
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Optimaal optisch afbeelden met een positief reele apertuurfunktie

van Kollenburg, P.A.M.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ad432cd5-d322-477f-b115-6030f42790c4


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

VAKGROEP Theoretische Elektrotechniek

Optimaal optisch afbeelden met een

positief reele apertuurfunktie

door

P.A.M. van Kollenburg

ET-20-84

Verslag van een afstudeeronderzoek,

verricht in de vakgroep ET, onder

leiding van Prof. Butterweck en

ir. Versfeld, in de periode

augustus 1983 - augustus 1984.

Eindhoven, 24 augustus 1984.

De afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt

geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van stage- en afstudeerverslagen.



SAMENVATTING

Een van de eerste optische elementen was de pinhole camera.

Oak tegenwoordig vindt de pinhole camera nog toepassingen.

Een erote gezichtshoek en scherptediepte maken hem

aantrekkelijk. Nadelen van de camera zijn o.a. het laag

oplossend vermogen en de kleine hoeveelheid licht die

doorgelaten wordt. Dit laatste nadeel is op te vangen door

gebruik te maken van zeer lichtgevoelige films. Ret

verbeteren van het eerst genoemde nadeel is de kern van dit

onderzoek. Gevraagd werd de afbeeldende eigenschappen van de

camera te optimaliseren door gebruik te maken van een

positief reele apertuurfunctie.

Het probleem is aangepakt in de Fraunhoferbenadering. Dit

houdt in dat de transformatie van apertuurvlak naar

beeldvlak beschreven kan worden door een twee dimensionale

Fouriertransformatie. In het apertuurvlak vindt een

vermenigvuldiging plaats van de invallende golf met de

apertuurfunctie. In het beeldvlak vindt dus een convolutie

plaats van het object met de Fouriergetransformeerde van de

apertuurfunctie. het puntbeeld. Gezocht moet worden naar een

puntbeeld dat de delta-functie zo goed mogelijk benadert om

zodoende een scherpe afbeelding te krijgen.

Ret puntbeeld van de pinhole camera is evenredig met de

J 1 (x)/x. Om deze functie beter te laten lijken op een

delta-functie moet de hoofdlob smaller gemaakt worden en het

zijlusniveau verlaagd worden. De hoofdlobbreedte is gelijk

aan de j11=3.832 (het eerste nulpunt van de eerste orde

Besselfunctie). Ret zijlusniveau ligt op 17 dB. Onder de

voorwaarden:

1) de hoofdlobbreedte is gegeven

2) het totale vermogen in het beeldvlak is constant



is gezocht naar de maximale as-intensiteit. Oit is gedaan

met variatie rekenen en de Lagrange multiplier methode. net

bleek dat onder de gestelde eis, de apertuurfunctie is

positief en reeel, de smalste hooflobbreedte gelijk was aan

3.18. Om dit te verbeteren werd in het model als extra eis

meegenomen'dat de apertuurfunctie gelijk rnoest zijn aan nul

in het interval [O,a]. De minimale hoofdlobbreedte werd nu

gelijk aan de j01=2.40S. Tenslott~ is ook nog de

oplossing van het probleem bepaald onder de extra

voorwaarden dat N nulpunten van het puntbeeld gegeven zijn.

Vervolgens zijn ontwerpen gemaakt voor fabricage van twee

apertuurfilters. Oit is gebeurd met een puls-breedte

modulatie techniek om niet lineaire effecten te vermijden die

veroorzaakt worden door de fotografisch laag van films.

Helaas zijn deze filters niet gereed gekomen zodat de

ontwikkelde theorie niet ondersteund is door experimenten.

Om toch een indruk te krijgen van de theoretische resultaten

zijn er enkele eenvoudige benaderingen gemaakt om de

optimale functies te benaderen. Voor het versmallen van de

hoofdlob is gebruik gemaakt van een apertuurstop terwijl

voor het verbreden van de hoofdlob gebruik is gemaakt van

een kleinere pinhole diameter. Oeze resultaten komen

overeen met de theoretisch verwachte veranderingen in de

afbeelding. Ret verbeteren van de afbeelding is dus mogelijk

maar het resultaat is niet opzienbarend te noemen.

De berekende filters zijn in het hoofdstuk 7 vergeleken met

Fresnel zone plaatjes (FZP). Het blijkt dat deze laatsten

een beter oplossend vermogen hebben maar ook veel meer last

hebben van chromatische aberraties. Verder is een off-axis

FZP een oplossing voor het verwijderen van storende,

verschillende orde bundels.
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INLEIDING

!lOOFDSTUK 1 H;LEIDH~G

4

Een van de eerste optische el~menten was een camera : de

camera obscura of pinhole camera. De lengte van zo'n camera

is ongeveer 10 tot 15 cm. De daarbij behorende gatdiameter

ongeveer 0.3 - 0.6 mm. Door deze kleine afmetingen is de

hoeveelheid licht die op de beeldplaat valt bijzonder gering.

Daarnaast is het oplossende vermogen van de camera laag en

is de focus frequentie afhankelijk. Hier staat tegenover dat

de camera een grote scherptediepte heeft en een grote

gezichtshoek (afhankelijk van de lengte van de camera).

De pinhole camera is een zeer oud optisch instrument. Toch

vinden we tegenwoordig nog steeds sitaties waar de pinhole

camera toegepast wordt. Zo beschreven Newman en Rible [1]

een pinhole array camera om leIs te maken. Hun 8 maal 8

array van pinholes was ontworpen om de step-and-repeat

camera te vervangen. Ze konden nu met een belichting een

64-beelden masker maken. Gallas [2] ontwierp een pinhole

televisie camera die werkte met een grote gezichtshoek en

scherptediepte (0.76 m tot 7.6 m). Hij koos dus voor de pinhole

camera boven een "conventioneel" automatisch focuserend

systeem. Bernstein en Hai [3] ontwikkelden een pinhole

camera voor rbntgenstralen. Andere optische elementen waren

hier niet toepasbaar.

Om de vraag, "hoe kan een pinhole camera verbeterd worden",

te kunnen beantwoorden gaan we eerst dieper in op de nadelen

van de pinhole camera.

1.1 Gatdiameter

Er is vrij veel onderzoek gedaan naar de optimale diameter

van de apertuur [4]. In de meeste gevallen wordt uitgegaan
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van de vergelijking tussen geometrische optica en Fraunhofer

diffractie. Een standaard benadering is als voIgt. Neem een

puntbron op afstand oneindig. In een scherm is een gat met

straal c. Op een afstand b van het scherm nemen we het

beeldvlak (fig. 1.1.1).

~t I?
'->

> :C

J - --I)

>
'B:1

J
.

b
,

< >

fig. 1.1.1

Welke apertuurdiameter geeft het smalste puntbeeld? Als de

apertuur groot is, grote c, is de straal van het beeld

gelijk aan de strail van de geometrische schaduw. Voor

grote c is dat B1= c. Als c klein is hebben we nietmeer te

maken met geometrische optica maar met Fresnel of Fraunhofer

diffractie. In de Fraunhofer benadering is het puntbeeld van

een ronde apertuur evenredig met

~ (q) = J1(k*c*~ /b)/(k*c*')/b) 1.1. 1

Hierin is J 1 (x) de eerste orde Besselfunctie en k het

golfgetal. We definieren nu de breedte van de hoofdlob door
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de Raleigh-limit. D~ Raleigh-limit is het eerste nulpunt

van het puntbeeld 4>(q). De waarde rho waarvoor de

Raleigh limit optreedt noeme~ we Bl. De breedte van de

hoofdlob voigt uit de volgende vergelijking:

Hlerin is jll het eerste nulpunt van de eerste orde

Besselfunctie. De waarde van jll is 3.832. De breedte van

de hoofdlob wordt:

Bl ~ 3.832*b/(k*c) 1.1. 2

Uit de formule voigt direct dat als c kleiner wordt de

hoofdlob breder wordt. In de geometrisch optische benadering

werd de hoofdlob smaller als c kleiner gemaakt werd. Er moet

dus een soort optimale diameter zijn. Deze optimale c vinden
j

we als we de Raleigh-limit van de geometrische optica

gelijkstellen aan dat van de Fraunhofer benadering. Dit

levert de volgende uitdrukking:

1.1. 3

Lambda is de golflengte van het gebruikte licht.

1.2 CHROMATISCHE ABERRATIES

Vrij snel is in te zien dat de pinhole camera chromatische

aberraties vertoont. Uit formule 1.1.3 blijkt namelijk dat

de optimale focus afstand, bij een gegeven c, afhankelijk

is van de golflengte van het licht. In zichtbaar licht

varieert de golflengte ongeveer 20%. Uit de literatuur [4J

blijkt dat deze aberratie ~aar een zeer miniem effect heeft.

Ik wil hier verder dan ook weinig aandacht aan schenken.
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1.3 OPDRACHT

7

Zoals in 1.1 al besproken is, is het oplossend vermogen

afhankelijk van de grootte van de pinhole (als men op een

vaste afstand kijkt). Naast het vari~ren van de pinhole

diameter is het oplossend vermogen ook te manipuleren door

gebruik te maken van een apertuurfunctie. De "gewone" pinhole

heeft een uniforme apertuurverdeling. Deze apertuurfunctie,

T(R) ziet er als voIgt uit:

T(R) = 1

= 0

o < R < c

R > c 1. 3. 1

Door gebruik te maken van een T(R)-functie die afwijkt

van de uniforme verdeling beinvloeden we de beeldfunctie

~(q). De opdracht is nu die T(R)-functie te vinden die de

beste afbeelding geeft. Voorwaarde is echter dat de T(R)-functie

positief en reeel is. Als T(R) imaginair zou mogen zijn

dan is de oplossing van het probleem al bekend. In de

apertuur zou dan een lens geplaatst moeten worden. Als T(R)

ook negatief zou mogen zijn dan betekent dat dat de

invallende golf 180 graden in fase wordt gedraaid.

Ken positieve en reele T(R)-functie kan aIleen inwerken op

de amplitude van de invallende golf. Zo'n filterwordt dan

ook vaak een amplitude-filter genoemd. Ken afwijking van de

uniforme verdeling houdt altijd in dat er minder licht

doorgelaten wordt zodat de intensiteit van het beeld lager

wordt dan dat van de uniforme verdeling.
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HOOFDSTCK 2 PROBLEE~ A~ALYSE

2.1 PR03LEE:l ANALYSE

Door in het beeldvlak te kijken naar de afbeelding van de

T(R)-functie met een punt belichting. het puntbeeld. kan

iets gezegd worden over afbeeldende eigenschappen van het

filter.,Hoe berekenen we nu het puntbeeld van T(R)?

We gaan uit van de volgende situatie:

< 0..

fig. 2.1.1

De algemene formule voor een afbeelding in de

Fresnelbenadering ziet er als volgt uit:

-00

CO,.

2.1.1
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We passen nu bovenstaande formule toe op de situatie zoals

geschetst in fig. 2.1.1. Voor het veld juist voor de

apertuur vinden we :

~ -~o--
OQ 't 1-

f &\XQ,~o) -~'" l '(- '.(~) + l'}-~ ...'>

4>\ ~')i,\,\)
to..

=: 1. no..- e e ch" cl'1o
-"""

~ _.').'I.t.~ -~'<
'10'1. .. 4,1.

1.0...
:::. 1..li 0-. e. e

In het beeldvlak geldt dan de volgende uitdrukking voor het

puntbeeld:

I~)~-)
= h.n C\b

2.1.2

Hierin is I/f=l/a + lib. Omdat elk punt in het objectvlak

gelijk bewerkt moet worden gaan we uit van een rotatie

symmetrische T(x,y). We duiden deze aan "door T(R). Daarnaast

gaan we uit van een apertuur met een eindige diameter. De

straal hiervan noemen we c. Verder nemen we:

x = R cos (If> )
y = R sine If )

eX = '? cos('1 )

~ =. rsin(l )
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zodat

10

cJ.. X \ ~~ = "R<.? LCoS~ CoS>1 -I 'S. ~'" \f S~V) "f) l

; 1\ C? Co~ ( Cf - "l )

Dit ingevuld in formule 2.1.2 leidt tot het volgende

resultaat:

2.1. 3

~ -jkR 2 /2f

141 (q ) II\) IrT(R)e JO(k<f R/b)RdRI 2.1.4
3 0

Ret probleem aanpakken in de Fresnelbenadering stuit direct

op problemen. De integraal 2.1.4 is analytisch namelijk niet

verder uit te werken. Dat wil zeggen dat het probleem in

zijn geheel numeriek opgelost zou moeten worden. Op zich is
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dat geen probleem. In de literatuur wordt eehter altijd in

de Fraunhoferbenadering ge re kend • Dit is in strijd met

de voorwaarden genoemd in het diktaat [7].Daarin wordt

namelijk geeist dat b > 100*e 2 /)... ( [ 7 ] , page 55). In ons

geval is e ongeveer 0.25 mm zodat voor rood lieht b > 10

meter. De orde grootte van b in ons probleem is 0.5 m. (zie

hoofdstuk 1) en dus beduidend kleiner dan de eerder

berekende 10 meter! Voor de uniform verdeelde apertuur heb

ik daarom de Fresnelbenadering en de Fraunhoferbenadering

vergeleken onder dezelfde eondities (afstand b,

apertuurdiameter 2e). De ~(s:» in de Fresnelbenadering is

daarvoor numeriek berekend. Ret puntbeeld in de

Fraunhoferbenadering is, voor kleine hoeken,analytiseh te

bepalen:

2. 1 .5

Deze twee puntbeelden zijn voor versehillende waarden van de

apertuurdiameter, e, en de afstand tussen apertuur- en

beeldvlak, b, getekend (appendix 1). Ret blijkt dat de

Fraunhoferbenadering al veel eerder geldt. Globaal is dat de

afstand:

b > 7 e 2/ A 2.1.6

De optimale pinhole diameter was 0.3 - 0.6 mm diameter

(=2e). Nu is b voor e=.15 mm gelijk aan 25 em zodat de

benadering voor het puntbeeld in de Fraunhoferbenadering

bepaald mag worden!

Voor de afleiding van het veld in het beeldvlak in de

Fraunhoferbenadering gaan we uit van de volgende situatie:
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i
I

xV:

If, If.
('

fig. 2.1.2

Voor het puntbeeld geldt de volgende formule [7]

::

Hierin is ~O(XtY) het veld in het apertuurvlak en

lPb(C\ t (3) het veld in het beeldvlak.Daarnaast is

uitgegaan van een egale belichting van de apertuur (a=OO).

(Uitgaande van een puntbron op eindige afstand a moet het

veld in het apertuurvlak berekend worden met formule 2.1.1.

Dit resulteert in:

De laatste faktor zal onder de integraal blijven staan in de

uitdrukking van het puntbeeld. We vinden dan een formule die

gelijk is aan 2~1.4 waarin dan f vervangen is door a.

In ons geval is het golfgetal k=10 7 [m- 1 ]

en 2<.3 mm. De exponent van de faktor die onder het
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integraalteken blijft staan is dan gelijk aan -.45/a. Deze

uitdrukking gaat vrij snel naar nul voor toenemende a zodat

we de e-macht kunnen verwaarlozen. Eigenlijk gaan we dus uit

van een puntbron op oneindigJ

Omdat de apertuurfunctie rotatiesymmetrisch iS t kunnen we

het best overs tappen van de dubbele integraal naar een

enkele integraal door gebruik te maken van de

rotatiesymmetrie. Stel daarom

x ,. R cos(lj' )

y = R sin( Lf )

D( = ~ cos ( "l )
~ ,. S sin(?'I )

Dan vinden we de volgende uitdrukking voor het puntbeeld:

~~8
\. ~vr ~ R~ to';, l \f.",) .

LP'o\~) :;. 'Z.tr .. ~\ 'I" If TlR') e Jlf ~v\R
" 0

~\ Co~ _\\1{ ~

- fT~R) ~~l ~;C?) 'R c\lZ- y e-
o

2.1. 7

Voor kleine hoeken geldt dan:

C

If'b (~) "" f T(R)JO(k!f'R/b)RdR

o

Dit is in feite de Hankel-transformatie van de

2.1. 8
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apertuurfunctie. In de verdere aanpak van het probleem gaan

we uit van de genormeerde integraal. We stellen daarom:

R' '"' R/c

T'(R/c) '"' T(R)

~' '"' k* ~ *c /b

Voor de integraal vinden we dan:

I

I ~ (~' ) I ,.. I JT' (R ' ) J 0 ( ~'R' ) R ' dR' I
o

of zonder accentjes:

,
Ilf (~ ) I N 1fT ( R) J 0 (~ R) RdR I

()

~.2 GLOBAAL OVERZICHT VAN ENKELE T(R)-FUNCTIES

2.1. 9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

Het zoeken naar een optimale T(R)-functie kan gedaan worden

in twee domeinen. Enerzijds is dat het plaatsdomein in het

beeldvlak. Dus door eisen te stellen aan de vorm van het

puntbeeld in het plaatsdomein een gewenste T(R) gaan zoeken.

