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1. Samenvatting

Met "Incoherent belichte opto elektronische systemen" worden

bedoeld, half-optische half-electronische systemen -zie fig. 1

waarbij het woord incoherent duidt op de ruimtelijke incohe

rent~e van het licht. Coherentie is de correlatie van het

scalaire veld -de elektromagnetische licht golven zlJn

scalair beschreven- loodrecht op de voortplantingsrichting

van het licht. B9, A3,A4 .

In de inleiding wordt de optica met betrekking tot de

elektrotechniek bekeken. Raakvlakken met verschillende

terreinen van de elektrotechniek worden even aangestipt. Na

deze orientatie wordt het hybride beeldverwerkingssysteem

geintroduceerd.

Het hoofdstuk over de stand van de wetenschap op dit moment

geeft een literatuuroverzicht waarbij op enkele artikelen

wordt ingegaan. Het zal duidelijk worden gemaakt dat een

meer systematische manier om een willekeurige filter funktie

met behulp van "positieve" puntbeelden te benaderen gewenst

zo niet noodzakelijk is. Hieraan wordt in het hoofdstuk over

"positieve" funkties dan oak nader aandacht besteed. Een

inventarisatie van reeds bekende eigenschappen van deze

klasse van funkties wordt gegeven alsmede een paar stellingen.

Een methode wordt gegeven om "positief-definiete" - en

"positieve"-funkties te genereren en hiermee willekeurige

--funkti,eg---te benaderen. De zel-£convolutiemethode om

"pos. def." funkties te maken wordt aangegeven alsmede de

weg tot een beter laag doorlaat filter voor incoherente

systemen.

In het hoofdstuk over toepassingen wordt gekeken naar de

realisatie van Bremmers filter volgens de methoden van

Lohmannen Wiersmawaarbij tevens een oplossing in complete

video techniek beschreven wordt. Een laag doorlaat filter

om bijvoorbeeld Moire effecten te onderdrukken is ontworpen

en gerealiseerd.
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2. Inleiding

2.1. Optica in de elektrotechniek

De optica neemt in de elektrotechniek een belangrijke plaats

in. Volgens van Daele betekent optica: dat gedeelte van de

natuurkunde wat zich met lichtverschijnselen bezig houdt. Als

we denken aan elektrische verlichtingsinstallaties is het

reeds duidelijk dat een goed ontwerp daarvan zonder kennis

van de optica niet mogelijk is. Kijken we meer naar recentere

ontwikkelingen in de elektrotechniek en meer in het bijzonder

naar signaal verwerkingssy~temendan is grondige kennis van

de optica onontbeerlijk. Ten eerste denk ik aan video-techniek.

Waarbij zowel aan de opname (camera) kant als aan de weergave

kant lichtverschijnselen gedetecteerd respectievelijk gegene

reerd worden. Het is zelfs zo dat voor een goed ontwerp van

videosystemen een grondige kennis van het menselijk oog

inclusief fysiologische aspecten vereist is. Voor kleuren

video systemen geldt dit in verhoogde mate. In het algemeen

is kennis van de optica in meer of mindere mate vereist bij

aIle visuele weergave systemen vanaf een multimeter tot

radarapparatuur.

Ten tweede denk ik ook aan optische recording van elektrische

signalen zoals de Video Long Play, Audio long Play, compact

disc e.d. en niet te vergeten de glasfibers als signaal

geleiders. Deze laatste ontwikkelingen zijn hoogstandjes in

technische en wetenschappelijke zin; overigens niet aIleen

-voor de optica.------------ _

De hybride incoherente systemen zlJn beeldverwerkingssystemen

die gedeeltelijk uit optische en gedeeltelijk uit elektro

nische componenten zijn opgebouwd. Het optische gedeelte

bestaat b.v. uit lampen, tralies en filters, het elektronische

gedeelte is een video systeem eventueel inclusief een picture

processing faciliteit m.b.v. beeldgeheugens zie fig. 1. Maar

ook in het optische gedeelte vindt reeds een bewerking op

het beeld plaats.

Als we de optica preciseren d.m.v. geometrische-, fysische

of fysiologische optica dan wordt het optische gedeelte van

genoemd hybride systeem volgens de fysische optica beschreven

d.w.z. met behulp van golven. In engere zin valt het optische

gedeelte van ons systeem onder optical computing of ook weI
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Fourier optica genoemd. Fourier optica houdt zich bezig met

o.a. tweedimensionaal filteren van een beeld. Met filteren

wordt in eerste instantie gedacht aanfilteren in ruimtelijke

zin.

Het licht vanaf het plaatje kan min or meer coherent zlJn.

Hiermee is bedoeld dat de stochastische samenhang loodrecht

op de voortplatingsrichting van het licht, in meer of mindere

mate aanwezig is. In de volgende paragraaf zal o.a. aan de

hand van wiskundige uitdrukkingen ingegaan worden op de conse

quenties die het incoherent zijn van het licht heeft op de

filter mogelijkheden.

2.2. Opmerkingen over incoherente optica

In de elektrotechniek kan het uitgangssignaal van een lineair

tijdinvariant systeem bepaald worden door het ingangssignaal

te convolueren met de impulsresponsie van het systeem.

D~r +00

h fl) = f 5i (-r--c) hLT) d.. T.
-00

(2.2,1)
+00

_f S~ (T) h (..f - 1:) d L
-00

--Si (t)

h (t)

Su (t)

signaal aan de ingangsklem

impulsresponsie van het filter

signaal aan de uitgangsklem

In de coherente optica wordt het uitgangsveld (plaatje in

uitgangsvlak) van een lineair plaatsinvariant systeem bepaald

door een tweedimensionale convolutie van'het ingangsveld met

het puntbeeld van het optische systeem.
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-t'()C> -1-(70 ( 2 • 2 , 2 )

== f j ~l~,~) h(X-~, I-?)d~ d!J
-00 -00

ri (x,y) is het

h(x,y) is het

Y'U(X,y) is het

zie fig. 1

scalaire veld in het ingangsvlak

puntbeeld van het optische systeem

scalaire veld in het uitgangsvlak Al

In geval een optisch systeem incoherent wordt belicht, wordt

de uitgangs intensiteit van een lineair plaatsinvariant optisch

systeem bepaald door een tweedimensionale convolutie van de

ingangsintensiteit met het kwadraat van de modulus van het

coherente puntbeeld van het systeem.

2- -roc> +00 2-

It.( (x, y) == Ti(x, y)"* IhOlly)1 =J f Ii (;V- ~ 1- b) Ih C~, bJ! d ~ d !J
·-00 -()O

-------- . ( 2 • 2 , 3)----

-rOo -rC70 2-

-:=) f IL.{~b)lh{x-}I'I-D)1 6l~d!J

Ii(x,y)

h(x,y)

I (x,y)
u

intensiteit in het ingangsvlak

coherente puntbeeld van het systeem

intensiteit in het uitgansvlak A2

Ret is bekend dat de convolutie in (2.2,1) na Fourier trans

formatie over gaat in een vermenigvuldiging.
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Als twee-dimensionale Fourier transformaties gelden:

+c-o +-0<>

1= (UJ v):= f r f (XI Y)
_00 -00

(2.2,4)

+cx:> +1:70

-' f Jz.47T -00-00

j (U7<+vy)

"F (£.1,/ v) e t::I u d 1/

In verkorte notatie worden deze Fourier-paren aangeduid met:

waarmee (2.2,1) tim (2.2,3) in het andere Fourier domein ge

schreven wordt als:

(2.2,1) 0-0 (2.2,5)

(2.2,2) 0-0 (2.2,6)

-----Bet fei t of we een_-S¥S'te~ohererl"t:.<iClIl~lincoherent belicht~n

heeft verstrekkende gevolgen voor het puntbeeld wat gerealiseerd

kan worden. Uit (2.2,2) blijkt dat voor het coherente geval

complexe puntbeelden gerealiseerd kunnen worden. Voor het in

coherente geval kunnen slechts positieve puntbeelden
'l..Ih(XI y) I gerealiseerd worden, hetgeen een enorrne

beperking is. De behoefte naar inzicht in positieve funkties

is dus inherent aan incoherente Fourier optica. Het voordeel

van incoherente belichting boven coherente belichting is dat

het veel praktischer is. Bovendien is incoherent licht niet zo

gevaarlijk dan coherent licht.

Gelet op andere beeldverwerkingsmethoden kan opgemerkt worden

dat de concurrentie voor de optica zit in de elektronische
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beeldverwerking en in het bijzonder in de digitale beeld

verwerking. Bl.
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3. Stand van zaken - literatuuroverzicht

In dit hoofdstuk wordt in het kort literatuur aangehaald die

geraadpleegd is tijdens het afstudeeronderzoek. Op diverse

artikelen zal in meer of mindere mate worden ingegaan. Bet nut

van dit hoofdstuk zit niet in zln diepgang maar in het overzicht,

om houvast op de literatuur en het onderwerp te krijgen. Ruwweg

is een indeling van de referenties gemaakt naar artikelen met

een meer algemeen karakter, artikelen waarin meer toegepast

gericht onderzoek is beschreven, artikelen met de nadruk op

de synthese van filter funkties in de incoherente optica en

tot slot artikelen die gericht zijn op positieve funkties

eventueel beschouwd in beide Fourier domeinen. Deze laatste

paragraaf is toegevoegd i.v.m. het feit dat met incoherent

licht slechts positieve punt-beelden gerealiseerd kunnen worden.

3.1. Algemeen

In het college Grondslagen van de moderne optica heeft Butterweck

vanuit de Maxwell vergelijkingen via een scalaire theorie het

verband gelegd met de systeem gerichte aanpak zoals in de

elektrotechniek gebruikelijk is. Al .

Wier~ heeft in Capita Selecta Optica afgeleid onder welke

voorwaarden een systeem incoherent door gerekend mag worden,

hetgeen resulteert in formule (2.2,3) en (2.2,7). A2.

Voor de behandeling van de coherentie wordt verwezen naar de

artikelen van Bastiaans A3, A4

A.W. Lohmamheeft in een college aandacht besteed aan het

ruimte-bandbreede produkt. AS.

Bij behandeld enkele eigenschappen van het ruimte-band-breedte

produkt waarna met deze wetenschap de volgende problemen worden

onderzocht: de invloed van partie Ie coherentie op het gedrag

van rUimtelijke filter systemen en de invloed van de film

eigenschappen zoals afmetingen en resolutie op de opslag

capaciteit van een hologram. Fraunhofer hologrammen en beeld

hol~grammen kunnen net zoveel informatie opslaan op het

zelfde stuk film als volgens de gewone opslag manier. Maar
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Fresnel hologramrnen zijn inferieur voor data opslag. Aldus

A.W. Lohmannin zijn report. In zijn artikel over ruis onder

drukking behandeld C.E. Thomas een methode om coherente

optische ruis te middelen in de tijd zonder reductie in

resolutie A6 • Verder geeft hij van twee gevallen experimentele

resultaten van ruis reductie te weten d.m.v. reductie in

ruimtelijk coherentie en door ruis middeling. Bet middelen in

de tijd gebeurt met een mechanisch roterende glasplaat.

De schrijvers Lolmann en Werlich leiden in hun artikel een eis

of waaraan de spectrale zuiverheid (kleur) van het licht moet

voldoen. Ze noemen resultaten van matched-filtering m.b.v.

incoherent licht A7 .

A. Macovski geeft een beschrijving van aftast systemen inclusief

tijd varierende systemen, geheugen eigenschappen van de te

gebruiken T.V. camera buizen en eigenschappen van het fosfor

van de beeldbuis A8 .

F.W. de Vrijer behandelt de fundamentele werking van kleuren

T.V. A9. Uit het oogpunt van de incoherente optica zijn de

paragrafen over colorirnetrie en het principe van de kleuren

T.V. interessant terwijl voor hybride-systemen de paragraaf

over transmissie van video signalen van waarde kan zijn.

Moire effecten bieden mogelijkheden voor beeldverwerking zoals

topografie. Een algemeen onderwijzend artikel over deze effecten

is gegeven door G. Oster en Y. Nishijima AIO . Zij noemen ver

schillende effecten en toepassingen van Moire patronen o.a. in

~e elektronen micrQ~<:::opie als weI in een Jensloze microscoop.

Voor zowel de coherente als incoherente optica staat een

schat van artikelen over uit een lopende aard met veel refe

rentie verwijzingen in de Proceedings van IEEE jan. 1977 All .

3.2. Toepassingen

In deze paragraaf worden artikelen aangeduid waarin Fourier

optische methoden zijn toegepast op een bepaald probleem. Een

aantal artikelen worden genoemd waarin Moire effecten ter

sprake komen.
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A.W. Lohrnannen J D. Armitage geven een methode van patroon

herkenning m.b.v. incoherent licht, toegepa.st op het herkennen

van letter tekens T1 . Als ingangs sigriaal voor het matched

filter wordt niet de letter zelf gebruikt maar het Fraunhofer

diffractie patroon daarvan. Experimentele resultaten worden

ook genoemd. De eerste genoemde auteur geeft samen met

H.W. Werlich in A7 ook enige resultaten van matched filtering

voor zowel zwart wit objecten als grijs-toon objecten.

