsel in dat 1 van de 2

veroorzakers dient te worden weggehaald. De enige mogelijkheid die

we dan hebben is het beeld zoals dat van de beeldbuis komt zodanig
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te bewerken, dat het diskrete karakter eruit is, voordat het wordt

opgevangen door de CCD-chip. Hiertoe moeten we ons dus gaan

richten op de optica. Er zijn dan twee alternatieven:

(1) De camera enigzins onscherp stellen, totdat de afzonderlijke

kleurenbanen vervagen tot een egaal vlak.

(2) Met behulp van additionele optica een stelsel bouwen, dat

steeds een kleurenbalk gelijkmatig uitsmeert over een breedte,

die drie keer zo groot is.

Op het eerste gezicht lijken deze 2 mogelijkheden dezelfde. Nadere

beschouwingen zullen toch duidelijk maken dat er verschil is

tussen deze twee.

De eerste mogelijkheid is ook reeds in [1] genoemd. Hierbij werd

nog de mogelijkheid geopperd om het onscherpe beeld door het AGAS

weer om te laten zetten naar een scherp beeld, er vanuit gaande

dat de inverse van een onscherpe afbeelding bestaat en in software

is na te bootsen. Deze laatste mogelijkheid gaan we niet verder

bekijken; wel gaan we zien of, na het onscherp zetten nog een

aanvaardbare resolutie kan worden verkregen. De tweede

mogelijkheid is een verhaal apart; daar zal de rest van het

verslag dan ook op doorgaan. Inderdaad is het mogelijk een

laagdoorlaatfilter te bouwen voor optische signalen. Dit filter

dient dan tussen de TV en de camera te worden opgesteld.

In de komende hoofdstukken zal eerst de nodige optische theorie

worden besproken. In hoofdstuk 2 voor coherent licht, met enkele

voorbeelden in hoofdstuk 3, dat als gereedschap dient om later in

hoofdstuk 4 de zaak uit te breiden voor incoherent licht. In

hoofdstuk 5 wordt behandelt hoe we een spatiëel filter kunnen

ontwerpen aan de hand van de gepresenteerde theorie, waarna in

hoofdstuk 6 enkele testopstellingen en hun resultaten worden

besproken. In dit hoofdstuk wordt tevens een vergelijking gemaakt

met een onscherp ingestelde camera. In hoofdstuk 7 tenslotte

zullen enige afsluitende opmerkingen worden geplaatst.
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HOOFDSTUK 2 BEELDOVERDRACHT BIJ

COHERENT LICHT - THEORIE

2.1 Licht als golfverschijnsel.

Optica is, simpel. gez.egd, de theorie die de propagatie van licht

beschri jft van een spatieel vlak naar een ander. Met behulp van

lenzen, dia' 5 en dergelijke zijn we in staat deze propagatie te

beïnvloeden. Daar licht als een golfverschijnsel kan worden opge

vat kunnen we deze in zijn meest elementaire vorm beschrijven met

behulp van de Maxwell-vergelijkingen. Voor de optische theori~

worden deze Maxwell-vergelijkingen gebruikt om de Fresnel-verge

lijking af te leiden. Met deze vergelijking kan het gedrag van

licht in de vrije ruimte beschreven worden evenals de invloed erop

van lenzen en dergelijke. Deze Fresnel-vergelijking kan echter ook

in termen van Fourier-transformaties worden beschreven, zodat we

de in vele vakgebieden gebruikelijke Fourier-theorie ook kunnen

toepassen in de optica.

2.2 De Fresnel-vergelijking.

Uit de Maxwell-vergelijkingen voor elektromagnetische golven in

het algemeen kunnen de Helmholtz-vergelijkingen worden afgeleid

voor de E en H-velden:

1
2

c

1
2

c

(2.1)

(2.2)

- -Verder kan worden aangetoond dat de twee vectoren E en H loodrecht

op elkaar staan en beide loodrecht op de voortplantingsrichting.

Daar bovendien Ë en H evenredig zijn en dezelfde fase hebben is

kennis omtrent een van beide vectoren voldoende om de propagatie

van de lichtgolf te beschrijven. Voor het gemak kiezen we dan het
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coördinatenstelsel zo, dat de voortplantingsrichting de z-richting

is, zodat de vectoren E en H alleen componenten hebben in de x- en

y-richting. We kunnen dan de skalaire optische verstrooiïng V(~,t)

als ofwel de magnetische of de elektrische component definiëren.

Deze is inderdaad skalair wanneer we in de vrije ruimte zitten. De

funktie V moet aan de skalaire golfvergelijking in drie dimensies

voldoen:

1

2
c

(2.3)

Het is nu belangrijk te beseffen dat optische detektors en in het

bijzonder het menselijk oog reageren op het kwadraat van de

modulus van V, dus we zien:

Lp. v. (2.4)

Dan is het verder mogelijk de techniek toe te passen van scheiding

van variabelen. Dit houdt in dat we de tijd- en de plaats

afhankelijkheid apart beschrijven:

4>(t) (2.5)

Voor de oplossing in het tijddomein nemen we een particuliere,

harmonische oplossing namelijk:

2n·v·j·t
4>(t) = e (2.6)

In deze vergelijking is v de frequentie van het licht, die verband

houdt met de golflengte volgens:

c
v=~ (2.7)

-1
Hierin is c de lichtsnelheid in ros Licht dat aan (2.6) voldoet

bestaat uit één vaste golflengte; het is dus monochroom.

Vervolgens voeren we het golfgetal kin:

2n' v 2n
k=-c--T

Dit levert de Helmholtz-vergelijking in 3 variabelen:

(2.8)

11
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Met behulp van deze vergelijking is het nu mogelijk om een uit

drukking te vinden voor de propagatie van licht van een vlak naar

een ander. Hiertoe halen we eerst het Huygens-Fresnel principe

aan, dat inhoudt: "Een geometrische puntbron van licht geeft

aanleiding tot een sferische golf die in alle richtingen gelijk

propageert". We kiezen nu ons coördinatenstelsel zo dat de

oorsprong is gelegen in een vlak, dat we v~ak 1 noemen, en wel zo

dat de z-coördinaat 0 is in dit vlak. De optische verst%ooiing in

wediegegeven door tIJ(x,y,z)wordt dus1vlak tIJ(x,y,O)
1 1

noteren als tIJ (x , y ). Nu zal deze optische verstrooiïng tIJ niet
111

gedefinieërd zijn over het hele vlak 1, maar slechts over een

bepaald gebied, zeg R. Wanneer we nu R opgebouwd denken uit

allemaal kleine puntbronnetjes en we passen op ieder bronnetje het

Huygens-Fresnel principe toe, dan kunnen we een uitdrukking

afleiden voor de optische verstrooiïng in een willekeurig punt

buiten vlak 1, als gevolg van de verstrooiïng in vlak 1. Een

sferische golf die propageert vanuit het punt x

beschreven door:

o wordt

j·k·r
e

tIJ (x) =
sp - r

r > 0 (2.10)

2
waar r

In deze formule is dus r de afstand van de puntbron tot het punt

van observatie. De optische verstrooiïng in een willekeurig punt

als gevolg van een puntbronnetje i in vlak 1 wordt dan:

tIJ. (x,y,z)
~

j.k.r
e i

tIJ (x ,y ) ·K(8 ). ·A
1 1 1 i r. i

~

(2.11)

waar K(8 )
i

-j ·cos (8i)

À

Deze K is de inclinatiefactor die het effekt weergeeft dat de

sferische golf een bepaalde voorkeursrichting heeft. Verder is 8
i

de hoek waaronder we vanuit het observatiepunt naar het bronpunt

kijken en A. de oppervlakte van het puntbronnetje . Laten we nu
~

alle A' s naderen tot nul en we sommeren over alle bronnet jes,
i

ieder met hun eigen bronsterkte dan verkrijgen we uiteindelijk de

volgende integraaluitdrukking:
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I/J(x,y,z) '"' IJ
R

j. k. r (x , x)e -1 -
I/J(x ,y ) 'K(x ,x ) .---,-----,.--

1 1 -1 - r (X , X)
-1 -

dx1
dY1

(2.12 )

De inclinatiefaktor K is hier weergegeven als funktie van x en x
-1 -

in plaats van de hoek tussen die twee. Beperken we onze aandacht

nu tot een vlak 2 dat op afstand z van vlak 1 afligt, dan
2

verkrijgen we de alom bekende diffraktievergelijking:

dx dy
1 1

(2.13)

Omdat deze vergelijking zo nogal onhandig te gebruiken is doen we

een aantal aannamen. Als we de hoek e niet al te groot maken (dus

het observatiepunt relatief dicht bij de z-as) kunnen we K als

konstant beschouwen. Verder stellen we:

(2.14)

zodat we de Fresnel-diffractievergelijking verkrijgen:

j.k.z II 'k/2 2 2.1. ( ) K'e .1. ( ) (J z) {(x-x) + (y-y ) }dx d
." x Y = --------- ." X Y e 1 1 Y

2 ' z 1 l' 1 1 1

R (2.15)

die herschreven kan worden tot

x
(2.16 )

IJ
'I' ) (jk/2z) (x

2
+/) - (2nj/Àz) (xx +yy )dx d

." (x , Y 'e 1 1'e 1 1 Y
1 1 1 1 1

R

Deze beide -gelijkwaardige- vergelijkingen beschrijven de propa

gatie van licht van een vlak naar een ander (Opmerking: de coördi

naten x en y in de twee laatste formules worden geacht in vlak 2

te liggen op afstand z van vlak 1).
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2.3 Overgang van Fresnel-vergelijking naar

Fourier-transformatie.

2.3.1 Definitie van de Fourier-transfor.matie.

In het algemeen kennen we de definitie van de Fouriertransforma

ties in het tijdsdomein:

-CXl

F (w)

+CXl

I f (t) 'e-jwtdt

-CXl

en
1

f(t) - 2n

+CXl

I
. t

F(w) ·e JW dw

(2.17)

waar F(w) = ~ [f(t)] met ~ de fourier-transformator.

Ook in het plaatsdomein kunnen we door verandering van de

argumenten de Fourier-transformatie definiëren:

F (ç)

+CXl

I f (x) ·e-jçxdx

-CXl

en

-CXl
(2.18)

of twee-dimensionaal:

+CXl

F(ç,T/) .. II
-j (çx+T/Y)

f(x,y)·e dxdy en

-CXl

+CXl

f(x,y) = 1

IJ F(ç,T/) .ej(ÇX+T/Y)dçdT/
2n

-111

(2.19)

(2.20)

In de optische theorie komt het nogal eens voor dat de Fourier

getransformeerde van een funktie weer afgebeeld wordt in het

gewone spatiële domein. Dit gebeurt dan met behulp van een

bepaalde schaalfaktor. Wij voeren hier de geschaalde Fourier-
2n

transformatie in waar Àz de schaalfaktor is:

(2.21)

Hier zijn Xu en yu de plaatsvariabelen van de geschaalde getransfor-
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meerde, terwijl x en y de plaatsvariabelen van de funktie f zelf

zijn. Het komt dus hierop neer dat 1 radiaal in het frequentie

domein wordt afgebeeld op ~~ meter in het fysisch Xu , yu -vlak.

2.3.2 Fourier-theorie in de optica

Nu herschrijven we eerst de Fresnel-vergelijking, na introduktie

van een apertuurfunktie A(x ,y) zodat de integratiegrenzen +~ en
1 1

-~ kunnen worden:

waar

en
'k(x2+ 2)/2

g(x ,y ) '" 1/1 (x ,y ) 'A(x ,y ) 'e J 1 Y1 z
11 111 11

(2.22 )

Vergelijking van deze laatste formule met de Fourier-formules

leert ons dat we 1/1
2

dus ook als volgt kunnen noteren:

(2.23)

waar de schaling van de Û
5

21l
gebeurt met ~i

Hierbij zij opgemerkt dat de plaatsvariabelen na de geschaalde

transformatie x en y zijn.

Wanneer nu z voldoende groot is
2 2

(z » k (x +y) ) dan zien we dat

er het volgende gebeurt: C(~) zal een constante worden en

gl (x1'Y1) zal gaan lijken

grote afstand wordt de

op 1/11(X
1
,y

1
); Met andere woorden:

optische verstrooiing gelijk aan

Op

de

fourier-getransformeerde (op een constante faktor na). Het gebied

waar dit bij benadering het geval is wordt het Fraunhofer-gebied

genoemd.
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2.4 Fourier-representatie van de Fresnel-vergelijking.

We gaan nog even terug naar de Fresnel-vergelijking (vgl 2.15) nog

zonder A(x ,y ) :
1 1

K
jkz

'e
~2(x,y) .. ----z---

Definiëren we nu een hulpfunktie:

jk(x
2+/) /2z

h(x,y) .. e

dan vinden we:

K 'k JJI/J (x,y) .., _'e J Z . l/I (x ,y ) 'h(x-x ,y-y ) dx dy
2 z lil 1111

R

Dit is een bekende convolutie, ook te noteren als:

(2.24)

(2.25)

~2(X,y)
K jkz
-'e [~ (x,y) * h(x,y) )
Z 1

(2.26)

Nemen we aan dat alle funkties fourier-transformeerbaar zijn dan

valt bovenstaande formule ook in het frequentiedomein te

beschrijven. De convolutie gaat dan over in een produkt. In

onderstaande formule stellen hoofdletters de getransformeerde voor

van de met kleine letters aangegeven funkties.

hier is H(ç,T/)

K 'kz
~2(Ç'T/) .. ;'eJ ''1\ (ç,T/) 'H(ç,T/)

-~z _j~z(ç2+T/2)/4n.. ---:--e
J

dus

(2.27 )

Deze laatste formule geeft dus de overdracht aan van een vlak naar

een ander in het frekwentiedomein. De funktie ejkZ'e-j~Z(ç2+T/2)/4n

wordt dan ook de overdracht van de vrije ruimte genoemd. In het

algemeen is het inderdaad mogelijk de propagatie van licht van een

vlak naar een ander vlak te beschrijven in termen van overdrachts-

funkties. Dit alles geldt nu met 1 kanttekening: In tegenstelling

tot de systemen uit de bekende signaaltheorie zijn optische

systemen vaak niet plaatsonafhankelijk (de vrije ruimte toeval-
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lig wel). De impulsresponsie ziet er dan in zijn algemene vorm uit

als h ( xu, yu, Xi, yi in plaats van de h ( XU-Xi, yu-Yi ) van de

plaatsonafhankelijke systemen. In dat geval dienen we dus om de

overdracht van een vlak naar een ander te bepalen gebruik te maken

van de convolutieformules en kunnen we niet terugvallen op de

beschrijving in het ~, ~ -domein.
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HOOFDSTUK 3 BEELDOVERDRACHT IN DE PRAKTIJK

In het vorige hoofdstuk hebben we steeds gesproken over optische

systemen in het algemeen. In dit hoofdstuk bekijken we drie

voorbeelden van zulke systemen.