Het puntbeeld is de Fouriergetransformeerde (Hankel-) van de

apertuurfunctie. Anderzijds kan ook gekeken worden naar de

(twee dimensionale) autocorrelatie van T(R). Men is dan

aIleen bezig met de apertuurfunctie. Doordat er een

koppeling bestaat tussen deze twee methodes, maakt het

niets uit voor welke rekenwijze men kiest. De modulus
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kwadraat van de Fouriergetransformeerde is namelijk gelijk

aan de Fouriergetransformeerde van de autocorrelatie van

T(R). Ik heb gekozen voor de eerste rekenwijze omdat het me

eenvoudiger leek om te rekenen met het puntbeeld dan met de

autocorrelatie.

De gezochte optimale T(R)-functie moet een puntbeeld hebben

dat de delta-£unctie zoveel mogelijk benadert. De

Rankeltransformatie voor de uniforme apertuur verdeling is

gelijk aan de Jl(~ )/P • Vergelijken we dit met de

delta-functie dan kan men concluderen dat de breedte van het

puntbeeld niet oneindig smal is en dat de functie buiten de

puIs, de hoofdlob, niet gelijk is aan nul (zijlussen). Wordt

de delta-puIs nu het best benaderd door het zijlusniveau te

verlagen zodat de functie nul is buiten de hoofdlob? Dit

gaat dan ten koste van de hoofdlobbreedte. Of moet de

hoofdlob smaller gemaakt worden om de oneindig smalle

delta-puIs te benaderen wat ten koste gaat van het

zijlusniveau? Ret antwoord op deze vraag kan door

experimenteren verkregen worden. Theoretisch zal eerst een

T(R) berekend moeten worden. Om na te gaan wat voor een vorm

T(R) globaal aanneemt om bovengenoemde veranderingen in het

puntbeeld te bewerkstelligen beschouwen we de volgende drie

T(R)-functies.

C) TZ(R)

= 1 0 < R < 1

= 0 R>1

= (I_R Z)n 0 < R <1

= 0 R > 1

= (ZR-RZ)n 0 <R< 1

=0 R > 1

Voor n=1 zijn bovenstaande functies getekend in onderstaande
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figuur.

16

o

'-
'--

~TlR)

~~
1

fig 2.2.1

Deze functies zijn zo gekozen omdat ze in de literatuur al

eens bekeken zijn [8]. Reel in het kort zal nu ingegaan

worden op deze T(R)-functies en de daarbij behorende

puntbeelden.

Ad A) De TO(R) is de uniforme apertuurverdeling. Ret

puntbeeld is analytisch te berekenen en is al eerder aan de

orde geweest (form. 2.1.5). De asintensiteit, de modulus

kwadraat van het puntbeeld, is voor deze verdeling gelijk

aan 0.25. Ret puntbeeld is geplot in fig. 2.2.2.

Deze verdeling wordt als referentie gebruikt om de andere

resutaten mee te vergelijken.
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1~91
-........
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"'- II0
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\

1 1.. s 4 '> b 7- f] --'7
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fig 2.2.2

Ad B) Ret puntbeeld van de T1 (R) is ook analytisch te

bepalen. Ret is de zogenaamde "Sonine-integraal" en deze kan

als voIgt geschreven worden [9]:

1

Lf (~) = f (l-R2)nJo(~ R)RdR
o

= 2n n! I n + 1 (C( )/ ~n+1 2.2.1

In het geval n=O gaat de T1 (R) over in de TO(R).

Uiteraard gaan dan ook de puntbeelden in elkaar over. Voor

n)O worden de nulpunten bepaald door de In+1(~ ). De

breedte van de hoofdlob is bepaald door het eerste nul punt

van de n+1-de orde Besselfunctie. Met toenemende n zal ook

de hoofdlob steeds breder worden. Er geldt namelijk dat
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Hierin stelt jnl het earste nulpunt voor van de n-de orde

Besselfunctie [10]. Tevens zal het zijlusniveau met

toenemende n steeds sneller afvallen door de factor in de

noemer ~n+l. De asintensiteit neemt bij toenemende n

steeds verder af. Er geldt namelijk

lim

z-'?O

J (z)jzn '"n lim

z~

(-I)m z2m

m! (m+n)! 2n

Dit resultaat ingevuld in 2.2.1 en normeren op de

asintensiteit van het puntbeeld van de uniforme

apertuurverdeling, 1 0 (0), geeft tenslotte:

Ad C) De T2 (R) is een inverse functie van de T 1 (R).

Ze zijn als volgt gerelateerd: T1 (R) = T 2 (I-R). Deze

functie geeft een smallere hoofdlob voor toenemende n. Het

puntbeeld van de T 2 (R) is niet expliciet te bepalen. In

de eenvoudigste benadering is deze T2 (R)-functie voor te

stellen door een apertuurstop (fig. 2.2.3). Dit
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oL- -L.. ---L _

a..

fig. 2.2.3

1

amplitude-filter laat geen licht door voor R < a. Voor a~R~l

laat het filter al het licht door. Van deze functie is weI

het puntbeeld te bepalen. Met formule 2.1.12 wordt de

uitdrukking:

I

tp C<?) = f JOCq' R)RdR
a

I

= rJ 0 C~ R) Rd R 
o

0.-

fJOC~R)RdR
o

2. 2.3

De intensiteitsverdeling van dit filter is voor enkele

waarden van a uitgezet in fig. 2.2.4. Zoals verwacht werd

wordt de hoofdlob inderdaad smaller voor toenemende a. De

zijlussen worden hoger. Omdat de intensiteit genormeerd is

op de as-intensiteit kan uit fig. 2.2.4 niets gezegd worden

over de as-intensiteit. Deze vermindert snel bij toenemende

a! Nemen we in formule 2.2.3 de limiet voor ~ naar nul dan

vinden we C1-a 2 )/2. De asintensiteit genormeerd op de

lOCO) wordt dan

2.2.5
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fig 2.2.4

Na deze korte beschouwing kan geconcludeerd worden dat met

een reele, positieve apertuurfunctie het puntbeeld te

~anipuleren is. Uit de vorm van de T(R)-functie kan het

verloop van d.e. beeldfunctie voorspeld worden. Neemt de

T(R)-functie af bij toenemende R (tapered) dan verbreed~de

hoofdlob en verlaagt het zijlusniveau. Neemt de T(R)-functie

toe bij toenemende R (peaked) dan versmalt juist de hoofdlob

en verhoogt het zijlusniveau. Ret is dus interessant am een

optimale T(R) te zoeken.
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HOOFDSTUK 3 OPTIMALISATIE VAN DE OPLOSSING

3.1 WISKUNDIGE FORMULERING

De theorie die ontwikkeld wordt is geldig voor zowel het

smaller maken danwel het bred~r maken van de hoofdlob ten

opzichten van de j11. Proafondervindelijk blijkt het

verbreden van de hoofdlob eanvoudiger te zijn dan het

versmallen ervan. Smaller maken van de hoofdlob resulteert

vrij snel in een T(R)-functie die niet meer voldoet aan de
,.

voorwaarden: positief en reeel. De volgende theorie gaat dan

ook vooral in op het versmallen van de bundel. In een later

hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de verbreding van de

hoofdlob.

We gaan uit van de situatie zoals getekend in fig. 2.1.2.

De intensiteitsverdeling in het beeldvlak kan dan geschreven

worden als (vergelijk 2.1.8) :

1

I(q') "" I!T(R)Jo(f*R)RdRI 2

o
3.1.1

In ons geval is T(R) een reele, positieve functie. Verder is

het systeem pa~ef zodat

IT(R)I ~ 1 3.1.2

Omdat voor dit probleem de breedte van de hoofdlob een zeer

belangrijke rol speelt willen we die van te voren

vastleggen. De breedte wordt gegeven door de

Raleigh-limit, dus het eerste nulpunt B1. De eis is daarom
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dat het puntbeeld voor die waarde van ~ gelijk wordt aan

nul. In een formule uitgedrukt ziet er deze eis als voIgt

uit:

1

~ (Bl) - [T(R) J O(Bl*R)RdR - a
D

3. 1.3

De e~s is nu weI dat ~(Bl) - a maar kan Bl dan willekeurig

gekozen worden? Ret blijkt niet zo te zijn. Wilkins [5]

heeft bewezen dat Bl het eerste nulpunt is aIleen als

Bl<I.39*jll (jll is het eerste nulpunt van de eerste

orde Besselfunctie).

De intensiteit is evenredig met de modulus van het puntbeeld

in het kwadraat. Ret vermogen wordt gegeven door:

3.1.4

Met behulp van de stelling van Parseval kan dit in de

volgende vorm herschreven worden:

3.1. 5

Dit is dan weer gelijk aan

:1

P - fT 2 (R)RdR 3.1.6
o

omdat T(R) reeel is. In dit probleem beschouwen we een

constant vermogen wat genormeerd wordt op 1. In feite kan
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1

I(O):a[ f T(R)RdR] i
o

het filter aIleen maar varieren tussen nul (ondoorlaatbaar

voor licht) en een (volkomen lichtdoorlatend). Ret normeren

van het vermogen op 1 houdt in dat het totale vermogen in het

beeldvlak altijd hetzelfde is. Dit is voor ieder filter.

Theoretisch geven we het filter door deze eis een bepaalde

dynamiek wat in wezen niet kan (tenminste niet groter dan

~~n). Praktisch zou het er op neer komen dat voor elk filter

de inte·nsiteit van de invallende golf aangepast moet worden

om het constante vermogen in het beeldvlak te waarborgen. De

T(R) functie moet na de berekening genormeerd worden op 1.

Gevraagd wordt nu om de apertuurfunctie T(R) te bepalen welke

een maximale as-intensiteit geeft in de Fraunhofer benadering

onder de nevenvoorwaarden: de Raleigh-limit is vastgelegd en

het vermogen in het beeldvlak is onafhankelijk van het

gebruikte filter.Ofwel:

1) maximaliseer

2) !P(Bl) = 0,
3) ! T2 (R)RdR = 1

o

Ret maximaliseren van de as-intensiteit is hetzelfde als het

minimaliseren van het zijlusniveau. Ret vermogen in het

beeldvlak is immers constant. Daarnaast is de breedte van de

hoofdlob een gegeven (Bl). Een verhoging van de

as-intensiteit komt overeen met een verhoging van het

vermogen in de hoofdlob. Direkt gevolg is dat het totale

vermogen in de zijlussen lager wordt. Ret zijlusni.eauzal

dus dalen!

3.2 OPLOSSING

Ret probleem zoals gedefinieerd in 3.1 is op te lossen door

gebruik te maken van variatie-rekening [15]. Daarnaast moet

ook gebruik gemaakt worden van de Lagrange-multiplier
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methode door de nevanvoorwaarden van het prob1eem. Met behu1p

van deze 1aatste methode vinden we de te optima1iseren

functie. Hiervan moet een extremum gevonden worden.

1 I I

V = [fT(R)RdR]2+~f [T(R)]2RdR+~ !T(R)Jo(I3,R)RdR 3.2.1
a 0 0

Hierin zijn f. en V de Lagrange-multipliers. Ste1 dat T' (R) de

gezochte functie is. In de variatie-rekening introduceert men

dan een k1eine afwijking in deze functie:

T(R) = T'(R) + £. f(R) 3.2.2

met f(R) een wi11ekeurige functie van R. De eis is nu:

lim dV =0

~~o d£
3.2.3

waarin V de functie is waarvan het extremum bepaa1d moet

worden. We passen vervo1gens 3.2.2 toe op

uitdrukking 3.2.1 (onder weglating van het accent).

1 I

V = [f {T(R)+tf (R) }RdR] 2+ AJ[T(R)+ C; f (R)] 2RdR+
f 0

o +~ r[T(R)+ c: f(R) ]J O(B1*R)RdR
o

Van deze 1aatste uitdrukking nemen we de afge1eide naar

epsilon (vg1 3.2.3).

I I

()V ,. 2[ [{T(R)+ cf(R)}RdR]*[ rf(R)RdR]+

d~ +0.>.. f ~ [T (R) + c: f (R) ] f (R)RdR +
o I

+p [f(R)JO(B1*R)RdR
o

I I I

lim clV = 2[ JT(R)RdR]*[ f f(R)RdR]+2~ JT(R)f(R)RdR +
e.:.,o c\~ Q I 0 0

+~ !f(R)JO(B1*R)RdR
o

I I

lim dV = Sf(R)*[2 f T(R')R'dR'+2 ).T(R)+ PJO(B,>R)]RdR
£-0,0) de. () 0 3.2.4
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Nu moe t v 0 0 raIl e f ( R) ~ ~~ oV gel i j k z i j n a annu 1. Di tis
(". ll£.

zo als de term tussen de vierkante haken van uitdrukking

3.2.4 gelijk is aan nul. We vinden dan:

,
2 ST(R')R'dR'+2 \T(R)+ tJ J O(B1*R) = 0

D

Of anders geschreven:

I

T(R) "" rr' J O(B1*R) + >..' fT(R' )R'dR'
o

3.2.5

3.2.6

In eerste instantie lijkt dit op een Fredholm integraal

vergelijking van de tweede sotirt (door de "stoorterm"). Een

nadere beschouwing van de vergelijking laat al snel zien dat

het niet om een integraal vergelijking gaat. De integraal in

3.2.6 is namelijk onafhankelijk van de variabele R. Ongeacht

de optimale T(R)-functie vinden we voor:

•f T(R')R'dR'
o

altijd een eindige constante (vergelijk uitdrukking 3.1.5).

Deze constante kan zonder verlies van informatie verwerkt

worden in de Lagrange-multiplier A". De T(R) die een

maximale as-intensiteit geeft onder de twee gestelde

voorwaarden kunnen we als voIgt voorstellen:

T(R) "" A + tl J O(B1*R). 3.2.7

De twee nog onbekende variabelen, ~ en V' zijn uiteraard

afhankelijk van B1. Deze waarden zijn bepaald door de

nevenvoorwaarden van het probleem. We vullen daarom de

gevonden uitdrukking van de optimale T(R)-functie in in

onderstaande vergelijkingen:

I

1) f T(R)J O(B1*R)RdR "" 0

o

3.1. 3
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)

2) f T2 (R)RdR = 1.

o

Ad 1):

3.1.6

26

I

[ { ~ + ~ J O(B1*R)}*J O(B1*R)RdR :a 0

o I I

AJ J O(B1*R)RdR+Vj [JO(B1*R)] 2RdR :a 0

0 0 1

stel x1:a f [J O(B1*R)]2 RdR

o I

x2 :a r J O(B1*R)RdR

o

Dit gesubstitueerd in bovenstaande vergeIijking Ievert:

Of weI:

3.2.8

Ad 2):

I

f[.x+~JO(B1*R)]2RdR" 1

o I

J[A 2+2,).}J JO(B1*R)+[~JO(B1*R)]2]RdR= 1

o

.. 1 3.2.9

Substitutie van 3.2.8 in 3.2.9 Ievert:
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3.2.10

Combinat1e van 3.2.8 en 3.2.10 geeft de u1tdrukk1ng voor ~ •

3.2.11

De T(R)-functie 1s volled1g bepaal als xl en x2 berekend zijn.

Van deze 1ntegralen zijn analyt1sche u1tdrukk1ngen bekend.

I

x1 a ![JO(B1*R)]2 RdR
o

a 0.S*[(JO(B1))2+(J 1 (B1))2]

I

)J O(B1*R)RdR
o

= J 1 (B1)/B1

3.2.12

3.2.13

Nu de T(R)-funct1e geheel bekend is moet onderzocht worden of

de funct1e ook voldoet aan de gestelde e1sen: pos1t1ef en
II If

reeel. ALs eerst zal het reeel z1jn van de funct1e besproken
,. .

worden. Voor het reeel z1Jn van de functies is het voldoende

-als de parameters, A en ~ reeel z1jn. Nemen we 1n ~e

beschouw1ng mee dat Xl en x2 be1de reeel z1jn (vgl. 3.2.12 en

3.2.13) dan b11jkt dat }J reeel 1s als A reeel is. De ).. 1s

imagina1r als de term onder het wortelteken negat1ef wordt

(3.2.10). De e1s 1s daarom:

3.2.14
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Invullen van 3.2.12 en 3.2.13 in 3.2.14 geeft de volgende

ongelijkheid:

Voor 81>2 is de ongelijkheid evident. Voor 81<2 kan de

ongelijkheid geschreven worden als

Nu is J 1 (Bl) < Bl/2

J O(Bl) a 1-0.25BI 2+BI 2 /64.

