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Voorwoord.

'Only those who dare to lose sight of the shore can hope to discover
new oceans:' (Ed de la Torre, politiek gevangene ~n de Philippijnen)

In de sociale kontekst van de Philippijnen doelt de la Torre op de
strijd tegen de 'bekende zekerheden', n.l. de onderdrukking, de ar
moede en de uitzichtloosheid waarin velen gevangen zitten.
De strijd hiertegen is een strijd die veel risico's met zich mee
brengt. Ed de la Torre, en met hem vele anderen, hebben dat aan den
lijve ondervonden of ondervinden dat nog steeds aan den lijve.

Ook op het terrein van de wetenschap is het verlaten van de 'bekende
zekerheden' niet eenvoudig. Gallilei, Spinoza, Darwin, etc. herin
neren ons eraan dat ook de wetenschap haar politieke gevangenen ken
de en kent. Nieuwe inzichten t. a.v. dekoers die de wetenschap zou
moeten volgen kunnen in het algemeen op grote tegenstand van de
gevestigde wetenschap rekenen.

Degenen die ik tijdens mijn studie aan de Technische Hogeschool ont
moet heb en die 'meegestreden' hebben in bovengenoemde traditie ben
ik erkentelijk voor de inspiratie die ik uit hun voorbeeld heb kun
nen putten.
Hier wil ik slechts prof. dr. ing. H.J. Butterweck met name noemen.
Hem wil ik danken voor zijn hulp en inspiratie tijdens m~Jn afstud
eerperiode.

Eindhoven, 26 januari 1979. J.W. Meijer.
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1. Samenvatting.

In dit verslag 1S de synthese van optische plaatsvariante systemen
behandeld.

Voor de synthese hiervan hebben we de beschikking over een tweetal
'basiselementen', n.l. de modulator en de Fouriertransformator.
Een ander door Bryngdahl voorgesteld 'basiselement', de coordinaten
transformator, is met een nieuwe methode op zijn merites onder
zocht. Dit basiselement blijkt niet te voldoen.

Een-dimensionale plaatsvariante systemen blijken met bovengenoemde
twee basiselementen te synthetiseren te zijn. Een drietal, uit de
literatuur bekende methoden, zijn aangegeven.

Voor twee-dimensionale plaatsvariante systemen is een synthese
methode gevonden. Hiertoe is gebruik gemaakt van 1e eigenschappen
van orthogonale functies. De synthese blijkt als parallel systeem
mogelijk te zijn.
Het van Slepian afkomstige inzicht dat signalen met een eindige
energie, door een zekere 'plaatsbreedte' en een zekere 'bandbreed
te' gekarakteriseerd kunnen worden is hierbij van groot belang.
Aan de integraalkern blijken we een 'energievoorwaarde' te
moeten stellen opdat deze met de gevonden synthese-methode te
realiseren is.

Het onderzoek naar een cascade-synthese is vastgelopen. Het eigen
functie concept blijkt geen nieuw licht hierop te werpen.

Eveneens bleek dat een stuksgewijs plaatsinvariante systeem bena
dering van het plaatsinvariante systeem voor het algemene geval
niet tot het gestelde doel leidt.

In dit verslag is tevens een beschouwing opgenomen over de Fres
nelbenadering van de Sommerfeld/Kirchhoff-diffractie formules.
Deze beschouwing, die gebaseerd is op stationaire fase overweging
en, leidt tot enkele interessante resultaten.
Aangetoond is dat de Kirchhoff-diffractieformule voor hoogfrequente
ingangssignalen niet voldoet. De ~mmerfeld d1ffract1eformule vol~-----

doet zowel voor hoog- als laagfrequente ingangssignalen.
Met behulp van de 'fictieve-apertuur' blijken we een grens aan te
kunnen geven tussen het 'lichte' en het 'donkere' gebied achter
de werkelijke apertuur. Met enkele numerieke resultaten is dit
toegelicht.
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2. Inleiding.

Met lineaire coherente optische systemen is het mogelijk
'integraaltransformaties' te realiseren. Deze systemen worden geken
merkt door de volgende 'overdrachtsintegraal'

r>-

(1) CP2{X.t ..~1) == rr~1I()(lJ~2 ;XII~') <f\(X\l':~/)CLl(ld~1
-I>">

Bij deze 'overdrachtsintegraal' behoort het volgende systeem

De belichting in het ingangsvlak respectievelijk het uitgangs-
vlak wordt beschreven door ':R{XI'~I) en +.lIXl,~l)' De integraalkern
~2.. {)(11~1 i X" ~I ') beschrijft de overdrachtseigenschappen van het
systeem.

Goodman (1977) resumeert in een overzichtsartikel enkele artikelen
waarin de analytische en fysische betekenis van enkele 'integraal
transformaties' volgens (1) ter sprake komt.
Ruwweg kan gesteld worden dat slechts plaatsinvariante systemen
en plaatsvariante systemen die geInterpreteerd kunnen worden als
de cascade van een coordinatentransformator, een plaatsinvariant
systeem en een coordinatentransformator tot nu toe geanalyseerd
zijn. Deze laatste systemen komen naar voren bij het inverteren
van onscherpten die veroorzaakt zijn door 'Image motion' (Saw
chuk, 1972), 'coma aberrations' (Robbins en Huang, 1972) en 'cur
vature of field' (Sawchuk en Peyrovian, 1975).
Het is nuttig hier uitdrukkelijk vast te stellen dat slechts van
enkele plaatsvariante systemen de fysische en analytische bete
kenis bekend is.

Voor het onderzoek dat in dit verslag beschreven is is de syn
these van een plaatsvariant optisch systeem tot uitgangspunt ge
nomen.

Om eenwillekeurig plaatsvariant systeem, d.w.z. de ~1'{)(l)')2;)(II'jI\

uit (1) is een willekeurige gegeven functie, te synthetiseren
maken we gebruik van enkele 'basiselementen'., n.l. een stukje
vrije ruimte en de modulator. Als eenvoudige modulator geldt
de lens. Door geschikte cascadeschakeling van lenzen en stukjes
vrije ruimte kunnen we de 'vergroter' en de 'Fouriertransformator'
realiseren. (Butterweck, 1977).
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Voor de modulator geldt

(2)

In dit verslag veronderstellen we steeds dat de Fouriertransforma
tor aan formule (3) voldoet. (Goodman, 1968).
De Fouriertransformator

(3)

In vergelijking met
die aan de volgende

(4)

de werkelijke optische Fouriertransformator,
formule voldoet (Butterwek, 1977)

k _rr tJ) [ \ - J'l7r Xci [X1..>G +~I. j I ) cI
-2-tT~t-cr"- !..L. 1 1 x,) 'j I ) e dx, ,j I

zijn er twee verschillen.
De 'energiefaktor' kILW~J , die ervoor zorgt dat

(5-)--JfT-CR(;(;/S,)1'dx,d~, = Jf lep~ rX~~NciX1.d)~
-P'" -t>o

er sprake is van een verliesvrij systeem kan weggelaten worden.
Het systeem volgens (3) is immers ook verliesvrij.
De schaalfaktoren ~/~ resp. ~~/Ad zijn vervangen door fx resp. fy.

Voor de eenvoud voegen we aan deze twee basiselementen de inverse
Fouriertransformator toe. Het begrip eenvoud slaat hier op
notationeleeenvoud.
De inverse Fouriertransformator voldoet aan de volgende formule

(6) <P(XI~\ = -!f ~[fJ(I"\ et:z.lT(~.)(+f~r~~ dfx.df'J
Ze stemt overeen met de Fouriertransformator indien we 1n het
uitgangsvlak de coordinatenassen 'omdraaien'.
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De inverse Fouriertransformator

- •

De basise1ementen kunnen zowe1 een- a1s tweedimensionaa1 gereali
seerd worden.

Een p1aatsinvariant systeem, vo1gens (7), kan eenvoudig gesynthe
tiseerd worden a1s cascadeschake1ing van een Fouriertransformator,
een modulator en een inverse Fouriertransformator.

(7)

Uit de 1iteratuur b1ijkt dat een-dimensiona1e p1aatsvariante
systemen vo1gens

(8)

0<>

/ .h{~/x) ,f(X) clx
-t>-

a1s cascade van de drie aangegeven basise1emten gesynthetiseerd kun
nen worden. In hoofdstuk 4 zijn de achtergronden hiervan uiteen
gezet.

Ook twee-dimensiona1e p1aatsvariante systemen vo1gens (1) b1ijken
met de drie 'basise1ementen' gesynthetiseerd te kunnen worden.
Dit nieuwe inzicht is in paragraaf 5.3.1. uitgewerkt.
Vanwege enke1e praktische prob1emen, die in 5.4. ter sprake
komen, 1ijkt de praktische synthese van deze systemen voor1opig
ondoen1ijk.

Andere methoden om het syntheseprob1eem op te lossen z~Jn ~n de
paragrafen 5.2.2. en 5.3.2. uiteengezet.
Deze methoden, die berusten op hetgebruik maken van de eigen
functies van de integraa1kern ~2.\lxl'':>l; )("~I) resp. op een stuks
gewijs p1aatsinvariante systeembenadering van het p1aatsvariante
systeem, b1ijken voor het a1gemene geva1, d.w.z. een wi11ekeurige
integraa1kern niet te vo1doen.

Tijdens het onderzoek naar de synthese van p1aatsvariante optische
systemen zijn het vo1gende drieta1 verwante onderwerpen naar
voren gekomen.

De vraag of ree1e signa1en bandbegrensd zijn was aan1eiding tot
een studie waarvan in de paragrafen 3.2. en 3.3. de resu1taten
z~Jn weergegeven.
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Voortvloeiend uit deze studie is de Fresnelbenadering van de
Kirchhoff/Sommerfelddiffractieformulesaan een onderzoekonder
worpen. De verassende resultaten die uit dit onderzoek naar voren
kwamen zijn in paragraaf 3.4. te vinden.

Een door Bryngdahl (1974) voorgestelde coordinatentransformator
is op zijn merites onderzocht. Dit 'basiselement' is opgebouwd
uit een cascade van een speciale modulator en een Fouriertransfor
mator. Uit het onderzoek is gebleken dat deze coordinatentrans
formator slechts voor laagfrequente ingangssignalen redelijk
blijkt te werken. In paragraaf 5.2.1. is een en ander uiteengezet.
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3. Plaats- en bandbegrensde signalen.

l·.!.·_IE.l!::.i~iE.g.:..