Volgens Lohmarnkunnen ook incoherent-licht gevende objecten

met matched filters herkend worden T2 .

In dit artikel geeft hij enige resultaten van het herkennen

van een woordje.

J. Bescos en T.C. Strandgeven een beschrijving hoe ruimtelijke

frequenties omgezet worden in temporele frequenties (kleuren)

T3 • Er wordt in hun systeem gebruik gemaakt van partieel

coherent licht. Hun kleur coderingvan ruimtelijke frequenties

in een object zou de zichtbaarheid (opvallendheid) vergroten

van bepaalde fijn strukturen in dat object doordat het oog

gekleurde vlakken beter zou kunnen onderscheiden dan plaat

selijke ruimt~lijke frequenties in helderheid. Om dit op zln

juistheid te beoordelen, hetgeen niet door de auteur is gedaan,

is het hierbij o.a. interessant te weten dat een mens ongeveer

250 verschillende spectraal-kleuren kan waarnemen en ongeveer

4.000 kleuren kan onderscheiden B7 .

F.T.S. Yu behandeld volgens zijn zeggen met wit incoherent

--licht he:t-p-robleem --¥an-----restanratie -van eenonscherp-beel d T4.

Volgens mij is het niet met wit licht en niet incoherent wat

hij doet, hetgeen uit het verhaal zelf voIgt.

Om een plaatje te herstellen dat vervormd is d.m.v. lineair

bewogen opnamen geven L. Celaya en S. Mallick een oplossing T5 .

In hun geval, waar ze ook experimentele resultaten geven, is

vereist dat de verschuiving tijdens de opname groter is dan

de breedte van het object om een goede reconstructie van het

originele beeld te krijgen.

Als filter in het pupil vlak wordt een Wollaston prisma gebruikt.

Een beschrijving van Bremmer's Fourier optische differentiator

wordt gegeven door H.J. Bu~~erweck en P. Wiersma T6 . Dit is
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gerealiseerd m.b.v. coherente optica. Het filter blijkt niet

aIleen de amplitudes maar ook de fasen te differentieren.

Om 3 dimensionale oscillaties te bestuderen hebben G. Hausler

en M. Simon een recursief filter gerealiseerd. In feite is

hun filter een vidicon camera gericht op een monitor, waarbij

aan de monitor een elektrisch signaal wordt toegevoegd wat

gedeeltelijk weer afkomstig is van de camera. Ik ben niet

overtuigd van het werkelijke nut van deze studie T7 . Op'

de FKTG hebben G. Hausler and J. Goetz een voordracht gehouden

over beeldverbetering met.video-optische methoden T8.

Resultaten hebben ze onder anderen bereikt met scherpte diepte

vergroting van een micros coop en verscherping van een gede

focusseerde video opname. J.W. Goodman en anderen geven een

beschrijving met experimentele resultaten van een systeem voor

discrete Fourier transformatie T9 . Het is een elektro

-optisch systeem en is geschikt voor eendimensionale DFT.

Een analogie tussen DPCM - (differential pulse code modulation)

en optische-bandbreedte compressie is behandeld door B.R. Hunt

TIO . In zijn artikel introduceert hij een optisch systeem

zonder terugkoppeling waarin de extrapolatie tussen de twee

dimensionaal genomen samples gebeurd m.b.v. een apodiserend

filter en een uit focus staande lens.

Zowel coherente- als incoherente-optica loont zich voor het

nuttig gebruik van Moire effecten. Interferentie patronen van

coherent laser licht zijn door R.E. Broo~s en L.O. Heflinger

__gebruikt om vQorwerpen driedimensionaal Yg_~t: te__l~en en Qok

3dim. te vergelijkenmet een voorwerp wat reeds vast gelegd is

op een hologram TIl . Verschillende experimentele resultaten

worden getoond, hetgeen ook door H. Takasaki gedaan wordt T12 .

Deze laatste auteur gebruikt incoherent licht en een rooster

dat op het ojbect in kwestie wordt geprojecteerd. Door het

rooster te bewegen kan de ongewenste Moire onderdrukt worden

zodat de gewenste overblijft.

Dit werk heeft H. Kugel en F. LanzI kennelijk gelnspireerd T13 .

Deze schrijvers hebben met elektro-optische middelen voor
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medische toepassingen een systeem gerealiseerd dat d.m.v.

Moire effecten topografie van het menselijk lichaam mogelijk

maakt. Met gebruik van Young's fringe patronen op het object

hebben T. Tsuruta en Y. Itoh een methode ontwikkeld om een

hoogtekaart van een object in beeld te brengen T14 . Er

wordt van coherent licht gebruik gemaakt. Dit wordt ook gedaan

door O. Wess, die een filter heeft om de 1aplaciaan te bena

deren met Moire patronen van zone platen TIS . Het is

natuurlijk leuk dat zo'n operator verwezenlijkt kan worden

maar het nut ontgaat mij ..

3.3. 5ynthese

Uit het aantal artikelen over synthese van filter funkties

van incoherente optica blijkt dat men naarstig gezocht heeft

naar de synthese om een willekeurig punt beeld, inclusief

complexe puntbeelden, te kunnen realiseren d.m.v. een

lineaire combinatie van positieve puntbeelden. Men doet een

dergelijke approximatie met hybride systemen d.w.z. half

optisch half elektronisch.

W.T. Rhodes introduceert een 2 kanaals systeem voor licht met

een smaI kleuren spectrum 81 . Hij zegt dat de aftrekking van

2 beelden eenvoudig met CCD arrays gebeurt. Hierbij moet

opgemerkt worden dat afgezien van de nog slechts lage reso

lutie van deze elementen, CCD's nog inhomogene plaatjes geven

en Moire.effecten introduceren tenzij een 2 dimensionaal laag

--Qoor laat f il ter gelH'uikt wordt .------------

Ook B. Braunecker en R. Hauck hebben een 2 kanaals systeem om

bipolaire puntbeelden te synthetiseren 52 .

De convoluties die hun systeem met het object uitvoert gebeuren

echter punt sequentieel.

A.W. Lohmann en W.T. Rhodes gaan systematisch in op de

mogelijkheden voor de 2 pupil synthese voor optische transfer

karakteristieken 53 . Na een introductie behandelen ze twee

pupil transfer funkties waar ze drie verschillende mogelijkheden

onderscheiden, die nader gespecificeerd worden. Met deze

wetenschap gaan ze synthese bedrijven. Ook de methode van

modulatie op een ruimtelijke draaggolf komt aan bod. Ook
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S.R. Dashiell en anderen gebruiken deze manier en tonen resul

taten van hun optisch-video systeem 84.

H.H. Barrett en anderen beschrijven ook een 2 kanaals systeem

om fil terfunkties te synthetiseren met applicatie op het geb:ied

van de diagnostische radiologie S5. Kennelijk bestaan er doel

gerichte toepassingen van de 2 kanaalsmethode.

D. Garlitz en F. LanzI hebben resultaten bereikt met hun 2

~~kanaals apparaat 86 87. Het apparaat is niets meer

of minder dan een kleuren T.V. camera waarin vlak achter het

lenzenstelsel de optische,filters zijn geplaatst. Resultaten

van een hoog door laat filter zijn gegeven.

Drie kanaalssystemen in de incoherente optica geven uitzicht

op het realiseren van complexe filter funkties. Een drie

kleuren kanaal systeem om complexe punt-beelden te realiseren

is dan ook voorgesteld door P. Wier~a 88 . Bij moduleert de

3 kleuren signalen (b.v. R.G.B.) van de video camera op

temporele draaggolven die ~ If radialen t. o. v. elkaar ui t

fase zijn. Bet is het optellen van deze in fase-verschoven

signalen die een complex filter realiseren. l.p.v. meerkanaals

systemen kunnen ook ruimtelijke draaggolf systemen gebruikt

worden om complexe puntbeelden te realiseren. A.W. Lohmann

heeft hiervoor een soort algoritrne opgesteld 89 . Hij gaat

de gewenste complexe funktie op een ruimtelijke draaggolf

zetten en voegt zowel de complex toegevoegde waarde hiervan

als een "Dell-term toe om toch een positief puntbeeld te

. verkrijgen. E-en-uitgebreide behandeling van incoherente optisefle-u



processing middels o.a. draaggolven word~ gegeven door

W. Stoner SID •

Het is min of meer een onderwijzend artikel en geeft een groot

aantal referenties naar literatuur op dit terre in. Bij de

experimenten heeft hij obk rekening gehouden met de fabricage

van de filters hetgeen tot diverse ontwerpen leidde.

Synthese m.b.v. terugkoppeling is gedaan door T. Sato en

anderen 811 . Bet probleem van echo onderdrukking wat ze

hebben opgelost kan mijns inziens eenvoudiger aangepakt worden

S12 • Ook G. Crosta gebruikt terugkoppeling 8 13 . In
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verschillende verhalen die hierboven genoemd zijn wordt

gezegd dat het ruis (en speckle) probleem voor incoherent

licht veel kleiner is dan voor coherent licht. Ondanks dit

voordeel kan het ruis probleem in de incoherente optica nog

verder worden opgelost door het filter in het pupil vlak te

herhalen. In een artikel wat aangeboden is aan Applied

Optics geven B. Braunecker en R. Hauck een beschrijving van

de toenarne va n licht efficiency, ruis reduktie en eliminatie

van aliasing fouten (aliasing treedt op doordat de filter

funkties in het pupil vlak dikwijls niet continu maar discreet

zijn) in geval het filter herhaald wordt 814. Ook experimen

tele resultaten worden gegeven.

3.4. "Positieve" funkties

Met "positieve" funkties worden funkties bedoeld die niet

negatief zijn terwijl met "positief-definiete" funkties,

funkties bedoelt zijn die in het andere Fourier domein

"positief" zijn. De interesse vanuit de optica in deze funk

ties is o.a. gelegen in het feit dat bij incoherente belich

ting slechts "positieve" puntbeelden gerealiseerd kunnen

worden (zie formule 2.2,3) A2. In het bijzonder is het in

teressant hoe een dergelijke eigenschap zich in het andere

domein laat vertalen.

Alhoewel ik me daarmee o.a. op het terrein van de wiskunde

begeef wil ik toch een aantal referenties noemen temeer

daar ookvan optis€Re- zijde-inbreng in Qez-e ma-'l;@l;ie is

geweest. F.Bernstein heeft de Gauss-funktie tot een gehele

macht groter dan een, in het andere domein onderzocht. Deze

funktie blijkt voor grote argurnenten herhaaldelijk negatieve

waarden aan te nemen PI, P2 . M. Mathias heeft een artikel

over positieve Fourier integralen geschreven P3 . Hij geeft

een definitie van "positief-definiete" funkties en ook ver

schillende stellingen.

In, voor de electrotechniek 2 interessante artikelen, heeft

A . Papoulis nodige voorwaarden afgeleid waaraan "positief

-definiete" funkties moeten voldoen P4,P5 . Bekend zijn ook
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de verhalen van W. Lukosz waarin eigenschappen en grenzen

worden afgeleid waaraan een "positief definiete" funktie, die

begrensd is op een bepaald interval, voldoet P6,P7 .

P.M. Chirlian heeft in zijn onderzoek afgeleid dat de afval

boven de afsnijfrequentie van het reeele deel van de over

drachtskarakteristiek van een laag door laat filter met

positieve impulsresponsie aan bepaalde eisen moet voldoen P8.

De afval mag steiler worden als in de door laat band

rimpels worden toegelaten.

Gebruik makend van entire-functions heeft A.H. Greenaway

onderzoek gedaan aan het probleem om uit een intensiteits

verdeling de fase te reconstrueren; d.w.z. als geldt

I (x) = 1T (x) 1
2

en I. ex) is gegeven dan wordt 1= LX)

gevraagd P9 . Uit ZlJn artikel blijkt dat er kennelijk ~N
oplossingen voor -;::~) zijn als r fz:) :=/: 0 in en bepaald

gebied en nul daarbuiten, indien I(7...) als analytische voort

zetting van I~) M complexe nulpunten heeft. Dit artikel

sluit aan bij het werk van E.L. O'Neill en A. Walther

PIO, PII •

3.5. Conclusie en discussie

Voor incoherente (hybride) beeldveTh~rking is volop belang

stelling, ook van applicatie zijde. Om echter, uit een oogpunt

van beeldvenlerking, de interessantere filter funkties te

verwezenlijken zijn opto-elektronische methoden onontbeerlijk

omdat minstens twee kanalen-nodig Zijll~ 1:11 principe \,"erken n

de optische filters bij een spectrale kleur AS , waarbij

de temporele band-breedte bepaald wordt door het ruimte

bandbreedte-product van het te verwerken plaatje. In de

natuur komen in It algemeen echter geen monochromatische

beelden voor A9,B7 . Zouden we lichtgevende objecten als b.v.

een monitor beeld willen gebruiken als ingangsbeeld dan is

waarschijnlijk aIleen de rode kleur te gebruiken omdat dit

fosfor min of meer monochromatisch licht geeft A9 . Ondanks

deze gunstige eigenschap blijven er problemen met de licht

intensiteit bestaan omdat het licht vanaf het fosfor in

hoge mate incoherent is zoals uit metingen is geblekeni zie

Appendix A 3.5.
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Als wordt uitgegaan van een beeld met video kwaliteit dan

geldt voor de breedte voor het kleurenspectrum van het

optisch filter: 0,9 nm ~ h <: 1,Snm, afhankelijk of

respectievelijk blauw - of rood-achtig licht wordt gebruikt.