Dit vullen we in bovenstaande formule in en uitgewerkt levert

dat de volgende ongelijkheid:

Dus Bl > 1.63 3.2.15

II
Ret reeel zijn van de functie beperkt dus de breedte van de

hoofdlob in die zin dat een oneindig smalle hoofdlob t het

benaderen van de delta-functie t niet mogelijk is. De te

bereiken Raleigh-limit is 1.63 ofwel 42.5% van de

Raleigh-limit van het Airy patroon.

De andere eis betre£t het positie£ zijn van de T(R)-£unctie.

Schrij£ T(R) nu als voigt:
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T ( R ) = A[1-x 2J 0 ( B1*R ) / xI]

29

3.2.16

B=
B=

- 0 i 2 B=. ,~ T
I B=,

-1 J..
I

B= 3.8]2
3.50628
3 . 1:3056
2.85484
2.52'312

fig. 3.2.1

Voor BI<jll is dit een monotoon niet dalende functie in R. In

dit geval is x2 immers positief (xl is dat altijd) en

is J O(Bl*R) continu niet stijgendl De T(R)-functie wordt dus

het eerst negatief voor een bepaalde Bl op T(O). Dit is voor

die Bl waarvoor xl=x2. Ret blijkt dat dit optreedt.~ _

voor Bl=3.18. Opgemerkt moet worden dat in deze situatie de

p = -). (form. 3.2.8,). De voorwaarde van het positief zijn

van de functie geeft veel eerder een beperking aan het
II

smaller maken van de hoofdlob dan de eis van het reeel zijn.

Voor enkele waarden van Bl is de T(R)-functie getekend in

fig.3.2.1. Hierin is ook te zien dat voor Bl=jll de T(R)

gelijk wordt aan de uniforme verdeling.

Ook voor het puntbeeld kan er een analytische uitdrukking
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gevonden worden. Om de afleiding overzichtelijk te houden

worden de eerder gevonden uitdrukkingen voor ~ eny nog

niet gesubstitueerd in de uitdrukking van de optimale

T(R)-functie.

I

= !T(R)Jo(r*R)RdR
o

I

= f[ A+ VJO(BI*R)]J O( f *R)RdR
o

I I

=- >J JO(~ *R)RdR+ tJ fJO(BI*R)JO(~ R)RdR
o 0

If (~) • ~JI(<{ )/(Cf ) + ~ [BI*JI(BI)JO(~)-

-~JI(? )JO(BI)]/(BI 2- ~2) ~ loBI

• AJI(~ )/(')) + }J [(JO(~ ))2+(J 1 (\, ))2]/2

)-' =- BI

Onmiddelijk valt op dat ~(BI) te schrijven is als

zodat met behulp van formule 3.2.8 onmiddelijk te zien is dat

~ (BI)=-O. Dit was ook geeist. Voor BI=-3.18 is er een plot

gemaakt van het beeldpunt. In fig.3.2.2 is I( ~)!IO(O}

uitgezet. (1 0 (0) is de as-intensiteit van het puntbeeld van de

uniform verdeelde apertuur.
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PINHOLE CAMERA
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Wat gebeurt er eigenlijk met de lichtintensiteit op de as bij

variatie van B1? Daarvoor bekijken we 1(0)/1 0 (0) als functie

van B1. AIleen de B1's waarvoor T(R) re~el is worden in aanmerkir

genomen zodat ook \f' (y» reeel is en zodoende voor Ilf ( f ) 1
2

ook (~( ~ »2 geschreven kan worden.

I

'f (0) "" JT(R)JO(O*R)RdR
c ,

= f[ A+ ~ J 0 (B 1*R~RdR
o

"" 0.5 A+ YJ 1 (B1)/B1

dit wordt met formule 3.2.10 en 3.2.11 gelijk aan:

3.2.18

De as-intensiteit is hier de modulus kwadraat van:
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De waarde van 1(0)/1 0 (0) is niet gelijk aan 1 voor B1=j11'

Deze afwijking wordt geinduceerd door ,de nog niet genormeerde

T(R)-functie. In de gehele berekening van de optimale

T(R)-functie is namelijk geen rekening gehouden met de

passiviteits eis (zie 3.1.2). Aan deze eis wordt voldaan als

we de T(R)-functie als voIgt definieren:

T'(R) := T(R)/2 0 • 5 • 3.2.20

Voor de genormeerde as-intensiteit geldt dan de volgende

formule:

1(0)/1 0 (0) = 1 -4[J 1 (B1)]2/{B1 2 [(J O(B1»2+(J 1 (B1»2]}

3.2.21
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Samenvattend moet gezegd worden dat de te bereiken apodisatie

zeer gering is onder de gegeven condities. Ret "beste" te
I'bereiken resultaat te bereiken met een positieve en reele

T(R)-functie wordt verkregen voor B1=3.18. De as-intensiteit

is voor deze Bl nog 92% (fig 3.2.3) van de as-intensiteit van de

uniform verdeelde apertuur. De breedte van het puntbeeld is 83%

van de breedte van het Airy-patroon. De zijlussen liggen op

12 dB. Ten opzichten van het Airy-patroon is dit een

verhoging van de zijlussen met 5 dB. Ret is opvallend dat

cdoor gebruik te maken van een apertuurstop er een veel

smallere hoofdlob gemaakt kan worden. Door combinatie van de

apertuurstop en bovenstaande theorie kan het resultaat

misschien verbeterd worden. In de,volgende paragraaf wordt

hier'dieper op in gegaan.
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3.3 EEN NADERE BESCHOUWING VAN DE APERTUURSTOP

In paragraaf 2.2 zijn al enkele kenmerken van de apertuurstop

bekeken. Het bleek dat bij toenemende apertuurstop diameter,

a, de breedte van de hoofdlob van het puntbeeld afnam. Deze

T(R)-functie voldoet aan de door ons gestelde eisen: positief

"en reeel. De vraag is nu tot welke waarde kan de hoofdlob

smaller gemaakt worden? Dat wordt bepaald door de kleinste

positieve oplossing van vergelijking 2.2.3. De gevonden

waardevan Bl is natuurlijk een functie van a.Bl voldoet dus

aan:

3.3.1

De kleinste positieve oplossing is numeriek berekend. De

gevonden Bl is als functie van de variabele a getekend in

fig.3.3.!.
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Ret is duidelijk dat niet iedere gewenste breedte van de

hoofdlob gecre~erd kan worden. Voor a=O is de breedte van de

hoofdlob natuurlijk gelijk aan de jll. Als a nu groter

wordt dan wordt de hoofdlob bijna lineair smaller tot a de

waarde 0.9 bereikt. De breedte van de hoofdlob is dan

ongeveer 2.5. Dit is ongeveer de limietwaarde. Ret is

namelijk te bewijzen dat voor a dicht bij 1 het puntbeeld de

v 0 rm heeft van de J 0 (~ ).

lim ,lp(~ )/ 410(0)
~...,\

I

= lim [Jo(? R)RdR

Q -., \ '" ( l-a 2 ) / 2

= lim
C\-">\

,
J o«(? )*1 RdR

(l-a 2 ) / 2

De minimale Hl is dus gelijk aan de jOl=2.405. De

as-intensiteit neemt sterk af bij opvoeren van a. Zo is deze

intensiteit voor a=O.9 nog slechts3.6% van de aa-intensiteit

van de uniforme verdeling (a=O). Daarnaast heeft het verder

opvoeren van a ook de verhoging van het zijlusniveau tot

gevolg. Dat dit ongewenst is kan als voIgt verklaard worden.

In de apertuur vindt een vermenigvuldiging plaats vam de

opvallende golf met de apertuurfunctie. In het beeldvlak

ontstaat het beeld dat gezien kan worden als de

Fouriergetransformeerde van deze vermenigvuldiging. Ret kan

dus ook gezien worden als de convolutie van de twee

afzonderlijke Fouriertransformaties. De Fourier

getransformeerde van de T(R)-functie is het puntbeeld. Ala

dit puntbeeld hoge zijlussen heeft dan zal door convolutie

met het object. i.e. de Fouriergetransformeerde van de
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opva11ende golf, e~~

worden. Dit ui>

Verr-
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lect terug verkregen

achtergrondbe1ichting.

met ~e resu1taten uit

~lgende conc1usies

'e (dus e~ll

'uncti2

dan de

met fig. 3.3.1

oJ. )

~ kan een sma11ere hoofd10b

_e1d gecreeerd worden dan met de

runcties uit de vorige paragraaf onder

6este1de voorwaarden (T(R) reeel en positief).

c) De minimaa1 te bereiken Bl door gebruik te maken

van een apertuurstop bedraagt Bl=2.40S •

De vraag is nu aan de orde of door combinatie van de methode

uit paragraaf 3.~ en de apertuurstop niet een beter puntbee1d

gegenereerd kan worden. Anders gezegd: a1s vooraf geste1d

wordt dat de T(R)-functie nul is voor R<a wat zijn dan de

uiteinde1ijk te bereiken resu1taten met de optima:1i~~Uie

methode uit 3.2? Hierbij zijn dan twee dingen van be1ang:

1) kan er een sma11ere hoofd10b gegenereerd worden

dan Bl=3.18 Onder de gegeven condities?

2) A1s dat dan zo is wat zijn dan de voorde1en ten

opzichten van de apertuurstop?
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3.4 NIEUWE CONDITIE

Ret volgende probleem wordt nu nader onderzocht:

1) Maximaliseer de as-intensiteit.

37

2) Onder de nevencondities:

a) LP(Bl) .. 0
I

b) f[T(R)]2 RdR ", 1
o

c) T(R) '" 0

'" 1

O{R<a . R>.1

a~R~1

Dezelfde procedure als in 3.2 wordt nu gevolgd. Uit het

stelsel vinden we eenzelfde soort uitdrukking voor de

optimale functie T(R) als die, die we vanden voor het geval

a=O. In formulevorm:

T(R,Bl,a) = A(Bl,a) + ~ (Bl,a)J O(Bl*R)

.. 0 O,R<a

a'R~1

3.4.1

De lambda en mu, welke functies zijn van a en Bl, worden weer

bepaald door de gevonden uitdrukking voor T(R,Bl,a) te

substitueren in de nevenvoorwaarden. Invullen in 2a)_geeft~

I

Y'(Bl) = 0 = f T(R,Bl,a)J O(Bl*R)RdR
o

'" A(Bl,a)*xa2+Y(Bl,a)*xal

I

met xal .. f [J O(Bl*R)] 2RdR
~

I

xa2 .. f J O(Bl*R)RdR

0.
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z'oda t:

~ (B 1 t a) = - A(B 1 , a) xa 2 / xa 1

Invullen van 3~4.1 en 3.4.2 in 2b) leidt tot:

38

3.4.2

J

1,. f[ ,A2(Bl,a) + 2 ~(Blta) ~(Bl,a)JO(Bl*R) +

o + [tJ(Bl,a)J O(Bl*R)]2RdR

3.4.3

Tenslotte vinden we voor de lambda en mu uitdrukkingen

analoog aan formule 3.2.10 en3.2.11

3.4.4

Ook nu zijn de integralen xal en xa2 analytisch te

berekenen:

3- •. 4.-5

xal = ~ 'to 2 't. 1..
[J O(Bl) + J 1 (Bl)]/2 -a [J O(aBl)+J 1 (aBl)]/2

3.4.6
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3.4.7

De T(R,BI,a) is nu geheel bekend. Vervolgens gaan we bekijken

voor welke waarden van BI de T(R) nog voldoet aan de eisen:

I) T(R)

2) T(R)

.,
is reeel,

is positief.

adl) De apertuurfunctie is re~el als de parameters lambda

en mu reeel zijn. Ook nu is mu reeel als lambda reeel is. Om

te voldoen aan I) moet de uitdrukking:

positief zijn. Ret bleek dat de minimaal te bereiken BI

onder de waarde JOI lag. Daaruit voIgt dat ook nu weer de

tweede eis de zwaarste is.

ad2) T(R,BI,a) moet positief zijn:

~ (B 1 , a) + }oJ (B 1 , a ) J 0 ( B1*R ) > 0

A(BI,a) [I - xa2 JO(BI*R)/xall > 0

Nu is ~(BI,a) altijd positief zodat de functie

1 - xa2 JO(BI *R)/xal

bekeken is. Met a als variabele werd de kleinste positieve BI
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gezocht waarvoor de functie T(R) voor aIle R positief was.

De op deze manier gevonden relatie tussen a en Bl is getekend

in fig. 3.4.1

4 t
I

3.5 T
I

a
-?

fig.3.4.1

Ret was van te voren al duidelijk dat de Bl nooit kleiner kon

worden dan 2.405. Voor een grote a,die nodig is om een kleine

Bl te genereren, heeft een aangebrachte functie op het

smalle interval [a,l] bijna geen.effect meer! In de plot zien

we dat voor a~O de waarde voor Bl gevonden wordt die ook in

3.2 gevonden is (3.18). Door de invoering van de apertuurstop

kan de minimaal haalbare Bl inderdaad verder verkleind

worden. Vervolgens moet de vraag beantwoord worden of er ook.

een kwalitatief beter puntbeeld bereikt is. Om daar een

uitspraak over te kunnen do en wordt de as-intensiteit en het

zijlusniveau van het puntbeeld van de gevonden T(R)-functie

vergeleken met het puntbeeld van de apertuurstop.

De as-intensiteit van de apertuurstop als functie van a is

reeds berekend (form. 2.2.5). De as-intensiteit als functie

van de breedte van de hoofdlob vergt enig numeriek rekenwerk.

Formule 2.2.5 moet dan gecombineerd worden met fig.3.3.1. Ret
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resultaat is uitgezet in fig.3.4.2.
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De gestippelde lijn stelt de as-intensiteit voor van de

gewone apertuurstop. De overige curves zijn de

as-intensiteiten van de optimale apertuurfuncties bij een

opgelegde apertuurstop, van respectievelijk a-O, a=0.4, a=0.6,

a-0.8. De intensiteiten zijn genormeerd op de as-intensiteit

van de uniforme apertuurverdeling 1 0 (0). De gestippelde

curve snijdt de andere curves precies in hun maximum. Dit

maximum wordt bereikt als de T(R)-functie gelijk is aan 1

voor a'R(l. We hebben dan weer de gewone apertuurstop. Iedere

afwijking van 1 op het interval a~R~l geeft weliswaar een

ver-andering van de waarde van Bl maar houdt ook in dat de

as-intensiteit lager wordt. Is er het dan toch nog voordelig

om van de gewone apertuurstop af te wijken? Ret antwoord

hierop is ja, als men tenminste rechts van de gestippelde

curve gaat zitten. Stel bijvoorbeeld de breedte van het

puntbeeld op 2.8. De hoogste as-intensiteit wordt bereikt

voor a=O. De functie die hier bij hoort is echter niet voor

alle R positief en voldoet dus niet aan de door ons gestelde

eisen. De optimale functie, veor een bepaalde Bl, is die

functie die net positief is voor aIle R en gerealiseerd kan
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worden met de kleinste a. Deze a moet bepaald worden uit

fig.3.4.1. Met dit voorbeeld, Bl=2.8, vinden we voor a de'

waarde 0.58. De T(R)-functie voor Bl=2.8 en a=0.58 is geplot

in fig.3.4.3.

;
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B= 2.57
a= .58

.'8

I

fig. 3.4.3

Ook voor enkele andere Bl waarden is de T(R)-functie geplot

(bij a=0.58) in fig.3.4.3. Zoals verwacht is de T(R)-functie

inderdaad juist positief voor Bl=2.8. De as-intensiteit is
,,-

36% van de as-intensiteit van het puntbeeldVde uniform.·

verdeelde apertuur.

Deze as-intensiteit moet nu vergeleken worden met de waarde

van de apertuurstop waarvan het puntbeeld ook een breedte

heeft van 2.8. Dit is voor a=0.7. Met behulp van formule

2.2.5 vinden we voor de genormeerde as-intensiteit voor deze

waarde van a de waarde 26%. Wat betreft de as-intensiteit

geeft de geoptimaliseerde functie dus een beter resultaat dan

de gewone apertuurstop.
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Tot slot moet het puntbeeld van de apertuurstop vergeleken

worden met het puntbeeld van de geoptimaliseerde functie. De

uitdrukking voor het puntbeeld van de geoptimaliseerde

T(R -functie ziet er als volgt uit:

I

If (~) = f T(R)JO(r R)RdR

o I

= J[ ~ (B 1 J a ) + ~ (B 1 J a) J 0 (B 1*R) ] J 0 ( ) R) RdR

o I I

= ).(B1,a) !Jo(\, R)RdR + ~(B1,a) )J O(B1*R)J O(5'R)R
\) \)

= ~(B1,a)[J1(~) - a J 1 (af )]/(; +

+ JJ (B 1 • a ) [B 1 J 1 ( g 1 )J 0 (? )- ~ J 1 C) ) J 0 Cb 1 ) ] / ( B 1 2_

~ j. B1

o r = B1

3.4.10

Ret puntbeeld van de apertuurstop wordt gegeven door formule

2.2.3. In fig.3.4.4 en 3.4.5 zijn de puntbeelden getekend van

de T(R)-functies uit het bovenstaande voorbeeld. Uit deze

plotjes kunnen we concluderen dat het zijlusniveau van de

geoptimaliseerde T(R)-functie (fig.3.4.4) continu iets lager

ligt dan dat van de apertuurstop.
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Waarom dat zo is kan ook uit de plaatjes gehaald worden. De

omhullende van fig 3.4.4 is een continu dalende functie. De

omhullende van het puntbeeld van de apertuurstop is een soort

van een gemoduleerde functie. Ret vermogen in de zijlussen is

niet gelijkmatig verdeeld zodat de toppen hoger komen te

liggen.