3.1 Lenzen.

Wanneer zich tussen het ingangs- en het uitgangsvlak bijvoorbeeld

een lens bevindt is het mogelijk de overdracht op voornoemde

manier te beschrijven. Zonder bewijs geven we het verband tussen

het invallende licht en het uittredende bij een ideale lens.

~. (x,y) is de optische verstrooiing in het optisch vlak met
~n

z = constant, net voor de lens, zoals die door het invallende

licht wordt veroorzaakt. ~ (x,y) is de optische verstrooiing in
out

het optisch vlak met z = constant net ná de lens.

~ (x,y) = ~. (x,y) 'L'e(-jk/2f) (X
2
+ /)

out ~n

(3.1 )

waar

en 60 = de dikte van de lens

Deze formule, gecombineerd met de overdracht van de vrije ruimte

vormt de basis voor de theorie aan de hand waarvan diverse eigen-

schappen van lenzen kunnen worden bepaald. Bekend is

waarschijnlijk dat met behulp van een lens een beeld kan worden

gevormd van een belicht of lichtgevend voorwerp. Deze eigenschap

gaan we nader bekijken met behulp van de in het voorafgaande

gepresenteerde optische theorie. We gaan uit van de volgende

situatie:

18



vlak 1

d,

lens vlak 2

object beeld

fig 3.1 Eenvoudige opstelling met 1 lens

Nu is t/J
1

de optische verstrooiing in vlak 1;

t/J_ die in het vlak net voor de lens;

t/J die in het vlak net na de lens ;

t/J2 die in vlak 2.

Vergelijkingen (2.22) en (2.23) leveren ons:

t/J_(x,y) x
(3.2)

In deze formule geeft de index sI aan dat we transformeren van het

x ,y -vlak het x,y-vlak, geschaald
2n

Met behulpnaar met i\dl . van
1 1

(3.1 ) bepalen we het veld in het optisch vlak net na de lens:

t/J(x,y)
LR 'kd (jk/2) [ l/dl - l/f ] (x2+ y2)

e J l'e Xct
1

x [.1. ( ) (jk/2d) (x
2+/)

"sI "'1 x 1 'Yl 'e 1 1 1

(3.3)

Om nu uiteindelijk t/J2 te vinden moeten we nog eens --voor het

tweede stuk vrije ruimte-- (2.22) en (2.23) toepassen. Dit levert:
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x

[
e (jk/2) [ I/dl + l/d2 - l/f ) (x

2+ /) X
lJs2

] (3.4)

In deze formule betekent de index s2 dat wordt getransformeerd van
2n

het x,y-vlak naar het x2'Y2-vlak, geschaald met d2 . Als nu I/dl +

l/d2 = l/f, dit houdt dus in dat we een scherpe afbeelding maken,

dan wordt dit vereenvoudigd tot:

Nu is:

X

(3.5)

zodat:

,\2
d

2 -xldl
Il 1 f ( ----ci'2

-yldl
----ci'2

X

.1. (_ xldl _ yldl ) (3.6)
"'1 d2' d2

Voeren we de vergrotingsfaktor M in gedefinieërd als d2/dl, dan

vinden we voor de modulus in het kwadraat van t/J
2

(wat we dus in

feite zien):

222
~t/J2 (x, y) 11 ... ( l/M ) I t/J l (x, y) I1 (3.7)

Dit betekent dus dat wanneer aan de afbeeldingsvoorwaarde

I/dl + l/d2 ... l/f is voldaan, dan in vlak 2 een exakte afbeelding

gevormd wordt van het origineel in vlak 1. Wanneer niet exakt

scherpgesteld wordt is niet aan de afbeeldingsvoorwaarde voldaan

en loopt de redenering vanaf formule (3.5) vast. Het is dan in het

algemeen niet meer mogelijk gesloten uitdrukkingen te vinden voor

de verstrooiïng in vlak 2. Numeriek zou het nog wel mogelijk

moeten zijn het beeld van een onscherp stelsel te benaderen, doch

dit is niet verder onderzocht. Wel kan opgemerkt worden dat de
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'onscherpte' ook binnen het afbeeldingsvlak plaatsafhankelijk zal

zijn.

3.2 Fourier-transformator.

Met behulp van een lens is het ook mogelijk een

Fourier-transformator te bouwen. Dit houdt in dat we volgens

onderstaande opstelling in vlak 2 de fourier-getransformeerde

verkrijgen van de optische verstrooïng in vlak 1.

vlak 1 lens

)

vlak 2

object fourier-vlak

fig 3.2 Fourier transformator in het algemeen.

Hier zijn ~, ~, ~ en ~ gedefiniëerd als op pag. 1.
1 2 -

Wat we in feite doen in deze opstelling is het volgende: door de

bronfunktie in het brandvlak te plaatsen halen we het

Fraunhofer-gebied, waar dus de getransformeerde optreedt,

dichterbij. In formulevorm kunnen we dit weer als volgt bewijzen:

Uit (2.22) en (2.23) volgt dat de optische verstrooïng in vlak 2

als gevolg van die in vlak 1 kan worden omschreven als:

(3.9)

Uit de lensvergelijking (3.1) weten we

~(x,y) ~ L ~_(x,y)

zodat volgt
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(3.10)

Om nu de fourier-getransformeerde van 1/1_ te bepalen als funktie

van de fourier-getransformeerde van 1/1 passen we de redenering toe
1

met overdrachtsfunkties . Daar de overdracht van de vrije ruimte

gegeven is kunnen we noteren n.a.v. (2.27):

(3.11)

om van deze gewone transformaties geschaalde transformaties te

2nx 2ny
maken moeten we simpelweg ç vervangen door Àf en ~ door Àf . We

verkrijgen dan

~ [1/1 (x, y) )
s -

e jkfe-(jk/2f) (x~+y~) .~ [1/1 (x +y))
s 1 1 1

(3.12)

Vullen we dit weer terug in in (3.10) dan vinden we

(3.13)

We zien dus dat in het fourier-vlak inderdaad op een complexe

constante na de getransformeerde van het origineel verschijnt.

3.3 Spatiëel filter.

Nu is de fourier-getransformeerde op een minteken na zijn eigen

inverse volgens

F [F[ f(x,y) )] = f(-x,-y)

Wanneer we dus twee van bovenstaande opstellingen achter elkaar

plaatsen verkrijgen we in het laatste vlak het originele beeld

weer terug (maar dan op zijn kop). Dit geeft ons dus de

mogelijkheid een afbeelding te maken van het origineel, waarbij we

in het middelste vlak d.m.v. een apertuur of iets dergelijks het

plaatje kunnen beïnvloeden in zijn frequentiedomein. Inderdaad

zullen we gaan proberen om op deze wijze uit ons TV-beeld de

hogere componenten weg te filteren. Hier komt ook de fysische

betekenis naar voren van de schaalfaktor van de ~ . De fourier-
s

getransformeerde, die in het fouriervlak optreedt is in feite een
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fouriervlak. Deze

frequentiedomein

2n
faktor Àf

overeenkomt

geschaalde met Dit betekent dat 1 rad in het
Àf

met 2n meter in het fysische

omrekenfaktor speelt een noodzakelijke rol bij

het bepalen van de benodigde aperturen om de gewenste filtering te

bewerkstelligen.
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HOOFDSTUK 4 OPTICA VOOR INCOHERENT LICHT - THEORIE

4.1 Incoherent contra coherent.

In de voorgaande hoofdstukken is een stuk theorie afgeleid,

uitgaande van de Maxwell-vergelijkingen, dat de propagatie van

licht zou moeten beschrijven. We zijn er hiertoe in hoofdstuk 2

vanuitgegaan van licht als golfverschijnsel dat voor wat betreft

de tijdafhankelijkheid beschreven wordt door een plaats

onafhankelijke harmonische funktie. Edoch, deze aanname is in de

meeste gevallen onjuist. Zelfs wanneer we een puntbron hebben, die

monochromatisch licht uitzendt, blijkt in de praktijk dat de

funktie v(t) vaak geen zuiver harmonische funktie zal zijn.

Wanneer we nu een vlak als bron hebben komt daar nog een probleem

bij: Vaak zal zo'n vlak opgebouwd gedacht kunnen worden uit

allemaal kleine puntbronnetjes met ieder hun eigen

uitstJ:aalkarakter en dus onderling onafhankelijke v (t). In een

dergelijk geval praten we van een incoheJ:ente lichtbron. Wanneer

de tijdafhankelijkheid over een heel vlak door dezelfde funktie

kan worden beschreven, spreken we van een coherente lichtbron. In

§ 4.2 zal een striktere definitie van coherentie en incoherentie

worden gegeven. We zullen dan zien dat er ook nog partiëel

coherent licht bestaat dat een midden houdt tussen de twee.

We gaan straks werken met het licht van een beeldbuis. Dit licht

wordt in werkelijkheid uitgezonden vanuit allemaal kleine

lichtgevende puntbronnetjes, zodat we zullen aannemen dat dit

licht volledig incoheJ:ent is. Het is dan ook noodzaak, dat we de

harmonische theorie uit hoofdstuk 2 gaan vervangen dooJ: een andere

benadering: licht als stochastisch veJ:schijnsel.
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4.2 Optische signalen, correlatie, coherentie.

Stel vet) beschrijft de amplitude van het licht op tijdstip t. We

gaan deze funktie beschouwen als een stochast. Het vermogens

spektrum van v is dan gedefinieerd als:

S (w) = lim .2:.....
T~ 27C

+T

Jvltl e -j""dt

-T

2

(4.1)

Dit is de fourier-getransformeerde van de autocorrelatie van vet),

die weer is gedefiniëerd als:

*r(t,t+T) - El f(t+T)·f (t) I
, 1
~m -

T-.m 27C

+T

Jf(t+T) 'f'(t) dt

-T
(4.2)

In het algemeen zullen we v niet alleen als funktie van de tijd,

maar ook als funktie van de plaats willen zien. Voor het veld, dat

we dan beschouwen, en aanduiden met v(P,t) wordt dan gedefinieerd

de coherentiefunktie:

*r (P ,P ,t ,t ) = El v(P ,t )·v (P ,t )
v1212 11 22

of, wanneer v stationair is in de tijd:

*r (P ,P ,T) = El V(P
1
,t)·v (P

2
,t+T)

v 1 2

Verder definieren we het vermogensspektrum van een veld:

+CD

J -jWT
S (P , P , w) = r (P , P , T) e dT

v 1 2 1 2
-CD

Opmerking: we zien nu meteen al dat:

(4.3)

(4.4)

(4.5)

*r (P ,P ,T) = r (P ,P ,-T)
v 1 2 v 2 1
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*s (P ,P ,cu) ... S (P ,P ,cu)
v 1 2 v 2 1

(4.6)

De benaming vermogensspektrum voor S (P ,P ,cu) is inderdaad juist;
v 1 2

dit volgt al meteen wanneer we het tijdgemiddelde van de inten-

siteit van het veld bepalen:

E{ Iv(p,t) 12
} ... f(p,P,O) .. 2~ I+;(p,p,CU) dw

-CXI

(4.7)

Dan zullen we vanaf nu verder ervanuit gaan dat we met spektraal

zuivere velden te maken hebben; dit houdt in dat de golflengte

(kleur) van het licht geen funktie is van de plaats. De golflengte

mag dus wel in de tijd variëren. In formulevorm:

f (P ,P ,T)
v 1 2

f(p ,P) • p(T)
1 2

(4.8)

Hier geeft p(T) de tijdafhankelijkheid aan, die dus over het hele

veld dezelfde is. Ook is gedefineërd de correlatiecoëfficiënt, die

we voor een optisch veld de benaming 'graad van coherentie' mee-

geven:

f(p ,P ,T)
1 2

., (P , P • T) - -;:::==========~
1 2 J f(p ,P ,0) .f(p ,P ,0)

1 1 2 2

Voor een spektraal zuiver veld kunnen we dan afleiden

(4.9)

waar per definitie:

(4.10)

f (Pl' P 2)

r(P ,P ) -
1 2 I I

~ f (P ,P ) • f (P , P )
1 1 2 2

(4.11)

Daar we vanaf nu uitgaan van spektraal zuivere velden, kunnen we

het argument T weglaten in de formules. We kunnen dan nu meer
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formele definities geven voor de mate van coherentie van licht.

Een veld is volledig incoherent als

r(p ,P ) = 0 voor ~P ~P
1 2 l~ 2

(incoh) (4.12)

Nemen we nu een willekeurig punt P waar v(P,t) ongelijk is aan nul

dan zal ook altijd r(p,p) ongelijk zijn aan nul,

bovenstaande definitie overeenkomt met:

zodat

Dit betekent dat:

r (P , P ) = q (P ) c5 (P -P )
1 2 1 1 2

(incoh)

(incoh)

(4.13)

(4.14 )

waar q(P) een maat is voor de intensiteit. Bewijs:

II(t) 1
2 = I I v(P,t)dP 1

2

R

*11 vIP ,t)·v (P ,t) dP dP
RR 1 2 1 2

zodat

(voor voll. incoh.)