AS . Voor meer informatie per beeld zoals bij dia's wordt

de breedte van het kleurenspectrum nog smaller.

De meer kanaals kleuren systemen die in de literatuur bekend

zijn vereisen in principe dat de ruimtelijk informatie niet

van de kleur afhangt. Afgezien van de kleur wordt aan elk

kanaal hetzelfde beeld toegevoegd. Betgeen betekent dat

z.g.n. kleurenplaatjes niet verwerkt kunnen worden tenzij de

optische filters in de verschillende kanalen dezelfde punt

beelden hebben. Dit laatste is b.v. het geval wanneer we de

kleuren Moire effecten op een T.V. willen onderdrukken, die

ontstaan omdat geen antialiasing filter voor de video-camera

is gebruikt. In dit geval is ook nog vereist dat geen colori

mritische fouten ontstaan. Aan deze eis kan tegemoet worden

gekomen door het optische filter voor verschillende spectraal

lijnen in het pupil vlak van een en hetzelfde kanaal te

herhalen 514. Dit is dan sampelen in het kleuren spectrum.

Een andere oplossing kan worden gevonden door de apertuur van

het optische laag doorlaat filter aan de buitenkant rood te

kleuren en maar binnen toe als een soort regenboog witter te

maken. zie figuur 2. Bet zal duidelijk zijn dat het in deze

gevallenom wit licht gaat.

Na deze ~~~ktische beschouwing nog enkele theoretische

opmerkingen over de huidige stand van de literatuur. Alhoewel

diverse artikelen zijn verschenen over filter synthese m.b.v.

positieve puntbeelden 53, SID, 514 is nog onvoldoende

onderzocht wat deze beperking inhoud enwel in het bijzonder

in het andere Fourier domein. Wat is bijvoorbeeld de optimale

splitsing van een willekeurig pu~beeld in positieve punt

beelden, die later dan van elkaar worden afgetrokken, om

een puntbeeld met negatieve aandelen te synthetiseren. Hoe

werkt dit door op de 5NR aan het eind van de gehele processing?

Wat zijn de mogelijkheden om een zo scherp mogelijk afvallend

laag door laat filter te maken? En wat zijn de mogelijkheden



18

als niet aIleen het puntbeeld maar ook de filter funktie in

het pupil vlak positief is?

Wat is de coherentie graad van de te gebruiken lichtbronnen

en hoe werkt dit door op de licht intensiteit aan de uitgang

van de optische processor?
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4. "Positieve" funkties

Zoals reeds aangeduid in de inleiding 2.2. zijn de puntbeelden

van de filters in een incoherent optisch systeem "positief" A2 .

In di t hoofdstuk zal dan ook worden ingegaan op deze "posi tieve"

filterfunkties in beide Fourier domeinen. In de eerste paragraaf

wordt geinventariseerd wat interessant en bekend is op dit

terrein. Daarna volgen een paar stellingen, die wat meer vat

geven op de "pos. def." funkties.

Twee methoden om "pos. def." funkties te genereren \"1orden

behandeld alsook een methode om een bipolaire funktie met een

"positieve " funktie te benaderen, dit als eerste aanzet om te

komen tot een voorschrift voor optirnale splitsing van een

funktie in "pos I~ - en "neg.". - funkties. Bet zo ontstane

inzicht wordt later gebruikt in paragraaf 5.2 om een laag

doorlaat filter te ontwerpen.

De beschri jving in di t hoofdstuk zal een dimensionaal zijn.

4.1. Inventarisatie

De Fourier paren h(-f) en t-i (c.v) zijn aan elkaar gekoppeld

zoals formule (2.2,4) aangeeft, maar dan eendimensionaal.

Alhoewel mij nog geen nodige- en voldoende- voorwaarde bekend

is, die geldt voor een "pos. def". funktie, zullen achter

eenvolgens in het kort reeds bekende nodige -gevolgd door

voldoende - voorvlaarden genoemd worden.

Nodige voorwaarden{ .------------.

a) Als h (jJ ~ 0

dan geldt IH (w) I ~ H (0) (4.1,1)

b) Als h(f) ~ () met fZe [ H (w)] zo als in fig. 3a is getekend

en ({.e. [ H(w)l =- N (~) ~ voor Lv ~ {,iJo dan

geldt 11 ~ 0\ met 0< zoals aangegeven in fig.

3b. Benevens deze eigenschap is in ref. P8 nog meer af

geleid aangaande de afval van laagdoorlaat filters met

"pos." impulsresponsie.
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c) Als h (:t) ~ 0 dan

2.. 2.., [[ 2.IH(0) I - IH (U1) I ~ -;;n H(0) I (4.1,2)

voor even h(.f) geldt daarenboven ook nog:

H{o) - H(w) :?- ~h [ H(o) - H C1.." (..))J (4.1,3)

bedrag S gezakt is t.o.v.
h

W == 2.. <:r niet verder

Iw I />SL. met norme-

In woorden: Als H lo-) een

H (0) dan is I-l (£,.:» bij

gezakt dan 4 h b fig. 4.

Beide, b en c, zeggen dat H (w) niet te veel mag afnemen

boven de afsnijfrequentie. Een ideaal laagdoorlaatfilter

is dus niet mogelijk P4 .

d) De Lukosz voorwaarde zegt:

Als h (..f) =? 0 en H (w) = D voor lwl » .fl--- met

normering I /...I (p) I =- I

I H (w) J ~
-rr ..Jl-,.

(4.1,4)dan geldt: c 05 ;;:;; .. (.,V >) n
met rl== 1,'-,3 .. . - - zie fig . 5a P6, P7

Een andere belangrijke bound is van Diederichs afkomstig

en luidt:

e) Als h Ef)~ 0 en H{w)==- 0 voor

ring IH (0) I = I

dan geldt

1 H (u» I -I- I H (cr - c..v) I ~ I met
(4.1,5)

Deze eigenschap betekent o.a. dat bij de driehoek in fig. 5

hoogstens een stoorfunktie opgeteld mag worden waarvan het

"even" (even rond w== ~ ) gedeelte kleiner of gelijk

nul is.

Maar de eigenschap zegt nog meer:

Substi tueren we (J=...n.. dan voIgt uit (4.1,5)

ll-i (....iL - w,) I ~ I - I H (c...?,J ( en ook

1J.-I(E)I~I--U-{{C..JI)1 met lJL - Lv,) c(. E. < fL
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In fig. 5 is dit geillustreerd P 7 .
f) Verder geldt ook nog als h(-I:) ~o dan

JL

J I ~ (w) I d w ~
_I P7 (4.1,6)

..IL ~
0

Nu volgen enige voldoende voorwaarden voor een "pos.def."

funktie. Deze voorwaarden zijn echter niet nodig.

Voldoende voorwaarden:

g) Als H(w) is:even en concaaf d.w.z.

H (w) ?-- 0 j ~ 0 )

d1.. H {c.o}

d (.o2.
o'

J

dan is (4.1,7)

Ret bewijs luidt zeer eenvoudig: elke funktie van de

gedaante (4.1,7) kan willekeurig dicht benaderd worden

met een sommatie van even driehoeken. Deze laatste funkties

zijn echter allemaal "pos. def.". Retgeen reeds door

A. Papoulis is gevonden B1 .

Een uitspraak die later in paragraaf 4.5 gebruikt wordt

om "pos. def." te genereren is deze:

h) Als H(£.O) "pos. deL" is dan is

ook "pos. def." (4.1,8)

Ret bewijs volgt eenvoudig uit de Fourier transformatie.

i) Algemeen is bekend dat een zelfconvolutie e.en "pos. def."

funktie genereerd met:

H (Go) "* "*H l-w)
1-

I l-t (})/ (4.1,9)

Zie formules (2.2,3) en (2.2,7).

Deze methode is gebruikt in paragraaf 4.6.

Ook is het mogelijk een "positieve" funktie als het kwadraat

van de modulus van een andere funk tie te schrijven zoals

blijkt uit:
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met (4.1,10)

h. ~) ~ H· (eo) =F 0, , voor

en hA (~) J als analytische voortzetting van h~~)

heeft M complexe nulpunten dan zijn er 2.. M funkties

hi~) als oplossing van (4.1,10)

Er bestaat een "flipper" algoritme om de funkties

te vinden P9 .

Punt j geeft weliswaar geen voorwaarde maar is belangrijk

genoeg om hier vermeld te worden. Het biedt namelijk de

mogelijkheid om een zo gunstig mogelijke ~i(w) te kiezen

bij vaste h~ (x)

4.2. Een paar stellingen

De ervaringen opgedaan met "pOSIl en IIpOS. def. 1I funkties

hebben tot het inzicht geleidt dat een funk tie slechts

IIpOS. def. 1I kan zijn als hij in zekere zin voldoende glad is.

Bij glad wordt hier gedacht aan de afgeleiden van een funktie.

Het blijkt dat de oneven afgeleiden van een funktie niet

impulsief (Dirac funkties) mogen zijn, de even afgeleiden

mogen dat eventueel weI mits in de oorsprong een Dirac funktie

zit.

Beperken we ons tot voor ons interessante funkties: reeele

\...j (w)=- H ( tv) -cr-o --i,-f-..t:fu------- --

Dan geldt het volgende:

1) Als I , (Y1)( ,.~)
M ~ impulsief is voor

(n -,)
H (l-V)

bestaat dan heeft h (1-) negatieve aandelen waarvan de

absolute grootte asymptotisch met I ~111 afneemt.
('1-,,) L.

2) Als H (w) impulsief is en de verhoudingen van de

Dirac funkties van het impulsieve deel daarvan voldoen

niet aan de Lukosz-voorwaarde dah heeft h (..f:) negatieve
I

aandelen waarvan de absolute grootte afneemt met 11j~Y1

De Lukosz-voorwaarde is genoemd in 4.1-d, zie ook fig. 11b.
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Voor oneven n wordt het bewijs van 1) hier gegeven, voor

even h geldt hetzelfde principe van bewijs voering.

Ste 1 n = :2.. f' + I e I?

(2." -rl)
H Cw) ;= H. (w) -t- J.J~ Cw)

flL

, +-1

~ n i ~) + hI.' (-1:) = (-) -I) h (j) (4.2,1)

zeg:

waarbij ~n . (wj staat voor het niet impulsieve deel van
(z f +1) ( L I I ( ,IH w) en n,' w/ het louter impulsieve deel van

H ('1 (J+I) ( ,\ h ., f
wJ omsc rlJ t.

H I.' (l-A» bestaat dus ui t louter Dirac funkties,

J

1-(; (w) = L
k==-I

J
.~J aJr

K=I

1T '\. [ b ( W - (,..?k) - s (w + c..vk ) ]

h. If),
(4.2,2)

heeft negatieve aandelen omdat niet geldt

(4.1,1)

Ook voor ~ _00 heeft

omdat h" ff) f=. 0 en

zodat geldt

h/.. if) pos.- en neg.- aandelen

hI' (f) ::= 0

(4.2,3)

_1
I..J:/tenminste afneemt met

geldt:

1
I [~(j) +1' L

- (_/ --f) t..P+-1 nt' Ir-:= I

Itl .(~)I
n I

-t _ 00

h (-f)

waarbij

zodat voor
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,f

2. aJr 5 in (..,)k..f

H-=t
(4.2,4)

waaruit volgt dat

de absolute grootte

h YJ negatieve aandelen heeft waarvan

asymptotisch met ~I']..f-rl afneemt.

Het bewijs van 2) is net zo, met dit verschil dat i.p.v. de

argumentatie rond formule (4.1,1) nu gebruikt wordt:

Als de verhoudingen van de Dirac funkties van het impulsieve
(t.n)

dee 1 van f-I ( w) niet aan de Lukosz-voorwaarde voldoen

dan heeft he: (.f) negatieve aandelen.

4.3. Definitie van Hermite-polynomen en funkties

Omdat in de literatuur niet altijd eenduidig gedefinieerd

is wat onder Herndte polynomen verstaan wordt is deze korte

paragraaf ingelast.