Opmerking: Ret blijkt dat de modulatie afhankelijk is van de

apertuurstop straal a. Tschunko heeft veel geschreven over

deze ringvormige aperturen [16], [17] en [18]. Hij vermeldt in

zijn papers de verhouding tussen de hoge en lage frequentie

van het signaal. Deze wordt gegeven door N:

N :::II 2/ ( I-a) 3 • 4. 11
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In feite stelt N het aantal lussen voor d~e voorkomen in 1

grote lus. Men kan bewijzen dat formule 3.4.11 niet correct

is! Ret bewijs hiervan wordt gegeven in appendix 2 waarin de

brief staat die ik Tschunko hierover geschreven hebe

Mt
VSamenvattend kan gezegd worden combinatie van de

optimalisatie procedure met de apertuurstop tot betere

resultaten geleid heeft. Konden we zonder gebruik te maken

van de ingebouwde apertuurstop een minimale Bl halen die

gelijk was aan 3.18 onder de gestelde condities, nu zijn we

in staat een minimale breedte te halen van 2.405. Bij deze

waarde is de as-intensiteit gelijk aan nul wat zeer ongewenst

is. Een goede praktische waarde is Bl=2.8 omdat dan nog 36%

van de 1 0 (0) bereikt wordt. Met een gewone apertuurstop

konden ook wel de lage Bl waarden bereikt worden maar de

as-intensiteit ligt dan wel beduidend lager dan wat we

bereiken met de geoptimaliseerde functie. Deze winst wordt

wel steeds kleiner bij afnemende Bl. Om de limiet waarde van

Bl te bereiken moet immers gebruik gemaakt worden van een

grote a. Ret effect van de T(R)-functie in het resterende

interval wordt dan zeer klein zodat de lichtdoorlatendheid

van de filters nagenoeg gelijk wordt.
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HOOFDSTUK 4 NULPUNTEN THEORIE
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In hoofdstuk 3, is de optimale T(R)-functie bepaald met de

eis dat het eerste nulpunt van het puntbeeld gegeven is. Door

meerdere nulpunten van het puntbeeld vast te leggen is het

mogelijk om het puntbeeld nog meer te manipuleren. Het

zijlusniveau wordt lager voor toenemende rho. Door verschuiving

van de nulpunten kan de hoogte van de zijlussen gewijzigd worden.

We willen het niveau zo laag mogelijk hebben. Uitgaande

van een gegeven bundelbreedte, B1, wordt het laagste

zijlusniveau verkregen als aIle zijlussen op hetzelfde niveau

liggen. Fysisch is dit niet realiseerbaar omdat het vermogen

in het puntbeeld dan oneindig zou worden. Probeer daarom deze

optimale verdeling te benaderen voor een bepaald aantal

zijlussen. De verre zijlussen vallen dan weer af zodat het

vermogen eindig blijft. Het benaderen van de optimale

verde ling gebeurt door op een bepaalde manier de nulpunten

van het puntbeeld te verschuiveno In de antenne-theory is dit

probleem al eerder bekekeno Vooral ToT. Taylor [11] is dieper

op dit onderwerp ingegaano Hij concludeerde het volgende:

1) Om een smalle 'hoofdlob, te creeren moeten de

nulpunten reeel en enkelvoudig zijn.

~) Het ideale puntbeeld ziet er uit als

De nulpunten zijn de volgenden:

De faktor A is een maat voor het zijlusniveau en

is van invloed op het eerste nulpunto
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3) Ret te realiserenpuntbeeldmoet de volgende

nulpunten hebben:

Zn

Zn

= 1 ~ n ~N

De sigma moet zo gekozen worden dat ZN = jlN.

In dit hoofdstuk wordt met behulp van de in hoofdstuk 3

behandelde theorie de optimale apertuurfunctie berekend die

hoort bij het hierboven verm~lde optimale puntbeeld.

4.1 BEREKENEN APERTUURFUNCTIE

In formule vorm ziet het nieuwe probleem er als voIgt uit:

1) maximaliseer

I

If T(R)RdR ,:
o

I

2) JIT(R) 1

2RdR = 1
I)

3) N nulpunten worden vastgelegd. Deze nulpunten

noemen we in analogie van Bl nu B2,B3, ••• ,BN.

Geeist wordt dat ~(Bl)= ~(B2)=••• = f(BN)=O

Door gebruik te maken van de Lagrange multiplier methode en

het variatie rekenen wordt analoog aan hoofdstuk 3.2·het

volgende resultaat verkregen voor de apertuurfunctie.

PJ
T(R) = X+ L H, JO(Bn*R)

n·t
4. 1. 1
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Dit is een functie met N+l onbekenden. Deze worden bepaald

door de nevenvoorwaarden van het probleem (2) en3)).

Substitutie in 3) geeft N vergelijkingen.

'~. .. .
[[ ~~Jo(Bn*R)+).]JO(H,.*R)RdR = 0

o

OFWEL

lJ, r'1:U~, ~) RdR"' ." t PAl f1()(~Il.) 3
0
~6,~) RdR : 0

o 0

I ,

», f1ol~R)1J.'&,i.)Q.~~\- ...t ~~ r~l~~l\tl~R '·0

\) 0

4.I.t

Dit zijn N vergelijkingen met N+l onbekenden. We drukken

daarom P\t ••• t~N uit in lambda. Voor de overzichtelijkheid

defj~ieren we eerst de matrix J[ntk].

I

J[ntk] = [Jo(Bn*R)Jo(Bk*R)RdR
o

Deze integraal is expliciet uit te rekenen.

J[n.k] n=k

4.1.3

[BnJl(Bn)JO(Bk)-BkJl(Bk)JO(Bn)]/(Bn2-Bk2)

n4=k
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Ret is duidelijk dat J[n,k] = J[k,n]. Substitutie van 4.1.3

in 4.1.2 geeft:

~ J[l,l]+ lJ" J[2,1]+ ••• + ~N J[N,l]= ->'J[O,l]

\{ J [ 2 , 1 ] + Y1. J [ 2 , 2 ] + ••• + Pal J [ N , 2 ] = -). J [ 0 , 2 }

4. 1.4

V. J [N , 1 ] + )J" J [ N, 2 ] + ••• + )J~ J [N , N] = - '>. J [ 0 , N ]

of weI

J[l,l]

J[N,l]

J[N,l]

J [N., N]

-J [ 0, 1 ]

-J[O,N]

Ret is nu gemakkelijk om de V's uit te drukken in lambda.

J [1, 1] •••• -J [0, 1] •••• J [N, 1 ]

J[l,l] ••• J[N,l]

J[l,N] ••• J[N,N]

4.1:5

J [ 1 ,N] •••• -J [ 0 , N] •••• J [N ,N]

De complete oplossing wordt verkregen door substitutie van

for mu 1 e 4. 1. 1 en 4. 1. 5 in 2). S tel d a a rom tl", = ~ * ~pll"] • Dan

wordt de uiteindelijke uitdrukking:

~
~ * ~opl[n]JO(Bn*R)+ A]RdR 1 4. 1. 6
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Stel nu:

BO = 0.

J[O.O] = 0.5

~opl[O] = 1

Substitueer dit in 4.1.6

50

IJL N
1/).2= J[ LPopl[n]JO(Bn*R)]*[L.Yopl[k]JO(Bk*R)]RdR

o 9\-0 \bo

=t 'yJo p I [n ] {t ~ 0 p I [k ] * { J; 0 (B n *R ) J 0 ( Bk *R ) Rd RH
\'\.... \l.ao 0

1: i: Vopl[n]1bpl[k]*J[n.k] 4.1.7
..... =0 \COO\)

zodat

tJo p I [ n ] >Va p I [k ] *J [ n • k] f°.5 4. 1.8

De T(R)-functie en zijn puntbeeld zijn nu volledig bekend. Ze

zijn een functie van de variabelen Bl.B2 ••••• Bn. Er rest nu

nog de vraag hoe moeten de Bl ••••• Bn gekozen worden om de

beste verdeling te verkrijgen?

4.2 KIEZEN VAN DE NULPUNTEN

In eerste instantie is er een computerprogramma geschreven om

een optimale nulpunten verdeling te vinden. In dit programma

moest HI ingevoerd worden. Aan de hand van deze waarde werden

B2 ••••• Bn zo bepaald dat aIle zijlussen tot en met de afstand

Bn bene den een bepaald. ook opgegeven. zijlusniveau lagen.
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Dit was evenwel niet de goed manier van nulpunten vastleggen

en wel om twee redenen:

1) het verschuiven van een nulpunt, Bm, heeft invloed

op alle zijlusniveaus.

2) Tot en met Bn waren alle zijlusniveaus wel bene den

een bepaalde, ingevoerde, waarde maar voor rho>Bn

kwam er een soort overshoot. Het zijlusniveau werd

daar soms hoger dan het niveau van de hoofdlob.

Het vastleggen van de nulpunten moest dus op een andere

manier gebeuren. Daarvoor wil ik eerst If(~) nader

beschouwen.

o

=

I

= ST(R) JO(~ *R)RdR
o

t ~

= I {i: t-b p 1 [n] J 0 ( Bn * R ) } J 0 (~ ". R ) Rd R
o ,,~~

N 'L ',10 p 1 [ n ] { rJ 0 ( Bn *R ) J 0 (~ *R ) .R d R }
'n~"

= ~~opl[n]{BnJ1(Bn)Jo(~)- ~J1(~ )Jo(Bn)}

~~o {B n 2 - ~ 2} 4. 2. 1

De assymptotische ontwikkeling van ~(~) ziet er dan als

volgt uit;

t<J
'R(\,) L \-Iopl{nl*J1[~ l*JO(Bn)/f

"'::I. 0

N
= J1(~ )*~ \-loPl[n1*JO(Bn)/\, 4.2.2
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Ongeacht de keuze van de nulpunten worden de nulpunten ver

van de optische as altijd gegeven door de nulpunten van de

eerste orde Besselfunctie. De nulpunten hebben de waarde:

jlk = (k+O.25)*pi 4.2.3

De eerste eis die we nu stellen aan de nulpunten- is dat het

N-de nulpunt overeenkomt met het N-de nulpunt van de J1(x).

Dit om een geleidelijke overgang van de gecreeerde functie

naar de eerste orde Besselfunctie te waarborgen (vergelijk

punt 3) van de inleiding van dit hoofdstuk). Verder willen we

de ideale functie benaderen zoals die voorgesteld is door van

der Maas. In deze ideale functie voeren we daarom de volgende

verandering in: de nulpunten van de functie worden een

klein beetje verschoven. Dit gebeurt door invoering van de

faktor s. De nieuwe functie ziet er dan als volgt uit:

4.2.4

De nulpunten van deze functie worden gegeven door formule

4.2.5.

4.2.5

De variabele s krijgt,nu een zodanige waarde dat de waarde

van ZN gelijk wordt aan de jlN. Zo wordt voldaan aan de

eis dat BN=jlN. We komen nu tot het volgende resultaat:
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Bn = Zn
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4.2.6

De rest van de nulpunten van het puntbeeld worden gegeven

door de nulpunten van de eerste orde Besselfunctie.

Na het vastleggen van het aantal nulpunten, N, is men nog

vrij om een parameter te kiezen. Dit is de parameter A.

Samen met de eerder gekozen N bepaalt A het zijlusniveau en

de ligging van het eerste nulpunt. De keuze is aan

restricties gebonden. Bij een bepaald zijlusniveau moeL N zo

gekozen worden dat de afstand tussen de vastgelegde nulpunten

niet groter wordt [Taylor]. De zo opgelegde beperkingen zijn

zeer gering. Practisch wil het zeggen dat bij een

zijlusniveau van 30 dB N>3 en bij 40 dB moet N>4. Kiest men N

in deze situatie kleiner dan de vermelde wa-arden dan zien we

in het puntbeeld een soort overshoot optreden van de

volgende zijlussen zoals eerder besproken in het begin van

deze paragraaf. Als voorbeeld is voor N=2 en een zijlusniveau

van 40 dB een plot gemaakt, fig. 4.2.1.

Het puntbeeld is nu volledig bekend. Taylor zoekt de hierbij

horende T(R)-functie door gebruik te maken van algemene

functietheorie. Omdat we echter precies weten waar de

nul punt en gesitueerd zijn kunnen we voor het berekenen van

het puntbeeld en de daarbij behorende T(R)-functie gebruik

maken van de theorie uit hoofdstuk 4.1. T(R) wordt dan

gegeven door formule 4.1.1 welke gecombineerd moet worden met

4.1.5 en 4.1.8. Het puntbeeld wordt dan gegeven door formule

4.2.1. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
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De betekenis van A in het geheel wordt duidelijk door de

ideale functie nog eens te bekijken.

Voor z<A gaat F(z,A) over in de cosh([A 2-z 2 jO.5).

De verhouding tussen hoofdlob en zijlusniveau is dan:

~ = -20*log(cosh(A)) (dB) 4. 2. 7

Een vatiatie van A tusen ° en 5.5 varieert het zijlusniveau

tussen ° en 40 dB. Naast de invloed op het zijlusniveau heeft

A ook be trekking op de breedte van de hoofdlus. Het eerste

nulpunt is met behulp van formule 4.2.6 uit te drukken in A

en N.
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4.2.8

Om het ideale geval te benaderen is N»A zodat voor Bl

geschreven kan worden (met jlN = (n+O.25)*pi ):

4.2.9

De kleinste B1 wordt gevonden voor A=O, het zijlusniveau is

dan 0 dB (!), Bl is dan ongeveer 1.6. Ook op deze manier is

geen oneindig smalle bundel te creeren. De vraag blijft

echter of deze apodisatie wellicht voordeel biedt ten

opzichten van de eerder gevonden functies.

4.3 RESULTATEN

Direct al valt uit numerieke resultaten het volgende te

constateren

a) Er treedt geen overshoot meer op voor rho>BN

b) Voor kleine N wordt het eerste nulpunt sterk

afhankelijk van N.

c) De apertuurfunctie, T(R), wordt al negatief bij

kleine apodisatie effecten.

d) Het zijlusniveau is altijd lager dan de opgegeven

waarde
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ad a) Er maet wel valdaan zijn aan de vaarwaarden gesteld aan

N vaar lage zijlusniveaus.

ad b) De benadering vaar B1, farmule 4.2.9, is aIleen geldig

vaar grate N. Vaar kleine N maet farmule 4.2.8 gebruikt

worden. Het eerste nulpunt is dan sterk afhankelijk van N.

ad c) Met behulp van een computer is het eerste nulpunt

berekend waarbij T(R) vaar het eerst geheel pasitief en reeel

is afhankelijk van het aantal nulpunten. In tabel 4.3.1 is

dit uitgezet. Hierin staat tevens het zijlusniveau vermeld

beharende bij de desbetreffende N en B1.

N B1 zijlusniveau (dB)

2 3.265 9

3 3.000 9.5

4 3.099 12

5 3. 107 13

6 3.247 15

7 3.301 16

8 3.475 18

tabel 4.3. 1

Het vermeldde zijlusniveau is het theoretisch berekende. In

de fig 4.3.2 en 4.3.3 zijn de T(R)-functie en het puntbeeld

van deze functie te zien vaar N=3 en B1=3.00. Het werkelijke

zijlusniveau ligt ap 11 dB een verschil van 1.5 dB zie ad d).
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ad d) Formule 4.2.8 is voor verschillende N uitgezet in fig.

4.3.4. Het blijkt dat bij gegev~n Bl en N het zijlusniveau

beter benaderd wordt bij grote N. Voor kleine N is het

zijlusniveau beduidend lager dan het theoretisch verwachtte.

De ideale functie wordt dan nog onvoldoende benaderd.