Door Slepian (1976) is het probleem of signalen werkelijk band
begrensd zijn onderzocht.

Zowel voor een positief als een negatief antwoord zijn argumen
ten aan te geven.

Optisch hebben we te maken met het laagdoorlaatkarakter van de vrije
ruimte. Hierdoor zijn signalen die in de vrije ruimte propageren
bandbegrensd. (Goodman, 1968, blz 54).
In praktische situaties zijn we echter slechts geinteresseerd in de
signaalwaarden in een plaatsbegrensd gebied. TIe waarde van het op
tische signaal in de kamer naast de kamer waar de optische appara
tuur staat is veelal onmeetbaar klein en volstrekt oninteressant
voor onze beschouwingen. Het lijkt er dus op dat ons signaal plaats
begrensd is.
Uit beide overwegingen lijken we de conclusie te kunnen trekken
dat optische signalen zowel plaats- als bandbegrensd zijn.

Voor bandbegrensde signalen geldt volgens de Fouriertheorie

(1) SLX) = fIN SLf) e 2'tt l{X df
_w

Onweerlegbare mathematische argumenten tonen aan dat sex) extreem
glad is. Deze signalen bezitten afgeleiden van alle orden. Zulke
signalen zijn gehele funkties van x, volkomen voorspelbaar van
ieder klein stukje en zij kunnen niet verdwijnen op een x-inter
val zonder dat ze overal verdwijnen. Deze signalen moeten overal
bestaan. (Slepian, 1976).
Kortom plaats- en bandbegrenzing tegelijkertijd is onmogelijk.

Het hier gesignaleerde probleem is in beide volgende paragrafen toe
gelicht. In paragraaf 3.2. zijn Slepians conclusies in het kort
weergegeven. Vervolgens zijn in paragraaf 3.3. een aantal praktische
overwegingen voor het vaststellen van plaats- resp. bandgrenzen
aangegeven.

In paragraaf 3.4. van dit hoofdstuk is een verhandeling
QYeI_..~E.r.e.snelhen ade r j n g .-\lall.-de-Ki.I".GhhG££l's amIDe r f e 1d diffFa e tie
formules gegeven.
Inherent aan de Fresnelbenadering is de plaats- en bandbegrenzing
van een signaal.

De gehele beschouwing over de Fresnelbenadering bestrijkt een gebied
dat ver buiten het terre in van plaats- en bandbegrensde signalen
uitsteekt. Daar deze beschouwing rechtstreeks voortvloeide uit de
vraag of signalen plaats- en bandbegrensd zijn heb ik gemeend deze
beschouwing toch in dit hoofdstuk onder te moeten brengen.
Voor een verdere inleiding op de Fresnelbenadering wil ik hier
verder volstaan met te verwijzen naar paragraaf 3.4.1 ..
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l·l·Y~t!!.e~a.!.i~c!!.e_o~e!..w~gi:.n.ae~

Slepian (1976) lost het in de inleiding van dit hoofdstuk gesig
naleerde probleem op door een stringent onderscheid te maken tus
sen de 'reele wereld' en het 'mathematische model'.

Op grond van dit onderscheid komt hij tot de volgende conclusie
ten aanzien van de plaats- en bandbegrenzing van signalen.
'Indien we spreken van signalen uit de reele wereld, de wereld
van de observaties, manipulaties, etc., en bij bandbeperkt denken
aan de gebruikelijke definitie in termen van de Fourierintegraal,
een constructie uit het mathematisch model, dan is de vraag of
reele signalen bandbegrensd zijn een onzinnige vraag, een vraag
zonder enige betekenis.'
'Hebben we het echter over signalen uit het mathematische model
dan kunnen we kiezen wat we willen, bandbegrensd of niet, al naar
gelang onze bedoelingen met het model. In bruikbare modellen zullen
de 'hoofdgrootheden', d.w.z. grootheden in het model die een recht
streekse (meetbare) tegenhanger in de reele wereld hebben, niet
beInvloed worden door deze keuze. '

alle reele signalen een eindige energie

definieert Slepian met behulp van de energie

l><o.

E l~{x)l ~ f ~2~) c\x
-L>-

( 2)

Plaats- en bandbreedte
van het signaal.
We veronderstellen dat
hebben.

De plaatsbreedte T van een signaal g(x) leggen we als volgt vast

(3) E1<tL)() - ~L)() FTLX )] ~ E

met

(4)
IXI <TIl

PT L)() ~ ~ D IX \ "/ r;<-

De bandbreedte W van het signaal g(x)

(5) E I 1..1,0) - U 2 LX)j ~ t
leggen we als volgt vast

met Ul(f) = G(f) en U2(f) = G(f)'Pl~(f), waarin G(f) de Fourierge
transformeerde van g(x) is.
De grootte van E)O is een maat voor de energie die buiten het
plaats- resp. bandinterval zit. ~ kunnen £ interpreteren als het
kleinste energieverschil dat we nog net met onze meetinstrumenten
kunnen meten.

Slepian toont aan dat de bandbreedte en de plaatsbreedte van een
signaal zoals die in (3) en (5) gffiefinieerd zijn onafhankelijk
zijn voor 'secundaire' grootheden als signaalgedrag op oneindige
tijden en oneindige frequenties.
Voor het bewijs hiervan maakt hij gebruik van de eigenschappen
van de prolate-speroidal-wave-functions. Gallager (1968) geeft een
zeer begrijpelijk verhaal over deze eigenaardige functies.
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We concluderen uit hetgeen door Slepian bewezen is dat we in de prak
tijk er van uit kunnen gaan dat signalen plaats- en bandbegrensd zijn.
De hoofdgrootheden, d.w.z. de meetbare grootheden, zijn ongevoelig
voor deze 'modelkeuze'.

Met de prolate-spheroidal wave functions kunnen we van een signaal
met gegeven plaatsbreedte T de bandbreedte F ruwweg als volgt bepalen.
We ontwikkelen u(x) naar het volledige stelsel prolate spheroidal
wave functions 4JLLx)
We doen dit zodanig dat

(6) E i Lllx) - #'7i \1lt Lx) 1 ~ ~
In deze ongelijkheid representeert [ een nauwkeurigheidseis.
We nemen nu iFT »N . Alle eigenwaarden At van de 4Ji(X) met i ~ N
zijn dan ongeveer gelijk aan een. De A~ zijn gedefineerd door

(7) T"'j ~Y\ 2.'lT'T[X-x') 4Jllx ')dx' = Ai. \t!lLx) -.P-=<::>«e>=
-TIl 11 (x-x')

De energie van de 4J1~) is dan vrijwel volledig geconcentreerd in
de band If I ~ T en het interval lxl ~ TIL .

Bovenstaand verhaal is mathematisch correct, doch praktisch zeer
moeilijk hanteerbaar. Indien het ingangssignaal niet in formule
vorm weer te geven is, zoals bij 'gewone' dia's het geval is, is
dit zelfs onmogelijk.
Met het oog hierop zijn in de volgende paragraaf enkele praktische
criteria aangegeven waarmede de bandbreedte van een plaatsbegrensd
signaal nader bepaald kan worden.

l.l._P.£a.!s:.ti:.s.£h~£v~r~e~iE.g~n...:..

Matthijsse (1976) voert in zijn proefschrift het begrip praktische
eisen in. Indien we een plaatsbegrensd signaal u(x) veronderstellen
dan definieert hij de grensfrequentie F als die frequentie waartoe
we de frequentieinhoud van het ingangssignaal kunnen beperken zon
der dat dit van grote invloed is op de intensiteitsverdeling I(x)
van u(x). (Matthijsse, 1976, blz 161).

--T-er-rocl±ehtiI1g~Mat-thi:js-s-e:de lioorgaande op1l1erking liergezeld
gaan van een tweetal voorbeelden. Deze voorbeelden suggeren inder
daad de juistheid van het bovenstaande, d.w.z. dat we een praktische
grens aan kunnen geven voor de frequentieband waarbinnen de
'essentiele informatie' van het plaatsbegrensde signaal aanwezig is.

Om voor 'praktische signalen' enig idee te verkrijgen van de grootte
van F kunnen we ons baseren op de 'frequentieinhoud' van het klein
ste detail. We lichten dit laatste hier verder toe.

We stellen vast dat indien u(x) = l/~ .rect(x/T), met rect(x) = 1
voor lX I < 111 en rec t (x) = a voor Ixl::> liz. ,dan is U(f) =IT . sil\ 'lrfT

'IT""fT
De energie E(x) van u(x) is hier genormeerd op een.

c>c

(8) E(x') =: / \ It{X}/2. elK =: 1-
- pc>



10

Volgens het theorema van Parseval geldt
(><> t><>.

(9) !Iu()o\zdx =: ![Ll(f)\2 df
-t>- -~

(11)

(10)

Met het oog hierop definieren we E(f) als voIgt

t Lf) = Z I U (f,)/2 elf
-j

We nemen f = n. (liT), dan geldt in het onderhavige geval
n'T[ L

Ei~) ~ :r J ~2X. dx
o

Uit computerberekeningen blijkt dat de energie van u(x) als voIgt
over haar frequentiespectrum verdeeld is.

n E(n/T)

1 0,9028
2 0,9499
3 0,9664
4 0,9747
5 0,9798

We gaan
(Gal1ager,

(12)

nu uit van een plaatsbegrensd
1968, bIz 360).

fCX) == Vf CAn (wo )(). fTLx)

sinusvormig signaal.

dan vinden

(13)

_t"I

T
-x

f~)r

" 1\ 1\ "
:TJz Tf~

V V V u \,

We merken op dat indien 'de details' fijnen worden. d.w.z. n groter,
dan zal ook de bandbreedte van het signaal toenemen.
De bandbreedte kunnen we ruwweg stellen op F = (n + l)/T. In het
interval l~l ~(I'\+-l)/T is + 90% van de energie van het signaal
aanwezig zoals uit bovenstaande tabel blijkt.
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Papoulis (1968, bIz 180) toont aan dat een reeel bandbegrensd signaal
met eindige energie een aantal grenzen kent. De grenzen die hij aan
geeft zijn signaalgrenzen en grenzen aan de afgeleiden.
Omgekeerd betekent dit dat indien wij een bepaalde bandbeperking
aan een signaal opleggen, dat dan 'scherpe overgangen' verloren zul
len gaan.