De n -de reeele H=nnite polynoom is gedefinieerd als

H ~)n
"(-I) (4.3,1)

Echter in de lite-l;a't-Y-u±' -~-- wo±,dt-a-l-&Hermi.re-pGl¥noom ook

gebruikt:

(4.3,2)

De van de Hennite polynomen afgeleide ui tdrukkingen

e (4.3,3)
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worden Hermite funkties genoemd en zijn eigenfunkties van

de Fourier transforrnatie B2 .

1-1
0

U) is constant en groter dan nul, aIle andere Henmte

polynomen hebben daarom en omdat de gewichtsfunktie positief

B3 is neg.- en pos. aandelen.

Voor uitgebreidere informatie, inclusief hoe funkties in

deze orthogonale polynomen ontbonden kunnen worden, wordt

naar de handboeken verwezen. B2, B3, B4, B5, B6

In dit verslag wordt uitdrukking (4.3,1) gebruikt als

defini tie van fErrnite polynomen.

4.4. Approximatie van funk ties met "posi tieve" polynorren

lo\Te beschouwen een klasse funkties die reeds "posi tief" zlJn

maar weI naar willekeur kunnen veranderen door enkele para

meters te varieren. Dit levert in ieder geval een atlas

van funkties op die in een Fourier dornein "positief" zijn.

Bovendien blijkt dit een methode tot approximatie. Om snel

inzicht te krijgen via zo'n methode is het van belang om

een klasse funkties te beschouwen die eenvoudig Fourier

transformeerbaar zijn. Zo'n klasse wordt gevormd door de

polynomen:

e
k
IT
i==1

== h (.j) (4.4,1)

Deze funkties zijn allemaal "positief", even en raken op

de punten .f = -I:i. bovendien herhaaldelijk aan de waarde

nul, zodat het marginale gevallen zijn.

Het produkt over L in (4.4,1) kan omgevormd worden tot

een sommatie van machten in t zodat als algemene term

overblijft:

(4.4,2)
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Op grond van partie Ie integratie b.v. is reeds te verwachten

dat deze term (4.4,2) in het andere domein het produkt van

een polynoom met graad n en een Gauss-funktie is. In plaats van

partiele integratie bestaat echter ook een expliciete trans

formatie:

(.,V1.

- 2
e H

11 [~J (4.4,3)

waarbij ~11 staat voor de Y'l-de Hermde polynoom (4.3,1). Formule

(4.4,3) iIIustraat tevens het feit dat een polynoom met graad

h zich in het andere domein ook als een polynoom met graad n

afbeel t. Irnrners de Hermite polynoom ~ n ex) heeft als hoogste

macht x" . In principe wordt de Fourier transformatie van de

klasse funkties (4.4,1) nu bepaald door een Iineaire matrix

afbeelding .

De ingangs vector wordt bepaald door de coefficienten en van

de terrnen (4.4,2) en de uitgangsvector wordt bepaald door de

Iineaire afbeelding met de matrix. Zowel voor deze Fourier

transformatie als voor het bepalen van de coefficienten

is een computer programma geschreven. De ingangsgegevens voor

het programma zijn het aantal nulpunten tr en de nulpunten .f: i

Met behulp van recurrente betrekkingen worden de coefficienten

en voor de termen (4.4,2) uitgerekend.

De zo ontstane fllnkti~----

h(-f) =

.-(1
-- k

e. '2- IT
L.~I

(4.4,4)

kan getekend worden, waarbij h(..f) volgens het Horner schema

wordt uitgerekend B8 .

H (w) , de Fourier getransformeerde van h tl-) , kan ook gra-

f isch worden weergegeven, waarbi j Hn ( :::E) volgens een

recurrente betrekking bepaald wordt B6. Het computer

progarnaatje en afleidingen worden in appendix A 4.4.a gegeven.
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In de figuren 6a tim 8b zijn verschillende funkties weer

gegeven in beide domeinen. Fig. 6a geeft een funktie (polynoom)

met een nulpunt wat successievelijk verschuift naar de punten

0~0,2~0,4~-... _tot 2,0 waardoor het karakter van de funktie

steeds meer op een Gauss-funktie gaat lijken. Voor grote argu

menten overheerst natuurlijk de exponentiele funktie zodat

het totaal naar nul nadert. Fig. 6b geeft in het andere domein

dus een aantal voorbeelden van funkties die nog niet "posi

tief-definiet" zijn. De parameter in Fig. 6b correspondeert

met de nulpunten van fig. 6a. Natuurlijk geldt dat in de

oorsprong de absolute waarde het grootst is (4.1,1). De fre

queniie van de slingeringen loopt op als de parameter toeneemt

hetgeen klopt met het verschuiven van de piek in fig. 6a naar

groter argument. Als het nulpunt voldoende groot is, groter

dan ~ 1,2, dan zijn de funkties in beide domeinen "positief".

Fig. 7a en b geven grafieken van een polynoom met 2 nulpunten.

Een nulpunt in fig. 7a blijft bij ./= 0 het andere schuift

achtereenvolgens naar 0,5 ~ 1 ~ 1,5 .•.. tot 4.

In beide figuren, 7a en 7b, geeft de parameter het tweede

nulpunt aan. Als het tweede nulpunt naar rechts schuift ont

staat een sterkere concentratie van de funktie rond een lager

argument, hetgeen een lagere frequentie veroorzaakt in fig. 7b.

Vergelijk bijv. curve 2 met curve 3.

In fig. 8a en 8b zijn grafieken getekend met 6 nulpunten waar

van 5 vast en een telkens verschoven. De 5 vaste liggen

ap 0 ~ 1,25 ; 2,5 3r75--i-~~uRtli-gt op

respectievelijk 0 1,25 en?. tot 6,25, deze parameter staat bij

de curves in de figuren aangegeven.

Het zal duideijk zijn uit (4.4,4) dat aIle hier beschouwde

funkties even zijn en dat slechts de helft met positief argument

is getekend.

Om bipolaire funkties te benaderen met een polynoom van de

gedaante (4.4,4) gaat als voIgt:

Bepaald de minima van de funktie en kies de bijbehorende

argumenten als nulpunten van de polynoom. Ter illustratie is

dit voor de getransfarmeerde van de Luhosz-trapjes-kroE~.evan

fig. lIb gedaan (4.1,4). Deze funktie heeft herhaald negatieve

aandelen op grand van stelling 1) paragraaf 4.2. Wegens het
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oneindig aantal trapjes van de Lukosz-bound is een benadering

voor de transformatie gegeven met behulp van de 14 meest

significante sinc-funkties en een rest term. zie appendix

A 4.4.b.

Fig. 9 toont de getransformeerde Lukosz-curve.Voor de approximatie

daarvan zijn de eerste 9 minima vanaf de oorsprong plus het

II-de en 13-de minimum als nulpunt gekozen van een polynoom

benadering. De laatste twee nulpunten zijn niet op het 10-de

en II-de minima gekozen om een scherpe piek na het laatste

nulpunt te verrnijden. Na deze keus van nulpunten blijft nog een

vrijheidsgraad over. Dat is de tijdconstante van de Gauss-funktie

waarmee de polynoom wordt vermenigvuldigd.

In fig. lOa zijn een aantal curves getoond waarbij de schaal

van de nulpunten t.o.v. de tijdconstante vande e-macht ge

varieerd is. De parameter duidt het laatste nulpunt aan terwijl

de onderlinge verhouding der nulpunten constant blijft. Door

de schaal langs de horizontale as ook te veranderen blijven

de curves op elkaar liggen. In appendix A 4.4.c zijn de details

gegeven.

Ui t de figuur is duidelijk dat de piek bij ); ::=. 7 verdwenen is

als het lIe nulpunt groter dan 10,5 wordt gekozen. In vergelijking

met figuur 9 nemen de maxima na -I: = I sneller af.

De terugtransformatie is uit een oogpunt van laag door

laat filtersinteressant en is getoond in fig. lOb. De parameter

is dezelfde als in fig. lOa. (details zie appendix A 4.4.c). De

slingers bij kleine parameter Jtlaarden corresponderen met de

piek bij argumentwaarde 7 in het andere domein.

Alhoewel deze curves niet abrupt maar exponentieel naar nul

gaan is met de streeplijn toch een gedeelte van de Lukosz bound

aangeduid. Ret marginale van deze krommen -in het ander domein

raken ze herhaaldelijk aan nul- is te zien aan het horizontale

verloop bij de oorsprong.

Om te beoordelen of de curves 10,5 en 11 eventueel als laag

door laat filter in aanmerking komen zal in paragraaf 5.2

duidelijk worden.



29

De hier beschreven polynomen methode is een eerste aanzet

tot approximatie van funkties d.rn.v. "positieve" funkties

Een verfijnde benaderingsmethode zou gevonden kunnen worden

door ook de maxima i.p.v. slechts de minima van de te benaderen

funktie te gebruiken voor de benadering. De hier geintrodu

ceerde methode is dus waarschijnlijk niet volledig oDtimaal

maar geeft weI een mogelijkheid tot snelle Fourier trans for

matie omdat deze reeds expliciet bekend is met formule (4.4,3)

als bouwsteen. Nader onderzoek gewenst.

Bij de hier behandelde polynomen-nulpunten methode wordt

van "positieve" funkties uit gegaan. Een andere manier is om

in het "positief-definiete" domein te beginnen. D.w.z. funk

ties te zoeken die in het andere domein niet negatief zlJn.

In de volgende p~ragrafen zal hier aandacht aan besteed worden.

"pos.def."H{w)

4.5. "Posi tief-definiete'f funkties als lineaire cornbinatie

van gemodificeerde fulJ11ite polynomen

Om "positief definiete" funkties te genereren moet gezocht

worden onder de voldoende voorwaarden van deze funkties. Dat

zijn, zie 4.1;

g} Als H(w):::: H (-w) en concaaf dan is

h) Als H (w) "pos. def." is dan is

J.-I (w)
ook "pos. def." (4.1,8)

Een klasse funkties die bij voonvaarde g} hoort is bijvoor-

beeld: H(w) = 1- J~ln ; J-{(w) =0 a.ls /CA-J/ >...f1-
Onder voorwaarde h} is een H (w) waarvan aIle afgeleiden

bestaan de meest interessante. Een voorbeeld is een lineaire

cornbinatie van cosinussen met positieve coefficienten. Dit

geeft in het andere domein b -funkties. Kiezen we i.p.v.
_w7-

cosinussen H(w)::: e. dan komen na differentieren
-'"w'l.

de Hemite polynoIDcn te voorschijn. Irnrners e geeft dan:

2-n -w c/Y/,
(-I) e t-In (w) == d l-Vn

2

( e--~ )
(4.5,1)

met J-I (w)
1'1

de n-de Herm de polynoom in W
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Met h::= '1. Jr 1 formule (4.1,8) en de stelling dat elke line-

aire carrbinatie van" pos . def." funkties weer "pas. def." is,

geeft dit dat aIle funkties van de gedaante

!
(4.5,2)

"pos. def." zijn. Echter niet elke "pos. def." funktie is als

(4.5,2) te schrijven.

Om een reeele even fi Iter funktie /-I (w) , die niet "pos. def . "

is, te ontleden in twee filterfunkties die "pos.def." zijn
",,1-

kan e- 1-1 (w) in I-Jerm Lie polynomen ontbonden worden als

1--1 (w) = 0 voo r Iwi> .n... B3 .

Daarna worden afhankelijk van het teken der caefficienten

de filters voor de twee kanalen gemaakt, na verrnenigvuldigd
_w'l.

te zijn met e . De zo ontstane twee signalen

worden dan elektranisch van elkaar afgetrokken. 51,52,83, 56,

57, 58 .

Elk kanaal 00 zich heeft nu een "pas. def." filter. Voor twee

dimensies blijft dit- verhaal in principe hetzelfde. In plaats
_w2:

van e van (4.5,1) wordt dan

- i [ CIJ u
1

+ 2 ~1. uv -t-C1-2. v1..J
e

gekozen als 2 dimensionale "pos. def." funktie B4 .

(4.5,3)

4.6. Zelfconvolutie om "pos. def." funkties te genereren

In de inleiding 2.2 is reeds aangeduid dat in geval van in

coherente belichting de volgende betrekking geldt:

H{w) * h (}) h-* (}) (4.6,1)
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waarbij voor het coherente geval H(w) de overdrachts karak

teristiek is en hl~) het puntbeeld van het optische filter.

Vanwege de praktische realisatie beperken we ons tot reeele

H (w) -=f 0 voor Iwi ~ ...JL

Nu wordt ~(w) benadert met een continue N-hoek zodat de

tweede afgeleide hiervan een reeks b-funkties oplevert met:

II N
H (ev):= L

(=1

Ste llen we G(4) (w) =.

integreren:

tti, b ( W - W,;)

II 'IH (w)'i< H (-cv)

(4.6,2)

dan geldt na vier keer

N N

G(w) == ~ a i ~ a j U( W+ Wi - t..,),,) 7 (w + wi - c..J/. /
c. = I I;:: 1 V

waarbij U (X) Heaviside' s stapfunktie is.