Uit voorgaande blijkt dat de te bereiken resultaten wat

betreft versmallen van de hoofdbundel zeer mager zijn. Met de

methode van hoofdstuk 3 kan onder de gestelde voorwaarden een

smallere bundel bereikt worden dan met deze methode. In

principe zou ook hier de theorie uit hoofdstuk 3 toegepast

kunnen worden. De verwachting is echter dat het uiteindelijke

resultaat niet veel beter zal worden dan het al gevonden

resultaat. De invloed van apodisatie wordt door invoeren van
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een apertuurstop immers steeds kleiner!

o ·1 .2 ·3 .4 ·5 ·6 .7 .3 .9 1
r----r--,----,---.--,...-----,r---r-..,..-,--'---,1

. 75

.125

.875

.625

- .125

.5

.25

o

.375

qUU)R I
~ NUU'UHrt:.A4 =20

£E.Rsrt HUt.,PWH = l· 5'1
If J(USStH = 10

'-------'-----'----'---'---'------'---'----'---'-- -. 25
6 .7 .6 .9 I

.25

-.25
o ·1 .2 .3 .4 .5

.5

.625

-.125

.75

.375

~

Cl::: .375
;::
l.J....
'-'
Zc: .125

---- ------- -
6

-
i~

801
·10

lc\~)

·21i1

No- 2
Nc 4

·30
N- 6

N- 8

A0

'2. ~ "

R (APPERTUUR VLAKJ

fig. 4.3.4 fig. 4.3.5

Opvallend is het verder dat om een erg smalle hoofdbundel te

maken de apertuurfunctie steeds meer gaat lijken op een

ringvormige apertuur (een apertuurstop met grote a). In

fig. 4.3.5 is de T(R)-functie getekend met het eerste

nulpunt, B1, op 2.51. De apertuurstop met een straal van

a=O.89 (zie fig. 3.3.1) geeft dezelfde bundelbreedte. Het

zijlusniveau is voor deze laatste functie twee dB hoger!

(Opmerking: De in fig. 4.3.5 getekende apertuurfunctie

voldoet echter niet aan de gestelde eisen : positief en reeel!)
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Het benaderen van de gewenste delta-functie kan op twee

manieren (zie hoofdstuk 2). Om uiteindelijk in de praktijk te

kunnen beoordelen welke de beste manier is moeten er twee

soorten apertuurfuncties gemaakt worden. Het smaller maken

van de hoofdlob is in de voorgaande hoofdstukken al aan de

orde geweest. Het verbreden van de hoofdlob~ en dus

onderdrukken van de zijlussen~ zal nu worden behandeld.

De ontwikkelde rekenmethodes uit voorgaande hoofdstukken zijn

direkt toepasbaar. Natuurlijk maken we nu geen gebruik van een

apertuurstop omdat deze juist de bundel versmalt. De twee

volgende vragen moeten beantwoord worden:

1) Uitgaande van een bepaald zijlusniveau welke

verdeling geeft dan de smalste hoofdlob?

2) Wat is de intensiteit op de as bij die

verschillende verdelingen?

Het antwoord op 1) voIgt uit formule 4.2.8. Uit deze formule

kan bij gegeven zijlusniveau en aantal nulpunten direkt het

eerste nulpunt berekend worden. Voor grotere N wordt de hoofdlob

smaller. Bl nadert de waarde [A 2+O.25*pi 2 j O.5 • Omdat we

bij het puntbeeld van de uniforme apertuurverdeling de vierde rin

nauwelijks meer zien willen we het zijlusniveau op dit niveau

hebben. De vierde ring ligt op 26 dB. Gekozen is nu voor een

zijlusniveau van. 30 dB. De limietwaarde voor B1 kan dus

berekend worden. Combineren van formule 4.2.8 met 4.2.7

levert de waarde B1=4.46 (N=OQ). In tabel 4.4.1 is voor een

zijlusniveau van 30 dB het eerste nulpunt berekend bij een

bepaald aantal vastgelegde nulpunten. Het naderen van de

limietwaarde (B1=4.46) gaat erg langzaam. Uitgaande van een
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zo smal mogelijke hoofdlob moet gesteld worden dat N zo groot

mogelijk gekozen moet worden.

Om het antwoord te vinden op vraag 2) wordt de as-intensiteit

nog eens bekeken. Deze ziet er als voIgt uit (met behulp van

formule 4.1.1 en 4.1.5):

',)

I If (0) I 2 =I f l: >- . po p I [ n ]J 0 ( Bn *R ) Rd R I 2
o ".0

'"= I>.."L }lopl[n]J 1 (Bn)/ Bn I 2
1\:0

4.4. 1

De lambda en ~opl[n] (= ~n/~ ) worden gegeven door

respectievelijk uitdrukking 4.1.8 en 4.1.~. Ze zijn aIle twee

afhankelijk van Bn. De 4'(0) moet numeriek bepaald t%rden

door variatie van N met Bl constant of variatie van N met een

constant zijlusniveau. Om dit probleem op te lossen ligt het

voor de hand om het zijlusniveau als een constante te nemen.

We zijn dan beter in staat om een vergelijking te maken met

het antwoord op de eerste vraag. De as-intensiteit wordt

genormeerd op de as-intensiteit van het puntbeelcl van de

uniforme apertuurverdeling. De resultaten staan getabelleerd

in tabel 4.4. 1

N Bl 1(0)/10 (0) N Bl 1(0)/10 (0)

2 4.956 29,3 % 9 4.769 28.5 %

3 5.079 22.3 % 10 4.739 31.2 %

4 5.028 27.2 % 11 4.714 29.2 %

5 4.964 24.8 % 12 4.693 31.9 %

6 4.900 28.7 % 13 4.675 29.7 %

7 4.847 27. 1 % 14 4.659 27.3 %

8 4.804 30.3 % 15 4.645 22.8 %

tabel 4.4. 1
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Het beter benaderen van de ideale afbeelding gaat op den duur

sterk ten koste van de as-intensiteit. Er treedt dan

namelijk het effect op zoals te zien in fig 4.3.5 : een zeer hoge

"randbelichting". De as-intensiteit is modulus kwadraat van

de integraaL over T(R). De functie nadert overal de

waarde nul behalve op een smal interval aan de rand van de

apertuur. Ret benaderen van de ideale afbeelding doe je door

N zeer groot te kiezen. Zo is bijvoorbeeld voor N=20 en een

zijlusniveau van 3? dB de as-intensiteit nog slechts 10,5%

van de 1 0 (0). Voor N>20 wordt de T(R)-functie negatief en kan

dus niet meer gerealiseerd worden (fi • 4.4.1).
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De conclusie is dus dat N ongeveer 10 gekozen moet worden.

Het puntbeeld heeft dan een smalle hoofdbundel door de grote

N. Vergroten van N zou Bl nog verkleinen maar dit is zeer

minimaal. Vergelijk bijvoorbeeld N=20 met een Bl=4.59 met

tabel 4.4.1. Vergroten van N zou Bl dus nog een beetje kunnen

verkleinen maar de as-intensiteit zal dan behoorlijk

reduceren. Verder wordt N beperkt door de eis dat de
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T(R)-functie positief moet zijn. Zoals eerder al gezegd is

dat voor de waarde N=20. Uit de tabel, 4.4.1, blijkt dat de

optimale oplossing gevonden wordt voor N=12. Deze geeft

namelijk de hoogste as-intensiteit.

In de literatuur is een bekende optimalisatie procedure het

maximaliseren van het vermogen in het puntbeeld in een

bepaald gegeven interval in het beeldvlak [19]. De oplossing

van dit probleem bestaat uit de zogenaamde Prolate Spheriodal

Wave Functions. Het blijkt dat de hier gepresenteerde

functies een betere oplossing zijn voor ons probleem. In

appendix 3 wordt hier dieper op in gegaan.
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HOOFDSTUK 5 HET FRESNEL ZONE PLAATJE

Een in de literatuur bekend amplitudefilter is het Fresnel

zoneplaatje (FZP). Het heeft de eigenschap dat het een

opvallend lichtsignaal Fourier transformeert. Door deze

eigenschap is het mogelijk am een FZP als lens te gebruiken.

Een FZP wordt vooral gebruikt in toepassingen waar met

laserlicht gewerkt wordt en am de volgende redenen:

1) goede resolutie in een klein gebied,

2) hoge efficientie,

3) bestand tegen hoge licht-intensiteiten.

Een binaire FZP, welke bestaat uit lichtdoorlatende ringen

afgewisseld met ondoorlatende ringen kan een maximale

efficientie bereiken van 10%. Worden de ondoorlatende ringen

vervangen door licht doorlatende ringen die het opvallende

licht 180 graden in fase draaien (Phase Reversal FZP) dan

wordt de maximale efficientie ongeveer 40% van het

opvallende vermogen [21J. Vooral de hoge resolutie trekt onze

aandacht. Heel in het kart wil ik daarom het puntbeeld

berekenen vooral aan de hand van wat er bekend is in de

literatuur.

5.1 Puntbeeld van een FZP

Het afbeeldende vermogen van FZP's wordt veroorzaakt door

constructieve interferentie in het beeldpunt van golven

komende uit een puntbron op de optische as. De plaats van de

zones wordt als voIgt bepaald. Ga uit van de situatie

zoals geschetst in fig. 5.1.1
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( )

fig. 5.1.1

In het punt P mag aIleen constructieve interferentie optreden.

Licht dat een weglengteverschil heeft wat ligt tussen een

halve en een hele golflengte J of een veelvoud hiervan J met de

referentie weglengte moet gefilterd worden. De afgelegde

weglengte voor licht van S naar Pis:

rl + r2

'1= a + b + Ro.l2f

Dit is de eerste orde benadering en ook hier is llf = lla + lib.

Het weglengteverschil tussen rl+r2 en a+b moet gelijk z~Jn
'l:Cl'

aan n). 12. In eerste orde benadering vinden ~... evvoor de straal

van de ringen:
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II
Rn = (nA f)2

De apertuurfunctie ziet er dan als voIgt ult:
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5. 1 • 1

.,.
T(R) = L

"-0
[U(R-R 2n ) - U(R-R 2n+ 1 )] 5. 1. 2

Dlt zijn dus N1+1 ringen. Deze functle ontwikkelen in een

Fourier-serle geeft de volgende transmisslefunctie [22]:

- .2\
T(R) = L sin(n pi/2) e Jn pl R 1/\ f) I(n pi)

n:-_
5.1.3

= 0.5 + 2/pl cos(pi R 2 /)" f) - 2/3pl cos(3pi R 2 /)' f)

5. 1.4

Voor deze T(R)-verdellng ls) in deze vorm. geen expllciete puntbeelc

uitdrukklng te vlnden. WeI kan dat met ultdrukklng 5.1.2 in

de Fraunhoferbenadering. Met 5.1.3 kan echter heel simpel de

verschlllende focuspunten van een Fresnel plaatje aangetoond

worden. Daarvoor berekenen we de as-intenslteit In de

Fresnelbenadering. Met behulp van 2.1.4 wordt dat dan:

R 2
y> ( 0 , z) = f 1T ( R) e ( - j k R 0.5" (1 I a + 1 I z ) ) RdR'

o
5. 1. 5

Hierin is I de radius van de buitenste Fresnelring. Invullen

van 5.1.3 voor de T(R)-functie en integreren levert uiteindelljk

het volgende resultaat:
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n

'f (O,z) :z 1 2 o;:-sin(n· pi/2)

L
"

sin (p i 1 2 (f / a +f / z +n) / ( 2 A f ) )

pi 1 2 ( f / a +f / z +n ) / (2 ~ f )

De intensiteit, I(O,z) is a1s funetie van z uitgezet in

fig. 5.1.2. Voor het brandpunt is de waarde van 25 em

genomen. Op versehi11ende p1aatsen treden er bee1den op.

Deze ontstaan uit de versehi11ende diffraetie ordes. Ret zijn

zowe1 eonvergerende als ook divergerende bunde1s.
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fig. 5.1.2

De p1aats op de optische as waar de foeu~; 1iggen is bepaa1d

door:
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1/a + 1/zn == n/f
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Positieve waarden van zn komen overeen met de

convergerende bundels, de negatieve waarden met

divergerende bu~els. Door deze verschillende ordes, en

vooral door de nulde orde, treedt er in het uiteindelijke

beeld een erg hoge achtergrondbelichting Ope

Als we gebruik maken van formule 5.1.2 dan kan wel een

uitdrukking gevonden worden voor het puntbeeld. Voor iedere

ring afzonderlijk moet dan de bijdrage in het beeldvlak

berekend worden en daarna opgeteld.

1 '"'f (C?) == f {t. U(R-R2n)-U(R-R2n+1)]JO(kR~ If)RdR
o 1'1-0

til ~1."~1

= r {J JO(kR~ If)RdR} 5.1.6
,,=0 '"

....'\l'\

Om de afbeeldende eigenschappen van het Fresnel plaatje te

kunnen vergelijken met de geapodiseerde apertuurfuncties uit

de vorige hoofdstukken stellen we:

~' ==k~c/f

5. 1. 7

R' == Ric

Substitutie van 5.1.7 in 5.1.6 en vervolgens integreren levert

de uitdrukking:

5.1. ~
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De intensiteitsverdeling van dit puntbeeld is geplot in

fig.S.l.3. Hiervoor zijn de volgende waarden gebruikt:

e = 0.3 mm, k = 10 7
m en f = 25 em.
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fig. S.l.3

De breedte van de hoofdlob in de figuur bedraagt 0.4.

Ongenormeerd betekent dat de waarde B1=0.03 mm. Dit is

ongeveer een faktor 10 smaller dan het eerder gevonden

puntbeeld van de pinhole. Verder is het zijlusniveau ook veel

lager dan bij de pinhole. Daar lag het niveau op 17 dB

(ongeapodiseerd) terwijl het hier op 36 dB ligt. Beduiaend

lager dus. Vergelijken we de as-intensiteiten dan blijkt dat

de as-intensiteit van het Fresnel plaatje grater is dan die,
van de pinhole. Neem namelijk de limiet van ~~ 0 in

uitdrukking 5.1.8 dan vinden ye:
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1(0)/1 0 (0) 5. L 9

In ons geval is de as-intensiteit voor van het FZP in het

geval N1 > 1 altijd groter dan dat van de pinhole. Ook is te

zien dat naarmate er meer ringen gebruikt worden de

as-intensiteit hoger wordt. Young [23] laat verder zien dat

de FZP veel chromatische aberratie vertoont. De FZP is

eigenlijk aIleen toepasbaar voor monochromatisch licht. Door

gebruik te maken van een beperkt aantal ringen kan deze

aberratie onderdrukt worden. Young stelt dat:

N1 < A/b,'>. . 5.1.10

Volgens deze formule vinden we voor wit licht dat het aantal

ring~n kleiner of gelijk 5 moet zijn. Voor de pinhole camera

geldt dat N1=1 en dit verklaart waarom de pinhole camera veel

minder last heeft van chromatische aberratieS dan de FZP.

5.2 VERBETEREN VAN DE AFBEELDING

Heel in het kort heb ik nog gekeken naar het probleem van de

verschillende or de bundels welke het beeld verslecnteren.

In het ideale geval is aIleen de convergerende eerste orde

bundel te zien in het beeldvlak. Er moet dus gezocht worden

naar een manier om de andere ordes op een bepaalde manier te

scheiden van de eerste orde.

Een holografische FZP wordt gemaakt door een evenwijdige

laserbundel en een divergerende laser bundel op een

lichtgevoelige plaat samen te laten komen. Voor een gewone

FZP ligt de puntbron, de oorsprong van de divergerende bundel,
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op de optische as. De afstand van deze oorsprong tot de

holografische plaat bepaalt uiteindelijk de brandpuntsafstand

vad de FZP. Door nu de bron van de optische as af te schuiven

kan men er voor zorgen dat de uittredende bundels ook onder

een bepaalde hoek uittreden. Belangrijk is dat iedere orde

onder een verschillende hoek uittreedt! De nulde orde gaat

gewoon rechtdoor (verlaat de plaat onder een hoek van nul

graden met de optische as). De eerste orde bundels,

converge rend en divergerend, gaan respectievelijk onder

+ en - de belichtingshoek weg. De n-de orde bundels

vertrekken onder + en - n-keer de belichtingshoek [6]. Zie

fig. 5.2.1.

0° o'tek

fig. 5.2.1

Ret is nu mogelijk om de eerste orde bundel eruit te

filteren. Vervolgens ma~t de bundel weer naar de as terug

gebogen worden. Dit kan gedaan worden met een raster. Dit

moet holografisch belicht zijn onder eenzelfde hoek als het
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FZP, [6]. Het raster moet dan midden tussen de FZP en het

beeldvlak geplaatst worden. Ook nu nog blijft chromatische

aberratie echter nadrukkelijk aanwezig.