Tot slot zullen we nagaan wat het effect is van het aanbrengen van
een apertuur op het spectrum van een bandbegrensd signaal. (Goodman,
1968, bIz 52).
We veronderstellen vv

(14) f(x) ~ ) T~\ e Fnfx df
-w

Ret aanbrengen van een apertuur betekent dat we te maken krijgen met
het signaal g(x) volgens

1
.P (x\ [xl ~ TI2

(15) 4()() '= lo)
~ lxl > T}z

We bereken nu het spectrum van g(x) en onderzoeken haar samen-hang
met het spectrum van f(x).

(16) eGf) =0 jTI'J. fC)() e-pIT fx: cix
-TIL

Invullen van (14) in (16) geeft na uitwerking

(17) G(f) =- ;'(\/ --v(fo)~V\)'Tl(fo-f)T) d Do
_w rrr- (po - f ) 1

(18) C (f) ~ _t'N T(A\. T. '?\l'\C) (/-10) T Jd/o
(19) e&f)::; T {T(f) * sine CfT))

Denken we, voor de gedachtenbepaling sinc(fT) beperkt tot het inter
val lfl ~ liT dan zal de convolutie van F(f) en sinc(fT) slechts
ongelijk aan nul zijn in het interval IfI ~ W + lIT
Ruwweg betekent dit voor de bandbreedte van g(x) dat deze gelijk is
aan i t. w+ lIT) \ .

Un doormer sma (1978) verzame lde--gegeveR&--b-l-ijM-da-t e lee trOD; s eb e
signaalconverters een oplossend vermogen hebben van ongeveer 40 lijn
en/rom, en dat 'image displays' een oplossend vermogen hebben van
slechts 4 lijnen/rnrn. Indien we een apertuur met T = 10-

3 m nemen,
d.w.z. liT = 1 lijn/rnrn en als signaalbandbreedte 40 lijnen/rnrn aan
houden dan constateren we dat de bandbreedte van g(x) na het aper
tuur niet essentieel afwijkt van die van f(x) voor de apertuur.
Deze, door Matthijsse (1976) te berde gebrachte bewering is hiermee
enigszins acceptabel gemaakt.
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3.4. De Fresnelbenadering.

3.4.1. Inleiding.

De propagatie van een optisch signaal in de 'halfruimte' wordt in
de literatuur zowel met behulp van de diffractie-formule van
Sommerfeld (Butterweck, 1978) als die van Kirchhoff beschreven.
(Papoulis, 1968, bIz 313).

Deze formules zijn in hun oorspronkelijke vorm echter onhanteer
baar, zodat we in het algemeen Fresnel volgen in zijn Fresnel
benadering van genoemde diffractieformules.

In deze paragraaf zijn beide diffractieformules nader bekeken.
Als uitgangspunt is de twee-dimensionale situatie genomen.

De gegeven beschouwingen leiden tot enkele opmerkelijke inzichten.

3.4.2. De transferfunctie.

We beschouwen de volgende situatie

Lx)

~C>

De Sommerfeld-diffractie formule.

Door Sommerfeld wordt de volgende formule gegeven voor het
gediffracteerde veld. (Butterweck, 1978).

(1)__ ~ (Xo / ao) ~_llAlX) (=~~~_~~~) t,.~) dx
waarin

(2) C::.{>(,XO}6/~)= *~o{kB)

\ r 2. )2 I
(3) fJ. "" V (x-Xo ) -+ (i-- ~o

Een eenvoudige berekening leert dat

(4) (_ 2 CCJG {>(/){D j ~, ~») ) ':.
'O..l-o ~:o

met

In deze paragraaf zijn HO(x) en HI (x) Hankelfuncties van de eerste
soort orde nul resp. orde een.
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(6)

We merken op dat

dHo LX)

dx

(Abramovitz en Stegun, 1970, b1z 358, 361)

Combinatie van (1), (4) en (5) geeft
c>e>

(7) V I)(ol~);: ~~ -L U~) ;;)~.1. [k P(~)) dx

Voor kp~t>- vinden we de vo1gende asymptotosche formu1e voor
H

1
(k f)' (Abramovitz en Stegun, 1970)

\[
2:' I}-kr -V}1T -d~TT

(8) ~,l kp) ,.. trkfee e

Invullen van (8) m (7) geeft voor kf~- ,d.w.z'f>;>A,

-'- f- '2-0 tkfl.l()
(9) \//X01 '')'::; VAT __ ((x-Xot + a.t)J/<t e u.lX) d)(

Deze 1aatste formu1e nemen we a1s uitgangspunt voor de verdere
beschouwingen.
Vo1gens ue Fouriertheorie ge1dt dat

(10) IAlx\;: T~(f) e ~:2.tTfX df
-&>-

(11)

Invu11en van (10) in (9) geeft
c4P ;:>-

V(XOI~O) == V±. \JUlf1l r (~~)~~
~ -p. -A. f

De integraa1 voor f kunnen we opvatten a1s een 1imiet van sommen.
Voor iedere frequentiewaarde f is er een bijdrage aan v(xO,zO).
De tota1e v(xO,zO) vinden we door a1 deze bijdragen bij e1kaar op
te te11en.
We definieren

fE><:> ~ tkfLlt) + ~ 2.'\1 fx
(12) Ix L~} == _~ (pft<))% e dx

Er is reeds geste1d dat kp~-. Onder deze veronderste11ing 1aat
(12) zich met de stationaire fase methode nader uitwerken. De stat
ionairef~se-TIl§t:hode geeft ggIJ_!,geks_\7Qor I (f). -O'apouli s, ] 968,
b1z. 233). Van deze reeks berekenen we hier de eerste term.
We definieren

uit

(15)

(14)

Het punt van stationaire fase xsf vo1gt

x~f~ X -~• 0 \

\T I - tAf)z
We ontwikke1en cpOc) rondom xsf in een Tay1orreeks.

(X-X~)cp'()(~) + (X;;<slrepll/xsf)+
Voor de berekening van de eerste term van de 'stationaire-fase-reeks'
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behoeven we slechts de eerste drie termen van de Taylorreeks ~n

ogenschouw te nemen.
Indien we dit en (12) combineren dan verkrijgen we

(16) II Lf} = ~ ~~()(~);- J :-It, (I-A'!2jJll.(X-)(s/l"
(fJ.(~))~k e _.- e J d)(

~nuners 4>'t,l(~) = 0 en ep"{>1~)... ~o (1- A'f2
).fj2

Daar (Papou1is, 1968, b1z 72)
- 2. ! 'IT"I..,

(17) -L e ~':i d~ =- R e\l

vinden we

Voor v(xO,zO) verkrijgen we door (11), (12) en (18) te combineren

(19) V{)(OI~O) = l Uif» etl..i-DVI-Nf
zl e~2..nf)(od~--We herkennen in (19) de Fouriergetransformeerde V(f) van v(xO,zO).

(20) V(f):; e t kClo V,-,1//1( '-Iff)

zodat we voor de transferfunctie van de vrije ruimte ~n de Sommerfeld-
beschrijving vinden Ie. \~

(- ~ VI-)./r
(21) H.,IfJ == e

Deze formu1e stemt overeen met de exacte formu1e van H(f) voor de
vrije ruimte. (Goodman, 1968, biz 54).

De Kirchhoff-diffractieformu1e.

Kirchhoff geeft de volgende diffractieformu1e. (Papoulis, 1968, b1z
302) .

(24)

(22)
I [(>0 J DI-lo {ke) III ) c;) l.l.{x, 0)1IV, ><'0 / ~')::. Lf ( u..l x, 0) a n - nl) (kf '0 "" C){---onde-ide aanna.me ~ ... ~-k~IJ.IJ.~n we (22) benaderen door.
Vt \ J-<>- [) erl.fl>(}l_ e b-kf()()

(23) vt){O/~)::' .hrk _p.1 U./JltO)f;H..! 'If(x'll ~
We veronderstellen (Papoulis, 1968, biz 312)

~k.~ JL '()
tA..l X, -e).:= lA (.l<.) e a 'n = 0 ~

Onder deze

(25)

veronderstelling za1 (23) overgaan in

)
"""" tkf(J()

V f xo / ~o) ::. iA.l)() G( f(X)) ~ dx--met

(26) 1 Cf) =

_1 ~ rr
_,_ (1+ ~) e 'J

2V'Af f
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Formule (25) nemen we tot uitgangspunt van de verdere beschouwingen.

Op overeenkomstige wijze als we met de Sornrnerfeld-diffractie-formule
gedaan hebben zullen we hier de Kirchhoff-diffractie-formule onder
de loep nemen.

Met de stationaire-fase methode zullen we voor (28) een eerste orde
benadering berekenen.
We definieren

Het punt van stationaire fase blijkt gel~k te z~Jn aan het in (14)
gegevene.
We ontwikkelen weer 4lLJ<) in een Taylorreeks random xsf. Invullen
van de eerste drie termen van deze reeks in (28) op de plaats waar
in (28) (29) staat leidt tot . 0 ~ 3J. 1

(30) I). (f) = ~(F(x1)) e~rf'lxIJ[e rn)l-lf') '(x-'.fJd,

(32)

Met behulp van (17) kunnen we (30) verder uitrekenen. Invullen van
het uiteindelijke resultaat in (27) geeft I L. V ) I

0-. \ ) r~ ,-,\ r ~.l.npxo
(31) VI)(OI~) =-f. ULf) if I+- Vt-)/fl' E' e elf

Hierin herkennen we de transferfunctie V(f) van v(xO,zO).

VfD) __ 1 ( 1+ 1_) .J-k.~Q VI-).lfll /)/J)
q z VI -Nfl I e (7

).Ik tf) =(33)

De transferfunctie van de vrije ruimte in de Kirchhoff-beschrijving
--werdtilanals voIgt

Vergelijking van deze formule met de exacte transferfunctie van
de vrije ruimte H(f), die gelijk is aan HS(f) volgens (21) leert
dat de Kirchhoff-diffractieformule voor hoogfrequente ingangssig
nalen, d.w.z. /AfJ"""2 , niet voldoet.

transferfunctie van de vr~Je ruimte
dat Plfl« 1. . (Goodman, 1968, blz 60).
(21) en (33) beiden tot de volgende

(34)

De Fresnelbenadering van de
verkrijgen we door te eisen
Bovenstaande eis leidt voor
formule
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V(f) = HF(f).U(f) leidt tot
~ k )"- (x-.lCQ ..f L.qx) erne> dx

-p..

(35)

Inverse Fouriertransformatie van

etk.~

VetA~ ,
Dit resultaat wordt ook door Goodman (1968, blz 60) gegeven.