11 r(p ,P ) dP
1
dP

2RR 1 2

= 11 q(P
1

) c5(P
1
-P

2
) dP

1
dP

2
RR

= I q(P) dP
R

Een veld is volledig coherent als

q.e.d.

Ir (P , P ) I = 1
1 2

(coh) (4.15 )

We zullen de eigenschappen hiervan niet nader bekijken, omdat zij

voor ons niet van belang zijn.

Het zal overigens duidelijk zijn dat er vaak niet voldaan zal zijn

aan een van beide def inities (4.12) of (4.15). In die gevallen

spreken we van partiëel coherent licht.
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Coherentie is een begrip dat slaat op de plaatsafhankelijkheid.

Incoherentie in de tijd zou betekenen dat v (P, t) ongecorreleerd
1

is met V(P,t
2
). Voor de optica heeft deze benadering echter geen

betekenis.

Ruimtelijke stationariteit: Een veld is ruimtelijk stationair

indien de coherentie alleen afhangt van het plaatsverschil dus:

r (P , P ) - r (P -P ) •
1 2 1 2

(4.16)

De intensiteit van zo'n veld is altijd constant over het hele te

bekijken gebied. Een dergelijk veld kan nog wel incoherent

zijn.Het licht van de beeldbuis is niet coherent, we zullen zelfs

aannemen volledig incoherent, en zeker niet ruimtelijk stationair.

4.3 Gebruikmaken van de theorie voor coherent

licht voor systemen met incoherent licht.

Laten we weer even teruggaan naar de theorie voor het coherente

licht. We vonden daar (§ 2.4) dat het gedrag van een optisch

systeem kan worden weergegeven met behulp van convolutieformules.

Algemeen geldt voor een plaatsafhankelijk systeem met

impulsresponsie h (xu, yu, Xi, yi)

~ (xu,yu) = II ~. (Xi,yi) ·h(xu,yu,Xi,yi) dxi dyi
u R ].

(4.17)

De ~'s zijn hier de complexe amplitudes van het in- en uitgaande

licht. Het licht wordt hier opgevat als een harmonisch

verschijnsel. Beschouwen we nu het licht als een stochastische

grootheid, die we in dit hoofdstuk steeds met v aangeduid hebben,

dan blijft formule (4.17) zijn geldigheid behouden. Voor de

overdracht van de stochast krijgen we dus ook:

v (.xul,yul) IJ v (.xil,yil) ·h(xul,yul,Xil,yil) dxil dyn
u

R
i

en (4.18)

* * *v (Xu2, yu2) = II v. (Xi2,Yi2)·h (Xu2, yu2, Xi2, yi2) dxi2 dyi2
u ].

R
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zodat:

*v (Xul,yul)'V (Xu2,yu2) ~ IIII v (Xil,yil) 'h(Xul,yul,Xil,yil) .
u u R i

* *vi (Xi2,yi2)'h (Xu2,yu2,Xi2,yi2) dxil dyil dxi2 dyi2

(4.19)

en dus

r (xul, yul, xu2, yu2)
vu

*E{v (xul,yul)'V (xu2,yu2))
u u

... IIII rVi (Xil,yil,Xi2,yi2) 'h(xul,yul,Xil,yil)

*'h (xu2,yu2,Xi2,yi2) dxil dyil dxi2 dyi2 (4.20)

Wanneer nu aan de ingang volledig incoherent licht verondersteld

wordt dan kunnen we stellen (n.a.v. 4.14)

rVi (Xil, yil, Xi2, yi2) = q (Xil,yil) . c5 (Xil-xi2, yU-Yi2)

zodat:

r (xul,yul,xu2,yu2)
vu

II q(Xi,yi) 'h(xul,yul,Xi,yi)

*'h (xu2,yu2,Xi,yi) dxidyi (4.21)

De intensiteit aan de uitgang wordt nu:

2
E{ Ivu (xu,yu) I } '" (4.22)

2
r (xu,yu,xu,yu) '" I q(Xi,yi) Ih(xu,yu,Xi,yi) I dxidyi

Vu

Noteren we deze intensiteit nu als I(xu,yu), dan kunnen we noteren:

I (xu,yu) '" I q(Xi,yi) g(xu,yu,Xi,yi) dxidyi (4.23)

waar: q(Xi,yi) '" intensiteit aan de ingang van het (noodzakelijk!)

incoherente licht.

I (xu, yu) intensiteit van het (i.h.a) niet meer incoherente

licht aan de uitgang.
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de f 2
en: g(xu,yu,Xi,yi) = Ih(xu,yu,Xi,yi) I = impulsresponsie voor

incoherent licht.

Dat het licht aan de uitgang van zo'n systeem niet noodzakelijker

wijs incoherent is volgt direkt uit for.mule (4.21). Hieruit blijkt

dat r (xul, yul, xu2, yu2) wel degelij\o; een waarde kan aannemen voor

x, yul ~ X, yu2 , zodat we dit licht niet meer volledig incoherent

mogen noemen. Bij de voorgaande beschouwingen echter is wel een

essentiële voorwaarde dat het licht aan de ingang incoherent is.

Dit betekent dus dat wanneer we nu het licht, dat is aangegeven

met I (x, y) weer aan een ander optisch systeem toevoeren for.mule

(4.23) (evenals 4.20, 4.21, en 4.22) niet meer mag worden

toegepast. De juiste methode om te rekenen aan de

intensiteits-overdracht van incoherent licht voor in cascade

geschakelde optische systemen is dan ook;

(1)

(2 )

(3)

Reken de totale cascade van systemen door voor coherent licht.

Bepaal h (xu,yu,xi,yi)
tot

Voor intensiteitsoverdracht van incoherent licht geldt:

2
g (xu,yu,xi,yi) = Ih (xu,yu,Xi,yi) I .

tot tot

(4) Besef dat het licht aan de uitgang in het algemeen partieel

coherent is.

Wanneer het systeem dat we beschouwen plaatsonafhankelijk is

kunnen we ook in frekwentiedomein de overdracht beschrijven: We

hadden in dat geval voor coherent licht:

'l1 (~, 1) - H (~, 1) • 'l1
i

(~, 1)
out n

Wanneer nu g plaatsonafhankelijk is en te noteren als

fourier-transforrneerbaar naar I(~,1), Q(~,1)

(4.23) gaat dan over in:

g (xu-Xi, yu-yi) , dan zijn zowel Itx,y), q(X, y) als

en G(~,1).

g(X,y)

For.mule

Nu geldt voor plaatsonafhankelijke g(x,y) uiteraard:
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g(x,y) = h(x,y) *h (x, y) (4.25)

Daar vermenigvuldiging in tijddomein overeenkomt met convolutie in

frekwentiedomein vinden we:

(4.26)

Samengevat kunnen we dus de volgende vuistregels opstellen:

Wanneer we een systeem hebben waarvan de inpulsresponsie voor

coherent licht h(xu,yu,Xi,yi) gegeven is, kunnen we voor

incoherent licht voor wat betreft de intensiteit daarvan een

impulsresponsie g(xu,yu.Xi,yi) bepalen met behulp van formule

(4.23). Is het systeem plaatsinvariant, dan valt g(x,y) en/of

G(~,~) te definiëren m.b.v. formules (4.25) en (4.26).
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HOOFDSTUK 5 SPATIEEL FILTER VOOR INCOHERENT LICHT.

5.1 Taakomschrijving voor het filter.

We gaan eens precies bekijken wat eigenlijk de taak is van het

door ons te bouwen spatiële filter. We zagen reeds in hoofdstuk 1

hoe een voor het oog egaal groene beeldlijn er in werkelijkheid

uitzag:

I
t

a.

fig 5.1 Weergave van een groene beeldlijn door een

in-line beeldbuis

Om de zaak mathematisch in de hand te houden denken we deze

funktie uitgebreid van -00 tot +00 en noemen hem c (x). We kunnen

deze dan formeel definiëren:

+00

c(x) [Pa(x-3ka)

k=-oo

waar p (x) gedefineerd is als de bekende pulsfunktie:
a

(5.1)

fig 5.2

A

o

Weergave van de pulsfunktie p (x).
a
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Nu is de fourier-getransformeerde van deze funktie gegeven als

(5 _2)

zodat

- a . (1 t)sJ.ne - a ...
2

C(ç) - fmpa(ç) _e-jç3ka

k--m

'+m
- Pa(ç) Le-jç3ka

k--m

P (ç)
a

2
jç3a -jç3a

- e - e

2
_ jç3a -jç3a

e e ]
Deze uitdrukking is altijd gelijk aan nul behalve wanneer:

2 jç3a -jç3a 0- e - e ...

ofwel:

J. t3a -J' 3t a
e'" + e ... = 2

Nu is lejç3al

met:

!e- jç3a \ -- 1, zodat bovenstaande eis overeenkomt

1
jç3a

e
-jç3a

e

dus

ç3a - k-21l

21lç ... k-
3a

met k - . __ -2 ,-1, 0, 1, 2, _

De funktie C(ç) ziet er dus als volgt uit: hij bevat komponenten

bij ç = k - (21l) / (3a), waarvan de grootte bepaald wordt door de

sine-funktie die de getransformeerde is van de bijbehorende

pulsfunktie p (x) _ In tekening:
a
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fig 5.3 Weergave van C(~)

We zien dus een component bij 0 ter grootte a

bij
2rr

grootte 0.83een
3a

ter a

bij 2
2rr

ter grootte 0.41een
3a

a

bij 3
2rr

0een
3a

ter grootte

bij 4
2rr

0.21een component
3a

ter grootte a

bij 5
2rr

0.17een
3a

ter grootte a

enz.

e
In deze fourier-representatie herkennen we de 0 component als het

basisband-videosignaal, dat in dit geval inderdaad uit een

constant signaal bestaat. De hogere componenten representeren het

stooreffekt, zoals dat wordt veroorzaakt door de kleurenbanen op

het scherm.

In de video-wereld is het gebruikelijk om de spatiële frequenties

aan te duiden met aantallen beeldlijnen. Deze eenheid is als volgt

gedefiniëerd: een horizontaal oplossend vermogen van N lijnen

houdt in dat op N verschillende punten naast elkaar de helderheid

en kleur van het beeld een andere waarde aan kan nemen. Genoemde

lijnen zijn in dit geval --wanneer we praten over horizontaal

oplossend vermogen-- dus vertikale lijnen. De maximale spatiële

frequentie, die we via een monitor met een horizontaal oplossend

vermogen van N lijnen kunnen weergeven is:
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waar N

~ = 2n N/2
max BB

oplossend vermogen in hor. richting

(5.3)

BB = beeldbreedte

~ spat. freq. in hor. richting

Nu is in de KTV-techniek een resolutie van 350 lijnen al niet meer

haalbaar, omdat de bandbreedte van het luminescentiesignaal dan al

zo groot wordt, dat deze de detektie van de quadratuur

gemoduleerde kleurverschilsignalen gaat verstoren. Er onstaat dan

reeds moiré in het monitorbeeld, die overigens niets te maken

heeft met het moiré, waar wij ons mee bezig houden. In een normale

TV-uitzending zien we dit bijvoorbeeld wanneer een nieuwslezer een

te fijn gestreept overhemd aanheeft. We zien dan in dit overhemd

vreemde, lopende meestal paars-achtige patronen verschijnen. We

zullen er gemakshalve vanuit gaan dat de videosignalen een

bandbreedte beslaan van 0 tot 400 lijnen. Dit betekent dat de

, 1 h' 1 "'1 f . l' 'k . 1256 d/maX1ma e or1zonta e spat1e e requent1e ge 1J 1S aan -as- ra m.

Nu moet hierbij opgemerkt worden dat de genoemde beperking alleen

opgaat indien het videosignaal inderdaad composiet is. Zouden we

de TV gebruiken als monitor met aparte R, G en B ingangen, dan kan

de videobandbreedte stijgen. De beperkende faktor wordt dan

bepaald door de eigenschappen van de monitor en niet meer Goor het

gekozen video-systeem. Daar echter het verticale oplossend

vermogen vastligt op 585 lijnen (CCIR-norm) heeft het --rekening

houdend met de 3 op 4 verhouding van het scherm-- geen zin het

horizontale oplossend vermogen boven de j.585 - 780 lijnen te

laten oplopen. Als vuistregel zullen we aanhouden dat bij gebruik

van afzonderlijke R, G en B ingangen (of uiteraard bij zwart-wit

televisie, maar dat is hier niet aan de orde) het horizontaal

oplossend vermogen een faktor 2 hoger kan liggen dan bij gebruik

van composiet video-signalen.

Het videosignaal, zoals dat van het scherm komt bevat dus

komponenten die lopen (mits we uitgaan van composiet signaal) van
1256 1256- -as- tot + -as- rad/m. Door de kleurenbanen op het scherm wordt
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nu deze funktie vermenigvuldigd met de funktie c(x) _ Het

uiteindelijke videospectrum zal dus opgebouwd zijn uit

het basisbandsignaal en hetzelfde spectrum steeds herhaald bij de

harmonischen van het stooreffekt, die op frequenties n';: liggen,

met relatieve sterkten gegeven door P (~) zoals weergegeven in
a

fig. 5.3 .

Nu waren we er in het begin vanuit gegaan, dat de CCD-camera in

horizontale richting 604 pixels bevat, waarvan er 500 het

TV-beeld opvangen. Spatiële frequenties in het beeld tot 250' ;:

rad/m (500 lijnen) moeten dus probleemloos kunnnen worden

opgevangen. We hebben reeds gezien, dat de hogere componenten,

veroorzaakt door de kleurenbanen op het scherm, die we vanaf nu

stoorcomponenten zullen noemen, roet in het eten gooien. De
5024

component rond BB rad/m heeft gemiddeld een periode van:

2n 2nBB ~ 1 25'10-3 . BB
~1 "" 5024 .