Het scheiden van de bundeis kan ook gebeuren met een binair

FZP. In plaats van de aiternerende weI en geen Iicht

doorlatende ringen moeten dan doorzichtige en ondoorzicht~ge

ellipsen op het plaatje vervaardigd worden. Op de7.e ~anier

~ordt namelijk weer voldaan aan de eis dat de JpertuurflJnctie

pusitief en reeel moet zijn.
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De filters die we gevonden hebben zijn continue amplitude

filters. Praktisch zijn deze niet zo eenvoudig te rea1izeren.

De moei1ijkheden treden voorname1ijk op door de niet

1ineariteit en de korre1structuur van fotografisch materiaa1.

Deze prob1emen kunnen omzei1d worden door gebruik te maken

van pu!s-breedte modu1atie. Wiersma [9] heeft 1aten zien dat

iedere bandbegrensde functie ,welke cirke1-symmetrisch is,

voorgeste1d kan worden door transparante ringen op een zwarte

ondergrond. Het midden van e1ke ring en de breedte van de

ring worden berekend met behu1p van de theorie van de

Fourier-Bessel reeks ontwikke1ing.

6.1 THEORETISCHE AFLEIDING

In de voorgaande hoofdstukken zijn we steeds uit gegaan van

het puntbee1d ~(~) die de vo1gende re1atie heeft met T(R):

I

~ ()' ) = rT(R)JO( ~ R)RdR.
o

6. 1 • 1

De apertuurfunctie is hier de inverse Hanke1transformatie van

en is te schrijven a1s:

00

T(R) = J 4> (<i )JO(R~ ) <?d<;
o

Immers: substitutie van 6.1.1 in 6.1.2 geeft:

6.1.2

boO I

T(R) = J {S T(R')JO(~ R')R'dR'}JO(R~ ) ,?dg •
o 0
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, 0.,

= fT(R') [f JO()'R)J O() R')~ d~ ] R'dR'
0 0,

= ST(R') [I/R'S(R-R')]R'dR'
<)

= T(R)

In deze afleiding is gebruik gemaakt van de gelijkheid [20]:

-JJO(R~ )JO(R'~ )~ d~ = l/R' $(R-R')
o

6. 1.3

We willen If' (~ ) nu schrijven als een reeks ontwikkeld naar

JO(jOn~ ). Daarvoor gaan we uit van de veronderstelling

dat het. puntbeeld nul wordt voor () ) Y1. In de praktijk zal

dat altijd zo zijn door de eindige energie inhoud van het

puntbeeld. De reeksontwikkeling voor If ('? ) moet gelden voor

~ ~ Y2 met Y2) Yl. Door ~ (~ ) te ontwikkelen tot Y2 zorgen

we ervoor dat in het interval [Yl,Y2] de ontwikkelde functie

de waarde nul heeft. Dus:

00

= L MiJO(jOi~ IY2)
L=I

6.1.4

Opgemerkt moet worden dat de keuze van Y2 niet willekeurig

is. De maximale straal van het af te beelden object ligt

namelijk vast door YI en Y2 volgens :

robj < Y2 - YI

In appendix 4 wordt hier dieper op ingegaan.

6.1.5
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Het puntbeeld is volledig bepaald door de reeksontwikkeling

in het interval [O,Y2] als de coefficienten Mi bekend

zijn. Deze worden als voIgt bepaald:

00

f Cf(S' )JO(jOn~ /Y2) ~ d~
o ~ .

= f {,{Mi J O(jOi1' /Y2}JO(jOn~ /Y2) ~ d9
o

Y",-

=~ Mi {J JO~Oi ~ /Y2)J O(jOn ~ /Y2) ~ d~ f
o

6. 1 • 6

Deze laatste integraal, 6.1.6, is gelijk aan nul voor i , n.

Voor i = n wordt 6.1.6 gelijk aan:

'('L.

JJ ~ ( j 0 i ~ / Y 2) ~ dl;)
o

I

= Y2
2 JJ~(jOi ~ ') ~'d )'

o

( i = n ) 6. 1. 7

Met behulp van 6.1.7 vinden we nu voor de uitdrukking rechts

van het gelijk teken van vergelijking 6.1.6:

Links van het gelijk teken van uitdrukking 6.1.6 staat de

inverse Hankeltransformatie van het puntbeeld welke gelijk is
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aan een bepaalde waarde van de apertuurfunctie:

75

Op dit moment zijn de coefficienten, Mn , volledig bekend:

6.1.8

Door nu de gevonden reeksontwikkeling uit te breiden tot het

gehele rho-vlak zijn we in staat om de bijbehorende

T(R)-functie te berekenen die dan bestaat uit oneindig smalle

concentrische ringen met een bepaalde massa.

tlfO

T(R) :a J tf( ~ )J O( ~ R) ~ df
o

6.1.9

Deze T(R)-functie geeft in het interval (O,Y2] een puntbeeld

dat exact gelijk is aan het puntbeeld van de continue

T(R)-functie. Daarbuiten wijkt de functie af (appendix 4).

Puls-breedte modulatie is nu het vervangen van de 'oneidig

smalle ringen met een bepaalde massa door transparante

ringen met een bepaalde constante hoogte (gelijk aan 1) en

een variabele breedte. Wiersma laat zien dat voor niet te

snel varierende T(R)-functies de breedte van de ring gelijk

wordt aan de "massa" van de impulsring zoals gevonden in

6.1.9 en dat het centrum van de n de ring ligt op de

plaats van de nde impulsring. Dat we hier te doen hebben
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..
met langzaam varierende apertuurfuncties blijkt uit het feit

dat de Hankelgetransformeerde ervan boven een bepaalde waarde

van rho nul gesteld kan worden. Hoge, ruimtelijke, frequenties

zijn dus niet aanwezig! De T(R)-functies zijn dan ook

langzaam varierende functies. We vinden dus voor het midden

van de nde ring (Rn) en de breedte van deze ring (bn)

respectievelijk de volgende uitdrukkingen:

6.1.10

6.1.11

De breedte van de ringen kan nog veranderd worden door de

dynamiek van het filter te veranderen. Het puntbeeld

verandert immers niet als in plaats van T(R) de functie

k1*T(R) gebruikt wordt. De k1 heeft aIleen invIoed op de

intensiteit van het puntbeeld. Om nu zoveel mogelijk Iicht

door te Iaten moet k1 zo groot mogelijk zijn. Voor te grote

waarden van k1 gaan de ringen echter overlappen zodat het

~odulatie effect verdwijnt. Wat is de maximale waarde die k1

mag aannemen?

Al voor vrij kleine x geldt de Qsymptotische benadering voor de

JO(x). Deze is geIijk aan:

JO(x) = (2/pi*x)O.5 cos(x - pi/4).

De nulpunten van de JO(x) zijn dan als voIgt

gestationeerd:

jOn = (n - 1/4) pi. 6.1.12
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Ret zijn dus equidistante punten. De middens van de

lichtdoorlatende ringen liggen dus op gelijke afstand zodra

de lsymptotische benadering geldt (zie 6.1.10). Om overlapping

van de lichtdoorlatende ringen te voorkomen is de eis:

Rn - bn/2 ? Rn-1 + bn-1/2.

Of we 1 :

Rn -Rn-1 ? (bn+bn-1)/2. 6.1.13

Door de equidistante ligging is (Rn - Rn-1) onafhankelijk van

n:

(Rn - Rn-1) = pi/Y2. 6.1.14

Dit met behulp van 6.1.10 en 6.1.12. Met behulp van 6.1.11

vinden we voor 6.1.11:

Evenals de JO(x) kan de J 1 (x) benaderd worden:

6. 1 • 1

J 1 (x) = (2/pi*x)O.5 cos(x-3pi/4). 6.1.16

Invullen van 6.1.12 in 6.1.16 en daarna kwadrateren levert de
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uitdrukking:
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6.1.17

De ongelijkheid 6.1.15 gaat met 6.1.17 over in:

6.1.18-

De maximale waarde die T(R) kan aannemen is 1. De

uiteindelijke eis voor kl wordt daarmee:

kl ~ 1. 6.1.19

Voor een maximale as-intensiteit moet kl zo groot mogelijk

gekozen worden zodat de waarde voor kl dan wordt:

kl = 1.

6.2 PRAKTISCHE REALIZERING

Om de praktische afmetingen te kunnen bepalen moet weer

uitgegaan worden van de ongenormeerde integraal. Dit wordt

gedaan door de "inverse" te nemen van de formules 2.1.9,

2.1.10 en 2.1.11.
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Opmerking: in deze paragraaf worden ook de aeeentjes

weer weggelaten. Men moet zich dus realiseren dat de

f's en R-en niet overeenkomen met die welke gebruikt

zijn in hoofdstuk 3 en 4.

De formule voor het ongenormeerde puntbeeld ziet er als voIgt

uit:

t

If (\ ) == ST(R)Jo(kSJURdR.
o b

De hierbij behorende inverse Hankeltransformatie ziet er als

voIgt uit:

cP

T(R) == f 'f (b~ Ik)JO(R~ ) C? d~.
o

0"$

Gebruikmakend van de procedure zoals gevolgd in 6.1 levertVde

waarden voor bn en Rn.

6.2.1

6.2.2

Uitgaande van een afstand tussen apertuurvlak en beeldvlak

van 25 em (=b) kan e berekend worden met formule 1.1.2.

e == 0.61 ~ b
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Voor rood licht (~= 2pi 10- 7 [m]) wordt de waarde van c

0.3 Mm.

Wat is de waarde van Yl? Daarvoor moet men weten wat de

waarde van rho is waa~ovenhet puntbeeld nul is. Nu zijn van

het puntbeeld van de uniforme verdeling de eerste drie ringen

goed te zien. Na de derde ring stellen we derhalve het

puntbeeld gelijk aan nul. Het zijlusniveau ligt dan boven de

25 dB. Voor de waarde van rho nemen we de waarde van het

vierde nulpun~ van het puntbeeld. Het resultaat wordt dan:

= 1.1 mm

Voor Y2 nemen we de waarde Y2=5 Mm. De maximale diameter van

het af te beelden object wordt hierdoor beperkt tot~8 mm

(appendix 4). Vergroten van de waarden Y2 zou een vergroting

betekenen van de maximale diameter van het af te beelden

object. Het betekent echter oak een evenredige verkleining

van de stralen en breedtes van de transparante ringen (6.2.1

en 6.2.2). Zoals later getoond wordt is bij deze waarde van

Y2 de T(R)-functie nag juist realiseerbaar. De techniek die

aangewend wordt am de T(R)-functie te realiseren is dus een

beperkende faktor voor de afmetingen van het af te beelden

object.

De volgende T(R)-functies willen we realiseren:

1) De functie zoals afgebeeld in fig. 3.4.3, no 2). Hier is

dus gebruik gemaakt van een apertuurstop (met a=0.58)

gecombineerd met een positieve, reele functie van de vorm
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A + PJ O(Bl*R). Deze functie is genomen omdat de

Raleigh-limit veel kleiner is dan die van het puntbeeld

van de uniforme apertuur (namelijk 2.8 ten opzichten

van 3.8) en tach dicht bij de minimaal realiseerbare

Bl ligt (Bl=2.4) en verder omdat de as-intensiteit nag

zodanig is dat met het blote oog waarnemingen gedaan

kunnen worden. Ret zijlusniveau van deze functie ligt op

10 dB wat dus 7 dB ~8,ger is dan dat van de 1 0 (0).
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2) We kunnen oak de hoofdlob van het puntbeeld verbreden.

Dit houdt dan in dat de zijlussen lager worden. Bij het

bekijken van het puntbeeld van de uniforme verde ling

bleek dat de vierde ring niet goed meer waarneembaar

was. Deze ring ligt op een niveau van -26 dB. Ret nul

maken van het puntbeeld buiten de hoofdlob gebeurt nu
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door het zijlusnivea op -30 dB te leggen. De functie

wordt nu berekend met de methode uit hoofdstuk 4. Door

acht nulpunten vast te leggen komt het eerste nulpunt op

4.8 te liggen. De T(R)-functie en zijn puntbeeld zijn

geplot in fig.6.2.1 t respectievelijk in 6.2.2.

Met het vastleggen van de T(R)-functies zijn we nu zover dat

aIle variabelen uit de formules 6.2.1 en 6.2.2 bekend zijn.

Met behulp van deze formules en de al eerder genoemde waarden

van k t C t Y2 en b zij.n de stralen en breedtes van zijn de

waarden van de stralen en breedtes van de lichtdoorlatende

ringen berekend. In de tabellen 6.2.3 en 6.2.5 staan

respectievelijk uitgezet: het nummer van de ring (N)t de

straal van het midden van de N-de ring (R)t de breedte van

deze ring (bn)t de binnenstraal van deze ring (R1) en zijn

buitenstraal (R2). Figuur 6.2.4 (en tabel 6.2.3)

representeren de resultaten verkregen voor de functie uit 1).

Tabel 6.2.5 en figuur 6.2.6 geven de resultaten weer van de

functie zoals beschreven onder 2).

t,~

1 •aaa
2.000
3.000
4.000
5.000
5.000
7.000
B.OOO
9.000

10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000

R (V M)
12.02.5
27.600
43.270
58.905
74.613
90.321

106.029
121.737
137.445
153.153
168.861
184.569
200.277
215.984
231.692
247.400
263.108
278.816
294.524

Bn ()J M)
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

.588
2.908
5. 127
7.314
9.437

11 .465
13.372
15 . 132

tabel 6.2.3

RI ~ Ml

184.225
198.823
213.421
228.036
242.682
257.376
272. 130
286.958

R2 (tJ M)

184.913
201 . 730
218.548
235.349
252. 119
268.841
285.503
302.090
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I~ R ( pM) 8n ( ~ r1) Rl (.-JMJ R2 ( ~ M)
1.000 12.025 15.170 4.440 1'3.510
2.000 27.500 15.614 19.793 35. LI07
3.000 43.270 15.595 35.472 51.058
4.000 58.905 14.958 51 .426 56.384
5.000 74.513 14.296 67.465 81.761
5.000 90.321 13.797' 83.422 97.220
7.000 106.029 13.347 99.355 112.702
8.000 121 . 737 12.469 115.502 127.971
9.000 137.445 11 .451 131.714 143.175

10.000 153. 153 10.532 147.886 158.419
11.000 168.861 9.848 153.937 173.784
12.000 184.569 8.993 180.072 189.065
13.000 200.277 7.873 196.340 204.213
14.000 215.984 5.472 212.748 219.221
15.000 231 .692 5.316 229.034 234.351
15.000 247.400 4.917 244.942 249.859
17.000 263.108 5.588 260.314 265.902
18.000 278.816 5.780 275.426 282.206
19.000 294.524 8.088 290.480 298.568

tabel 6.2.5
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fig. 6.2.6

Er treedt inderdaad juist geen overlapping Ope De kleinste

afstand tussn twee ringen is 0.065 ~ m. De smalste ring heeft

een breedte van 0.688 r'm.

Het maken van de T(R)-functies wordt gedaan bij EEA. De

grootste moeilijkheid treedt op door de bijzonder kleine

afmetingen van de ringen. Deze grenzen aan de

onnauwkeurigheid van het produktieproces. Om dat in te zien

doorlopen we eerst het produktieproces. De te realizeren
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functie wordt eerst ingevoerd in een computer welke een

pons band maakt om een snijmachine aan te sturen. Deze

snijmachine snijdt een vergroting van de functie uit in een

kunststof: stabileen. Het uiteindelijke resultaat dient als

masker. Dit masker kan met een aanwezige "step and repeat"

kamera twintig keer worden verkleind. Nu is de

onnauwkeurigheid van de snijmachine ongeveer 10 ~m. De

smalste ring is op het masker slechts 20 x 0.688 m. = 13.8 pm

breed! Het geheel gaat te veel afwijken van het gewenste

resultaat. Bij EEA werd daarom gesuggereerd om bij wijze van

experiment het resultaat verkregen met de step and repeat

kamera te gebruiken als nieuw masker voor dezelfde kamera. In

plaats van een verkleining van 20x zou dan nu een verkleining

van 400x mogelijk zijn. De afwijkingen veroorzaakt door de

snijmachine worden zodoende teruggebracht naar 1/400 x 10 ~m

is 0.025 Vm in het uiteindelijke resultaat. Dhr. van Roy

(EEA) dacht echter dat het oplossend vermogen van het

fotografisch materiaal nu de beperkende faktor in de te

bereiken nauwkeurigheid zou zijn. Hij gaf als de uiteindelijke

nauwkeurigheid van het systeem de waarde 0.1 pm Ope

Terugkomend op de eerder genoemd~ keuze van Y2=5 mm: als we

Y2 zouden vergroten, bijvoorbeeld een faktor twee, dan wordt

de b r e edt e va n de sma 1 s t e r ingO. 344 i m z 0 d at de

onnauwkeurigheid van het systeem weer zeer dicht genaderd

wordt (0.1 Ym). De waarde van 5 mm voor Y2 is zo gekozen dat

de onnauwkeurigheid in het produktie proces een ze~r minieme

afwijking in het uiteindelijke resultaat zal geven.