Met de betrekking 6(t.J) t>--<' cr ff) als

Fourier paar geldt in het andere domein:

(4.6,3)

(4.6,4)

L==/

(4.6,5)

Deze uitdrukking geeft een willekeurig dichte benadering van

eIke po&H~eve~i-e------G~efl-'l:ostaanis-llit zelfconvolutie --- -

van reeele continue funkties in het andere domein. Ret continu,
zijn van 1-1 (w) komt tot ui tdrukking in de afval met .,[4 van

?~) in formule (4.6,5).

Achtereenvolgens zullen nu enkele eenvoudige gevallen getoond

worden. Ik heb me daarbij beperkt tot positieve ~ {w)omdat

dat in het pupil vlak van een optisch systeem eenvoudiger

te verwezenlijken filter funkties zijn. Bet gebruikte computer

programma wordt i.n Appendix J'., 4.6 gegeven.

In fig. 11 a, b zijn een aantal asymmetrische funkties

respectievelijk hun zelfconvoluties getekend. No 1 is de

wel bekende vensterfunktie:
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H Cw) == 0

IwI Z

I wI>
,

Het is bekend voor incoherente belichting deze zelfconvoluties

de eigenlijke funkties zijn waarmee gefilterd wordt. De

cijfers 1 tim 6 in de figuur links en rechts corresponderen

met elkaar. Dat wil zeggen van de n-de funktie in fig. 11a is

in fig. lIb de zelfconvolutie getekendJaangegeven met n.

Omdat deze altijd even is, is slechts het gedeelte met positief

argument getekend. De trapjes kromme is de bekende Lukosz-bound.

De zelfconvoluties van deze asymmetrische pupil funkties ~(uv)

liggen allemaal onder de driehoek.

Fig. 12 toont dezelfde indeling voor even funkties H(w) met een

dip in het midden. De zelfconvoluties van deze funkties kunnen

ten koste van een snellere afval voor kleine argumenten W ,

grotere waarden __ dan de driehoek opleveren voor argumenten

groter dan ~ . Ze raken de Lukosz kromme echter niet.

De slingers in fig. 12b veranderen iets als de dippen van vorm

veranderen hetgeen in fig. 13a en b is getoond. Deze figuren

verklaren zichzelf.

Heel andere resultaten worden bereikt wanneer we funkties

H (w] nemen die hun maximum in de oorsprong hebben. Di t

soort funkties raken na zelfconvolutie in de oorsprong de

Lukosz-bound.Voorbeelden hiervan worden getoond in de figuren

14 tim +6-. De dri-eheek-,-une-.---3, -in fig. 14a voIgt, na zelf uu __

convolutie, de trapjes kromme, terwijl voor grotere argumenten

-zie fig. 14b- curve 3 ver beneden curve 4 ligt. Nog inter

essantere curves ontstaan als H{~) gladder verloopt zoals

in de figuren 15 en 16 is te zien. Vooral de curves 2 en 3 in

fig. 16b blijven de Lukosz-bound rond de oorsprong volgen. De

interessante vraag wat nu een goed laag door laat filter is

wordt behandeld in paragraaf 5.2. Overigens is dit niet slechts

voor laaq door laat filters interessant maar ook voor band

door laat filters als we denken aan meer kanaals systemen waar

signalen van elkaar worden afgetrokken om b.v. bipolaire punt

beelden te synthetiseren.
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4.7. Conclusie

Ret "positief" zijn van een funktie is in het andere Fourier

domein op een iets geheimzinnige manier verborgen. Ret is

duidelijk dat niet de absolute grootte van de "pos.def."

funktie er toe doet maar de vorm . Vooral aan de eerste

afgeleide worden eisen gesteld. Globaal mag een "pos. def."

funktie niet te snel maar ook niet te langzaam afnemen;

wanneer we tenminste naar laag door laat karakteristieken

kijken met H[w) =0 ~Ls /wl.>-.t1.... In de oorsprong is de afgeleide

kleiner of gelijk aan nul. De oneven afgeleiden mogen geen

Dirac pulsen bevatten de even afgeleiden misschien als in de

oorsprong een Dirac puIs aanwezig is. Een nodige en voldoende

voorwaarde om een funktie "positief-definiet" te noemen is

mij niet bekend.

Er is een approximatie methode m.b.v. positieve polynomen

ontwikkeld en een methode om een willekeurige reeele funk tIe

in "pos. def." funkties te ontleden. De zelfconvolutie methode

is gebruikt om "pOS. def." funkties te genereren wat tot het

inzicht heeft geleid hoe een goed laag door laat filter

gemaakt moet worden;. zie paragraaf 5.2.

Een uitdrukking (4.6,5) is afgeleid voor een klasse "positieve"

funkties die in het ander domein te schrijven zijn als zelf

convolutie van continue reeele funkties.
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5. Toepassingen

In d~t hoofdstuk wordt achtereenvolgens het Bremmer filter

genoemd, het ontwerp daarvan volgens Lohmann~ respectievelijk

Wiersmas methode en volgens een complete video-technische

uitvoering. In de paragrafen volgens Lohmann~ en Wier£ma~

methode worden ook algemene voor en nadelen daarvan genoemd.

De paragraaf over het laag door laat filter handelt over een

filter wat gebruikt zou kunnen worden om de Moire effecten

in b.v. een een buis-kleuren T.V. camera te onderdrukken.

5.1. Bremmer's filter

Bremmer's Fourier-optische differentiator is door Butterweck

en Wiersma gerealiseerd voor coherente belichting T6 . Deze

differentiator bepaald in feite de contouren van een plaatje,

en weI onafhankelijk van de richting waarin die contouren

lopeno Echter niet aIleen de amplitude maar ook de fase wordt

in dit coherente geval gedifferentieerd. Ais puntbeeld van

het optische systeem gebruiken ze:

L (5.1,1)

waarin L het imaginaire deel aangeeft.

Omdat pr~ktisch geen gedifferentieerde Dirac funktie gerea

liseerd kan worden wordL---het pun Lbeeld m.b.-v-;- pinholes benader-e

hetgeen goed is als de bandbreedte van het object begrensd

is.

Met incoherent licht is het echter ook mogelijk om een object

te differentieren. De fase is er in dat geval niet bij betrokken.

5 . 1 . 1. Lohmanl"l5 me thode

Deze methode om een willekeurig complex puntbeeld te realiseren

m.b.v. een "positief" puntbeeld is gebaseerd op het principe

van de kwadratuur modulatie. De synthese is in drie stappen,

te weten:
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a) modulatie van het puntbeeld op een draaggolf

b) toevoeging van de complex geconjugeerde, om een reeele

funktie te maken

c) toevoeging van een bias term om een "positieve" funktie

te maken 8 9

(5.1.1,3)

(5.1.1,2)

c)

b)

Hetzelfde resul taat wordt bereik t als Re hfj) op een cos en

:rnt h (f) op een sin worden gemoduleerd en bij hun som een

bias term wordt opgeteld.

De stappen a, b, en c worden toegepast op het filter puntbeeld

van formule (5.1,1)
j fAc X

a) h (x/y) e.. (5.1,1)

ifA,x"* -juc -':

h (XJY) .e -t h (x/y) e..
jucx *" -fUcX

g (r:/y) + ), (x/y) e + h (~y)..e.

Dus het zo bereikte nieuwe puntbeeld h) (XI y) wordt:

Ih.t (x I y) 1
2

B L;(:I y) +

~
c~ 'b{X/Y) ]

j tic :x
["l>X ?>()(/Y) + L e. +

(5.1.1,4)

Op een dergelijke wijze wordt ook de intensiteit ~(~y) van

het ingangsbeeld gemoduleerd, waarna het zo ontstane beeld
'l.

met het puntbeeld Ih~(~01 wordt geconvolueerd; zie forumule

(2.2,3) en ref. 89.

Dit geeft dan:

z.
I~ (X / y) J "* I (x/ y):::: B (XI y) -* r (XI 'Y) +

V(~)( I lx, yl +(:v r. {x,y)t ' {oS ("e X - arct d~ y,J
GJ I (5.1.1,5)
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met

0- arc-tan (5.1.1,6)

Formule (5.1.1,4) kan ook met pinholes benaderd worden T6 .

De funktie H(U1V) in het pupil vlak kan als voIgt bepaald

worden:

staat voor de inverse Fourier-transfor-Het symbool

matie. Zie ook 59

-I

}

en P9 .

] (5.1.1,7)

Wordt het uitgangsplaatje opgenomen met een video camera dan

moet het elektronische video signaal band door laat gefilterd

worden rond frequentie Uc waarna het gelijk gericht wordt

en laag door laat gefilterd zodat de amplitude van de tweede

term in formule (5.1.1,5)is afgesplitst. Lohmann stopt in zijn

verhaal S9 bij een uitdrukking zoals (5.1.1,5) en zegt dat

het probleem daarmee is opgelost. Ik ben het daarmee niet he le

maal eens omdat dan nog enige video problemen opgelost moe ten

worden. Tijdens het formuleren van deze punten worden direct

enige na~elen duidelijk.

Om signalen me-teen-zo groat mogelijke ruimtelijke band

breedte te processeren is een relatieve hoge draaggolf fre

quentie vereist. In standaard video termen is de maximum

haalbare draaggolf frequentie in dit geval 3,33 MHz met een

bandbreedte van ook 3,33 MHz. Dit resulteerd in een basis

band bandbreedte van 1,67 MHz. Bedenkende dat het ruisvermogen

per Hz van een video camera oploopt met toenemende frequentie,

hetgeen wordt veroorzaakt door de voorversterker vlak achter

de opneembuis, betekent dit dat het video systeem qua ruis

-eigenschappen in het slechtste deel van het spectrum wordt

benut. Na gelijkrichten en laag door laat filteren wordt de
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hoog fre~te ruis laag frequente ruis. Als de hoog frequente

ruis Gaussisch is dan heeft de laag frequente ruis een

Rayleigh-achtige verdeling, hetgeen niet lineaire effecten in

donkere parteien van het plaatje veroorzaakt. Een oplossing

hiervoor zit in het gebruik van extra sterke belichting.

In de literatuur wordt over dit ruis probleem met geen woord

gerept 54 .

Fig. 17 geeft een opzet volgens deze methode van processing.

In dit geval is het object een dia, die scherp wordt afgebeeld

op een tralie. Deze tralie fungeert als ruimtelijke draaggolf.

Bij afwezigheid van het optische filter I-l (u)v) van formule

(5.1.1,7) wordt het gemoduleerde object scherp op de camera

afgebeeld. Na elektronische verwerking wordt het video signaal

aan een monitor toegevoerd. In plaats van deze opstelling kan

de tralie ook vlak voor het object geplaatst worden.

5.1.2. Wiersmas methode

Deze methode rnaakt niet van ruimtelijk draaggolven maar, van

temporele draaggolven gebruik.

Bet is een meer kanaals systeem, dat een complex puntbeeld

ontbindt in 3 positieve puntbeelden 58.

Stel een complexe funktie

T. (x) = I T- LX) I (5.1.2,1)
--- -- -------------------------------- -- --------------

(5 .. 1.2,2)

wordt ontbonden in 3 ~ositieve" funkties x, Y en Z. Dit wordt

uitgebeeld in fig. 18. /
/' -r:: ~ ~ -rrAls F in sector 1 ligt, dus 0 ~ ~r1 r ~ ~ II dan geldt

I

+ V3"' I /'Y1 t=

1 - 0-
sector 2, 2. 7T /3 ~ tl (1 T- ~ 4 7T /3

X - 0-
y -~~

J

== -{- V3' Tin -,:

I - ri e ~ -'- I m
(5 . 1 . 2 , 3 )\13-' -,:
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(5.1.2,4)

2-

Z == - \fi I n-t 1="

,
J

1. 7T ~ ctr'}t:" ~

I

- \f3' 1 m T- •
)x = ~ 1=

"I _ 0

Het puntbeeld:

sector 3 .

(5.1,1)

geeft na benaderd te zijn net pinholes:

(5.1.2,5)

(5.1.2,6)

I
f, ( x. + f/ y) + ~ [ 8( XI Y -/- f) + 5(x/ y - E)]

'2...