Een pixel van de camera beslaat een breedte van

1 -3
500 . BB "" 2-10 . BB

Deze getallen bevestigen onze eerdere bevindingen met het meer

intuïtieve plaatje uit hoofdstuk 1. Inderdaad kan het zo gebeuren

dat het ene pixel 1 en het ander 2 maxima opvangt hetgeen we

waarnemen als moiré. De tweede harmonische stoorcomponent heeft

gemiddeld een periode van

2nBB
10048

-30.63 '10 • BB

Ieder pixel vangt dus 3 à 4 van deze maxima op. De variatie in

helderheid, die door deze component wordt veroorzaakt is dus ten
4-3

hoogste slechts 3.5 - 0.29 Houden we er tevens rekening mee, dat

deze komponent slechts een intensiteit heeft van 0.41 maal de

dan is de modulatiediepteintensiteit van het basisbandsignaal,

van de 2
e

component hooguit 0.29 x 0.41 12% De eerste

component veroorzaakt volgens dezelfde redenering een

modulatiediepte van maximaal 0.5 x 0.83 41%. Voor de 3e

component geldt zelfs dat die 0 is. De 4
e

en hogere componenten
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vertonen steeds een afname van modulatiediepte, hierbij

Tweeaantekenend dat alle veelvouden van 3 eruit vallen.

kanttekeningen bij deze redenering:

(1) De modulatiediepte van het rnoirépatroon bleek [lit.1J in de

praktijk onder de 20% te liggen, zodat bovengenoemde percen

tages waarschijnlijk in de werkelijkheid nog lager uitvallen.
e

(2) De sterkte van de hogere componenten (reeds vanaf de 2 ) zal

altijd lager uitkomen dan hier berekend vanwege de onscherpte

van de werkelijke beeldlijn; de wiskundige voorstelling van de

blokgolfvorm van de kleurenbanen zal niet geheel met de werke

lijkheid overeenstemmen.

Al met al valt te konkluderen dat het inderdaad zeer wel mogelijk

is dat de effekten van de 2
e

en hogere componenten van het

stooreffekt te verwaarlozen zijn. Uiteraard houden we in het

misschien wel de

achterhoofd dat, mochten testresultaten anders uitwijzen,

2
e

, maar dan toch zeker niet de 3
e

en hogere

componenten een rol kunnen spelen. In eerste instantie lijkt dit

laagdoorlaatfilter

versimpeling

stoorcomponenten

een overbodige

kunnen bouwen

(we

dat

zouden

alle

immers een

wegfiltert); straks zal blijken dat we hiervan toch goed gebruik

kunnen maken.

5.2 Opbouw van het filter.

In par. 3.3 is reeds kort aangegeven hoe een spatiëel filter er in

de praktijk uit gaat zien. We hebben een fourier-transformator;

vervolgens een vlak waarin we de getransformeerde van het

ingangssignaal kunnen aantreffen en kunnen beïnvloeden en dan een

terugtransformator. Dit leidt dus tot de volgende opstelling:
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fourier-

vlak
lens(f) vlak 2

beeld

fig 5.4 Spatieel filter in zijn meest elementaire vorm.

In het fouriervlak (in het midden) vinden we nu de geschaalde

Fourier-getransformeerde van het ingangssignaal. Op de optische as

vinden we de De-component en verder daarvandaan de hogere

componenten. Door nu in het fouriervlak een scherm met een gat te

plaatsen kunnen we door de grootte en de plaats van het gat vast

te leggen zelf bepalen welk stuk van het frequentiespektrum we

willen doorlaten en welk niet. Zodoende kunnen we ieder

banddoorlaatfilter met alle mogelijke kombinaties voor de

horizontale en verticale componenten maken. Dit alles naar

aanleiding van de theorie uit hoofdstuk 3 en dus voor coherent

licht!

Om het gedrag van een dergelijk filter voor incoherent licht te

bepalen, moeten we de in hoofdstuk 4 ingevoerde methode toepassen:

Overdrachtsfunktie convolueren met zichzelf. Nu was de bedoeling

om een laagdoorlaatfilt.er te bouwen dat in ieder geval de eerste

stoorcomponent wegfiltert. Voor alle duidelijkheid hier een

plaatje van het spektrum en de in dit geval ideale filter

karakteristiek.
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ideale filterkarakteristiek

BB

2
e

harmonische

'00\1 J

"'8

e
4 harmonische

fig 5.5 Spectrum van het lichtsignaal van de beeldbuis en

ideale filterkarakteristiek

Al f .. f ... d' 1 . k 2512 d/ 1s a sn~J requent~e ~s ~n ~t p aatJe ge ozen voor -ss- ra m a s

ideale keus omdat dan de filterwerking optimaal blijft wanneer de

videobandbreedte 800 lijnen zou worden i.p.v. de gebruikelijke

400.

Voor incoherent licht is een dergelijk filter echter niet te

bouwen. Wanneer we nu een filter maken met een rechthoekige

overdracht, dan wordt de intensiteitsoverdracht voor incoherent

licht een driehoekige funktie volgens het volgende plaat je, dat

uitgaat van een laagdoorlaatfilter.

ti~ OH 1
1- .....----+-----,

o

t

o

fig 5.6 Overdracht van een laagdoorlaatfilter voor coherent

resp. incoherent licht

. 2512
Voor ons moeten we dus k~ezen 2~g - -sa- rad/m. We zien dat dan de

filterkarakteristiek voor het gebied van 400 tot 800 lijnen

(1256 tot 2512 rad/m) toch een behoorlijke demping oplevert.
BB BB

Bekijken we het gebruikelijke spectrum (van 0 tot 400 lijnen) dan

vindt een afname plaats tot de helft. Verder zien we dat het
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onmogelijk is om voor incoherent licht een banddoorlaatfilter te

ontwerpen. Immers de geconvolueerde van een functie met zichzelf

heeft altijd een maximum rond O. Ook blijkt dat de plaatsbepaling

van het fysisch filter in de richting loodrecht op de optische as

van ondergeschikt belang is.

Uit de in par 5.1 berekende getallen kunnen we nu de grootte van

het gat, dat we in het scherm op het fouriervlak moeten

aanbrengen, bepalen. Daar we alleen in de horizontale (~-)

component willen filteren, zal het duidelijk zijn dat dit gat gaat

bestaan uit een verticale spleet met als enige parameter de

breedte van die spleet. We gaan dan ook een formule afleiden voor

het verband tussen het aantal kleurenbanen op het scherm, de

brandpuntsafstand van de lens, de BB en de spleetbreedte.

Als we algemeen stellen dat n = het aantal kleurenbanen op het

scherm (wij hebben steeds aangenomen n=800) dan wordt de beste

afsnijfrequentie voor het filter precies op de helft daarvan

genomen; immers, daar komen het basisband-videospektrum en de

eerste stoorcomponent elkaar tegen. We noteren de afsnijfrequentie

voor incoherent licht als 2~ naar fig. 5.5 .
9

2~ =
9

2n'~
2

BB

De spleetbreedte dient lzie fig 5.5) overeen te komen met 2 maal

de afsnijfrequentie voor coherent licht, dus ook weer 2~. Nu
q

beeldt de geschaalde fouriertransformatie 1 rad/m uit het ~-domein

;>'f
af op 2n in het fysische vlak. De spleetbreedte dient dus te

bedragen:

d - 2~ .;>.f
q 2n - (5.4)

Nu valt een dergelijke spleet in de praktijk nogal smal uit;

vullen we bijvoorbeeld in n - 800, f - 1 m, ;>. - 520 nm en

BB = 0.53 m, dan vinden we ondanks de grote brandpuntsafstand een

d van 0.39 mmo Het is dan ook meteen duidelijk dat de

lichtopbrengst van een dergelijke opstelling minimaal zal zijn. We

gaan daarom op voldoend grote afstand filterherhaling toepassen.
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Dit houdt in dat we er nog een aantal spleten bij voegen. De

overdracht van een dergelijk filter ziet er voor coherent licht

voor 3 spleten als volgt uit:

~...," 11· zonder ...

"'011 1-t dJ met filterherhaling

------+----r---I-+-- f--"~
fig 5.7 Effect van filterherhaling voor coherent licht.

We zien dat, ofschoon de totale lichtopbrengst uiteraard zal

toenemen we dit alleen nog terugkrijgen in de hogere

frequentiecomponenten. De lichtopbrengst voor, in ons geval, het

basisbandsignaal zal dus dezelfde blijven. Gaan we echter

bovenstaand filter convolueren om de overdracht voor incoherent

licht te bepalen, dan is er iets anders gaande:

met filterherhaling
zonder ...

1

l'~~ ~
S",·co" \

~

Z\...~

" ~~f .... ~ . ..~ ~l,

fig 5.8 Effect van filterherhaling voor incoherent licht.

Hier zien we dus wel intensiteitsvergroting VOor het basisband

videosignaal. Nadeel van deze configuratie is uiteraard dat ook de

hogere stoorcomponenten worden doorgelaten. Het is nu zaak de

overdracht zo te kiezen dat de extra doorlaatbanden geen kwaad

kunnen. Een goede oplossing zou zijn die doorlaatbanden steeds te
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laten vallen bij de 3
e

harmonische; die is in de zuiver wiskundige

beschrijving immers steeds O. We zullen echter eerst bekijken wat

er gebeurt als we de aannamen uit par 5.1 doorvoeren, dus alle

componenten vanaf de 2
e

verwaarlozen. Dit houdt in dat we een

filter gaan ma~en met de eigenschappen uit het volgende plaatje:

uiteindelijke fllterkarakteristiek

'\
2

e
harmonische 4

e
harmonische

fig 5.9 Uitendelijk filterkarakteristiek in combinatie

met het gegeven spektrum.

uit het plaatje blijkt dat we, mits we vanaf de 2
e

component

verwaarlozen, geldt voor de herhalingfrequentie van de doorlaat

banden:
2nç = 2n . -

h BB

Àf
Deze Çh wordt door de schalingsfaktor afgebeeld op 2n Çh. Deze

afstand is dan de afstand tussen de centra van twee spleten en

wordt weergegeven met o.

Àf 2n
-·2n·
2n BB

2Àfn
BB

(5.5)

Aan de hand van formules (5.4) en (5.5) is dus een ontwerp af te

leiden voor het uiteindelijke filter.

Nu zijn we er tot dusver steeds vanuit gegaan, dat de brandpunts

afstanden van de beide lenzen aan elkaar gelijk zijn. Dit behoeft

echter niet noodzakelijk het geval te zijn. Stel de brandpunts-

afstanden zijn voor de eerste lens a en voor de tweede b. In dat

geval wordt het beeld vergroot met faktor
b

Dit valt alseen - .
a

volgt in te zien: Stel in het originele beeld vindt zich een

signaal met een bepaalde spatiële frequentie ç. Deze wordt
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afgebeeld in het fouriervlak op positie ;:.ç . Terugtransformatie

gebeurt met een faktor ~ , zodat aan de uitgang de frequentie van

het genoemde signaal zal worden: ~ . ;: . ç ~.ç .En inderdaad

is het zo wanneer een patroon met een factor vergroot wordt dan

wordt zijn frequentiespectrum met de reciproke van die factor

vergroot. Een analogon voor dit verschijnsel naar het (w,t)-domein

vinden we bijvoorbeeld wanneer we een tape-opname met geluid

versneld afspelen. In de tijd wordt het signaal dan

ineengekrompen; de toonhoogte gaat echter omhoog: uitrekking van

het spektrum.

Dan is er nog een verschijnsel vermeldenswaard: De incoherente

lichtbron, die in het brandvlak van lens a is geplaatst levert na

de lens ruimtelijk stationair licht. In een verliesvrije ruimte,

zoals de vrije ruimte die daarna volgt, blijft de coherentie van

ruimtelijk stationair licht onveranderd. Met andere woorden: ná de

eerste lens is het licht overal hetzelfde (randeffekten buiten

beschouwing 'gelaten). Dit betekent dat de plaatsbepaling van de

overige componenten niet zO kritisch is als eerst verondersteld.

Met betrekking tot het fysisch filter kunnen we nu opmerken, dat

er niet alleen in z-richting, maar ook in de x- en y-richtingen

gerust wat afwijking in de positie mag zitten. De enige afstanden,

die nog van belang zijn, zijn de afstand van het object tot de

eerste lens, en die van de tweede lens tot het beeldvlak. Het

ontwerp van het filter vereenvoudigt nu tot:

1
I
I

Q
Onblf I 0" be.p b

4 ) .. ~14 • • ~

vlak 1

object
lens(f)

fourier-

vlak
lens (f)

vlak 2

beeld

fig 5.10 Uiteindelijk filterontwerp
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Met de ontwerpregels voor het filter in het fouriervlak:

n-a-À4S ... 2--
BB

BBu bM ...
BB a

waar d breedte van de spleet

~ afstand tussen de spleten (mits we vanaf
e

verwaarlozen)2 stoorcomponent

n aantal kleurenstroken op het scherm van één kleur

a brandpuntsafstand eerste lens

b brandpuntsafstand tweede lens

BB ... beeldbreedte ingangssignaal

BBu beeldbreedte uitgangssignaal

M vergroting.

5.3 Praktische beperkingen.

(5.6)

(5.7)

(5.8)

Wanneer we de tot zover afgeleide resultaten gaan toepassen in de

praktijk blijken er toch nogal wat problemen bij te komen. Op de

eerste plaats zijn daar uiteraard de problemen met de

lichtopbrengst van de diverse opstellingen. Daar het licht van de

beeldbuis zich in alle richtingen verspreidt, wordt slechts een

klein gedeelte door onze opstelling opgevangen. Dit licht wordt

dan nog gefilterd, alvorens het op een nog nader te bepalen manier

wordt opgevangen door de CCD-chip. In dit proces gaat uiteraard

ook nog een deel van het al schaarse licht verloren.

Verder zijn de lenzen in voorgaande paragrafen steeds oneindig

groot verondersteld. Dit is een aanname, die toch erg ver van de

werkelijkheid afwijkt en voor grote problemen blijkt te zorgen;

niet alleen omdat de lichtverspreiding nu eenmaal anders

verloopt, wanneer een lens niet oneindig uitgebreid is, maar ook

omdat iedere lens randafwijkingen heeft, die de beeldvorming

danig kunnen beïnvloeden. Het behoeft geen betoog dat een
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oneindige lens die randfouten nooit kan vertonen; die heeft

immers geen rand.