We merken op dat we met een stationaire-fasebeschouwing in staat
zijn de inverse fouriergetransformeerde van (35) te berekenen.

We concluderen dat de Sommerfeld- en de Kirchhoffdiffractie
formules in de Fresnelbenadering met elkaar overeenstemmen.

3.4.3. De fictieve apertuur.

In deze paragraaf gaan we na uit welk interval de 'essentiele
bijdrage' voor het veld in een willekeurig punt (xO,zO) komt.

We definieren de complexe Fresnelintegraal

(36) """"FLx) = VIi IX e t~2.. d "j
<>

Indien )( ~~ , zodat ~~~rr dan zal F(x) haar eindwaarde
al vrijwel bereikt hebben. Immers F(~) = 0,49 + jO,39, terwijl
F(O- ) = ° 5 + jO,5. (Abramovitz en Stegun, 1970, blz 322).
Voor x»Vfi::T.i zal het snelle slingeren van de integrand er de oor
zaak van zijn dat de waarde van de integraal nauwelijks meer ver
anderd.
Dit is ook in te zien m.b.v. de Cornuspiraal. Deze spiraal
'spiraalt' langzaam naar haar eindwaarde F(~) toe voor ~\~V~tt1

(Papoulis, 1968, blz 72).

Analoog aan Papoulis (1968, blz 319) definieren we, enigszins
arbitrair, het interval 0 ~)(~ V'1-rr' als zijnde het interval waar de
'essentiele bijdrage' vandaan komt.

Voor de integralen uit (16) en (30) komt dit neer op

(37) ;~ ( I - )..<?r~)"% {)( - )(>-f)' I ~ <-t'IT

oftewel, voor het interval waaruit de 'essentiele bijdrage' komt
vinaenwe ------ -------------- ----------

energie
\Pl ~ 1=

IX-Xs:-f I(38)
{ 1-)/flJJ/y

We veronderstellen nu dat 1~1~ 1= , hetgeen betekent dat de
van het ingangssignaal voornamelijk in het frequentiegebied
geconcentreerd is.
Combinatie van deze veronderstelling met (14) geeft voor de ligging
van xsf t.o.v. xO

(39)

De fictieve apertuur F.A. is nu dat interval ~n het ingangsvlak dat
'essentieel' bijdraagt aan het veld in het punt (xO,zO). Dit inter
val vinden we door (39) en (40) te combineren.
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TA.

1='. A ::

t=: A. :::(40)

(41)

2. L '\"'F~ + 2~ Z
I Vl-Ai f 2 I ( \ _ A2 r Z)$/'1 J

In de Fresnelbenadering met lAf' < A'"F «1.. gaat (40) over ~n

2. \ Xf~ + 2. VA~'" J
Dit laatste resultaat stemt overeen met de door Matthijsse en
Hammer (1975) gegeven fictieve apertuur ~n de Fresnelbenadering.

We blijken op eenvoudige w~Jze een grens tussen 'licht' en 'donker'
aan te kunnen geven. Dit doen we met behulp van de fictieve aper
tuur. Indien de fictieve apertuur geheel of gedeeltelijk binnen de
werkelijke apertuur ligt spreken we over het 'lichte' gebied zo
niet dan spreken we over het 'donkere' gebied.

------

IN.A.

~-----J -Jc:oo
'Po" I. e 1/--------j~----

In het 'donkere' gebied zal de bijdrage aan v(xO.zO) voornamelijk
afkomstig zijn uit het donkere gedeelte van het ingangsvlak. imrners
u(x) = 0 buiten de werkelijke apertuur W.A •. Dit betekent dat de
absolute waarde van v(xO.zO) in het donkere gebied klein is t.o.v.
de absolute waarde van v(xO.zO) in het lichte gebied.
De grenzen tussen beide gebieden worden gegeven door

(42) \)(00 \ :: t T + 2. V;\~' + Ar ~o .
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3.4.4. Resultaten.

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld is nagegaan 1n hoeverre
de in de vorige paragraaf aangegeven 'licht-donker' grens rea
listisch is.

We veronderstellen dat

(43) LA (x) .... /\..ec~ (x/T)

waarin rect (x) = 1 voor \)(\<' 1: en rect (x) = 0 voor \x/:> t
In de Fresnelbenadering geldt voor v(xO,zO)

I ~T k ( )'
( ) i- -~ 'iT( ~k. ..", j t 1~ )(-;(Q J

V )(0 I 6t, ~ if;" 1-0 \ e e e c\x

-iT
Met

en

(45)

(46)

q/

((Of) = f ~ ~ t-' cit-
o

laat (44) zich uitwerken tot

(47) V(~o)1o) =: ~ e-d~11"e~k~/{I!.z)_({TJ+,15(~)-SIf,))1
Voor de Intensiteit I(xO,zO) vinden we (Goodman, 1968, blz 72)

(48) I (Xo) to) ~ IV (x,,) .0) \l ~ 1: L(err;) - C(II))1.+ ( 5{s:J - 5{ f; )tJ
Uit de in de vorige paragraaf gegeven theorie bleek het van belang
te zijn de hoogst voorkomende frequentie in het ingangssignaal u(x),
die van belang is te kennen. Voor de gegeven u(x) = rect(x/T) stel
len we, enigszins arbitrair, dat

. l)eze keuzeis alieszlns redelijk daarI~-hetint~r~~l-[fl~-1=---;e~~
dat 90% van de energie van u(x) aanwezig is.

Voor verschillende waarden van T is I(xo,zo) met de Burroughs 7700
computer van het rekencentrum van de T.H. Eindhoven berekend.
De beide Fresnelintegralen C(~) en S(o() zijn met de S20ACA en
S20ADA procedures uit de NAG-library berekend.
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(52)
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3.4.5. Discussie.---------
In deze paragraaf zijn enkele interessante details aangestipt.

- We stellen vast dat het punt van stationaire fase gegeven wordt
door de volgende vergelijking .

•Jl )( _ >-.£ ac
(14) x" II: 0 ~ I _ Al~2.'

Rieruit blijkt dat er slechts voor t~fl«~ sprake is van reele
punten van stationaire fase. Dit vindt zijn pendant in hetgeen
uit de exacte formule van de transferfunctie van de vrije ruimte
R(f) blijkt. (Goodman, 1968, bIz 54).

(50) li L{) -= e (k~ \J I->.lfl'

Voor zO »A en \Af\>3. geldt dat R(f)~ O. Voor \Afl?1.is er
sprake van 'evanescent waves'.

- Voor \Afl«!l geldt xsf eo X o - ;\ f~~

Een vlakke golf met gegeven frequentie f zal voldoen aan
(Goodman, 1968, bIz 49).

{-~.tl
y{x) -2-0 ) =: e .:

In het ingangs:~rlak.~t

~ (x, 0) ::: e ~.1.lT~X ~

We zien dus dat sin(8) = ~f. Veor gegeven (xO,zO) vinden we
hiermee in het ingangsvlak x = xO -AfzO , d.w.z. het punt van
stationaire fase terug.
Dit vindt zijn pendant in het geometrisch optische straal idee.
Veor ).. ... 0 geldt F.A. ----.0, zodat dan alleen u(xsf) een bijdrage
levert aan v(xO,zO). We merken nog op dat voor A~O geldt dat
xsf :::: xO.
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- Voor v(xO,zO) geldt

(53) v(xO,zO) =

(54) e
(k~

~ H (i) :-
~ ....o

Voor v(xO ,~) verkrijgen we dan
~k..o

(55) vtXO/~) = l..\.~)e

Met U(f) volgens (50). In de geometrisch optische benadering, d.w.z.
)....,. 0, geldt dat

Hieruit blijkt dat we de geometrisch optische 'schaduw' terugvinden.

- De Fresnelbenadering volgt uit de Kirchhoff/Sommerfeld diffract ie
formules door te eisen dat IAPI <::< 1.
Dit houdt in dat het ingangssignaal u(x) bandbegrensd moet zijn.
Op het eerste gezicht is dit in strijd met de eindige apertuur
grootte, die we in de praktijk tegenkomen. 'Praktisch' gezien,
zie paragraaf 3.3., en 'theoretisch' gezien, zie paragraaf 3.2.,
is een en ander slechts van theoretisch belang.

- Opdat de Fresnelbenadering geldig is moeten we in een 'bepaald ge
bied' van de (xO,zO) ruimte zitten, het zogenaamde Fresnelgebied.
Gewoonlijk (Goodman, 1968, blz 58-59) eist men dat

(56) I~ol » t T

en dat

(57) ~ \c.~ ( x~o)~ <C 1..

voor alle Ixl ~ iT .
T is de grootte van de apertuur.

Matthijsse en Hammer (1975) e1sen dat (57) geldt voor

(58) IX-Xo I ~ t '"F.A .

Met F.A. volgens (41). Invullen van (58) in (57) en eisen dat 'veel
kleiner dan' equivalent is aan'kleiner dan /lOOradialen' leidt tot

(59) '1~(XF}'l ~ I -(1-'10 AF),Af ~~ ~~ ~(A1/1 (I +-!I-'toA ~~) 'I .

Voor °$ Ar ~ 'le,o is er volgens (59) sprake van een 'Fresnel
interval' waar de Fresnelbenadering geldig is, terwijl er voor

>':F>I/'to van geen enkel Fresnelgebied sprake is.
Een bizar resultaat dat Matthijsse en Hammer verder niet toelicht
en.
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Voor F - 0 gaat (59) over ~n

(60) ~ ;>'100

Dit resultaat wordt ook door Papoulis (1968, blz 320) gegeven.
Ook dit resultaat is enigszins bizar. Indien we namelijk als in
gangsfunctie

'-'L)() = c~~

nemen, zodat

(62)

m.a.w. F = 0, dan vinden we voor v(xO,zO) zowel met de exacte for
mule (53) als met de Fresnelbenadering (35)

(63) v{xo/1t.) = C e ~k~

Hieruit blijkt dat voor u(x) = constant, d.w.z. F = 0, het Fresnel
gebied onmiddellijk na het ingangsvlak begint. De noodzaak om
zO") 400 A te eisen ontbreekt dus volkomen. (Wiersma, 1978).

- De in (18) en (30) berekende termen representeren een eerste orde
benadering voor I(f) voor k rec) ... oo.

Hogere orde termen kunnen berekend worden. (Papoulis, 1968, H7).

Metingen aan het diffractiepatroon van de spleet uit paragraaf
3.4.4. blijken in de praktijk lastig te zijn.
Hierbij wil ik twee kanttekeningen plaatsen.