V~ 2) ( .x / y +~) 1- b ( X - 'C-.1 y)
2-

h~ (x/y) == D ()(. - f::/ y) + \fi 6 ex / )' - f.)
Als ook nag vereist is .dat de bijbehorende filter funkties in

het pupil vlak "positief" moeten zijn -wegens eenvoud- dan

corresponderen met de puntbeelden hl, 2 en 3 praktisch gerea

liseerde puntbeelden Kl, 2 en 3. In het puntbeeld If;. zit het

gewenste puntbeeld h~ verborgen. Deze puntbeelden k i zlJn in

fig. 19 a, b en c afgebeeld. De gewenste filter puntbeelden h.
L-

zijn in deze figuren terug te vinden rond 'X =. L
Algemeen geldt als Hl, 2 en 3 reeel zijn

-ze zijn reeds even- dan zijn Hl, 2 en 3 ook reeel en even zie

formule (2.2,3) en (2.?,7) met

voIgt dan voor elke comolexe h, die met zo'n systeem verwezenlijkt

kan worden:

(5.1.2,9)
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Kennelijk kan dus niet elke willekeurige h (X, y) verwezen

lijkt worden onder deze restrictie.

Het systeem, inclusief video techniek, is weergegeven in fig.20.

Afgezien van de KTV camera, die smalle kleur filters nodig

heeft A5 , zijn drie fase-gekoppelde modulatoren nodig en

een optelschakeling. Naar mijn mening komt vanwege ruis en

Moire problemen aIleen een 3 buizen KTV camera of hoogstens

een field-sequential 1 buis KTV camera -voor niet bewegende

beelden- in aanmerking. "In de camera kan in principe de volle

5 MHz bandbreedte worden benut hetgeen 3 keer zo breed is als

in Lohmann:' s geval. Er is geen tralie nodig om het object

op een ruimtelijke draaggolf te zetten wat weer een factor ~

winst in licht uitmaakt. De camera kan inclusief de optische

filters eenvoudig blijven. Voor 2 kanalen heeft zo'n systeem

-zonder modulatoren- gewerkt 56 . Wil men inderdaad tot en met

het display de 5 MHz brede band benutten dan is, gezien de mo

dulatie, aan de weergave kant een 15 MHz bredeband vereist, ten

zij gedemoduleerd wordt. Demodulatie na de optelschakeling kan

in principe hier ook synchroon gebeuren. De vrijheidsgraad om

de drie funkties X, Y en Z te gebruiken bij het ontbinden

van F in positieve funkties, i.p.v. 2 funkties per sector

te gebruiken, is hier niet benut. Zie formules (5.1.2,2) tim

(5.1.2,4) en figuur 18. Onderzocht moet nog worden of het

benutten van deze vrijheidsgraad eenvoudiger funkties

H1,2 en ~ (~/0 in het pupil vlak mogelijk maakt, door bij

voorbeeld naar even funkties hI, 2-en--3---te- zoek€m~--------

5.1.3. Video techniek methode

Het differentiatie filter kan ook in complete video-techniek

worden uitgevoerd. Deze methode is qua video techniek niet veel

moeilijker dan de vorige hybride methoden. Het is weI de enige

methode die de binnenkomende licht flux geheel benut zodat een

betere SNR ontstaat.

Het differentieren in horizontale richting gebeurt met een

R-C schakeling of eventueel discreet met een vertragingslijntje

terwijl differentieren in verticale richting met vertragings

lijnen kan gebeuren. Deze twee gedifferentieerde signalen worden
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gekwadrateerd en bij elkaar opgeteld waarna eventueel de

wortel wordt getrokken en natuurlijk laag door laat gefilterd.

T16 , B7 . Het schema van de video oplossing is gegeven in

fig. 21. De schakeling kan goed met analoge technieken worden

verwezenlijkt. Mijns inziens is het Bremmer-filter dan oak het

best met video techniek uit te voeren, reden waarom ik het

niet heb uitgevoerd.

5.2. Een laag door laat filter om Moire effecten te onderdrukken

Reeds in paragraaf 4.6 is de vraag gerezen wat een goed

laag door laat filter is. Het belang van een goed laag door

laat filter strekt zich uit tot band door laat filters. Irnmers

band door laat filters hebben geen positief puntbeeld

maar ze kunnen weI gesynthetiseerd worden door twee signalen

van elkaar af te trekken, die laag door laat gefilterd zijn met

verschillende afsnij-frequentie 51,55,56,87 .

Om een laag door laat filter te beoordelen aan de hand van

een getal is een z.g.n. performance factor P ingevoerd. Deze

is als voIgt gedefinieerd:

p ~ 2...

7T ) (5.2,1)

Hierin is tl" de waarde van W waarbij I J-I ( w) 1== 0" 1 Il-J (o) I
hetzelfde geldt voor a, , bij I~ (w) I = o~ I I j.../ (o) I .
Als het filter relatief steil afvalt nader t P de Tv'laarde 1_. I3ij

een zeer slap filter nadert P naar O. Het volgende tabelletje

geeft een idee van performance factoren P die gerealiseerd

zouden kunnen worden.
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Filter karakterist~ek

L~osz-bound

driehoek

fig. 16 b curve 2

curve 3

fig. 15 b curve 1

curve 2

fig. 14 curve 3

Ie orde Butterworth

2e orde , ,
3e orde , ,
1 RC sectie LPF

performance factor P

.155

.079

.158

.180

.180

.175

.178

.033

.176

.332

.079

Weliswaar vallen de incoherente optische filters slapper af

dan met elektronische filters te bereiken is maar ze laten niets

meer door voor Iwi:> -fL J hetgeen met elektronische filters

niet het geval is.

Verder is ,het duidelijk dat men de Lukosz-bound als ook de

driehoek niet wil benaderen voor een laag door laat filter

Het filter van fig. 15b curve 1, met de grootste performance

factor, is gerealiseerd als laag door laat filter in een

richting, in de andere richting-loodrecht op de eerste- laat

het filter aIle ruimtelijke frequenties door. Een dergelijk

f ilter kaft gebru:ikt worden --em Moin~ effecten---te onderdrukken

in een buis KTV camera's. In een dergelijke camera zijn

gekleurde ruimtelijke modulatoren aangebracht vlak tegen de

foto gevoelige plaat, zodat het ingangsbeeld ;~leur afhankelijk

op een ruimtelijk draaggolf wordt gezet. Moire effecten treden

nu op omdat het ingangsplaatje niet band begrensd is. Als

antialiasingfilter zou een laag door laat filter kunnen dienen

zoals dat van fig. 15 b curve 1. Dit filter is benaderd met een

puls-breedte-modulatie methode T17. In principe is deze

benaderingsmethode niet te gebruiken om een goede performance

factor te bereiken. Hiervoor moet immers

H (w) -* H* C- w) ongeveer constant blij ft

samples met de

een voudig

gelden dat

bij w ~ 0 terwij 1 11

puIs breedte rnodulatie methode na zelfconvolutie

(
I wI )sneIIere afval geeft dan de driehoek , - ~ .
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De oplossing hiervoor is een onscherpe opname maken van een

zo fijn mogelijk verdeelde pulsbreedte modulatie -benaderings

funktie. Voor het onderhavige geval is deze funktie afge

beeld in fig. 22. In deze figuur -wat een negatief is- is

rekening gehouden met de gamma van de film zodat het uiteindelijke

resultaat goed uitkomt. Op het film negatief komt dus een

onscherpe transparante spleet. Zelfconvolutie van de scherpe

afbeelding volgens fig. 22 geeft een performance factor van

0,009. Zoals genoemd is een onscherpe afbeelding gemaakt van

fig. 22, wat een J.i (w) opleverde zoals in fig. 23a curve 1

aangeeft. Fig. 23b geeft de eigenlijke filter karakteristieken.

Ret gerealiseerde filter no 1 heeft een performance factor van

0,17 hetgeen niet veel afwijkt van het gewenste 0,18. De prijs

die voor deze betere performance factor betaald moet worden is

een minder efficient gebruik van het licht zoals blijkt uit de

curves 1 en 2 van fig. 23a.

De puntbeelden van deze filters worden getoond in fig. 24.

De no's 1, 2 en 3 corresponderen respectievelijk met de bena

derings curve, de gewenste curve en de driehoek. Alhoewel de

curves 1 en 2 breder'zijn dan curve 3 -ze waren in het andere

domein immers smaller- blijven ze toch reeds voor kleinere

argumenten dan curve 3 nul.

Bet zo ontstane filter is gebruikt als antialiasing filter in

de opstelling van fig. 25.

Als ingangs object is b.v. een Siemens-ster gekozen die scherp

afgebeeld wordt op ne-~ra1-te-~-~zo----orrt:stanescherpe -gesampelae

beeld wordt op zijn beurt scherp afgebeeld op de silicon buis

in de camera. Moire effecten ontstaan nu doordat de hoge fre

quenties in het object groter zijn dan de helft van de herhalings

frequentie van de tralie. Door een laag door laat filter aan te

brengen wordt aan het samplins theorema voldaan en zijn de

Moire patronen uit het plaatje verdwenen.

Ret systeem van fig. 25 is in appendix A 5.2a door gerekend,

waar ook de eigenschappen van de gebruikte film zijn genoemd in

A 5.2.b.
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5.3. Conclusie

De modulatie methode van Lohmannom complexe filter funkties

te realiseren benut hoogstens 1/3 van de video bandbreedte.

Wiersmas methode is qua ruis eigenschappen zeer waarschijnlijk

beter en benut de volle bandbreedte van de camera. Deze laatste

methode gebruikt geen ruimtelijke draaggolf en heeft dus geen

hinder van het oplapende ruis vermogen per Hz in de camera .

Het gebruik van een een buis KTV camera raad ik in eerste in

stantie af vanwege Moire- en ruis-eigenschappen. Het Bremmer

filter is beter in complete video techniek uit te,voeren dan

in een hybride systeem.

Laag door laat filters -in een richting - met scherpere afval

dan een driehoek zijn goed te verwezenlijken. Dit gaat echter

gepaart met minder efficient gebruik van het licht.

Wat de maximum haalbare performace factor is en hoe die ver

wezenlijkt kan worden vereist nader onderzoek.

De toekomst voor de incoherente beeldverwerking zit in het

realiseren van simpele filters of in het uitbuiten van optische

effecten zoals b.v. Moireeffectenvoor topografie. Om tot

nuttige resultaten te komen in de optische beeldverwerking is

het een vereiste om ook de elektronische beeldtechniek in

ogenschouw te nemen. Hierbij moet niet vergeten worden dat het

optisch filter op zich zeer eenvoudig en betrouwbaar is t.o.v.

een elektronisch apparaat.
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6. Appendix A 3.5.

A 3.5. Gemeten coherentie

De breedte van de coherentie funktie van het licht van zowel

een Xe-booglamp als een zwart wit monitor is bepaald. Omdat

deze funktie niet direct is waar te nemen is z'n Fourier

getransformeerde gemeten, waaruit de coherentie funktie via

terug transformatie bepaald kan worden. De Fourier getrans

formeerde van de coherentie funk tie is gemeten in het brand

vlak van een lens. De te meten lichtbron staat in een wille

keurig vlak aan de andere kant van de lens.

Ret coherente puntbeeld in Fresnel benadering van een derge

lijke opstelling is:

(A 3.5,1)

)
(A 3.5,2)

met A = e

n = brekingsindex van het glas van de lens

R = kromte straal van de lens als deze aan een zijde vlak

is

a = halve diameter van de lens

f = brandpuntsafstand van de lens

~ = ~~ I~ = golfgetal

h = golflengte van het licht

a = afstand van bron naar lens

L = vector die het ingangsvlak omschrijft

~ = vector die het uitgangsvlak omschrijft

Met de betrekkingen:

w) =c f J
f, fz.- -
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(A 3.5,4)

"".

Ii. tt, J ~) w) = f (:f,) ,f. {:t 'J-} I (-!. - 12. 1 w)
waarin J, (f' 1 £) = coherente puntbeeld

I (:l.) = denbeeldige apertuur funktie van de

lichtbron

4/~ -I wI - coherentie funktie van het ruimtelijk,(1./ -l-J j -

stationair veronderstelde veld.

Verkrijgt men na enig rekenwerk als uitangsintensiteit

J.r'L Z.I (r £.071 = tl
() -I ') 1. r'L

41T t

I

L(7f2...

2.

1"1= {- ; .cJI * G (- i r)
(A 3.5,5)

waarin f en F ; en g en G Fourier paren zijn.

Als f voldoende breed is t.o.v. g dan geeft de convolutie

in (A 3.5,5) bij benadering de funktie Gals intensiteits

verde ling in het brandvlak A2, B9 .

De gemeten waarden resulteren m.b.v. betrekkingen voor "equi

valent area" en "equivalent bandwidth" in een breedte voor de

coherentie funktie zoals in de tabel is gegeven BI0 .

Voor de Xenon lamp met:

model 6144; ser.no.:170 mfd.: sept 1978; Xr-150 Watt

geldt '.T0or _ve~~c::hillende golflengten: _

golflengte

451 nm

556 nm

Voor de zwart wit monitor

met: Type LDH 2104/00

NC 8925 210/4000/

no 003662

550 nm

640 nm

dy

190 nm

250 nm
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geldt:

golflengte Ar

451 nm 47 nm

556 nm 61 nm

651 nm 86 nm

750 nm 120 nm

Over de zwart-wit monitor kan opgemerkt worden dat het

licht hiervan erg incoherent i&.