De problemen die zouden kunnen ontstaan door te geringe

lichtopbrengst zullen in de praktijk bekeken worden. Diverse

testopstellingen zullen worden getest; wanneer blijkt dat met een

bepaalde opstelling onvoldoende licht wordt doorgegeven zal

simpelweg van die opstelling afgezien moeten worden. De

beperkingen, die we ons moeten stellen als gevolg van het niet

ideaal zijn van de ter beschikking staande lenzen, worden wel

eerst nader toegelicht, omdat deze een belangrijke rol spelen bij

de dimensionering van de testopstellingen.

5.3.1 Theorie voor opstellingen met eindige lenzen

Gaan we eerst terug naar de lenzentheorie, zoals die werd

gepresenteerd in hoofdstuk 3. A (x,y) is de funktie die de grootte
L

van de lens aangeeft. In het optisch vlak van de lens geldt dan:

A (x,y) .. 1
L

A (x,y) = 0
L

binnen de rand van de lens

buiten de rand van de lens

(5.9)

Gaan we weer uit van de opstelling, zoals in fig. 3.1, dan wordt

formule (3.1) aangepast tot:

_ 'k/2f (x2+ 2)
tIJ (x,y) = tIJ (x,y) ·L·A (x,y).e J y

- L

waar L een complexe constante is, die de dikte van de lens

verdisconteert.

Verder zijn ook de tIJ '5 gedefinieerd als in hoofdstuk 3.

Formule (3.2) blijft:

k jkdl jk (x
2+ i) X (jk/2dl) (X

2+
tIJ_(x,y) .. dl e e ~sl[tlJl(xl'Yl) e

Invullen van de nieuwe lensvergelijking levert echter:

(5.10)

2
Y ) J

(5.11)

tIJ (x,y)
LR (J'k/2) [ l/dl - l/f J (x

2+ 2)
e y ·A (x,y) X

dl L

e (jk/2dl) (i+ i) J
~sl [tlJl (x, y)
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zodat:

lJ [A (x,y) e (jk/2) [ l/dl + 1/d2 - l/f ] (x
2
+ /) X

62 L

) ] (5.13)

Vullen we nu de afbeeldingsvoorwaarde l/dl + 1/d2 - l/f - 0 in,

dan verkrijgen we hetvolgende resultaat:

] X (5.14)

We zien dat dus de afbeelding gewoon zichtbaar wordt, zoals we

dat gewend zijn van de oneindige lens; alleen het spektrum wordt

begrensd. Om een indruk te krijgen van de grootte van de

begrenzing moeten we ons realiseren dat we geschaald

transformeren en wel naar het x, y -vlak, dus met een faktor
21l 2 2

Àd2 . Stel nu dat het middelpunt van de lens zich op de optische

as bevindt, dan houdt een lensdiameter van A (nu dus een
L

konstante) in dat het fourierspektrum van de afbeelding begrensd
21l AL

wordt tot een spatiële frequentie van ~max= Àd2'~' Voor een lens

met een diameter van 1 cm , een À van 520 nrn en een beeldafstand
-1

d2 van 1 m. ligt die begrenzingreeds rond de 6000 radrn . Daar

onze lenzen altijd groter en onze beeldafstand altijd kleiner

zullen zijn vormt dit effekt voor ons geen beperkende faktor.

Bij gebruik van een lens als Fourier-transforrnator ligt de zaak

iets ingewikkelder. We gaan weer uit van de theorie uit

hoofdstuk 3; in dit geval vgl (3.9) en fig. 3.2 . Formule (3.9)

blijft:

K J'kf (J'k/2f) (x
2+ y22) e (J'k/2f) (x

2
+ y2)].1. (x y) - e e 2 ~ [.1. (x, y)

"'2 2' 2 = f Us '"
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Invullen van de nieuwe lensvergelijking levert:

(5.15)

Nu was (3.12)

3,

van

hoofdstuk

plaatsin

in

bepalen

situatie

ij [A (x, y)] * ij [I/J (x, y) ]
s L s -

te

de

zien

i.t.t.nu,moeten

ij [A (x, y) I/J (x, y)
s L -

iJ
s

[ !/J_(x,y) ] .

ij [A (x,y) !/J_(x,y)
s L

We

zodat:

.1. ( ) KL 2jkf ~ [.1. (x,y) ] * ~ [A (x,y)]
""2 x 2 ' Y2 = f e U s ""l 1 1 Us L (5.17)

Deze vergelijking is niet meer zo eenvoudig te interpreteren. De

geschaalde fourier-getransformeerde van de apertuurfunktie zal een

sine-funktie opleveren met --gezien de lensdiameter van minimaal

1 cm-- zeer smalle lobben. Zouden we de lens oneindig klein maken,

zodat A (x,y) een deltafunktie wordt, dan zou alles gladjes
L

verlopen, dit is echter fysisch net zo min realiseerbaar als het

oneindig groot maken van de lens. Om toch inzicht te krijgen in de

werkelijke invloed van het eindig zijn van de lens op de

lichtverspreiding, gaan we de zaak anders benaderen. Door

meetkundige beschouwingen zullen we formules afleiden, waarmee we

op een reële manier rekening kunnen houden met de eindige lens.

5.3.2 Werken met eindige lenzen in de praktijk

Uit de lenzentheorie uit hoofdstuk 3 weten we dat een puntlicht

bron in het brandpunt een stralenbundel veroorzaakt evenwijdig

aan de optische as. Een puntlichtbron uit een bijbrandpunt, dit

is een punt gelegen recht onder of boven het hoofdbrandpunt ,

geeft ook aanleiding tot een evenwijdige stralenbundel. De

richting van de bundel kan worden afgeleid uit de eigenschap dat
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een straal door het optisch middelpunt van een lens ongebroken

door gaat. In fig 5.10 zijn deze beide situaties getekend voor

een eindige lens .

.....----~=----fr-_+-7.....+--__:7~-.,)----
F

f
. « • \

fig. 5.11 Weergave van stralengang van lichtbronnen in

boofd- en bijbrandpunt

Was nu deze lens oneindig groot geweest, dan is het enige verschil

dat dan de stralenbundels oneindig breed zouden zijn. Wanneer we

nu onze beschouwingen beperken tot een willekeurig eindig vlak

rechts van de lens, dat zich in zijn geheel binnen de

stralenbundel bevindt en loodrecht op de optische as staat, dan

mogen we de lens als oneindig groot beschouwen. Dit lijkt in

eerste instantie altijd een gebied ter breedte van de diameter van

de lens,waarvan de positie bepaald wordt door twee faktoren: (1)

De plaats van de lichtbron t.O.V. de lens en (2) de afstand van

het observatievlak tot de lens. Nu bestaat onze lichtbron echter

uit een sommatie van vele lichtpuntbronnetjes en het is dan ook

zaak de doorsnede te vinden van alle gebiedjes, die voor ieder

puntbronnetje weer anders liggen.

Daar in ons geval de ruimte --wanneer de lens oneindig was--

achter de lens ruiJDtel.ijk stationair was, zullen we de

doorsnede van gebiedjes, zoals hierboven aangegeven de ruimtelijk

stationaire zone noemen. Een eindig vlak, in zijn geheel gelegen

in deze zone en loodrecht op de optische as noemen we een
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ruimtelijk stationair vlak. Wanneer we zo'n ruimtelijk stationair

vlak bekijken, zien we dat deze een nogal vreemd overkomende vorm

kan hebben; bij opname van een TV-scherm bijvoorbeeld niet de

gebruikelijke 3 op 4 rechthoek. Immers, hoe uitgestrekter de bron,

des te kleiner zal het ruimtelijk stationair gebied zijn. Dit

houdt voor ons in dat het ruimtelijk stationair vlak in x-richting

kleiner zal zijn dan in y-richting, omdat het beeld zelf in

x-richting groter is. De veronderstelling, dat de bekende

rechthoek dan op zijn kant zou staan gaat ook niet op, want in

diagonale richting is het TV-beeld het meest uitgestrekt zodat in

die richting het ruimtelijk stationair vlak het kleinst is. Grof

geschetst ziet de situatie er dus als volgt uit:

.,
TV-beeld

ruimtelijk

stationair vlak

'/'i

'13

fig 5.12 Grove weergave van de geometrie van het TV-beeld en de

ruimtelijk stationaire zone na fysische fourier-transformatie.

Om nu geen rekening te hoeven houden met deze vreemde vorm,

beschouwen we de lichtbron als een ronde bron met een diameter ter

grootte van de beelddiagonaal. De bron, die we zo beschouwen omvat

het gehele TV-beeld. Het berekende ruimtelijk stationaire vlak

ligt dus in zijn geheel binnen het werkelijke ruimtelijk

stationaire vlak als gevolg van het licht van de beeldbuis.
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b

fig. 5.13 (a) beeld van de beeldbuis en de te beschouwen

ronde bron funktie; (b) ruimtelijk stationair vlak als

gevolg van het licht van de beeldbuis met daarbinnen het

vlak als gevolg van de ronde bron funktie

Wanneer we de fourier-transformator met eindige lens beschouwen,

ziet dit er als volgt uit:

~L

fig. 5.14 fourier-transformator met eindige lens.

In fig 5.14 zijn 2 stralenbundels getekend als gevolg van twee

punten op de rand van de bron, die tegenover elkaar liggen.
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De symbolen hebben de volgende betekenis:

Vdiag = beelddiagonaal of diameter van de ronde bronfunktie;

A diameter van de lens;
L

1 - afstand rechts van de lens, waarvoorbij geen ruimtelijk
max

A et>
rs

stationair gebied meer is;

diameter van het ruimtelijk stationair vlak op afstand l

rechts van de lens.

Om de redenering te vergemakkelijken nemen we aan dat de getekende

bronpunten boven elkaar liggen in het vlak van tekening. Het

ruimtelijk stationair gebied is een kegel met als basisvlak de

lens en als mantellijnen de stralen vanuit uiterste beeldpunten.

Is het midden van de lichtbron gelegen op de optische as van de

lens, dan is het voldoende om de gang van 1 straal te bekijken; de

andere ligt daar dan ~ers recht tegenover. Het probleem

versimpelt zich dan tot hetgeen is weergegeven in fig. 5.15.

fig. 5.15 stralengang van een uiterst punt van de lichtbron

Betekenis van de symbolen is als bij fig. 5.13.

We zien bovenstaande figuur meteen dat de hoek a op twee plaatsen

voorkomt, zodat we kunnen stellen:
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Vdiag/2
tan « = f

hetgeen leidt tot~

1
max

AL/2
lmax

f·AL
Vdiag

AL-Ars
2
1

(5.18)

(5.19 )

A (1)
rs A

I·AL
A ( 1

I
- lmax - lmaxL L

A
I·Vdiag

L f
(5.20)

Deze formules geven ons dus aan hoe groot het ruimtelijk

stationair gebied is. Belangrijk is nu te beseffen dat optica in

het algemeen reversibei is. Ook voor de fourier-terugtransforma

tor gaan bovenstaande formules op. De interpretatie van het

ruimtelijk stationair gebied is dan: wanneer een fourierspectrum,

dat teruggetransformeerd dient te worden, wordt aangeboden met

componenten, die buiten de ruimtelijk stationaire zone vallen,

dan zullen deze slechts op een gedeelte van het scherm kunnen

worden teruggetransformeerd. Dat ruimtelijk stationair gebied

bevindt zich rond de oorsprong, dus de daarbuiten liggende

componenten zullen hogere spatiële frequenties vertegenwoordigen.

Wat we zien is dus dat het afgebeelde plaatje aan de randen

onscherper is dan in het midden. Ook wanneer we werken met

incoherent licht gaat deze redenering op; het is dan uiteraard

niet eens noodzakelijk dat het midden van de ruimtelijk

stationaire zone samenvalt met de oorsprong van het

fourier-spectrum (Opmerking: in de praktijk is in enkele

testopstellingen, die om deze reden voor ons doel dus niet

bruikbaar waren, inderdaad het genoemde effekt waargenomen.). Het

is dus zaak het fourierspectrum zodanig te begrenzen, dat buiten

de ruimtelijk stationaire zone geen licht meer wordt aangeboden.

Mocht deze eis nu zo streng uitvallen, dat hierdoor reeds een

filterwerking optreedt, die onaanvaardbaar is, dan zal het

ruimtelijk stationair vlak vergroot moeten worden door een grotere

lens te nemen of het ruimtelijk stationair vlak dichter bij de

lens te kiezen.
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Het probleem wordt nu nog ingewikkelder als we gaan diafragmeren.

Dit zal noodzakelijk blijken te zijn, omdat de beschikbare lenzen

nogal wat randafwijkingen bezitten. Verder is het handig, zo niet

noodzakelijk dat ergens in de opstelling de lichtsterkte geregeld

kan worden. De situatie komt er dan als volgt uit te zien:

'I

'\

fig. 5.16 fourier-transformator met eindige lens en diafragma

In dit plaatje zijn de symbolen als in fig. 5.14; verder zijn

Ad diafragma-diameter;

dd = afstand van het diafragma tot de lens.

We zien dat de grootte van de lens hier geen rol meer speelt, als

het diafragma maar voldoende kleiner is dan de lens. Dit zal in

het algemeen ook zo zijn, anders heeft diafragmering weinig zin.