Door de gebruikelijke pinholes te vervangen door een van zeer
goede kwaliteit bleek de instabiliteit van de laserbundel verholp
en te kunnen worden.

In de berekeningen in paragraaf 3.4.4. ben ik ervan uitgegaan dat
de spleet exact loodrecht op de laserbundel staat, zodat een fase
vlak met een constante amplitude op de spleet invalt. Met het
gegeve:rrmateriaal o1eeR-n-ervrtjwer--fiier-mogeI:Lj1<rneraan te vol
doen. Er kon dan ook niet zinvol aan het diffractiepatroon gemeten
worden. Wel bleek dat het diffractiepatroon globaal overeenstem
de met het door de computer berekende.
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3.4.6. Conclusies.

In deze paragraaf is een beschouwing gegeven over de Sommerfeld
diffractieforrnule zowel als over de Kirchhoffdiffractie-forrnule.
De Kirchhoff-diffractieforrnule blijkt niet te voldoen voor
hoogfrequente ingangssignalen, d.w.z. ~fl~i..

De Sommerfelddiffractieforrnule voldoet daarentegen voor aIle Af.
In de Fresnelbenadering, d.w. z. IAf\«.1, leiden beide diffractie
forrnules naar hetzelfde resultaat.

Met het begrip 'fictieve apertuur' kunnen we een grens aangeven
tussen 'licht' en 'donker' achter de werkelijke apertuur.
Uit de resultaten blijkt dat de grens redelijk is.
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4. Een-dimensionale plaatsvariante systemen.

!:..!.._I~l~i~i~g~

Indertijd heeft Cutrona (1965) een optische opstelling aangege
ven waarmee een dimensionale plaatsvariante bewerkingen volgens (1)
gerealiseerd kunnen worden •....

(1) ~(:J) =: f h(l4 l x) ~L)()dx
_£>a

Onlangs heeft Goodman e.a. (1977) twee variaties op de opstelling
van Cutrona gepubliceerd waarmee bovenstaande 'integraaltransformatie'
eveneens optisch tot stand gebracht kan worden.
In paragraaf 4.2. zijn de principes waarop deze drie systemen
berusten weergegeven, terwijl in paragraaf 4.3. nader is ingegaan
op mogelijke toepassingen van deze systemen.
Bij deze toepassingen komen praktisch van belang zijnde 'integraal
transformaties' aan de orde. De problemen die men tegenkomt bij de
optische realisatie zijn aangegeven.

In dit hoofdstuk maken we gebruik van de volgende drie Fourier-
transformaties.

(2) ~" fU~) :: J f[x) e -F1t f" X dx

(3) ~~ :
f!fj) =-e>-1~(':J) e-~2'ltfJcr cG

+ f~ ~) ctxd~'" - IX> P"'> _ ~ 2-1\ rP" x

(4) ~. h!f~J~\ )f h I \l, x') e"':) .
--P-

!:·l·_0.E.ti.s~h~!:.e~li.s~ti.e~

Inherent aan optische systemen is het beschikbaar zijn van twee
onafhankelijke variabelen, n.l. de x en y coordinaat van een vlak.
Dit in tegenstelling tot elektrische netwerken waar alleen de tijd
als onafhankelijk variabele beschikbaar is.

In onderstaande systemen wordt van deze tweede onafhankelijk varia
bele die ons in optische systemen ter beschikking staat gebruik ge
rnaakl om (1) te realiseren.;--------------
Zoals zal blijken maken alle drie de systemen gebruik van de prin
c~pes van de Fourieroptica. (Goodman e.a., 1977).

Systeem 1.

~--

fix, '»)" fex)r~)
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Inde v1akken 1 en 2 ZlJn respectieve1ijk de ingangsbe1ichting f(x)
en de integraa1kern h(~.x) aangebracht. In het uitgangsv1ak 3 ver
schijnt de gewenste functie g(y) vo1gens (1).

Systeem 2.

Toepassing van het theorema van Parseva1 op (1) 1eidt tot

(5) 1~\ '" r ~ ('dl-¥x) f(Ix) cl¥x
-".....

Deze 1aatste formu1e suggereert bovenstaande opste11ing.

Systeem 3.

/
f/11',')) ~ ~ [-'C) :iL:::.)

Fouri~I"~I"anfQrmCl.tLe_y~.(5J naar'J_.g.elw.lgd--dOo.r---in¥e-t"S-e~er- --
transformatie 1eidt tot

(6) ~(~): If t ({jJ-fx)fH,,) e ~ Q.'li{~.~ d~x d~:J
,_&>-

Deze formu1e 1eidt naar bovenstaande opste11ing.

Dit derde systeem b1ijkt reeds imp1iciet in het werk van Huang (1969)
aanwezig te zijn. Huang geeft be ide vo1gende formu1es.

(7) ~(~) :: _Lei!) fl~) h(~ ~-1»)

(8) 1(f~)"' _[ l(-fx+f')) h NXlf~) dfx
waarin ,fnx:) , ~(Rx.\ en t,{~l(A~) de respectieve1ijke Fouriertrans
formaties van f(x), g(x) en h(x,y) zijn.
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(9)

Inverse Fouriertransformatie van (8) 1eidt tot

~(:1) ~ JJ f(-~x+~~) to)(A~) e{27t~.j dj;><d-P
J--hetgeen in essentie identiek is aan (6).

Goodmans vermoeden dat het derde systeem niet verwant is aan eerder
werk is dus niet juist.

4.3. Toepassingen.

In deze paragraaf is een opsomming te vinden van integraa1kernen
h(y,x) die praktisch van be1ang zijn.

- Coordinaten-transformaties.

(10)

Door Goodman e.a. (19 7~ is nagegaan hoe men een-dimensiona1e
coordinatentransformaties kan bewerkste11igen. zij geven in hun ar
tike1 experimente1e resu1taten met de in de vorige paragraaf aange
geven systemen.
De integraa1kern h(y,x) vo1doet aan

Voor de verdere uitwerking van de coordinatentransformator vo1sta
ik hier met te verwijzen naar Goodmans e.a. artike1.

- 'Communicatie-transformaties'.

In dit verband noemen we ae vo1gende uit de communicatietheorie
afkomstige 'transformaties'. (Cutrona, 1960, 1965).
De convo1utie (p1aatsinvariante systemen)

,.,..
(12) ~ (~) :: _L hl,:>-x) {ex) dx

De autocorre1atie

(13) ~L~) ~ T~Cx) i{)(+;;;) Jx
- .&>-

De kruiscorre1atie

_.(14)

(15)

De Hi1berttransformatie

_l-J-~-_dx
'lr I.4.-X
-~ OJ

Dit type re1aties is optisch m1n of meer eenvoudig te rea1iseren.
Op eenvoudige wijze kan dit soms gedaan worden met systeem 1 uit
paragraaf 4.2 .. Men hoeft dan slechts de integraa1kern h(y,x) in
v1ak 2 te rea1iseren.
Voor p1aatsinvariante systemen is
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een variatie op deze methode te vinden bij Marks e.a. (1977).
ozij realiseren niet h(y-x) in vlak 2 doch h(x) en roteren deze 45

t.o.v. de x-as hetgeen betekent dat er in het oorspronkelijke
coordinatenstelsel sprake is van h«y-x)/~ ). De faktor ~ kan
tenietgedaan worden door een vergrotend systeem.

Ten overvloede zij hier vermeld dat plaatsinvariante systemen
ook simpel op onderstaande wijze gerealiseerd kunnen worden.
Zie hiervoor ook systeem 3 uit paragraaf 4.2 •.

hetgeen uitgewerkt geeft

(17)

- De Fresneltransform

De Fresneltransform wordt gegeven door (Goodman, 1977)

/ (p \ Jp= ~'1'xt -.I 21\X~
(18) be::\. 1'><) = cnCx) e e ~ c1x--

Deze transform is eendimensionaal eenvoudig te realiseren

---------------

~--

~x'6

/ ~~~
~..

~(~x)~)() fC-;,) '-

De modulator in vlak 2 ~s een cylindrische lens.
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- De Hankeltransformatie.

De Hankeltransformatie wordt als voIgt gedefinieerd
e-

(19) Go Cf) '=" 2'fT ~ /L ~Jl (It) ~o (211 !'L f) clrL

De Hankeltransformatie is identiek aan de Fouriertransformatie van
rotatiesymmetrische signalen. Deze transformatie kan het een-
voudigst twee-dimensionaal gerealiseerd worden.

ltG (x,"»)

f = If... ~~)

(20)

- De Mellin-transformatie.

De Mellin-transformatie wordt
=
f· S-l

fl-
o

als voIgt gedefinieerd

Deze transformatie is te interpreteren als een coordinatentranforma
tie gevolgd door een Fouriertransformatie (Robbins en Huang, 1972.)
Stel hiertoe r = exp(x) en s = -j2~fx . Bovenstaande formule gaat
dan over in c>'<'> f

(21) i (-P-1I~X) '=" -L 9(eK)e-~211 xX- dx

Dit leidt tot het volgende systeem
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- De inverse Abel-transformatie.

Goodman e.a. (1977) noemen in hun artikel de inverse Abel-transfor
matie.

(22) 1
Deze transformatie is in principe met de systemen 2 en 3 uit para
graaf 4.2. optisch te realiseren. Systeem 1 komt niet in aanmerking
omdat de afgeleide van een funktie daarmee niet te realiseren is.
De Fouriertransformaties die verricht moeten worden om respectieve
lijk h {~,{l() en t (f.~, fx.) te berekenen zijn verre van eenvoudig.
Praktisch gezien is de inverse Abeltransformatie dan ook nauwelijks
optisch te verwezenlijken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Goodman e.a. (1977) er verder het zwijgen toe doen.

- !r~q~eE.ti.e-=.v~ri.aE.t_ fi}.!.e.E.eE..:...

Een systeem dat eveneens volgens de principes van de in paragraaf
4.2. gegeven systemen werkt is dat van het frequentie-variant
filteren. (Rhodes en Florence, 1976).

De modulator in vlak 2 is een zogenaamde 'windowmodulator'.
De functie PTC~) (X) is gelijk aan 1 voor [xl < 1f2. en gelijk aan 0
voor Ix) >liz • De breedte van deze puIs is afhankelijk van y.

Indien

(23)

dan

(24)

in dit geval is het frequentieoplossend vermogen van het systeem goed.