De coherentie van de Xe-lamp is afhankelijk van de richting

zoals uit het tabelletje blijkt. De verhouding van de coherentie

breedten in x en y richting is ongeveer 2,5.

De reden waarom dit zo is, is niet bekend en vereist nader

onderzoek. In feite is de coherentie op de volgende manier

gemeten.

De spot van de Xe-lamp is scherp afgebeeld op een zwart vlak

met ronde apertuur van 3 rnrn diameter. De coherentie van het licht

in deze ronde apertuur, die tijdens het experiment syrnrnetrisch

binnen de brandpunten van de ellips ligt, is nu bepaald.

De spot is namelijk ruwweg ellips vormig met twee fellere

lichte puntjes. De verhouding van de assen is ook een factor 2,5.
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7. Appendix A 4.4.

A 4.4. a Polynomen

Ten eerste zal een afleiding worden gegeven van recurrente be

trekkingen om de coefficienten in de sommatie voor formule

(4.4,4) te bepalen. Ook de recurrente betrekking tussen opeen

volgende Pervite polynomen wordt gegeven.

Waarna de computer programma's volgen die als ingangsgegevens

de nulpunten van de polynomen nodig hebben en als resultaat een

curve plot.

De coefficienten van de uitdrukk~ng:

e
-f1. J.r
'2- IT

L=I

(4.4,4)

worden als voIgt bepaald.

De uitdrukking voor het k-de nulpunt wordt vermenigvuldigd met

de reeds bestaande polynoom met macht 4 ( k -I)

2.i
C. -f.

(. =
(A4 .4,1)

Dit levert als recurrente betrekking tussen de oude coefficienten,

het nieuwe toegevoegde nulpunt en de nieuwe coefficienten.
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c,

C.
,-1.

(' . ;::: C
'1 Jr- I Z Jr-3

C2-Jr . - C
'1.1,-7.

waarbij voor k::::

Co = ...1-
4

k

1-
C - 1.. -I:JrI -

C1,.. -

1... c --I 1...
2.k-2. Jr

geldt:

(A 4. 4 , 2)

De eerste uitdrukking betekend dat de nieuwe Co wordt de oude

Co verrnenigvuldigd met het nieuw toegevoegde nulpunt ..lk tot de

vierde macht verheven. Hetzelfde principe geldt voor de andere

formules. Links staan de nieuwe coefficienten, rechts staan de

oude coefficienten met het nieuw toegevoegde nulpunt.

Omda~ een polynoom als (4.4,4) zich in het andere domein als

een polynoom met dezelfde graad--v:ertaald, watud.m.v_ forrnule

(4.4,3) in Henmte polynornen is uitgedrukt, is het efficient om

de n-de Henmte polynoom m.b.v. een recurrente betrekking uit te

rekenen. AIle ~ermite polynomen met lagere orde zijn iwmers ook

nodig. Zoals bekend is deze betrekking:

H [x)
t\

ref. B6.

'Lx Hex) - 7- (n-I)
n-J

~n -'1- ex)
(A 4.4,3)
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Het programma dat geschreven is voor een HP 9820 model

20 computer met plotter HP 9862 A model 62 ziet er als voIgt

uit:

0:

PRT "ZEROS"iFLT

9iENT "AMOUNTZER

OS" ,Ai l-+B I-

1 :

ENT "NEXTO",R(B+

2) iPRT R(B+2) i

JHP (B+l~B»AI-

2 :

RH 4+R(A+3) i-2R3

12-+R(A+4) il-+R(A+

5)i2+BI-

3:

JMP (B>A) ~7+H·

4 :

R(B+2)t 2"XiXX+Yi

R (A+ 3) +RO i R (A+4 )

+RU-

5 :

YRO+R(A+3) iYRl-2

XRO+R (A+~) i 2.-C r

6:

JMP (C>2B-2)~2+1

f-

7 :

R(A+3+C)+R2iRO-2

XRl+YR2+R(A+3+C)

f-

8:

Rl-ROiR2+RliC+l.

C i JIvlP - Z I-
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9 :

RO-2XRl+R(A+2+2B

) iRl+R(A+3+2B)1

10:

B+ 1+B i JMP - 7 r
11:

PRT "COEFFICIENT

S"iO+BI-

12:

PRT R(A+3+B)i

JMP (B+ '''B) >2A r
13 :

O+x

14:

XX+CiCR(3+3A)+Yi

3A+2+B I-

15:

C(Y+RB)+YiJMP (B

-1+B)~A+31-

16:

EXP (-C/2)~(Y+RB

)+YiPLT X,YiJMP

( (X+. 05+X)~ 8) ~-3

+1f-

17:

END ~

R342

Regel 0 en 1 zet de nulpunten in de registers R3 tim R(3+A) i

A is het aantal nulpunten.

regel 2 reken t voor A:::. h- = I de coefficienten ui t volgens

(A 4.4,2)

regel 3 springt uit de Ius als de coefficienten berekend zijn

regel 4 initialiseert

regel 5 berekcnt Co en Cl
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regel 6, 7 en 8 rekent in een Ius bijna aIle coefficienten uit

regel 9 rekent de laatste 2 coefficienten uit

regel 11 en 12 print de coefficienten

regel 13 tim end, plot de curve

regel 15 rekent de sommatie uit volgens het Horner schema

B8

Het programma voor de Fourier getransformeerde van de polynoom

is beneden gegeven.

0:

PRT "ZEROS" iFLT

9;ENT "AHOUNTZER

OS" ,A; I+B}-

1:

ENT "NEXTO",R(B+

2 1 ; PRT R ( B+2) i

Jr·1P (B+! +B)) Af-

2 :

R3t4+R(A+3) i-2R3

t2+R(A+4)il+R(A+

5);2+Bt-

3:

JMP (B>A)x7+1t

4 :

R (B+2) t2~;XX+Y:

R(A+3)+ROiR(A+4)

"RH-

5:

YRO ... R(A+3) iYRI-2

XRO"R(A+4) i2"'Ct

6 :

JMP (C>2B-2)x2+1

f-

7 :

R(A+3+C)->R2iRO-2

XRl+YR2+R(A+3+C)

t-



8:

R1+RO;R2+Rl;C+1~

C;JMP -2.1-

9 :

RO-2XR1+R(A+2+2B

) ; R1+R (A+3+2B) I

10:

B+1+B;Jt1P -71

11 :

PRT "COEFFICIENT

S"iO+B~

12:

PRT R (A+3+B) i

JMp (B+1+B»2Al

13:

PRT "HERHITECOEF

• " f-
14 :

O+Bi l'tCI

15:

CR(A+3+B)+R(A+3+

B)iPRT R(A+3+B)i

B+1+Bi . 5C+C i

JMP B>2A~

16 :

SPC II

17:

O+XJ

18:

X/~2+Ci1+ROi2C+R

1iR(A+3)~RO+YI

19:

2CRl-2RO+R2iR1+R

oiR2+P..l~

20:

Y+R(A+4)~Rl.Yi2~

BI-

52
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21:

JMP (B)2Ahf3+11

22:

2CRl-2~(2B-2)~RO

..R2 j R1+RO jR2+R11

23:

2CRl-2~(2B-1)~RO

+R2jR1"ROjR2..R11

24:

Y+R(A+3+B)~R1+Yj

B+1"BjJMP -3t

25:

EXP (-(X~X)/2)~F

(2~7J') ~Y"Y)-

26:

PLT X, Yr'

27:

JMP «X+. 05-X)~ 1

O)~-10+11-

28:

END r
R309

RegelO tim 12 is exact geIijk aan de eerste 12 regels van het

.prograrnrn~ voor de polynoom zelf (4.4,4).

regel 13--timl~ 4'ekent uitgaanoo---¥an--de--be-staande coefficiente-n-

nieuwe coefficienten uit

(j ~)
11

c. = COlA.dn, eu w J

dit voor formule

V1. 7T ( .~(e
_ w7..

( ~)'2..
H (4.4,3)J 1 n Vi'
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regel 17 tim end plot de Fourier getransformeerde van

(4.4,4), dat is een lineaire eombinatie

van termen zoals (4.4,3).

A4.4b Fourier getransformeerde van de LUkosz-trapjes kromme

De LUkosz trapjes kromme van fig. lIb kan gesehreven worden als:

00

1= (w) 2:- [ Co S
iT 7T ] P.JL (w)- CoS

n +2. n +' -
".:=1 n

met py (x) Ix I «
.y
-
'2-

I X I "/
y

0 '1..

in het andere dome in geldt dan:

00 ..n-..J

f{J;J=-2- [ (oS
7f 7T" ]

5in 'l-n
- cos

n +'h-t2. 7f.f11==1

(A 4.4,4)

(A 4.4,4)

de benadering voor -r;.tw) bij w~o wordt nu gemaakt m.b.v.
7T ..l.... n7..

CoS -- fV 1- 'l. ~ als n ~ C"C'n +'1.. -v n
Het bovenste topje van de Lukosz-kromme wordt dus benaderd met:

I - to S
7T

2-
_ ~ (:) w1- (A 4.4,5)

in het andere domein wordt dit topje:

------------ -~. 1:

; -I: [<. I - Co S N:2. - ~ ( ~) ({ -; ) -~L J) Sin

Cos ] (A 4.4,6)

waarbij N het aantal sine funkties is in (A 4.4,4) i.p.v. een

oneindig aantal.

De nog gemaakte fout wordt gesehat met een parabool

£ (w)
1.- a. w (A 4.4,7)
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'i{ LV) ~ 0 geldt in het andere domein.

I~ [ £ ( w) J I ~ Of [ E ( w)]

Als t: ( w)

)
...t =. 0

geintegreerd wordt van

zie formule (4.1,1)
-fL -0..- - tot -
N N geldt

cy [ E (w)JI~:::o - t (-r;;)< CoS ::3 - CoS N:2. >2-1{ (A 4.4,2)

voor .J].. = I en N=. /'1 resulteert dit in

< I, 7 -!i
10

(A 4.4,9)

Zodat de fout in het eerste minimum, in fig. 9 rond ~ = ro ,
relatief kleiner dan 5% is van de waarde bij dit minimum.

I
""t [ £ (w)] neemt ongeveer met ~'1. af zodat de relatieve

fout afneemt voor grote argumenten ~. De benadering van

formule (A 4.4,4)

N
;~ [ L (cos E-

n== I fl+'Z.

is nu:

- coS ~ )
f/ +/

5/n

< JL..
1- Co S n +- 2.

:fL.

N..f
f (~)

me t N == I 4 , z i e fig. 9.

A 4.4.c De polynoom approximatie van de getransformeerde

Lukosz-kromme

Als nulpunten van de polynoom zijn de minima gekozen van de

Lt~osz-trapjes kromme in het andere Fourier domein, zie fig. 9.

De verhoudingen van de nulpunten zijn als voIgt.
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t 1
= 9,42

t 2 = 21,7

t 3 = 34,9

t 4
= 46,S

t 5 = 60,0

t 6 = 71,9

t 7
= S5,1

t s = 97,1

t 9
= 110

t 10 = 135

tIl = 173

Het nulpunt tIl is achtereenvolgens op de waarden 9,7; 9,S;

9,9; 10; 10,5; 11; 15 en 20 gelegd, terwijl de onderlinge ver

houding der nulpunten blijft zoals in de tabel is aangegeven.

Om te zorgen dat de curves op elkaar blijven liggen zoals in

fig. lOa is bereikt is de horizontale schaal gevarieerd.

Algemeen geldt daarvoor:

zie fig. lOa.

Na terug transforrnatie, in het dornein van de trapjes kromrne

en fig ..10b geldt als uiterste x waarde:

Zodat ook hier de curves op elkaar liggen.
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8. Appendix A 4.6.

A 4.6. Zelfconvolutie

De coefficienten ai in de formules (4.6,3) en (4.6,5) worden

bepaald uit de afgeleiden van de polynoom aan weerszijden van

het argument Wi.

Er geldt

a. H. - H· H· - H~'_I- '+1 ~ ~ (A 4.6,1)
L -

W. (...). (AJ • -w·
I. +/ I. t. £ -/

waarin 1-1. = H (Wj),
Voor het kleinste argument (.,.). geldt

~

H. - H·
I -+ I L

a·
~

w. - wiI. +/

voor het grootste argument geldt

H· - H·
I 1.-'a. -

L
w~· _ w.

~ -/

(A4.6,2)

(A 4.6,3)

'.

De progr~mma's voor de convolutie en Fourier transformatie van

d€ polynGGmworoe-n-l'lU-gegeven-. -----



Programma voor zelfconvolutie

0:

ENT "ASSEN",B;

JMP 5-4~Br

1 :

SCL -.5.1.6,0,1;

AXE 0, °,.1 , • 1 ;

AXE • 6 , °.1 • 6 , • 1 ....