In wezen verandert er aan de situatie rechts van de lens niets,

alleen de werkende diameter van de lens is afgenomen. Beschouwen

we weer de lichtstralen vanuit één punt, het bovenste, dan zien

we dat de onderste straal de lens binnentreedt op een punt, dat

verder gelegen is van de optische as dan het punt, waar de
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bovenste straal de lens bereikt. De ruimtelijk stationaire zone

wordt echter begrensd door de bovenste straal, zodat we de gang

van de onderste straal buiten beschouwing mogen laten. Om nu de

nieuwe werkende lensdiameter te bepalen, we zullen die A' noemen,
L

gaan we weer enige geometrie toepassen. De gang van de bovenste

straal alleen is getekend in fig. 5.17.

fig. 5.17 Stralengang vanuit een uiterst punt bij

diafragmering in een fourier-transformator

We zien dat naast de reeds bekende hoek ex nu ook een nieuwe

hoek ~ een rol gaat spelen. Uit fig. 5.17 destilleren we

onmiddelijk dat:

tan ~ -
AL' /2 - Vdiag/2

f
Ad/2 - Vdiag/2

f-dd
(5.21)

hetgeen valt te herschrijven tot:

A'
L

f· Ad - dd ·Vdiag
f-dà
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Samenvattend kunnen we dus stellen dat, wanneer we diafragmeren

tussen de lens en de lichtbron (of, bij een fourier-terugtrans

formator: tussen de lens en het beeld) de oorspsonkelijke

formules voor de eindige lens hun geldigheid blijven behouden,

mits we A vervangen door A' .
L L

Enige kanttekeningen:

Wanneer nu Ad < Vdiag , dan blijft bovenstaande redenering

overeind. Zouden we van deze situatie een schets maken, dan ligt

het voor de hand, dat we hoek ~ de andere kant in zouden

definiëren. De breuken, die tan ~ een waarde geven krijgen dan

beiden een minteken, zodat het resultaat gelijk blijft.

Wanneer het diafragma te ver van de lens af gekozen wordt, of te

klein in vergelijking met de doorsnede van de lichtbron, dan zal

vgl. (5.22) aanleiding geven tot een A' die gelijk is aan of zelfs
L

kleiner dan nul. Dit valt als volgt te interpreteren: indien

A' = 0 dan valt de bovenste lichtstraal samen met de straal, die
L

door het optisch middelpunt gaat· Is A' < 0 dan valt de bovenste, L

straal nog lager de lens binnen. In beide gevallen kan er van geen

ruimtelijk stationair gebied meer sprake zijn.

Samenvattend kunnen we stellen dat we met formules (5.19), (5.20)

en (5.22) prima gereedschap hebben om het effekt van het eindig

zijn van de lens in rekening te brengen, om zo het gebied

waarbinnen we van ruimtelijke stationariteit mogen spreken te

bepalen.
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HOOFDSTUK 6 PRAKTISCHE REALISATIE

6.1 Spatiëel filteren in het algemeen.

6.1.1 Testopstelling met diaprojector

Om het spatieël filteren in zijn algemeenheid te testen is een

eenvoudige testopstelling gebouwd met behulp van een diaprojector

en 2 lenzen.

, , r- O· _-....
, "

(:La.

fig 6.1 Testopstelling met diaprojector

Gebruik werd gemaakt van een variabele opstelling rr~t in het

fourier-vlak een universele houder waarin diverse aperturen konden

worden getest. Gewerkt werd de toevallig aanwezige optische

onderdelen dus de variatiemogelijkhedenvan de opstelling waren

beperkt De aanwezige filters waren echter voldoe~de om de

opstelling te testen. Wel bestonden de meeste filters uit een

enkele spleet, dus geen filterherhaling . Eén filter echter had

twee spleten op een aanvaardbare afstand; ook deze is uiteraard

getest. Als testbeeld werd gebruik g~akt van een dia waarop een

RCA-resolutiekaart stond. Een afbeelding hiervan vindt U in app.

1. Deze bevat diverse test-streepjespatronen, waarvan èe spatiële

frequenties variëren van 200 tot 400 lijnen per beelèhoogte. De

brandpuntsafstanden van de lenzen waren resp. 85 en 300 mm,

hetgeen dus in een uiteindelijke vergroting van 3.53 resulteerde.
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De dia betrof een opname van een zwart-wit testbeeld, dat dus niet

monochromatisch licht opleverde. We zijn uitgegaan van een

gemiddelde À van 520 run, een waarde die ongeveer het zwaartepunt

van het zichtbare spektrum vertegenwoordigt, tevens de golflengte

van wat algemeen wordt gezien als representatief groen, de kleur

die we in ons uiteindelijke ontwerp steeds aan zullen houden.

Nu trad, wanneer we in het modulatievlak een verticale spleet

plaatsten een praktisch probleem op: er ontstond op het scherm een

vreemde vertikale boogvormige lichtplek, die werd herkend als een

onscherpe afbeelding van de gloeidraad van de lamp. Dit werd

geverifiëerd door de hele opstelling behalve de diaprojector zelf

(dia, modulator en zelfs de 2 lenzen) een kwartslag te draaien. Nu

bleek het effekt verdwenen.Een exacte verklaring hiervoor is

moeilijk te bepalen, omdat we dan weer met het probleem zitten,

dat de onscherpe afbeelding nu eenmaal erg moeilijk uit te rekenen

is. Kwalitatief zou dit als volgt aannemelijk gemaakt kunnen

worden: de dia is (deels) doorzichtig, geen matglas-achtig iets.

Daar de lamp zich in de geschetste opstelling links van de dia

bevindt, en dus verder van de lens vandaan dan de dia zelf, die in

het brandpunt staat, wordt er ergens rechts van de lens een

afbeelding gevormd van de gloeidraad van de lamp (volgens
1 1 1
- + - = - ). In het modulatorvlak kan zich dan dus een of andere
b v f
onscherpe afbeelding bevinden van die gloeidraad. Nu is normaal

gesproken aan te nemen, dat het licht na het modulatorvlak weer

zodanig verspreidt dat op het scherm niets meer zichtbaar is van

de dialamp. Immers, van een gewone diaprojector mogen we een mooi

plaatje zonder neveneffecten verwachten. Wanneer er nu echter

gefilterd wordt, wordt de afbeelding van de gloeidraad beïnvloed;

bepaalde komponenten in de afbeelding worden weggefilterd, en

kennelijk zoveel dat geen egaal beeld meer wordt verkregen op het

scherm. Verder is aan dit effekt niet teveel aandacht besteed,

omdat in de uiteindelijke opstelling dit probleem niet aan de orde

zal zijn. Het probleem werd ondervangen, of beter omzeild door de

analyse te beperken tot filtering van vertikale frequentie

componenten. Dit houdt dus in dat we als modulator een horizontale

spleet opstellen en dan de invloed bekijken op de horizontale

streepjespatronen in het testbeeld.
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De lijnen op het gebruikte testbeeld lopen van breed naar smal; er

staan getallen bij vermeld, die aangeven welke resolutie met het

plaatselijke streepjespatroon overeenkomt. Door meten en tellen

bleek dat deze getallen slaan op het aantal horizontale lijnen per

beeldhoogte. Bij de vertikaal lopende strepen zijn deze getallen

hetzelfde; door de 3 op 4 verhouding van het scherm moeten die
4

getallen met 3' worden vermenigvuldigd om de resolutie in lijnen

per beeldbeedte te verkrijgen.

In de testopstelling projekteren we het beeld via het spatiëel

filter op een scherm dat over de beeldhoogte 500 horizontale

zwarte strepen vertoont. Daar in het testbeeld

frequentiecomponenten voorkomen tot 400 lijnen per beeldhoogte

ontstond in deze opstelling uiteraard moiré op het scherm. Wat we

nu willen gaan bekijken zijn de volgende zaken:

- Wat is de frequentie van het ontstane moiré-patroon, en hoe is

die uit te rekenen.

- Wat is het effect van onscherp zetten contra het spatiëel

filteren.

- Is de resolutie van het beeld nog aanvaardbaar als we

bijvoorbeeld vanaf 300 lijnen alles wegfilteren.

6.1.2 Resultaten.

We halen in herinnering de eigenschappen van het filter voor

incoherent licht. De afsnijfrequentie voor incoherent licht is

2~, waar ~ de afsnijfrequentie voor coherent licht is. Het
9 9

verband tussen spleetbreedte en afsnijfrequentie was (5.4):

d -= 2~ .Àf
9 2n

De herhalingsfrequentie was voor incoherent en coherent licht

gelijk en hield verband met de sp~eetafstand volgens (5.5);

;\f
~ = ~ .

h 2n

We willen in deze opstelling echter werken met frequenties in de

eenheid van aantallen lijnen, omdat ook het testbeeld in deze
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eenheid is geijkt. Formeel moeten we verder eigenlijk ç vervangen

door ~, omdat we spatiële frequenties in vertikale richting (dus

patronen van horizontale streepjes) bekijken. We zullen deze stap
1 N

overslaan en direkt ç vervangen door 2 BH 21r, waar N - aantal

lijnen per beeldhoogte en BH .. BeeldHoogte.

Voor incoherent licht wordt dus de afkapfrequentie 2ç in aantal
1 N 9

lijnen weergegeven door de overgang 2çg- 2 B~ 21r zodat we vinden

(6.1 )

Een soortgelijke redenering voor ç levert:
h

(6.2)

Relateren we alles naar de afbeeldende lens dan worden de

getalswaarden:

BH 131.4 mmo

a 300 mmo

Verschillende spleten werden getest. Deze resultaten werden

bereikt bij projectie op een egaal wit scherm.

theor. afkapfreq.
d (mm) (aantal lijnen) praktijk

0.2 337 reeds onder 200 afkapping

0.3 506 vanaf 250 afkapping

0.4 674 vanaf 340 afkapping

We zien dus dat de afkapfrequentie een faktor 2 lager uitkomt dan

we zouden verwachten. Een verklaring hiervoor moet gezocht worden

in het feit dat de overdracht van een laagdoorlaatfilter voor

incoherent licht een driehoekvorm heeft. De berekende

afkapfrequentie is dan die, waar de overdracht gelijk is aan nul.

Bij de halve afkapfrequentie is die nog de helft van de overdracht

van de De-component. Voor het oog vindt nu een vrij scherpe

afkapping plaats bij die frequentie. Deze is dus kennelijk
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vergelijkbaar met het -3dB-punt uit de signaaltheorie.

We gaan nu kijken wat filterherhaling voor invloed heeft. We

bekeken de werking van een filter met de eigenschappen:

d - 0.25 mmo

~ - 0.5 mmo

theor. afkapfreq. - 420 lijnen

theor. herhalingsfreq. 1264 lijnen

M.a.w. doorlaten van 0 tot 420 lijnen en van 844 tot 1684 lijnen.

We namen weer een lagere afkapfrequentie waar dan berekend, 210

lijnen, verder hadden we geen last van de hogere doorlaatband,

deze lag immers buiten het spectrum van het testbeeld. Gaan we nu

afbeelden op het genoemde streepjesscher.m met 500 horizontale

strepen per beeldhoogte dan gaan theoretisch alle patronen boven

250 lijnen per beeldhoogte moiré veroorzaken. Dit bleek exact te

kloppen. Uitgaande van bovenstaande resultaten (dus niet van de

theoretische berekeningen) zou de spleetbreedte van 0.3 mmo

precies die componenten moeten weghalen, die het moiré

veroorzaken. Ook dit bleek exact zo uitte komen. Zouden we dus

als doel stellen om in deze situatie het moiré volledig te

onderdrukken met een aanvaardbare resolutie voor de geen moiré

veroorzakende frequenties, dan zou dit de ideale oplossing zijn.

We gaan nu proberen ditzelfde resultaat te bereiken door niet te

filteren maar eenvoudig de afbeelding van de dia rechtstreeks op

het scherm te zetten, en daarna het moiré-effekt wegwerken door de

lens van de projector iets onscherp te zetten. Het bleek (plaatje

app. 1.2) dat de afbeelding daartoe dermate onscherp gemaakt moest

worden, dat van een aanvaardbare weergave geen sprake meer kon

zijn voor de lagere spatiële frequenties.

samenvattend kunnen we kont~uderen:

In deze opstelling vindt een vrij scherpe afkapping plaats bij

een frequentie die ligt rond de helft van de theoretische afkap

frequentie.

- Grofweg blijkt de frequentie van het moiré-patroon gelijk te

zijn aan het verschil in frequentie van zijn twee veroorzakers.
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- Onscherp zetten zoals eerst gesuggereerd geeft aanmerkelijk

slechtere resultaten dan spatiëel filteren.

6.1.3 Nauwkeurigheidsbeschouwing

Nu zitten aan bovenstaande redenering nogal wat haken en ogen. De

opstelling luistert namelijk in enkele opzichten nogal nauw. Zo

moeten inderdaad de afstanden tussen de dia en de lens en die

tussen de tweede lens en het projektiescherm precies gelijk zijn

aan de respektievelijke brandpuntsafstanden. Nu kon de afstand van

het scherm tot lens b erg nauwkeurig, tot op 0.5 rmn nauwkeurig

worden ingesteld, hetgeen dus een maximale afwijking voorstelt van

2%. De afstand van de dia tot de eerste lens is zeer moeilijk te

meten (die zit irmners in de diaprojektor), doch deze wordt

foutloos ingesteld, omdat anders de afbeelding op het scherm niet

scherp meer is, dit alles aannemende dat de tweede afstand geen

afwijking ;vertoont. Maar wanneer de afstand van lens b tot het

scherm 400 mm zou zijn in plaats van de vereiste 500 dan kan nog

een scherpe afbeelding verkregen worden door de eerste lens ook

iets verkeerd te draaien. We kunnen dan formeel niet meer spreken

van een fourier-vlak, proefondervindelijk is echter vastgesteld

dat afwijkingen tot ongeveer 5% in de plaatsbepaling van de tweede

lens in de praktijk geen zichtbare invloed hebben op de verkregen

resultaten. Uiteraard worden in zo'n geval de coherentieformules

aanmerkelijk ingewikkelder zodat theoretische beschrijving van die

situatie ondoenlijk is.

Een volgende onnauwkeurigheid is gelegen in de bepaling van de

afkapfrekwentie in het testbeeld. Dit wordt met het blote oog

geschat ergens tussen bijvoorbeeld 325 en 350 (om de 25 lijnen

staat er een getal bij de streepjes). Ook dit is echter weer van

ondergeschikt belang. Belangrijk resultaat is dat we een scherpe

afkapping hebben vanaf een bepaalde, dan niet zo heel erg precies

af te lezen frekwentie, terwijl de weergave bij pakweg de helft

van de afkapfrekwentie voor het oog onaangetast blijft.