Indien

(25)

dan

(26)

{ex) =: d[x)

zodat dan het 'plaatsoplossend vermogen' van het systeem goed is.
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Met de variable breedte van de 'windowmodulator' kunnen we inzicht
verwerven in de 'temporal resolution, desired to locate accurately
the positions of stops ans plosives in the speech train and fre
quency resolution required for good quality reproduction of voiced
phonemes' (Rhodes en Florence, 1976).
Zij slagen er evenwel in hun artikel niet in om hun optische
systeem voor de door hen zelf gesuggereerde toepassing te ge
bruiken, n.l. voor 'speech bandwidth or bit-rate-reduction systems'.

- ~i.iz~n~e.£e_t.£a~s.!.o~::.m~ti.e~

Er zijn enkele transformaties zoals de Laplace-transformatie en de
ambiguity-function die met de aangegeven systemen optisch te reali
seren zijn doch niet geheel binnen het voorgaande kader vallen.
Bij beide transformaties is er een extra parameter aanwezig die door
gebruik te maken van beide assen in het uitgangsvlak toch weer
gegeven kan worden.

De Laplace-tranformatie definieren we als volgt

(27) -r:{C\+ }bj f flt) e -(C\-+qb)t- db-

Cutrona e.a. (1960) geeft reeds aan op welke wijze deze transforma
tie optisch gerealiseerd kan worden.
Mueller en Carlson (1975) hebben deze optische realisatie onder
zocht. Uit hun analyse komt naar voren dat het gedrag van de optische
Laplace-transformator nogal gebrekkig is. Dit komt hoofdzakelijk
mar de dynamiekbegrenzing van de modulator, d.w.z. de modulatorfunk-
tie m(x) is in absolute waarde kleiner dan 1, en door het 'band
limiting effect' van de lenzen, dit wordt veroorzaakt door de eindige
lensafmetingen.

Deze wordt

(28)

als volgt gedefinieerd b

WL'I) ~) = [£0-) 4(~+t[) ~-~W cll:-__
-p<>

Cutrona (1965) geeft geen experimentele gegevens.

4.4. Conclusies.

Er blijken slechts een gering aantal praktisch belangrijke een
dimensionale integraalkernen te bestaan.
Deze kunnen in principe optisch gerealiseerd worden. De essentie van
deze optische systemen is te vinden bij Cutrona (1960, 1965).

Bij de in paragraaf 4.3. gegeven toepassingen zijn nog de volgende
kanttekeningen te maken.
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De geometrische transformaties (Goodman, 1977) lijken me slechts
van academisch belang.

Het frequent ie-variant filteren van Rhodes en Florence (1976) komt
niet erg uit de verf. Het gesuggereerde praktische nut is in hun
artikel niet uitgewerkt.

De Laplace-transformatie (Mueller en Carlson, 1975) stuit op aan
zienlijke praktische problemen die slechts ten dele overwonnen
kunnen worden. Het praktische nut lijkt daarom twijfelachtig.

Op grond van het in dit hoofdstuk weergegeven literatuuronderzoek
lijkt het mij niet waarschijnlijk dat er voor een-dimensionale
plaatsvariante systemen een grote toekomst weggelegd is.
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5. Twee-dimensionale plaatsvariante systemen.

l·l·_I~l~iE.i~g.:..

In de literatuur z~Jn de twee-dimensionale plaatsvariante sys
temen stiefmoederlijk bedeeld. Zo ook de synthese van deze system
en. Slechts Carlson en Francois (1977) hebben een mislukte poging
gedaan om een synthese-methode te vinden. Zij bleven steken in
het weergeven in formulevorm van een cascade van modulatoren en
stukjes vrije ruimte. Dit weergeven in formulevorm doen zij met
behulp van de door van der Lugt (1966) ingevoerde \¥-functies.
Deze methode schiet echter tekort zodra men een amplitude/fase
modulator beschouwt waarvoor in de van der Lugt notatie geen een
voudige ~ -functie bestaat.

Een weg die wel naar het gestelde doel leidt is in paragraaf
5.3.1. beschreven. Door geb ruik te maken van de theorie van de
orthogonale functies is aangegeven hoe we als parallelschakeling
een willekeurig plaatsvariant systeem kunnen synthetiseren.
Enkele praktische problemen, waardoor de feitelijke realisatie
van een en ander nauwelijks mogelijk is, zijn aangegeven.

In paragraaf 5.2.1. is getracht met behulp van het eigen
functie-concept greep te krijgen op de cascadeschakeling. Zowel
een 'continue' als een 'discrete' beschouwing zijn gegeven.
Uit de beschouwingen in 5.2.1. blijkt dat het eigenfunctie-concept
tekortschiet voor de synthese van de twee-dimensionale plaats
variante systemen.

In paragraaf 5.3.2. is nagegaan in hoeverre we met een stuks
gewijs plaatsinvariante benadering het gestelde probleem kunnen
oplossen. Bij deze methode blijken we echter op twee tegenstrijdige
eisen te stuiten. Voor het algemene geval is deze methode dan ook
niet geschikt.

--Door Bryrigdanr-rr974) is~de coordinatentransfo-rl11.aEor T als
nieuw basiselement voorgesteld. Dit basiselement is opgebouwd uit
een speciale modulator in cascade met een Fouriertransformator.
Bryngdahl's analyse berust op stationaire fase-beschouwingen.

Met de in paragraaf 3.4. ontwikkelde methode is in paragraaf
5.2.J. nagegaan in hoeverre 'de coordinatentransformator' voldoet.
Aangetoond wordt dat de coordinatentransformator slechts voor
laagfrequente signalen voldoet.

Dit resultaat is reeds door Carlson en Francois (1976) via een an
dere weg gevonden.
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5.2. Cascade systemen

1.2.l:.._D~ ~r.l.n£d~hl:. .£o~r~i~a.!.eE.t!:.aE.s!.o!.m~t~r..:.

Door Bryngdahl (1974) is een optisch systeem voorgesteld waarmee
coordinatentransformaties verwezenlijkt kunnen worden.
In deze paragraaf is deze opstelling aan een nader onderzoek onder
worpen. Nagegaan is welke frequenties er in het ingangssignaal
toegelaten kunnen worden opdat de coordinatentransformator naar
behoren functioneert.

De coordinatentransformator is als volgt samengesteld

(
m{xo)

met

(1)

en

(2)

Ret signaal in het uitgangsvlak voldoet aan
""'" ~ k

( 3 )
\ )" k I I ~ I '\ t cr epL)(0) - ~ Cf)(o XI I

Cl,lx,) =: VzfTtd -f>C' V\ol.XO) e e exo

Ret ingangssignaal a(xO) veronderstellen we bandbegrensd

( 4) .....<>ot><~= .c4T- AJfl e~1<f"".4-
Analoog aan hetgeen we in paragraaf 3.4. gedaan hebben gaan we na
uit welk gebied in het ingangsvlak de essentiele bijdrage voor a(xl),
voor een gegeven xl, komt.
Invullen van (4) in (3) geeft

[ JF ) J= f( ~ Cflxr.)- ~)(O)(I + 2.Trf xo) 2 D
(5) ac X,) ;:; A.Lf) 1 e dxo Jd1- r: -0<>

Formule (5) is weer op te vat ten als een limiet van sommen. Voor
elke waarde van f geeft de binnenste integraal een bijdrage.
De binnenste integraal ber~kenen we m.b.v. de stationaire fase
methode.
Ret punt van stationaire fase vinden we door te stellen

(6) ~ j ~ CPlx1» - ~XOXI + 2.1T"fXo Z = 0
oXQ 1 J
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We vinden

( 7) )(I = ';;>pt.x'o) +- 2.1\ d ~
E:>xo k 1

We merken op dat voor k _ e- , dat dan XI:~ ,onafhankelijk van
de frequentie f. Dit betekent dat dan slechts een punt in het ~n

gangsvlak bij zal dragen aan het veld in xl.
Vit vergelijking (7) volgt voor gegeven fixo} het punt van statio
naire fase xOsf.

We definieren

(9)

Rondom het punt van stationaire fase ontwikkelen we
Taylorreeks.

LtJ /l(o):=' Lp lXosf) + (X
o~x{t 4/ (xosf) + - -. - -

~\Vit (6) volgt dat 0)(0 x.,-xsf :.0.

We benaderen de reeks in (9) door de eerste twee termen.

~n een

( ll) I :::

We merken op dat geldt

(12) lfJlttxo~) = ~ cpl\lxo~)

De belangrijkste bijdrage aan de integraal (12) komt uit het vol
gende interval

(13) 1[xo-%£)J (f(XD~~ I ~ _YI"ff _

Dit geheel analoog aan hetgeen in paragraaf 3.4. gesteld ~s.

We gaan nu na wat het totale interval is dat bijdraagt aan a(xl),
voor gegeven xl. We merken op dat we met (4) verondersteld hebben
dat het ingangssignaal bandbegrensd is.
De waarden van het maximum en het minimum van xOsf voor IfI(1: kun
nen we als volgt bepalen.
We definieren

(14)

vit (6) volgt g(xOsf(f), f) = O.
Voor een minimum resp. een maximum van xsf(f) moet gelden



Uit (15)

Impliciet

(15)

(16)

(17)

Volgens
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dXo~/~) _
~_o

differentieren van (14)

A dXf + h =0() x,f d 'd-f
en (16) volgt de eis

~-o'G)f -

(14) geldt echter

naar f geeft

(18) ~ = 21T

zodat we moe ten concluderen dat er sprake is van een randmaximum
resp. een randminimum voor f = + F.

uit (13) volgt

(19) I Xo - Xosf I ~ 2 V/\i' ~~)
Dit gecombineerd met bovenstaande geeft als totale ingangs
interval dat bijdraagt aan a(xl), voor gegeven xl.

\(\J\\\ 1. I \f ~ \
(20) (Xo.rf)~'" - 2~/\d VI'f'liJiwfJ""jJ ~ Xt,~ (xOSf)",,,lC to 2f.fi1 ~Jtp'I{()(oJf)""I.)1

waarb~J (xsf)max resp. (xsf)min votrr- f = .::- F De£Bikt worden

wil nu de in het begin van deze paragraaf gegeven coordinaten
transformator naar behoren werken dan moeten we eisen dat er voor
If I ~ t= weinig 'blur' optreedt. Hiertoe stellen we de volgende
eis aan het in (20) gevonden interval

Dit betekent dat de hoogste frequentie in het ingangssignaal
over een periode 'geblurd' het punt xl bereikt. De overige
frequenties zullen minder 'geblurd' worden.



Aan de hand van een
ven theorie toelichten .