6.3 HET PUNTBEELD VAN DE GEDIGITALISEERDE T(R)-FUNCTIE

Wat heeft het digitaliseren van de T(R)-functie nu voor
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invloed op het puntbeeld? Des te meer ringen er gebruikt

worden om T(R) na te bootsen (vergroten van Y2) des te beter

zal het puntbeeld van de gemoduleerde functie overeenkomen

met dat van de continue functie. Zoals echter hierboven als

is aangetoond wordt het aantal ringen beperkt door het

produktie proces. Voor het puntbeeld van de in 2) beschreven

functie vinden we met '

'!
T(R) = L: [U(Rn/c + bn/2c) - U(Rn/c - bn/2c)]

1h,

de volgende uitdrukking

I

1I ( 9) = f T(R)JO(~·R)RdR
o

6.3. 1

1 t~

= f {L [U(Rn/c + bn/2c) - U(Rn/c - bn/2c)]}J O( ~ R)RdR
o PI'" Il....... ~..
,~ ...,..-

= L {f JO(~R)RdR
""I ~

~

'"1
= 1: [(Rn+bB/2)J1«Rn+bn/2)~c) -

"'_. /-.~,. i; - (Rn-bn/2)J 1 «Rn-bn/2)f c)]/(~.c)

- (

6.3.2

In fig. 6.3.1 is I(~) uitgezet tegen ~ • Tevens is in deze

figuur nogmaals de intensiteit van het puntbeeld van de

continue T(R) uitgezet. Het blijkt dat tot ~ = 20 de afwijking

in intensiteit kleiner is dan 1 dB. Voor grotere ~. loopt

dit op tot 3 dB. Het zijlusniveau ligt dan al op -45 dB zodat

te verwachten is dat deze afwijking van 3 dB zeer weinig

invloed zal hebben op het uiteindelijke resultaat.
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Tot slot wil ik nog even ingaan op de apertuurstop zoals te

zien in fig. 6.2.6. De continue functie is voor R in de buurt

van nul gelijk aan 1 terwijl de gedigitaliseerde functie hier

gelijk is aan nul! Ret is te bewijzen dat als men geen

overlapping van de ringen toestaat er altijd een apertuurstop

optreedt. Dit is af te leiden door naar de verhouding b1/R1

te kijken. Om geen apertuurstop te krijgen moet deze

verhouding gelijk zijn aan twee. Men vindt echter:

• -2= 2 [ j 0 1J 1 (,) 0 1 ]
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De verhouding is dus altijd kleiner dan tweet Ret blijkt dat

het niet veel uit maakt of dat deze apertuurstop aanwezig

is maar dat met de apertuurstop het puntbeeld van de

gedigitaliseerde T(R)-functie beter die van de continue

benadert.

6.4 DE FRESNEL ZONE PLAAT

De binaire FZP kan op dezelfde manier gemaakt worden als

genoemd in paragraaf 6.2. Voor de experimenten is echter

gebruik gemaakt van een FZP welk geleend is van de TR Delft.

Dit plaatje heeft een brandpuntsafstand van 25 cm en een

diameter van 1.8 cm.

Voor het scheiden van de bundels is gebruik gemaakt van een

holografische FZP en een holografisch raster. Deze twee

hologrammen zijn vervaardigd door den Brinker. Ret zijn de

FZP no.4 en het raster no.7 uit serie 2 van zijn opstelling

(zie [6], bIz. 69);J(
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In het voorgaande gedeelte zijn verschillende filters

ontworpen. Doel was het verbeteren van de afbeeldende

eigenschappen van de kamera obscura. Met de ontwikkelde

filters moeten tenslotten nog enkele experimenten verricht

worden om de theorie aan de praktijk te toetsen. Uit deze

experimenten moet .uiteindelijk geconcludeerd worden welke

positieve, reele apertuurfunctie de beste afQ~e~ding geeft.

Voor dit doel zijn in totaal vier filters ontworpen: een

filter met een bredere hoofdlob van het puntbeeld en een met

een smallere. Verder de binaire FZP en de off-axis FZP.

Echter, tot mijn grote teleurstelling, zijn de genoemde

eerste twee functies niet tot mijn beschikking gekomen!!

Deze filters zouden gemaakt worden bij EEA. De afspraken

hie rover werden reeds in juni gemaakt. Op zich is het maken

van zulke filters een werk van enkele dagen. Door een

storing aan de apparatuur en vakanties van het personeel

zouden de filters pas eind augustus klaar zijn! Dat wil

zeggen dat men er bijna DRIE maanden voor nodig heeft. Dat

het allemaal zo lang ging duren werd me pas half juli mede

gedeeld. Ret was toen te laat om d~ filters ergens anders te

laten maken. Ik vind het weI bijzb~der jammer dat door deze

omstandigheden mijn praktisch wet~ voor een groot gedeelte
I 'I:

vervalt. Er gaat immers niets boven de afronding van de

opdracht door onderzoek te doen aan de theoretisch

ontwikkelde filters!!

Om toch een klein idee te krijgen van de verandering in de

afbeeldende eigenschappen zijn er enkele metingen gedaan met

een apertuurstop. Zoals theoretisch ook afgeleid is geeft

een apertuur stop ook een smallere hoofdlob van het

puntbeeld ten opzichte van de uniform verdeelde

apertuurfunctie. Metingen aan het verbreden van de hoofdlob

heb ik niet gedaan. Ret is weI eenvoudig om een bredere

hoofdlob te maken, door verkleinen of vergroten van de
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apertuurdiameter, maar het zijlusniveau verandert niet door

deze veranderingen in de apertuur (dit dan relatief ten

opzichte van de hoofdlob). Ret puntbeeld blijft namelijk

gelijk aan de J 1 (x)/x. Duel was echter verlagen van het.

zijlusniveJu en eenebijverschijnsel daarvan is rle verbreding

van de houEdlob.

7 • 1 OPSTELLeI.N,G EN METINGEN
l. -t ' 'r .. '

De gebruikte meetopstelling is eenvoudig van opzet. Op een

af te beelden object laten we een evenwijdige lichtbundel

vallen. Deze bundel bestaat uit wit, incoherent licht. Voor

de lichtbron is gebruik gemaakt van een Oriel 150W

Xenon-lamp. Ret licht wordt gecoll imeerd met behulp van twee

lenzen en een diafragma (fig. 7.1.1). Verder is er een

matglas plaatje tussen gevoegd om door verstrooiing van het

licht er voor te zorgen dat in de verdere opstelling nergens

het beeld van het filament van de Xenon-lamp optreedt •

.~ :

'10 1..~ t.,\.~ ~.c; 1.4C! 40
( )( )( H )< r )

W o,~· --~)7 - - -~ --,. c;'" --~- -~ ,

.;', -:

1 1,. :l I.t ~
, ].

1 x~"C)"" .\o."""\f

~"'S , ~:: Ltoo

m~~~o.~

~o. ~~o..'1 ~Q.

""., !bz.~s. .
s.c."'e.t.~

o\y&~\:

fig. 7.1.1
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Na het laatste scherm wordt het object geplaatst. Dit object

bestaat uit een dia met een streepjes patroon (foto 1). Het

patroon wordt drie keer in zichzelf herhaald. Daarbij treden

steeds hogere ruimtelijke frequenties Ope Bij het kleinste

patroon zijn de balkjes zonder vergroting niet meer te

onderscheiden. Het hoogste aantal balkjes per afstandseenheid

ligt op 100 mm- 1 .De afmetingen van het object ~ijn
1

1.5 cm x 1.5 cm zodat het rUimte-bandbreedt~~.foduktvan het

ingangssignaal gelijk is aan:

SBWP ing = 1500

o 1' _
2:: 11111,==
3 =U1:t::i=
4=111' =--=
5 == UI 1.'.1' 1...• ···-01·' I! ~I...,

- I.! ....:

foto 1

7 • 1 • 1

Eerst werd een opname gemaakt met een uniform verdeelde

apertuurfunctie. De gebruikte pinhole had een diameter van
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1 mm. De pinhole werd op 80 cm (=a) afstand van het object

geplaatst (fig. 7.1.2). Het beeld is opgenomen op 84 em

afstand van de pinhole (=b).

:' o~ (;I---------........~----------__f

<

fig. 7.1.2

)

Het resultaat van de opname is te zien op foto 2. Hierop is

te zien dat de balkjes niet scherp omlijnd zijn. Ze zijn als

het ware uitgesmeerd. Ook kan men zien dat bijvoorbeeld om

een blokje van 3 balken de achtergrond niet direkt geheel

zwart is. Er ligt een "witte rand" omheea. Ret eerst genoemde

verschijnsel wordt veroorzaakt door de te brede hoofdlob. Om

een scherpe afbeelding te krijgen moet de hoofdlob oneindig

smal zijn wat niet het geval is. Zelfs ook niet in

benadering. Het tweede effect komt door de hoogte van het

zijlusniveau. Voor een ideale afbeelding moe~ b~t

zijlusniveau verwaarloosbaar laag zijn wat hier niet het

geval is. Ret verbeteren van de afbeelding zou moeten

gebeuren door en versmallen van de hoofdlob en verlagen van

het zijlusniveau. Dit gaat echter niet samen. Uit de theorie

bleek namelijk dat het versmallen van de hoofdlob ook gepaard

ging"met een verhoging van het zijlusniveau. De chromatische

aberraties zijn zoals verwaeht te verwaarlozen. Zoals te zien
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is, is de afbeelding "wit".
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foto 2

foto 3
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Foto 3 is gemaakt met behulp van een apertuurstop in de

pinhole. De apertuurdiameter is ook nu weer 1 mm en de

diameter van de apertuurstop is gelijk aan 0.5 mm. In deze

situatie wordt een naar de rand oplopende T(R)-functie

benaderd. De verwachting is dat h~t oplossende vermogen beter

wordt (door de smallere hoofdlob van het puntbeeld. Dit is

ook waarneembaar (vergelijk foto 2 met foto 3). De balkjes

zijn afgebeeld met een scherp~re omranding. Ret totale effect

is niet opzienbarend te noemen. Theoretisch was dat ook

te verwachten. Uit figuur 3.3.1 blijkt name.lijk qat voor

a=0.5 (= 0.5 mm/1 mm) de breedte van de hoofdlob gelijk wordt

aan B1=3.2. Dit is 83.6% van de breedte van het pUfttbeeld

behorende bij de uniforme apertuurverdeling. Op foto 3 is

verder te zien dat het zijlusniveau van het puntbeeld hoger

is geworden. Vergelijking van foto 2 met foto 3 laat immers

zien dat rond de balkjes op foto 3 een groter gebied ligt wat

ook belicht is. Van beide foto's is het moeilijk om een

waarde te geven veor het SBWP. Waar ligt immers de grens van

het weI en niet kunnen onderscheiden van de balkjes?

Foto 4 tenslette is gemaakt door een pinhole te gebruiken met

een kleinere diameter. Voor foto 2 is een pinhole gebruikt

met een diameter van 1 mm. Nu is gebruik gemaakt van een

pinhole met een diameter van 0.6 mm. De afstand

filter-beeldvlak is constant gehouden. Dit is gedaan om foto 2

met foto 4 te kunnen vergelijken. Door de kleinere diameter

is de hoofdlob van het puntbeeld breder geworden (zie

form.1.1.2). Het zijlusniveau blijft op dezelfe hoogte

(-17 dB). Hierdoor is het filter niet geheel vergelijkbaar

met het filter waarvan de hoofdlob breder werd om het

zijlusniveau sterk te verlagen (van 17 dB naar 30 dB). Foto

4 is eigenlijk gemaakt om te laten zien dat verbreden van

de hoofdlob inderdaad een reductie geeft van het oplossende

vermogen van het systeem. Op foto 4 zijn dan ook aIleen de
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aller laagste ruimtelijke frequenties waarneembaar.

foto 4

Als laatste zijn er enkele afbeeldingen gemaakt met behulp

van FZP's. Foto 5 laat ons zien dat met een binair FZP zeker

een scherpe afbeelding te maken moet zijn. Er is in ieder

geval een scherpe afbeelding waarneembaar maar deze verdrinkt

in de achtergrondbelichting. Zoals eerder aangetoond is wordt

deze achtergrondbelichting veroorzaakt door de verschillende 1

orde bundels welke van de FZP komen.

Verder is te zien dat de afbeelding sterk verstoord is door

de chromatische aherratieS. Een opname welk~ gemaakt is met

monochromatisch licht laat duidelijker de scherpe afbeelding,
zien (foto 6)
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foto 5

foto 6 .
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Het verwijderen van de achtergrondbelichting door afscheiding

van de eerste orde, convergerende, bundel werd gedaan met

twee hologrammen (fig. 7.1.3)

F1?

( .,.,'1

1
0

OCIdCL

)(

fig 7.1.3

)
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foto 7

foto 8
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Ook hier is eeu' onscherp beeld door chromati.sche aberraties

(foto 7). Afbeelden met monochromatisch Iicht zou een scherpe, ,~

afbeelding moeten opleveren. Ret is me met de twee

hologrammen echter niet geIukt om deze scherpe afbeelding te

creeren. WeI is te zien dat de achtergrondbelichting weg is

(foto 8). Tussen de blokken van balken in is de achtergrond
~ ,-"" .

nameIijk zwart. Naar mijn mening moet de onscherpte te wijten

zijn aan. de gebruikte hologrammen. Deze kunnen bijvoorbeeld

onder een verschiIIende belichtingshoek opgenomen zijn. Een

andere mogelijkheid is dat ik ze niet geheel juist in de

opstelling geplaatst had maar deze Iaatste verklaring Iijkt

me de minst waarschijnIijke. Dat er een scherpe afbeelding te

maken moet zijn kan afgeleid worden uit foto 6. Zonder de

daar aanwezige achtergrondbelichting is dit nameIijk een

bijzonder goede afbeelding.

-':', ",' (. '.: " ....
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ROOFDSTUK 8 CONCLUSIES EN SUGGESTIES

Ais afsluiting van het verslag zetten we de conclusies nog

eens op een rij. De meesten conclusies zijn al in eerdere

hoofdstukken geponeerd. Verder worden er nog enkele

suggesties gedaan voor verder 'onderzoek.

8.1 CONCLUSIES

- Ret verbeteren van de afbeeldende eigenschappen van de

kamera obscura is mogelijk met een positieve, reele

apertuurfunctie.

- Voor het optimaliseren van de afbeeldende eigenschappen is

het puntbeeld een goed hulpmiddel. Deze Rankelgetransformeerde

van de apertuurfunctie is in het ideale geval een twee

dimensionale delta-funktie. Ret blijkt dat de hoofdlob van

het puntbeeld niet oneindig smal gemaakt kan worden en dat

tevens de zijlussen een bepaald niveau hebben ongelijk aan

nul.

- Door het puntbeeld nul te stellen voor een bepaalde waarde

Bl, de Raleigh-limit, het vermogen in het beeldvlak

constant te nemen en de as-intensiteit te maximaliseren

vinden we een bepaalde optimale oplossing voor de

apertuurfunctie. Vervolgens eisen we dat deze functie

positief en reeel is. Na enig rekenwerk voIgt dan dat de

minimale breedte van de hoofdlob onder deze condities gelijk

is aan 3.18.

- Door het toevoegen van de eis T(R)=O voor R<a en het

probleem opnieuw uit te werken vinden we dat de minimaal

haalbare Raleigh-limit gelijk wordt aan 2.4.

- Om visueel scherpe foto's te kunnen genereren moet een nog
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smallere hoofdlob bereikt worden. Er zal dan uitgeaan moeten

worden van andere of extra nevenvoorwaarden in het model.

- Om goede beelden te krijgen zal ook het zijlusniveau

verlaagd moeten worden.

- Een mogelijkheid om aan ~ovenstaande eisen te voldoen is

gebruik te maken van een FZP als filter. Nadeel van het

afbeelden met een FZP is het verschillend aantal orde bundels

welke op dezelfde plaats in het beeldvlak afgebeeld worden.

Dit kan echter ondervangen worden met een off-axis FZP en een

raster. Chromatische aberraties blijven echter een groot

probleem.

8.2 SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

1) Ret is verwonderlijk dat uit de optimalisatie procedure

niet het FZP als oplossing naar voren kwam. Het puntbeeld van

de eerste or de convergerende bundel heeft namelijk en een

smalle hoofdlob en een laag zijlusniveau (zie par. 3.1). Om

dit als oplossing te verkrijgen zal de probleemstelling

veranderd moeten worden. Bijv~orbeeld kan het verwaarlozen

van de fasefaktor in de integraal voor het puntbeeld de

oorzaak zijn. Deze fasefaktor varieert immers evenals een FZP

met R2 ! Verwacht moet worden dat het binaire FZP niet als

oplossing gevonden zal worden vanwege het discontinue

karakter van deze functie. Het sinusvormige FZP moet weI

gevonden kunnen worden als oplossing van een optimalisatie

probleem!