2:

SCL - 1 • 1 , 1 ,°,1 ; °
50+B;TBL 2 r
3:

PLT II B,COS (11'/ (

B+2));PLT lIB,

COS (1f/ (B+1));

JMP (B-:1+B)=0/--

4 :

PEN r
5 :

ENT "AANTAL'PUNT

EN" ,A; l-..B

6 :

ENT "WI" ,R(10+B)

iENT "HWI",R(10+

A+B)+RO

7z

l+B+B ...

8:

ENT "WI" ,R(10+B)

; ENT " HWI" ,R (10+

A+B)r-

9 :

IF AB S R(l 0+A+B)

>ROiR(10+A+B)+RO

r-

10:

JMP «(l+B+B)~A) ~

-3+11-
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11:

I-.BiR( 10+B) +XiR (

10+A)-R(10+B)+Yr

12:

-.5+(R(10+B)-X)/

Y"'R(lO+B) i2+BI

13:

-.5+ (R(lO+B)-X) /

Y+R (lO+B) f-

14:

IF R (l 0 +B )~ ~ ( 9 +B

) iR(l0+B)-2'f(-.5

+(R(10+B»0»'flE

-3+R(l0+B) t-

IS:

JMP «I+B"'B)~A)'f

-3+11-

16:

IF R(9+A)=.5;.5

lE-3+R (9+A) ; .5+R

(10+A)f-

17:

SCL -.5,1.6,0,1~

18:

I+B I

19:

PLT R(10+B) ,R(10

+A+B)/RO; JMP (1+

B-'B) >A r
20:

(R (l2+A)-R (l1+A)

J/(RI2-Rll)+R(l1

+2A) ; 2+B f-

21:

(R (l1+A+B)- R (10+

A+B»/ (R(II+B)-R

(10+B»~Xr
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22:

(R( 10+A+B)-R( 9+A

+B))/(R(10+B)-R(

9+B))+Y ...

2 3:

X-Y+R (lO+2A+B) i

JMP (( 1+B+B)~A-1

) ~-3+11-

24:

(R(9+2A)-R( 10+2A

) ) I (R (10+A)-R (9+

A) )+R(10+3A) r
25:

SCL - 1 • 1 , 1 , 0 , 1 i

PEN I-

26:

O+X f

27:

1+CiO+R21

28:

1+BiO+R11

29:

X+R(10+B)~R(10+C

)+YiYYY+Yf

30:R1+(Y+ABS Y)~R(1

0+ 2A+ B) +R-l--:--~---{-----

(1+B+B)~A)~-2+11-

31:

R2+R1~R(10+2A+C)

+R2 iJMP (( 1+C+C)

~A) ~-4+H-

32:

IF X=O i R2+R31

33:

PLT X,R2/R3;JHP

( (X+1R4+X)~.l) ~-7

+11-

34:

END I-
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2 en 3 tekent de Lukosz-trapjes kromme.

4 tim 8 leest de punten volgens x, y in

9 normaliseert v op 1
IWlA7/.

10 is de inlees Ius

11 tim 16 normeert 7(",;" op -0,5 en X."'AX

zodat de grafiek rond ~=o is gecentreerd.

discontinuiteiten continu gemaakt in 14 en

op +0,5

Verder worden

16.

regel 17 tim 19 tekent de polygoon.

regel 20 tim 24 rekent de oppervlakte van de Dirac funkties uit

zoals in (A 4.6,1) tim (A 4.6,3) is aangegeven.

regel 26-32 rekent de dubbele som uit zoals in (4.6,3)

regel 29-30 is de Ius voor de binnenste som

regel 28-31 is de Ius voor de bui tenste som

regel 33 tekent de zelfconvolutie.

Voor het programma van de Fourier getransformeerde is formule

(4.6,5) iets anders geschreven met:

q{-f-) =:: -'- [(2.- a. -Cos tJ. -t t + (2.. a·
f 2-7T-f" iLL l "

Het programma hiervoor luidt:

0:

TBL 2f-

1:

ENT "MN'I'AL PUNT

EN" , A j 1..B I-

2 :

ENT " WI" , R ( 10+B )

;ENT "HWI", R(10+

A+B)+ROJ-

3 :

ENT "WI", R (lO+B)

;ENT "HWI",R(10+

A+B)f-

t.
sin lJ,; -I) ] I (4.6,5)



5:

JMP « I+B+B)£:A) ~

-2+V-

6 :

l+B; R (lO+B) "X; R (

10+A)-R(10+B).Yr

7 :

-.5+(R(10+B)-X)/

Y+R (10+B) ; 2+BI

8:

-.5+(R(10+B)-X)/

Y+R(lO+BH-

9 :

IF R ( 1 0 +B )~ R ( 9 +B

) ;R(l0+B)-2~(-.5

+(R(10+B»Q))~IE

-3-R(10+B)/-

10:

JMP « I+B"'B)~A) ~

-3+1"-

11:

IF R(9+A)=.5;.5

IE-3..R (9+A) ; .5+R

(10+A)1-

12:

(R(12+A)-R(II+A)

)/ (RI2-Rll)+R(11

+2A);2+BI-

13:

(R (11+A+B)- R (10+

A+B))/ (R(II+B)-R

(10+B) )+XI-

14:

(R(10+A+B)-R(9+A

+B))/ (R(10+B)-R(

9+B) )+YI-
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15:

X-Y-R( 10+2A+B) ;

JMP ((l+B-.B) ~A-l

)~-3+1J-

16:

(R(9+2A)-R(10+2A

))/ (R(10+A)-R(9+

A) )+R(10+3A)1

17:

lE-3+X J-

18:

I+BiO+RO+Rl'

19:

RO+R(10+2A+B)~

COS (X~R(10+B))+

ROE-

20:RI+RCID +2.A+B) *
SIN (X*~UID+B»'"

RI r
2/ :
JMP (( I+B+B)~A)~

-3+1.-

22:

IF X=IE-3; (RORO+

RIRl)~IEI2.R21

23:

PLT X, (RORO+RIRI

) / (R2~XXXX) I-

24:

JMP ((X+R4+X)~ R5

)~-7+U'"

25:

END ~

R316
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regel 0 zet de machine op radialen

regel 1-5 leest de punten x, y in

regel 6-11 normeert de grafiek H(Lv) op-o,5

en H (w) I ::= Irn,."
regel 12-16 rekent de coefficienten aL van (4.6,5) uit

regel 17-25 tekent de grafiek volgens formule (4.6,5)
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(A 5. 2 ,2)

(A 5.2,1)

)

&( .r.

geldt:
. z.

'J, 1:.
} 'l-f

e.- p,

-jn/.rf{ (I ~ VI-
e.4=met

9. Appendix A 5.2.

A 5.2.a Experimentele opstelling om Moire effecten te onderdrukken

Bet systeem van fig. 25 wordt nu in Fresnel benadering door

gerekend.

Eerst worden enkele coherente puntbeelden van deel-systemen

gegeven waaruit het complete systeem is opgebouwd. Te weten

lenzen, vrije ruimten en modulatoren.

Bet vlak van de lichtbron wordt omschreven met vector t ' het

vlak van het voorwerp met vector u , het vlak van het filter

met vector v en het vlak van uitgang met vector £ .

Voor een lens

h-
'LfT

- T is het golfgetal
1, - golflengte van het licht

t) - brekingsindex van het glas van
A

de lensa.

f\ - halve diameter van de lens

kromte straal van de lens, als

de lens aan een zijde vlak is.

Voor de vrije ruimte geldt:

'L. . J.r ( ;{)2..
-)~1. -} ~'1. r..-

e. e (A 5. 2 ,3)

1 = afstand van ingangsvlak naar uitgangsvlak

Voor een uit-focus staande lens geldt:

11 7.. r2. '2..
, 1- ( r.. .... )-/ f --;- -T- h

e

J,---- (A 5.2,4)
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~ = afstand van object naar lens

h = afstand van lens naar afbeelding

f = brandpunts afstand voor de lens

A = zie formule (A 5.2,2)
-!... ~ L ..l...Als de lens in focus staat geldt .:1"T h - f

Voor de opstelling van fig. 25 gelden nu algemeen als punt

beelden:

i (~, 1-
-+- f, !:1 ,.f 7- f, L 7. )U

h,(t,'f)= (I -e

j (0(1. .~/ -+ %~ :i ' Y. -r r2. !:/ )
h1. (~J ~) ll. e..

h~ ('{,.d _ L;

(A 5.2,5)

hi (1 J y.) is het puntbeeld van lichtbron naar voorvTerp, waarbij

t de vector is in het vlak van de lichtbron en ~ in het vlak

van het voorwerp.

h~ (~J~) is het puntbeeld van voorwerp naar filter enz. Om het

puntbeeld van het totale systeem te bepalen wordt nu eerst het

systeem coherent doorgerekend, waarna het incoherenrepuntbeeld

eenvoudig gevonden wordt.

In het vQorwerp-vlak wordt het veld 0, (Yo) gevonden op de

volgende manier-nAI, B9, BID.

(A 5.2,6)

Y,.. (51.) heeft dan

(
I- I ~ l:f.)

f

~ (u) -.j i (:t.) h, (:f.,':!.) d.(J =

j {o< I 1I t. + (lJ, !:! • .:t. + f, :f l )

e d~

Als het voorwerp een amplitude transmissie

geldt in het filtervlak:

j (0<., y'L. +~I !1., f -+- Y, [1.)
-€! j I (t) (,

j (C<l. y'L +f>~~,!:f. +-1;. !i
2

)

(,0, (~ ) C'2.. .e d f d If. (A 5. 2 , 7 ),
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Heeft het filter een amplitude transmissie /YI (Y..) dan geldt in

het vlak van het raster:

; L0<3 £. 1. + ~3 1:, Y. + X V 2. ) (A 5. 2 , 8 )

e ell d u oJ v

Als de lichtbron bij afwezigheid van het voorwerp scherp op

het filter wordt afgebeeld dan geldt:

~, + r2-. = 0

wordt het voorwerp bij afwezigheid van het filter scherp afge

beeld op het raster dan geldt:

0(1. + r?, = 0

Voor de lichtbron ,( f) ~lOrdt nu een puntbron

kozen.

Onder deze condities voIgt uit (A 5.2,8)

~(:t) ge-

(A 5.2,9)

waarin - M-(f.;1.. {!:!. + t~j)-~--~ {~)n__ ; zie (2.2,4)

Met behulp van de formules (A 5.2,1) tim (A 5.2,4) worden de

constanten C~ j (32. en f.;3 bepaald:

Er geldt:

C
I

L1T a, C

- j k (~I + hi - e )
.e
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jk
'1-1Tc

c,

0(; tr
- IJ-C

(51.> - h- at.

b1- c
(A 5.2,10)

Formule (A 5.2,9) geeft eigenlijk een convolutie weer van het

ingangsveld Y, (5:1.) met de filter funktie M . Omdat l.{ en

L met hetzelfde teken voorkomen wordt het voorwerp op z'n

kop op het raster afgebeeld met vergroting ~ =~
Dit is eenvoudig te zien als voor M een Dirac!funktf:wordt

genomen.

Voor incoherente belichting verandert formule (A 5.2,9), net als

( 2 • 2 , 2 ) naar (2. 2 , 3) , in

f /1-(/2. )M<~1- (~
(53 2-

I u (f. ) I. t !:f.) (' J) 1 du+
L ~1. -(A 5.2,11)!1.

"0/.. 1-

If e f .r.
met C, (1. (3

In de experimentele

puntbeeld waarmee

curve 1 in fig. 24.

opstelling van fig. 25 heeft het incoherente

Ii (~) wordt gecontroleerd de vorm zoals
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A 5.2.b. Maken van het filter

Het filter is gemaakt op holografische platen van Agfa-Gevaert:

Holotest 8E 75

1,2 - 1,4 mm platen

12 PL 6,5 x 9 cm 577507

Anti Halo

Als gamma van deze film is aangehouden r= 3 . Zie technische

informatie NDT niet destructief materiaal onderzoek van

Agfa-Gevaert.

Het belichtingsapparaat wat voor deze film in de vakgroep ET

is ontwikkeld -zie stage verslag van de hr. v.d. Brekel maart

1979 begeleid door Ir. P. Wiersma - is gebruikt tijdens de

experimenten.

De afbeelding van fig. 22 is belicht m.b.v. een dia projector

waarvan het licht met een Balzers rood kleuren filter met een

golflengte van h == 0) 61...1flin type B-4011 is gefilterd. Het ge

noemde belichtingsapparaat gaf als belichtingstijd 16 sec. aan.

Om niet in het kromme gedeelte van de zwartings curve te zitten

maar in het lineaire gedeelte is de film gedurende 164 sec.

belicht i.p.v. 16 sec. Waarna de holografische plaat is ont-

wikkeld: ontwikkelbad 4 min. + 21 0 C

stopbad 15 sec.

fixeer

wassen

2 min.

15 min.

--- ~-- ~-----
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