.Q.e_ s.£h~r.E.e_ alb~elAi.nk,.

We eisen
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voorbeeld zullen we de hier weerge-

(23) vooJl

(26)

Uit (6) voIgt dan

(24) cpt xo) = 1. 2-
2. Xo

en k. X z.
e t laD

(25) m (xo) .::

De modulator ml(xO) is een cylindrische lens.
De extreme waarden van xOf vinden we uit (6)

d
(X. f) l-rI;... = Xl. - llTk""""'F

Ret totale interval dat 'essentieel' bijdraagt tot a(xl) voIgt uit
(20)

(27) I X \ - Xo I ~ 2. Ad -r: +- l.t~

Voor een 'goede' coordinatentransformatie voIgt met (21)

(28)

We veronderstellen A; 5.10-7 m en d 1 m . Dan voIgt uit (28)

(29)

Retgeen betekent dat het ingangssignaal zeer laagfrequent moet z~Jn

wil de coordinatentransformator naar behoren functioneren.

Dit resultaat is ook door Carlson en Francois (1976) gevonden. Zij
bereiken dit resultaat echter via een totaal andere weg.
Carlson en Francois geven in hun artikel ook een experiment aan
waarmee zij het hier gevonden resultaat experimenteel verifieren.
Rier wil ik volstaan met daarna te verwijzen.
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5.2.2. Eigenfuncties.

Door Cutrona (1965) is het gebruik van eigenfunkties voor de
analyse van plaatsvariante systemen reeds ter sprake gebracht.
Voor onze beschouwingen in deze paragraaf gaan we zonder verlies
aan algemeenheid uit van de 'overdrachtsintegraal' van het een
dimensionale plaatsvariante systeem .

.P<o

(1) ~ L~) ~ Jk(~} x)~(X) dx

Cutrona suggereert het gebruik van de eigen-
functies van de integraalkern h(y,x). De eigenfunkties en de eigen
waarden van h(y,x) worden gedefinieerd door de volgende integraal.

<>=

(2) ern 4JtJj) ~ f h (,>,x) LtJnlX') clX

In het algemeen zal het vrijwel onmogelijk zijn de eigenfuncties
4JI'\LX') van een gegeven integraalkern h(y,x) te bepalen. Vaak is
het zelfs niet eens bekend of er wel eigenfuncties zijn. Voor de
theorie over eigenfuncties van integraalkernen zie Gallager (1968,
blz 392 e.v.) en Courant en Hilbert (1962).

In de literatuur wordt het eigenfunctie-concept o.a. voor
een praktisch belangrijk systeem, de laser-cavity, toegepast.
In dit verband wordt ook wel van de 'lens-waveguide' gesproken.
(Marcuse, 1977, blz 174 e.v.).
Een laser-cavity kunnen we symrolisch als volgt weergeven

(3) 1="Cd) rr-(d) rrCd) - -

(5)

(4)

een oneindige cascadeschakeling van Fouriertransformatoren.
De 'overdrachtsintegraal' van een Fouriersectie is

\f k ,/...., _L~X'-1-
~Cj = V21lid -e>- e <[ cI 0 Il~) d X

De bij deze integraalkern behorende eigenfuncties zijn de
Hermitische functies (Lebedev, 1965, blz 64)

- - kl ::'k 2 -----'-- I • -n----------
l-ln{~Va-)e ur~ o/VI-=: rr{-;)

In deze formule zijn de Hh{~~)de Hermite polynomen.
Binnen de laser-cavity (een Fouriersectie) 'lopen' de eigen
functies als het ware heen en weer. Daarom verschijnt in (2)
de oneindige cascadeschakeling van deze 'Fouriersecties'.

In het bovenstaande verhaal is de irrealistische veronderstelling
gedaan dat de lenzen oneindig grote afmetingen hebben. Indien we
de eindige afmetingen van de lenzen in onze beschouwingen betrek
ken dan krijgen we de volgende 'overdrachtsintegraal'.

(6) cql1l ~ if ':i d ' l e -q ~kif fCXJ b.

De bij deze integraalkern behorende eigenfuncties zijn de prolate
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spheroidal wave functions. (Gallager, 1968, blz 406).
Ook in dit geval 'lopen' de eigenfuncties als het ware heen en
weer door de lasercavity. Doordat de afmetingen van de lenzen
eindig zijn zal er tijdens het heen en weer lopen sprake z~Jn

van energieverlies. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat de
eigenwaarden in absolute waarde ongelijk aan een zijn.
(Sanderson en Streifer, 1969).

Sanderson en Steifer (1969) hebben de eigenfuncties van de laser
cavity op zeer elegante wijze met behulp van de computer bepaald.
Zij rekenen aan het volgende systeem.

•

dat de volgende 'overdrachtsintegraal' heeft
c'lt

(7) ~7. L~) ::: /z k l ~IX) CPI ex) dx
-c

met -tk 2 d 1'~"4 )-1 (~ (~'+x') - ~)lkl ~)x) 1l' e
( 8 ) - 2..lT

en

( 9 ) c= kct'id .~ ~:; i - d/b

De afmetingen van de lenzen zijn 2a. De Fresnelbenadering van de
Kirchhoff-diffractieformule wordt geldigvJ;rond.er.s.teld~ _
Met-behuip van pll-llr· numerieke zowel als kern-expansie methoden
berekenen zij de eigenwaarden en de eigenfuncties van de
integraalkern K(s,t).
Uit hun berekeningen blijkt dat men slechts een (8x8) matrix
behoeft te gebruiken om uitstekende resultaten te behalen. Dit on
der de voorwaarde dat men bebruik maakt van Gauss-integratie for
mules en een matrixdiagonalisatieproces dat gebaseerd is op de
QR methode van Francis en Kublanovskaya.

In het willekeurige algemene geval, zonder repeterende basis
secties, zal het eigenfunctie concept van generlei waarde zijn.
In het volgende gedeelte van deze paragraaf zal dit duidelijk
naar voren komen.
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In dit gedeelte van deze paragraaf gaan we na in hoeverre we nieu
we inzichten kunnen verwerven indien we de continue beschouwing
vervangen door een discrete.
We herleiden hiertoe de een-dimensionale 'overdrachtsintegraal'
(1) tot een matrixvergelijking. Voor de herleiding van de
overdrachtsintegraal van een twee-dimensionaal plaatsvariant
systeem tot een matrixvergelijking wil ik verwijzen naar
Angel en Jain (1978).

In dit verband is het van belang te weten hoeveel sample-waarden
er genomen moeten worden. Dit probleem is onderzocht door Huang
(1969). Huang doet dit met behulp van de Fourier-analyse.
Uitgaande van de volgende versie van (1)

(10)

leidt Huang af dat

(11) G{f'») = rl='{-fx t f~) H(~xl~~) d~><
-,pc,

met F(fx), G(fx) en H(fx,fy) de respectievelijke Fouriergetransfor
meerden van f(x), g(x) en h(x,y).
Uit een grafische interpretatie leidt Huang vervolgens de sample
frequentie af. Hierbij veronderstelt hij dat F(fx) bandbegrensd is
en dat H(fx,fy) slechts in een beperkt gedeelte van het (fx,fy)
vlak ongelijk nul is. Deze laatste veronderstelling licht Huang
verder niet toe.
Het E mij niet duidelijk in hoeverre Huangs methode praktisch nut
heeft. Voor het bepalen van de samplefrequentie heeft men immers
informatie nodig over de bandbreedte van het ingangssignaal en die
van het overdrachtssysteem. Deze in~ormatie is veelal niet voor
handen.

Een oneindige matrix-representatie van ~~ is gegeven door Marks
e.a. (1976). Marks e.a. veronderstellen dat het ingangssignaal
f(x) bandbegrensd is en dat H(x,fy) dat eveneens is voor de fy
variabele. H(x,fy) is de Fouriergetransformeerde van h(x,y).
In hoeverre deze veronderstellingen praktisch zinvol zijn wordt
verder niet duidelijk gemaakt. Marks e.a. lichten hun theorie
slechts toe aan de hand van een voorbeeld, n.l. een vergrotend
systeem-:--- ----

Andrews(1970) heeft het 'discretiesatieproces' voor Fourier
filtering uitgewerkt. Zijn met de computer behandelde beelden
geven bevredigende resultaten te zien. Andrews gebruikt hierbij
256x256 samplewaarden, waarbij iedere samplewaarde 64 grijsniveaus
kan representeren.

In het volgende gedeelte van deze paragraaf houden we ons bezig
met de vraag of het eigenfunctie-concept vanuit de discrete
benaderingswijze zoals die hier uiteengezet is een nieuw licht
werpt op de syntheseproblematiek van een willekeurig plaatsvariant
systeem. We kunnen de 'continue fouriertransformatie' vervangen door
haar gediscretiseerde versie, d.w.z. de Fast-Fourier transform.
(Andrews, 1970). De modulatoren laten zich vervangen door diagonaal
matrices. (Butterweck, 1977).
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We representeren het gewenste plaatsvariante optische systeem door
de matrix A. Deze matrix pogen we te realiseren als produkt van
Fouriermatrices F en modulatormatrices M. Hierbij zij opgemerkt dat
we de modulatormatrices vrij kunnen kiezen, terwijl de Fouriermatrix
een vaste gegeven matrix is.

(13)

Indien we gebruik willen maken van de eigenfuncties van F dan
moe ten we F vervangen door

(14)

Een vektor x zal volgens (14) herschreven worden op de basis van
eigenvektoren van F door U. De verschillende componenten zullen
daarna met de respectievelijke eigenwaarden vermenigvuldigd worden
door de eigenwaarden-diagonaalmatrix Jl . Tot slot zal de dan ver
kregen vektor door U-~ weer naar de oorspronkelijke basis terug
getransformeerd worden.
Uit bovenstaande volgt dat het vervangen van de fouriermatrices
in (13) door (14) d.w.z. het gebruik maken van de eigenfunkties
en eigenwaarden van F nutteloos is. Een en ander zal slechts extra
werk met zich meebrengen zonder dat we er veel wijzer van worden.
Deze laatste conclusie is ook in het werk van Sanderson en Streifer
(1969) terug te vinden. Zij concluderen dat kern-expansie methoden
aanzienlijk meer werk opleveren (en onnauwkeuriger resultaten)
dan 'simpele rechttoe rechtaan' numerieke berekeningen.

Uit het voorgaande trek ik de conclusie dat het eigenfunctie-con
cept ongeschikt is voor synthese doeleinden.