Een laatste onnauwkeurigheid zit in de golflengte van het

gebruikte licht. Deze zal niet vastliggen op 520 nm, maar ergens
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variëren tussen de 450 en de 600 nm. Dit zou dus volgens

formule (5.2) in het uiteindelijke beeld afkapfrekwentie

afwijkingen van ongeveer 40% moeten veroorzaken. Toch is de

invloed hiervan kleiner dan we zouden verwachten (dus toch niet

zo' n grote spreiding in de À' s), anders 7:ouden we kleureffekten

moeten zien in het gefilterde beeld, bijvoorbeeld dat bij een

bepaalde frekwentie de blauwe componenten van het wit vervagen,

terwijl de rode scherp blijven. Dit is echter niet waargenomen.

Wel zou het misschien zo kunnen zijn dat de uiteindelijke

resultaten met 1 kleur licht een nog scherpere afkapping teweeg

gebracht zou hebben. Daar we uiteindelijk toch met groen licht

zullen gaan werken met een weinig variërende À, die dus de

resultaten alleen maar ten goede kan komen, is aan dit effekt

verder niet gerekend of geëxperimenteerd.

6.2 Spatiëel filteren bij gebruik van een CCD-camera.

6.2.1 Moiré in het beeld

We zagen reeds in hoofdstuk 1 hoe het moiré kan ontstaan in het

beeld van de CCD-camera. Hieruit valt af te leiden dat alle

patronen met een spatiële frequentie, die hoger is dan n maal het

oplossend vermogen van de camera aanleiding geven tot moiré

patronen. Een streepjespatroon dat over de gehele beeldbreedte om

en om 300 zwarte en witte vertikale lijnen bevat, vereist

uiteraard een horizontaal oplossend vermogen van 600 lijnen,

hetgeen de CCD-camara bezit. Wordt de spatiële frequentie van het

patroon hoger, dan is het aannemelijk dat op de in hoofdstuk 1

aangegeven wijze moiré ontstaat. Nu blijkt in de praktijk echter

reeds bij lagere frequenties moiré op te treden en wel vanaf

patronen, die 200 zwarte en witte banen per beeldbreedte hebben en

dus eigenlijk slechts een oplossend vermogen van 400 lijnen nodig

zouden moeten hebben. Een verklaring hiervoor is gelegen in het

feit, dat in tegenstelling tot eerdere aannamen de camera wel

degelijk dode zones kent tussen de pixels. Stel namelijk dat het

streepjespatroon een spatiële frequentie heeft die overeenkomt met

240 witte en zwarte banen per beeldbreedte. Ieder pixel vangt dan
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600
pixel

25 van de totale licht-donker periode op. Stel nu dat ieder

gevoelig is in een klein gebiedje in het midden van het

pixel, (vergelijkbaar met de sample en hold theorie uit de

signaaltheorie) dan kan zich op een bepaalde plek op het scherm

het volgende voordoen:

I
BEELDBUIS

I

: pixel-organisatie

\in de CCD-chip

waargenomen intensiteit

in het midden van het pixel

o I c 0\0 ~ I 0 I

fig 6.2 mogelijke projektie van een streepjespatroon op een

CCD-chip met dode zones

We zien dus dat hier een lichte stoorcomponent ontstaat met een

frequentie, die de helft is van de frequentie van het streepjes-

patroon. Nu is in de praktijk de pixelgevoeligheid niet

geconcentreerd op een punt, doch onze vorige aanname (gevoeligheid

constant over gehele pixel) is ook niet juist. In de praktijk

blijkt bij deze lagere spatiële frequenties inderdaad moiré voor

te komen, die zeer gering is van amplitude en slechts bij bepaalde

frequenties zichtbaar wordt. Bij frequenties, met het oplossend

vermogen van de camera niet meer weer te geven zijn, treedt

sterkere moiré op. Belangrijk verschil is dat bij de lagere

frequenties het streepjespatroon licht wordt gestoord door het

moiré; bij de hogere frequenties wordt de werkelijke struktuur

echter vervangen door moiré! We zullen de proefnemingen beperken

tot het wegfilteren van dit laatstgenoemde moiré, immers (1) het

moiré, dat de werkelijke struktuur vervangt is veel storender dan

het andere moiré en (2) in [1) wordt van eerstgenoemde

moiré-effekt geen melding gemaakt, niet alleen om zojuist genoemde

reden, maar wellicht ook omdat deze frequenties in de aldaar

gebruikte opstelling niet voorkomen.
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6.2.2 Vier opstellingen en hun testresultaten

Als uitgangspunten voor de te bekijken opstellingen gelden steeds

de volgende zaken: De beeldbreedte van het TV-scherm is 528 mm ;

die van de CCD-chip ia 9.8 1Ia. 1n totaal zal dus een vergroting

noodzakelijk zijn van ongeveer ~4 . Om de opstellingen te testen

zal in eerste instantie geen afbeelding gemaakt worden van een

TV-scherm, doch van een streepjesscherm, dat 344 mm breed en

258 mm hoog is. Op dit scherm staan vertikale lijnen met een

dichtheid van 0.96 per mm (op iedere 0~96 mm staat dus een zwarte

streep op de witte achtergrond). De bij dit patroon behorende

spatiële frequentie is:

2n·0.96 rad/mm 2n·960 radm- 1 =6032 radm- 1

Het oplossend vermogen, nodig om dit patroon weer te geven is

2· 0.96 x BD (met BD in mm); hier dient dan BD geï.nterpreteerd te

worden als de breedte van het deel van het scherm dat in beeld

komt. Verder zal --om meer algemeen te testen-- nog de standaard

RCA-resolutiekaart, bekend uit par.6.1, gebruikt worden

In deze paragraaf zullen vier testopstellingen worden besproken,

waarmee getracht is een spatiëel filter te bouwen dat zijn

afbeelding door de CCD-chip in een camera laat opvangen. In eerste

(test-) instantie is getracht louter een fourier-transformator en

een terugtransformator te bouwen, nog zonder filtering. Wel werd

in het fourier-vlak gediafragmeerd om uitsluitend bijdragen uit

het ruimtelijk stationair gebied af te beelden.

Eerste opstelling:

Als eerste werd aan een opstelling gedacht met slechts weinig

extra hulpmiddelen volgens fig. 6.3 .

In deze opstelling wordt de standaard cameralens als b-lens

(terugtransformator) gebruikt. Echter de cameralens is in feite

een lenzenstelsel, dat zich in sommige opzichten niet laat

beschrijven door de eigenschappen van een enkele lens. Om
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fig 6.3 Eerste ontwerp voor een spatieel filter met CCD-camera.

cameralens als fourier-terug-transforrnator te gebruiken dient de

camera ingesteld te worden op (1). Dan immers zou de chip in het

brandvlak van het lenzenstelsel moeten liggen. Echter de

scherptediepte van het stelsel is erg groot. Het is dan ook

aannemelijk dat, wanneer de camera op , (1)' staat ingesteld, het

lenzenstelsel in feite is scherpgesteld op bijvoorbeeld 300 m met

een scherptediepte van 10 m tot 10 km, hetgeen voor de

gebruikelijke toepassingen vaak gunstiger is. Voor ons is de

camera dan eigenlijk ongeschikt; het kan in zijn originele staat

nooit een goede fourier-transforrnator zijn. Experimenteel is

gebleken dat de camera inderdaad niet als

fourier-lterug-ltransformator te gebruiken is. Het blijkt dat het

lenzenstelsel, wanneer opgevat als fouriertransforrnator geen

ruimtelijk stationaire zone kent. Getracht is namelijk een klein

object zo dicht bij de camera te brengen dat zijn afbeelding het

hele beeld zou beïnvloeden. Dit lukte niet, zodat geconcludeerd

moest worden dat er geen sprake kon zijn van een ruimtelijk

stationaire zone buiten het lenzenstelsel.

Tweede opstelling.

Om toch een spatiëel filter te bouwen, en (nog) niet de lens van

de camera op een zijspoor te zetten is als tweede gekozen voor de

volgende omweg. We bouwen een spatiëel filter, waarvan de

afbeelding terechtkomt op een stuk matglas, dus nog zonder de

camera te gebruiken. Het beeld wat dan ontstaat op het matglas kan

op eenvoudige wijze worden opgenomen met de camera met zijn
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standaardlens. In fig. 6.4 is dit weergegeven.

L LD - (<:AJ'\,i r v..

l'lU.t- Ca.11'\.i r~. ltIJ ~

A.i~) b
b~IJIJLA ~\:

Mu t'jla s

fig 6.4 Tweede ontwerp voor spatieel filter m.b.v. matglas

Nadelen van deze opstelling zijn:

- Geen optimale scherpte door gebruik van het matglas.

Lichtopbrengst van de totale opstelling zeer geringi eigenlijk

te klein om nog door de camera te worden opgevangen. Het licht

immers, dat door het matglas wordt opgevangen, wordt alle kanten

in verspreid. Slechts een deel van dit schaarse licht komt in de

camera terecht.

Groot voordeel is uiteraard de grote mate van flexibiliteit i

immers het is niet noodzakelijk de vereiste vergroting
1

om van
54

al met het filter te realiseren. Uiteraard moet de grootte van de

afbeelding een werkbaar formaat hebben, zodat het probleemloos

door de camera kan worden opgevangen.

In een aantal varianten werd deze opstelling getest. Omdat de

resultaten toch steeds op hetzelfde neerkomen, wordt slechts één

versie uitgebreid besproken. Gebruik werd gemaakt van de volgende

optische hulpmiddelen:

Fourier-transformator: lens ai a = 500 mmi 0 = 60 mmi

F.-terugtransformator: lens bi b = 500 mmi 0 = 60 mm.

In het beeldvlak van het filter: Matglasi 0 = 92 mm.
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Als bronbeeld werd gebruik gemaakt van een ongestoord beeld van de

RCA-resolutiekaart uit app. 1, deze was dus niet afgebeeld op een

streepjesscherm want dan zou reeds in dit beeld moiré zijn

ontstaan, hetgeen nu uiteraard niet de bedoeling is. De grootte

van het testbeeld werd zo genomen, dat de ronde bol in het

testbeeld een doorsnede van 92 mm had. De opstelling werd

vervolgens zo uitgelijnd, dat op het matglas een beeld werd

gevormd van precies die boli Immers door zijn twee identieke

lenzen heeft het spatiëel filter een vergroting van precies 1.

Daar zich in dit gedeelte van het testbeeld de lijnenpatronen van

200-600 lijnen bevinden leent deze configuratie zich uitstekend om

spatiële filtering toe te passen. Eerst een berekening omtrent de

stationaire zones, om de noodzaak en grootte van diafragmering in

het fouriervlak na te gaan.

Kijken we eerst naar de fourier-transformator, lens a. We weten:

Vdiag =
f = a

AL

92 mm;

500 mm;

60 mmo

We vinden nu naar aanleiding van (5.19):

1
max

f·AL___ co

Vdiag
500·60 "" 326 mm

92

Voor ons was --daar tussen de lenzen een vrij omvangrijke houder

met gecombineerd filter en diafragma stond-- de minimale afstand

van het diafragma tot een der lenzen 51 mmo Deze afstand zullen we

ook aanhouden, om het ruimtelijk stationair vlak zo groot mogelijk

te houden. Als waarde voor 1 zullen we dan ook deze 51 mm

aanhouden, zodat:

1 51
A (1) co A ( 1 - ) = 60 . ( 1 - 326 ) co 51 mm

rs L lmax

Daar de diafragmaschijf was gemaximeerd op 50 mm, werd aan deze

voorwaarde automatisch voldaan. Voor de terugtransformerende lens

gaan dezelfde getallen op, mits we niet behoeven te diafragmeren

ná het filter, om randeffekten teniet te doen. Dit bleek inderdaad

niet nodig zodat diafragmering tot 50 mm op 51 mm afstand ook voor

lens b voldoet. De aldus gebouwde combinatie van transformator -
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inverse transformator werkte prima. Gingen we echter filteren (met

1 spleet) dan bleek bij een spleetbreedte < 1 mm de lichsterkte

dermate af te nemen, dat slechts zeer moeilijk nog een beeld was

te onderscheiden. Kwantitatieve resultaten van deze filtering

konden daarom niet met voldoende betrouwbaarheid worden afgeleid;

wel bleek --zoals we reeds na de experimenten uit par.6.l

verwachtten-- de aftapping van het 200 l.ijnen patroon bij een

bepaalde spleetbreedte zeer scherp plaats te vinden. Een test van

filtering met patronen met een hogere resolutie (bijvoorbeeld het

streepjesscherm) was in deze opstelling niet zinvol, niet alleen

omdat de lichtopbrengst te laag was om door een camera te worden

opgevangen, maar ook omdat de resolutie van het matglas

onvoldoende was om een dergelijk patroon weer te geven.

Derde opstelling.

Naast de reeds genoemde nadelen van de vorige testopstelling

werden wetijdens het experimenteren dus nog een nadeel gewaar. Het

bleek onmogelijk om op matglas van een redelijk formaat een

resolutie van 400 lijnen te behalen, hetgeen toch een voorwaarde

is voor een überhaupt aanvaardbare weergave van een TV-beeld, nog

geen rekening houdend met het feit dat het filter eigenlijk tot

800 lijnen doorlaat, zodat het wel mooi zou zijn om in het totale

ontwerp deze resolutie ook aan de uitgang te behalen. We gaan

daarom een opstelling bedenken zonder matglas; dan zal niet

alleen de resolutie, maar ook de lichtopbrengst ongetwijfeld toe

kunnen nemen. Getracht werd een opstelling te ontwerpen, waarbij

de fourier-terugtransformator zijn afbeelding rechtstreeks op de

chip van de camera werpt, dus zonder tussenkomst van de

cameralens. Meteen blijkt dat dan het spatiëel filter zelf voor de

taak de totale vergroting
1

te realiseren. Daar destaat van
54

beschikbare lenzen dit niet mogelijk maakten, werd gekozen voor de

dichtstbijzijnde oplossing:

Fourier-transfor.mator: lens ai a

F.-terugtransfor.mator: lens b; b-

1000 mm; 0

20 mmi 0

60 mm;

20 mm;

Met a en b worden bedoeld de respectievelijke brandpuntsafstanden.