2) In dit werk staat beschreven welke functies als optimaal

bestempeld werden en er is een methode aangereikt om die

functies te fabriceren. Helaas was er niet de mogelijkheid om

ze in de praktijk te onderzoeken. Ret zou leuk zijn als deze

filterfuncties ook nog eens doorgemeten zouden worden om
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zodoende de theorie te vergelijken met experimentele

resultaten.

3) Om onder de gestelde eisen, positief en reeel, een

apertuurfunctie te vinden met een smallere hoofdlob dan de in

eerste instantie gevonden waarde 3.1~ werd ge~ist dat de

apertuurfunctie een apertuurstop had. De vraag is nu of dat

dit de meest ideale eis was of dat ook op een ander manier

een smallere hoofdlob gevonden kan worden?
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EEN VERGELIJKING TUSSEN DE FRAUNHOFER EN FRESNEL BENADERING

In het collegediktaat "Grondslagen van de moderne optica ll [7]

zijn uitdrukkingen afgeleid voor de Fresnel en Fraunhofer

benadering. De Fresnel benadering geldt overal voor

waarnemingspunten dicht bij de optische as~ De Fraunhofer

benadering is afgeleid voor het verre veld. Dat wil zeggen

voor punten welke ver genoeg van het apertuurvlak

gestationeerd zijn. Door te eisen dat de fasefout kleiner is

dan pi/100 komt men tot de volgende beperking voor de

geldigheid van de Fraunhofer benadering:

1.1

Binnen laboratoriumafmetingen is de Fraunhofer benadering

niet toe te passen volgens dit criterium. Men is dan

aangewezen op de Fresnel benadering. Deze heeft echter een

groot nadeel: de uitdrukking voor de beeldfunctie is een

complexe integraal die men niet expliciet kan berekenen. Wil

men analytisch rekenen dan is men aangewezen op de Fraunhofer

benadering. In de literatuur wordt dat dan ook altijd gedaan.

Ook voor afstanden tussen objectvlak en beeldvlak, b, die

veel kleiner zijn dan ~e waarden gegeven door 1.1. Dit was

aanleiding voor een vergelijking tussen de Fraunhofer en

Fresnel benadering. Daarbij gaan we uit van de volgende twee

vergelijkingen. In de Fresnelbenadering:

=
-jkR 2 /2f

e JO(k~R/b)RdRI 1.2

En in de Fraunhofer benadering de formule:
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1~2(~)1 = IjJO(kt?R/b)RdRI
o

107

1.3

1.4

, -

Deze Fraunhofer benadering is geldig voor a»b. We vinden dan

met 11f = 11a + lib dat f = b. In principe bekijken we dus

wanneer de fase faktor verwaarloosd mag worden. Co: ~]

In de volgende plotjes staan 1.2 en 1.4 telkens in 1 plot

logaritmisch uitgezet versus rho. Daarbij zijn ze genormeerd

op de as-intensiteit. De parameters van de figuren zijn c en

b. Deze staan in de figuur index vermeld.

Opmerking:

am de grafieken beter met elkaar te kunnen vergelijken zijn

telkens de plotjes van vier verschillende b-waarden die horen

bij een gat-diameter op een pagina gezet.
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Uit voorgaande plotjes kan de volgende tabel gegenereerd

worden:

e (mm) b (em) b min (em)

O. 1 10 15

0.2 20 40

0.3 50 85

tabel 1.1

Rierin staat de straal van de apertuur, e, de afstand, b,

waarvoor de benadering nog net niet geldt en de afstand bmin

waarvoor de Fraunhofer benadering juist gaat gelden.

Combinatie van de e~te met de laatste kolom geeft het

volgende verband:

Ret is dus zo dat voor ons probleem rekenen in de Fraunhofer

benadering geoorloofd is.
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Dr. T s c 11 un k 0 he e Ethe tee:1 (c nan derg e p U~) 1 ice e r d u vel'

,1fbeeld,,~nde eigenschappen. van "a'1nular apertures". Eet

puntbeeld van. zu'n apertuurfunctie vertuunt eell r.:odulatie

welke afhankelijk is van de apertuurstup (straal a). Volgens

Tschunku is de frequentie verhoudin.g gelijk aan:

2/(1-a) 2. 1

In rnijn brief aan hem heh ik bewezen dat deze formuic niet

j u i s t k an z i j n. ~; 1 en 0 e t ::1 a c: eli j k d ez elf d e ~v a a r de h 0 lid en

a I s v 00 ran u 1/age sub s tit u e ere \.; a r cl t. Ve r del' 11 a r d t

aangetoond dat vaor a 1 de forQule er als volCt uit ziet:

I (1+a)/(l-a) I 2. 2

Tut slot vraa3 ik aan hern of vuor a=O ~1 niet gelijk noet

zijn aan 1. In dit geval (a=O) is het puntbeelJ van de varn

J1(x)/x en dit is bij goene benaderins cen cosinus voor

grate x: er is dan geen sprake meer van rnodulatie.

In zijn sumiere antwoord gadt Tschunko niet in op de gest~lde

vragen. Volgens mij lleeft hij echter geen afleiding voor

forrnule 2.1. Verder denkt hij dat i1<. beweer dat form. 2.2

geldt voor aIle a. Dit is echter niet het 3eval! Ik beweer

aIleen dat form. 2.2 ~eldt voar a 1 en daarnaast stel ik dat

v 0 0 r a =0 t~ 1=1 moe t z i j n. () vel' t \l sse n I 1. c..; Send e TJ a a r den C0 e-

lk geen uitspraak!



Dr. H.F.A. Tsehunko

NASA Goddard Space Flight Center

Greenbelt

Hal"yland 20771

It's hard to derive a formula for N
I

from equation (4) except for

a~l. For this case we re-write (4) :

Eindhoven, 16 June 1984

Dear Dr. Tschunko,

With great interest I've read your papers about the imaging

performance of annular apertures. In all those papers you mentioned

the formula

cos(r-3u/4)-cos(ar-3u/4)=0

Using the trigonometric identity

cos (a) - cos (b) = 2 sin(.5(a+b» sin(.5(b-a»

we find for equation (5)

2 sin«I+a)r/2-3u/4) sin«I-a)r/2) = 0

(5)

(6)

NI = 2/(I-a) (I)

If a is close to I then this equation approximates your formula (I)

but we notice that if we substitute a = I/a we get exactly the same

N
I

' as expected! My question is : how did you derive formula (I)

and what do you think of the remarks above?

The final question is about equation (I) for a+O. In contrast to your

remarks in your paper (see Applied Optics, Aug. 1974, vol. 13, no. 8,

p. 1823), in my opinion N
I

should equal I and not 2 if a=O. We know

that the PSF for a=O equals J1(r)/r. For large r this is a simple

cosine (eq. (2), a=O) so there is no kind of modulation! How do you

explain this?

where NI is the number of rings in the ring groups ( see for example

your paper in Applied Optics, Jan. 1981,vol. 20,no. 2, p. 169 ). I would

like to ask you some questions about this formula. First of all I

expected an NI which is symmetric in the way that if we replace a by I/a

the equation for NI should not change!

Why? To see that let us consider the problem for large r, with r the

image radius. The point spread function (PSF) of an annular aperture

with ancentral obstruction radius a can be re-written as follows:

PSF J1(r)/r-a JI(ar) (2)

«2/ur)-·5 cos(r-3u/4)-a(2/uar)-·5 cos(ar-3u/4»/r

= (2/u)-·5 r- I . 5 (cos(r-3u/4)-a· 5 cos(ar-3u/4» (3)

It's now easy to derive an equation for NI

NI = I(I +a) / (I -a>l (7)

In our case a is bounded, a € (0: I), but theoretically there is no

restriction for a as long as a>O. So we substitute· in equation (4) a by

I/a and r by ra. The result is exactly the same equation: The solution for

NI should also be symmetric in a.

;

I
I

We want to take a closer look at

cos(r-3u/4)-a· 5 cos(ar-3u/4) o (4)

I hope you will find the time to give me an answer to my questions.

Yours sincerely,

P.A.M. van Kollenburg.

P.A.M. van Kollenburg

Technische Hogeschool Eindhoven

Afd. Elektrotechniek,kamer 5.28

Postbus 513, Eindhoven
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3 EEN EENVOUDIGE BENADERING

115

In hoofdstuk 4 is gezocht naar de T(R)-functie

welke het puntbeeld heeft met de smalste hoofdlob bij een

gegeven zijlusniveau. De ideale situatie wordt bereikt als

aIle zijlussen op hetzelfde niveau liggen. Het berekenen van

de T(R)-functie moest numeriek gebeuren en lag vast door de

nulpunten en het zijlus niveau van het puntbeeld.

Als men nu aIleen geinteresseerd is in een eenvoudige

benadering van deze situatie dan kan dat door met maar een

variabele te werken. Dit gebeur~ dan door de nulpunten op een

bepaalde manier te rangschikken zodat de zijlussen onder

een bepaald niveau blijven. In feite is dit het geval voor

N=l. Zoals al eerder besproken is moeten de nulpunten opden

duur gelijk worden aan de nulpunten van de J 1 (x). Hansen

[13] stelt nu voor om het volgende puntbeeld te creeren:

\{> (~ ) = J
1

( [f{ 2_A2]O.S)j [~2_A2}O.S

r ~A

3.1
= I1([A2- ~2]O.S)/[A2_~2]O.S

S' ~A

I1(x) is de gemodificeerde Besselfunctie van de eerste orde.

De inverse Hankelgetransformeerde van dit puntbeeld geeft de

apertuurverdeling. We vinden hiervoor:

De aantrekkelijkheid van deze verdeling is de eenvoudige
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manier om er mee te werken. AIleen de parameter A is immers

van invloed! AIle belangrijke grootheden kunnen uitgedrukt

worden in A. 20 is bijvoorbeeld

zijlusniveau : 17.5dB+20LOG(2I 1 (A)/A) 3.3

As-intensiteit = II 1 (A)/(A*Ia(A))1 3.5

Doordat er nu maar een variabele is om de functies te

manipuleren zijn er ook nogal wat nadelen. 20 komt het

vermogen wat bij vastleggen van meerdere nulpunten in de

zijlussen z~t nu terecht in de hoofdlob. Dit geeft een

verbreding van de hoofdlob. Als voorbeeld nemen we het

zijlusniveau op 30 dB. In 4.4 zagen we dat de optimale

verdeling gevonden wordt voor N=12 (tabel 4.4.1). Deze

verdeling heeft een zijlusniveau van 30 dB voor A=3.76. In

het eerste geval vonden we een Bl=4.693 voor deze verdeling

wordt dat Bl=5.35. Dit is een verbreding van de hoofdlob met

14%! Een vergelijking van de as-intensiteit geeft het

volgende resultaat:voor N=12 is 1(0) 31.9% van de IO(O).Nu

vinden we 1(0) = 20.6% van de 1 0 (0). Dit is een verschil van

ruim 50%! Zou gekeken worden naar een gelijke bundelbreedte

als voor N=12, dus Bl=4.693, dan vinden we met de formules

,3.• 3 tot en met 3.5 de volgende resultaten:

A= 2. 41

zijlusniveau = 23.2 dB

1(0)/1 0 (0) = 38.8 %

De 1(0) is dus hoger dan de 1(0) bij N=12 maar het
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zijlusniveau ligt 6.8 dB hoger dan bij de verdeling voor

N=12.

Tot slot moet opgemerkt worden dat deze T(R) verdeling, 3.2,

toch ook een bijzondere verdeling is. Want stel nu in het

een-dimensionale geval voor dat we een T(x) hebben die nul is

voor \xpxo. Het totale vermogen in het beeldvlak is gelijk aan

l,)O

P = Jltf (xl )11
dxl

-Dot

3.6

We zijn nu geinteresseerd in de functie T(x) die in het

in t e r val (.bl, b I) ,i n he t bee I d v I a k, he tho 0 g s t eve r m0 g en

heeft. Met andere woorden: we willen de volgende uitdrukking

maximaliseren

b,

kl =~I/pUI~ (xl) ,1 dxl

-'b.
3. 7

De kl die gevonden wordt is altijd kleiner of gelijk aan I

omdat de Fouriergetransformeerde van een begrensd signaal

zelf niet begrensd is. De oplossingen van het aldus

gedef~nieerde systeem bestaan uit de zogenaamde "Prolate

Spheriodal Wave Functions". Kaiser nu heeft voor deze functies

een eenvoudige benadering gevonden ['4]. Deze benadering staat

in de filter-theorie bekend als het Kaiser-Bessel window. De

benadering ziet er als voIgt uit:

I I (Pi*a[I-{x/d}2]O.S)

II(pi*a)

v (x) =

° x>d

3.8
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Door substitutie van d=l ,x=R en pi*a=A zijn we weer terug

op formule 3.2! De door Hansen voorgestelde

apertuu~erdeling is dus een goede benadering voor de Prolate

Spheriodal Wave Functions. Voor het oplossen van bepaalde

problemen is dit een bijzonder aantrekkelijke functie maar

voor ons probleem kunnen we er geen gebruik van maken.
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ALIASING IN HET BEELDVLAK
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De ontworpen filterfuncties zijn continu in het plaatsdomein.

Continue fiters zijn moeilijk te fabriceren zodat er voor een

gedigitaliseerde versie gekozen is: De continue functies

worden als het ware gesampled.

In de signaalverwerking is dit samplen een bekende techniek.

Direkt verbonden met deze techniek is het theorema van

Shannon. Dit zegt dat de hoogste signaal frequentie altijd

kleiner of gelijk moet zijn aan de halve sample-frequentie om

het continue signaal weer volledig uft de samples te kunnen

reconstrueren. Ook in ons geval is iets dergelijks qan de

hand. We hebben een continu plaatsafhankelijk signaal (i.e.

de continue apertuurfunctie) welke gesampled wordt. Door deze

sampling wordt de grootte van het af te beelden object

beperkt. Immers in het beeldvlak heeft het puntbeeld op elk

geheel aantal keer de sample-frequentie een herhaling van het

puntbeeld van het continue filter (fig. 4.1)

a 20 40 60 80 100 120 140 1605
5

a TlHtORl 0• fIIULPUNT£N =19.n
n:Rs n: ,~ULPUfllr ~ 4.30

-5 ZIJLUSS£N = JO

-5
~

en -10a -10
~

~ -15
"-' -15c::.
<::>
t: -20Q:: -20"-'::..

u... -25
-25"-'-.... -30Cl: -30

.....J
".J
Q:: -35

-35

-40
-40

-45
-45

-50
a 20 100

-50
120 140 160

- RHO 18EELD VLRK)

fig. 4. 1
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Het beeldvlak speelt in ons geval de zelfde rol als het

frequentie domein in de signaalverwerking. Tussen het

apertuurvlak en het beeldvlak vind namelijk een

Fouriertransformatie plaats! De uiteindelijke afbeelding

in het beeldvlak ontstaat door een convolutie van het

object met het puntbeeld. De afstand tussen de twee pieken

(fig. 4.1), de benadering van twee "delta-functies", bepaalt

de object-grootte. Elke delta-functie geeft een beeld van

het object (door de convolutie). Is de diameter van het

object in het beeldvlak nu groter dan de afstand tussen de

twee delta-functies dan zal overlapping van de twee beelden

optreden. In de signaalverwerking spreken we in zo'n geval

van aliasing. Heel snel kan bepaald worden wat de maximale

object-diameter mag zijn. De afstand tussen de samples is

gelijk aan pi/Y2. De sample-frequentie is dus gelijk aan:

f = 2 * Y2s

Genormeerd is dat de waarde:

f s == 2* Y2 k c/b

= 120

4. 1

4.2

4.3

De waarde in 4.2 is berekend met de waarden voor Y2,k,c en b

zoals gegeven in hoofdstuk 6. Deze waarde klopt ook met

de waarde welke gevonden is uit de plot 4.1. Omdat het

puntbeeld niet bestaat uit pieken die oneindig smal zijn moet

ook de breedte van de hoofdlob in rekening gebracht worden

bij de berekening van de maximale diameter van het object. De

breedte van de hoofdlob is ongeveer 12 (zie fig. 4.1). Voor
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de maximale object grootte vinden we dan:

r obj ~ 1/2 (f s - 12) b/kc

~ 1/2 * 108 * 0.25/3 mm

~ 4.5 mm.

4.4

121

Dit is in goede overeenstemming met wat we eerder gevonden

hadden voor de maximale straal van het object.

Uit de formules 4.2 en 4.4 kan direkt afgeleid worden dat

verhagen van het aantal samples de grootte van het af te

beelden object vergroot.
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