De totale vergroting wordt in dit geval 5~ ; dit komt toch dicht

bij de na te streven vergroting. De opstelling komt er dan uit te

zien als in fig. 6.5.
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fig 6.5 Derde ontwerp voor een spatieel filter met

rechtstreekse afbeelding op de chip.

Een prob1een wat echter optreedt bij een zo kleine en toch sterke

lens als lens b is dat die nogal randafwijkingen vertoont, (proef

ondervindelijk vastgesteld) zodat diafragmering tot een doorsnede

van 15 mm noodzakelijk is. De minimale afstand van het diafragma

tot het optisch vlak van de lens was door praktische beperkingen

5 mm. Met behulp van de formules uit hoofdstuk 5 kan nu bekeken

worden wat er tussen de a- en de b-lens dient te gebeuren.

We zagen reeds:

o 5 mm.
d

A 15 mm.
d

Volgens (5.22) vinden we dan

A'
L

f·Ad - Od·Vdiag

f-Od

20·15 - 5·12,25
20 - 5

15,9 mm.

zodat n.a.v. (5.19)

1
max

f'AL'
Vdiag

20'15,9
12,25 = 26,0 mmo

Eigenschappen van de gebruikte materialen leggen ons een minimale

afstand van 20 mm op, zodat we vanwege (5.20) moeten concluderen:

A (1) = A (l __1_)
r s L lmax

dus

Het diafragma in

20
Ars (20) = 15,9' (1 - 26) = 3,7 mmo

het filtervlak dient dus tot 3,7 mm te worden
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dichtgedraaid om te voorkomen dat randeffekten optreden als gevolg

van het niet stationair zijn van het aangeboden licht.

De opstelling bleek op zich goed te werken, echter de kleine lens

bleek toch niet een voldoende scherp plaatje te kunnen afleveren.

Wellicht zou dit kunnen lIOxden ondervangen door het bi j lens b

behorende diafragma kleiner te maken, maar dan wordt de ruimtelijk

stationaire zone weer te klein. Gekozen werd daarom voor het

vervangen van lens b door een met b .. 50 mmo De rest van de

opstelling bleef ongewijzigd. Inderdaad bleek dat met deze lens

wel een scherp plaatje werd verkregen bij een

Het beeld was scherper, echter de vergroting

klein om conclusies te kunnen trekken over de

diafragma van 15 mmo
50 1.

van 1000 .. 20 ~s te

werking als spatiëel

filter vOOr onze toepassing. Nog twee redenen om ook deze

opstelling niet verder te testen:

- De op deze wijze gemaakte opstelling ontbeert elke flexibiliteit

met betrekking tot de diverse afstanden en het beeldformaat.

- Om de zaak te testen moeten, met het oog op het in hoofdstuk 1

geponeerde toepassingsgebied, reeds grotere en/of kwalitatief

betere lenzen met kleine brandpuntsafstand worden aangeschaft.

vierde opstelling.

Gezocht werd naar een alternatief om met bestaande middelen een

scherp plaatje te verkrijgen met mogelijkheid tot filtering en

liefst een grotere flexibiliteit om diverse beeldbronnen te kunnen

gebruiken. Besloten werd het spatiëel filter uit te breiden met

een extra afbeeldende lens, die zoals we zagen in par.3.1, een

beeld met een bepaalde vergroting kan vormen van een lichtbron.

Als lichtbron geldt hier dan de uitgang van het filter. Deze lens

kan dan een nader te bepalen, eventueel zelfs instelbaar te maken,

deel van de vergroting voor z.ijn rekening nernen, zodat de eisen

voor het filter werkbaarder worden.

Om de totale vergroting van ~4 te halen werden de volgende waarden

voor de respektievelijke vergrotingen aangenomen:
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Om de beperkingen van de afbeeldende lens nader te illustreren,

halen we in herinnering de afbeeldingsvoorwaarde van de lens. We

zullen vanaf nu de beeldafstand van de afbeeldende lens & noemen,

om verwarring met de brandpuntsafstand van lens b te voorkomen. De

afbeeldingsvoorwaarde van de lens is (n.a.v. hoofdstuk 3) :

1 1 1
& + fv

Invullen van de vergrotingsfaktor M
def &

levertE

lens v

M 1 -
&

+ flens

1
1 -

v
+ fM

lens

(6.3)

(6.4)

(6.5)

Om & en v beide beperkt te houden is het dus noodzakelijk om:

- M niet kleiner dan ~o te kiezen, anders wordt v veel te groot;

immers & is door fysische eisen aan een bepaald minimum

gebonden.

- f in de grootte-orde van &en v te nemen; dit volgt direkt uit

bovengenoemde eis in combinatie met (6.4) en (6.5)

1
Om de vereiste vergroting van --- te bereiken werd gebruik gemaakt

2.7
van een lens met f = 50 mm, zodat &= 70 mm en v - 165 mm.

De totale opstelling ziet er dan dus uit als in fig. 6.6.

~ulclhror

I
~I.VI

I c..~~ - ca m.l ra
l~ IJ cJ.;. r (uJ I

fig. 6.6 vierde ontwerp voor een spatieel filter met 3 lenzen.

Beschouwingen met betrekking tot de ruimtelijke stationariteit

dienen voor zowel lens a als lens b te geschieden.
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Fourier-transformator: lens a; a ~ 1000 mm; 0 ~ 100 mm;

F.-terugtransformator: lens b; b'" 50 mm; 0'" 40 mm;

afbeeldende lens; lens 1; f 50 mm; 0'" 40 mmo

De beelddiagonaal in het bronvlak is 661 Mm; die in het beeldvlak

van het filter, tevens origineelvlak van de lens 1, is 33,05 mm;

de uiteindelijke beelddiagonaal is 12,25 mm; dit is de doorsnede

van de CCD-chip.

Voor lens a vinden we:

1 100'1000 ~ 151 mm
max GG1

Zetten we weer a en b zo dicht mogelijk tegen elkaar en bovendien

het diafragma zo dicht mogelijk bij lens b (die heeft nl. de

kleinste ruimtelijk stationaire zone) dan blijkt 1 minimaal GO te

bedragen.

GO
Ars(GO) ~ 100' (1 - 151) ~ GO,34 mmo

Het maximale diafragma in het filtervlak is 50 mm, dus dit levert

geen probleem op. Voor lens b vinden we:

1
max

Minimaal was l~~~ mm, ~oda~~

50'40
33,05 '"' GO mm

A (40) = 40' (1 - ~) '"' 13,3 mm
rs GO

Voor alle zekerheid diafragmeren we op 13 mmo Met behulp van een

matglas werd het beeld aan de uigang van het filter gecontroleerd;

dit bleek in orde. Na verwijdering van het matglas werd getracht

dit beeld via lens 1, dit is dus de afbeeldende lens,op de

CCD-chip te projecteren. Na scherpstelling van het geheel bleek

dat het beeld, zoals dat door de chip werd opgevangen van zeer

slechte kwaliteit was. Ofschoon in het midden een optimaal scherp

plaatje ~rkregen werd, ging het beeld meer naar de randen van het

scherm over in een aantal vegen, waarin vrijwel niets meer te

onderscheiden viel. Diafragmering na lens b ent of voor of na lens

1 bracht hierin onvoldoende verbetering. Overigens bij

diafragmering na de b-lens dient ook de ruimtelijke stationariteit

in het fouriervlak opnieuw bekeken te worden. Wel bleek dat indien
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een 'normale' beeldbron in het voorwerpsvlak van lens 1 werd

geplaatst een plaatje van redelijke scherpte op de chip verscheen.

Kort gezegd: het filter werkt goed (voorzover waarneembaar); de

afbeelding door lens 1 werkt redelijk; echter de aaneenschakeling

van deze twee optische systemen werkt abominabel.

We moeten dus concluderen dat:

(1) de gebruikte afbeeldende lens in zijn eentje niet in staat

is een afbeelding van voldoende kwaliteit op de chip te maken.

(2) de beide optische systemen niet zonder meer in cascade

geschakeld kunnen worden, als we alleen de intensiteitsover

dracht beschouwen. Dit was eigenlijk te verwachten. We zagen

reeds in hoofdstuk 4 dat bij aaneenschakeling van optische

systemen eerst de complexe (!) overdracht van het totaal moet

worden berekend, om daarna conclusies te trekken over de

totale overdracht m.b.t. de intensiteit.

6.2.3 Nauwkeurigheidsbeschouwing

We hebben gezien dat in de ontwerpen met de CCD-camera geen

kwantitatieve resultaten zijn behaald. Wel bleek in de tweede

opstelling de afkapping weer zeer scherp plaats te vinden.

proefondervindelijk is gebleken dat de positiebepaling van de

diverse optische instrumenten niet zo heel erg nauw komt als soms

wordt gevreesd. Laten we de diverse plaatsbepalende parameters

eens afzonderlijk bekijken.

In axiale richting:

- Terdege dient rekening gehouden te worden met de plaats van het

ruimtelijk stationair vlak, zodat het diafragma in het

fouriervlak axiaal de juiste positie inneemt. Uiteraard mag deze

iets variëren, mits in de bepaling van het gebruikte diafragma

een veiligheidsmarge is ingebouwd.

- De positie van de beide lenzen a en b ten opzichte van elkaar is

in axiale richting arbitrair mits diafragmering maar zorgt voor

de bekende eisen m.b.t. ruimtelijke stationariteit.
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- De axiale positie van de afbeeldende lens komt zeer nauwkeurig.

Omdat zowel het beeld- als voorwerpsformaat zeer klein zijn

zorgt een kleine afwijking in de positie van de camera enlof

lens 1 al voor relatief dermate grote afwijkingen, dat de

scherpte al gauw verloren gaat. Meer kwantitatief is dit na te

gaan in [7] en [~l].

In tangentiële richting:

Met uitlijning van de diverse optische elementen, bedoelen we de

eigenschap dat de optische assen van alle componenten in elkaars

verlengde liggen.

- Voor de a- en b-lenzen en het diafragma is het noodzakelijk dat

ze goed uitgelijnd zijn omdat de diafragmering binnen het

ruimtelijk stationair gebied van beide lenzen moet liggen.

Uiteraard is hier ook enige afwijking toegestaan, wanneer er een

zekere veligheidsmarge in de diafragma-openingsgrootte is

genomen.

- De uitlijning vande afbeeldende lens in opstelling IV dient met

de nodige precisie te gebeuren, immers anders komt de afbeelding

naast de CCD-chip terecht.

Al met al blijkt de positie van de optische elementen van het

filter kleine afwijkingen te mogen vertonen. Dit is vooral te

dabken aan het feit dan we met incoherent licht te maken hebben,

anders zou het licht tussen de a- en b-lens niet ruimtelijk

stationair genoemd kunnen worden met alle gevolgen van dien.
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HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

We hebben gezien dat spatiële filtering in de praktijk ook voor

incoherent licht zeer goed mogelijk is. Voor coherent licht lag

dit voor de hand, dat werd reeds vermeld in de literatuur (met

name [3] ). Voor incoherent licht is het filteren gemakkelijker,

omdat de plaatsbepaling van de diverse optische componenten niet

zo nauw komt als bij coherent licht. Bij de praktische realisatie

van spatiëel filteren met incoherent licht treden diverse --niet

onoverkomelijke-- problemen op. Zo maken we gebruik van de

eigenschap dat de fourier-transforrnator een incoherent lichtvlak

omzet in een ruimtelijk stationair veld; een eigenschap, die

slechts met de nodige extra voorwaarden mag worden gebruikt. In

ieder geval is wel gebleken dat spatiëel filteren resultaten kan

bereiken, die met het eerst gesuggereerde eenvoudigweg onscherp

stellen van een lens niet kunnen worden behaald.

Met betrekking tot spatiële filtering in combinatie met een CCD

camera zijn twee testopstellingen bekeken, die enigzins resultaat

opleverden, in het vorig hoofdstuk met respektievelijk tweede en

vierde testopstelling aangeduid. Enkele verbeteringen in deze

ontwerpen zijn nog noodzakelijk om ze in een toepassing, zoals in

hoofdstuk 1 genoemd, te kunnen gaan gebruiken. Zo zal met

betrekking tot de tweede opstelling (met matglas) de

lichtopbrengst moeten worden verhoogd door bijvoorbeeld filterher

haling toe te passen en/of gebruikmaking van een grotere lens of

lenzen. De vierde opstelling leek wat lichtopbrengst betreft zeer

gunstig; echter omdat we hier een cascade van systemen hebben,

ging onze versimpelde redenering niet meer helemaal op en kregen

we zeer vreemde effekten aan de rand van het beeld. Het zal dus

noodzakelijk zijn om de berekening rond deze opstelling op meer

formele wijze uit te voeren, dan we tot nog toe gewend waren.

Verder dient rekening gehouden te worden met het feit dat om een

betrouwbare afbeelding te maken een kwalitatief niet al te slechte

lens mag worden genomen; misschien moet zelfs gedacht worden aan

een lenzenstelsel. Uiteraard moet er dan ook weer terdege rekening

gehouden worden met de ruimtelijke stationariteit tussen de trans-
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formerende lenzen.

Verder verdient het aanbeveling om te onderzoeken of het mogelijk

iseen afbeeldende lens te plaatsen vóór het spatiëel filter, zodat

de grootte van het beeld, dat aan het filter wordt aangeboden

dezelfde kan worden voor diverse beeldfor.maten. Dit kan wellicht

naast de benodigde vergroting ook een mate van flexibiliteit aan

het ontwerp toevoegen. Tenslotte zal het effekt van

filterherhaling, zoals reeds genoemd, in de praktijk nog getest

moeten worden. Theoretisch is dit wel besproken, maar omdat in dit

prille stadium van het ontwerp nog zoveel mogelijk met bestaande

middelen getracht is te werken, is hieraan --voor wat betreft de

praktijk-- nog vrijwel geen aandacht geschonken.
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