5.3. Parallel systemen.

2. ·1·.1:.· _o.!:.t!~.o.ao.!!.ale _f~n.£ t i.e~

In deze paragraaf is onderzocht hoe we een willekeurig plaats
variant systeem als 'parallel systeem' kunnen synthetiseren.
Zonder verlies aan algemeenheid baseren we onze beschouwingen
weer op de volgende een-dimensionale 'overdrachtsintegraal'.

<>-

- tt) .- 11 C) == j-Kt~J x) -cp;-[x~ ctx
-0-

De integraalkern h(~,x) beschrijft de systeemeigenschappen.
Het ingangssignaal resp. uitgangssignaal wordt beschreven door

cp, lX) resp. CP2.l~) .
We onderscheiden de volgende twee ontwikkelingen van de integraal
kern h(~,x) naar het volledige stelsel orthonormale functies

LfJn l.l() •

(2a)

(2b)

~(~, x) ::.

h(~lx) ""

h\l ~-)() ~ ') ~ ~ Cfn L,:>') 4Jn ( ~-x )

h1.(':)-x, X) =; {p" Lx) LP,,('j-x)
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Invullen van (2a) ~n (1) geeft
OC>

(3) CP}.l~) '"' ~ ry.. [').) f lfJ~ L)-X) rpl LX) dx--

(4)

In deze paragraaf is alleen de optische realisatie van (3)
onderzocht. Indien we de andere ontwikkeling
uit (2) willen gebruiken dan kunnen we op soortgelijke wijze als
hier in deze paragraaf gedaan is een optische realisatie vinden.

Om (3) te realiseren zijn we genoodzaakt van patroonvermenigvuldig
ende systemen gebruik te maken. Hier kiezen we de eenvoudigste
mogelijkheid (Krile e.a., 1972).

2 e t "'tt X 1"
VI

In de praktijk stuiten we bij het realiseren van patroonvermenig
vuldigende systemen op grote problemen. Het maken van een 'scherp'
patroonvermenigvuldigend systeem is lastig, zo niet onmogelijk.
Een diepgaande analyse is te vinden in het proefschrift van
Matthijsse (1976). Hier ga ik niet verder op dit probleem in.

In het vervolg van deze paragraaf zal ik een systeem dat aan (3)
voldoet 'sectiegewijs' opbouwen.
Als eerste sectie van ons systeem neem ik

CR eX)-

In vlak GD realiseren we de patroonvermenigvuldiger volgens (4).
Na belichten met cp. (x) vinden we in vlak :n:

- --CS) t="" 1L? Lx) -{ e 4L1t~_~~ t:; f ep~7 (':j~) --

We e~sen dat

(6)

opdat er in vlak 1L geen
Deze eis legt restricties
Voor alle n moet gelden

overlapping van de spectra plaatsvindt.
op aan de toegestane waarden van y .

n

(7) \~Y\ - ~"'-' I > A

De tweede sectie van ons systeem bestaat uit een modulator gevolgd
door een Fouriertransformator. De modulator dient om de Fourier
getransformeerden van de orthonormale functies 4l",(X) op te realise
reno
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Met

We eisen dat

(9)

opdat er geen overlapping van de spectra plaatsvindt.
De exponentiele factor exp(-j2Tr (f - y ).y ) zijn in de formule
van m2(f) opgenomen om in vlakJ[L ruim¥eli~e scheiding van de ver
schillende deelsignalen te bewerkstelligen.
In vlak III. vinden we

(10) T-'1 ~ ~I/~-~f\\ Ph/1-~>"\\ e-~2n/f-~n)~n~-=

= ~- 1( cp. L}(.-j,f\ '> * LtJr\ l X-~t"\l) € F'iI X ~n ~
Zodat we de eis

(11)

moeten stellen opdat we ook in vlak ~ ruimtelijke scheiding van
de deelsignalen verkrijgen. Op grond hiervan volgt de eis dat

(14)

Als derde sectie realiseren we



(20)
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O'<:l

Z 9'" C~) I 1fJ., (~-~ )cp, Lx) dx
h -t>=>

Hiermede is de gewenste 'overdrachtsintegraal' volgens (3) gereali
seerd.

Het complete systeem ziet er als volgt uit

:r

met

(4) W'I, Lx) ::0

(8) ml. {f) ;.

(12) l"c'\~ ~) ::

(17) W\'t Lf) =

(19) VY\ s;- Lx) .:;

lIL

IX 1<1C
IXI;> t c.

indien we voldoen aan de volgende eisen dan zal bovenstaand systeem
aan (3) voldoen.

(8) 1<1>. Lf)/ = 0 If\ ~ Ai;.

(9 ) 1'P~~)I~o If I ~ AIz.

( 11) -Ten-ex) * LPn eX) I::: 0·- -Tx1 :;? C/Z

(13) I rn ex)} =0 Ixl ':? c/;.

(7) l~",- ~~-d ;>A

(14) I~~- ~l'-\ I >c
Op deze eisen zullen we in het laatste gedeelte van deze paragraaf
een korte toelichting geven.
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met

(2)

We eisen

2: ') e -12m x l.\. n
rn ~ I x) .: 01' l () e q d

"I.: h I'" X- ~n c X-~n

(13)

dit opdat de dee1signa1en in v1ak JIL e1kaar niet beinv1oeden.
In v1ak 'N vinden we met (10) a1s ingangssignaa1 van v1ak ~

OS) 'F 1 {~( CPI (X-~h ') * 4Jh (x-~n}) e p'TiX1- ~ •
-F· 'It >< ~",) l• { (9"", l~-'j~\ Pc. [x-~",) e ) ~

1=" ~ f L(1). LX-~n) * 4J" {X-':ln)). o/r\ lX-~",)~ ~

~ 1 f CP~h (X-~~ ') ~ ~ ~ ~).I-\ Lf) e-q 2.'l1i~n
met

(6)

De vierde sectie wordt a1s vo1gt

I!Z

-.1-

T

met

(17)

(8)

Dit is een patroonvermenigvu1diger. De functie hiervan is het ge
wenste signaal te scheiden van de overige. In vlak ~ vinden we
met (15) a1s ingangssignaa1 van v1ak

t="-i 1{{ g?2.h (~) e-~21\1{~r\-~k)J =0

Door in het uitgangsvlak een laagdoor1aatfi1ter te p1aatsen ver
krijgen we het gewenste signaal

(9)
[XI < fc
IX\ /1C
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We gaan uit van de veronderstelling dat het ingangssignaal ~I~)
een eindige energie heeft. Op grond van hetgeen in paragraaf 3.2.
staat volgt dan dat het ingangssignaal ~lX) band- resp. plaats
begrensd is.
We veronderstellen eveneens dat (Gallager, 1968, blz 392)

(21) /! I h{~} X))L dx d~ <.f><=
-0-

Dit gecombineerd met (2a) en het feit dat de Lp"eJ() een volledig
orthonormaal stelsel vormen leidt tot

t:"'O

(22) J I '/" L~) I~ d~ < p-o
-e-

We stellen de bandbreedt van lp,(x) op W en de plaatsbreedte op
T/2.

(23) I cp, Lx) I ~ 0

I<1?, LP) I :::.. 0

van het optische systeem
te realiseren, daar ~,Cf)::o voor

Voor het volledige orthonormale stelsen functies lflnlX) nemen we
de prolate spheroidal wave functions.
Deze kunnen, zie paragraaf 3.2.,voor iedere n gekarakteriseerd
worden door een plaats- en bandbegrensd gebied.
We noemen de bandbreedte van ~\'\lX) W

n
en de plaatsbreedte T

n
/2.

(24) I 4J "" LX) I = 0 IX I ~ T.-.. h
I 'Pn Lf) 1~ c W\ ~ VJh

We merken op dat We in vlak Jr
'slechts' voor If I~w behoeven
Ifl ~ w .

Op grond van hetgeen er hier over de plaatsbreedte van 4>'lX) resp.
LtJl'\lX) gesteld is stellen we vast dat de convolutie van 'till() en
4J n Lx) eveneens plaatsbegrensd is.

(25) CPt (x) * 4J l'\ (X) I = 0

Daar Cf.,...lX) op grond van (22) een eindige energie heeft Lmnen we
de 9"nLX) ook karakteriseren door een plaats- resp bandbreedte.

(26) 19'"" eX'; \ = 0

Door (23), (24), (25) en (26) te combineren kunnen we voldoen aan
de in (8), (9), (11), (13), (7) en (14) gestelde eisen.

Hiermede hebben we in principe een methode aangegeven waarmee wil
lekeurige plaatsvariante optische systemen, die aan (21) voldoen,
gesynthetiseerd kunnen worden.
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Samenvattend vinden we de volgende eisen waaraan voldaan moet z~Jn

om op de in deze paragraaf beschreven wijze een plaatsvariant op
tisch systeem te synthetiseren .

..- 2.

(27) ! I CR (?t) 1 dx <Po
-~

(28) ill h(,>I><)\ld)(J~ C:::PC
... -0$ 1-

(29) II Lp... (x) I dx <: pc;»

Het ingangssignaal moet een eindige energie hebben vol gens (27).
De gekozen orthonormale functies moeten eveneens een eindige
energie hebben, dit volgens (29). Een stelsel orthonormale functies
dat aan deze eis voldoet zijn de prolate sheroidal wave functies.
Een ander stelsel dat aan deze eis voldoet zijn de Hermitische
functies. (Lebedev, 1965, blz 64).

II -X~2
(30) ltl..,[><)::: !2

n
... ! V2Jf/2 Hn(x) e

In (30) stellen de Hn(x) de Hermite polynomen voor.
Het ingangssignaal <:pcx) zowel als de \..fJn (x) kunnen dan, zie
paragraaf 3.2. gekarakteriseerd worden door een plaats- en bandbe
grensd gebied.
De derde eis, (28), houdt in dat de integraalkern h(y,x) een
'eindige energie' moet hebben. (Gallager, 1968, blz 392). Dit is
nodig opdat ook de 9'" (x) door een plaats- en bandbegrensd gebied
gekarakteriseerd kunnen worden.

In paragraaf 5.4. zijn een aantal problemen opgesomd waar we bij
de feitelijke realisatie van een plaatsvariant optisch systeem
mee te maken krijgen.
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5.3.2. Stuksgewijs plaatsinvariante systemen.

In deze paragraaf is nagegaan in hoeverre we een plaatsvariant
systeem kunnen synthetiseren indien we zorn systeem 'stuksge
wijs' door plaatsinvariante systemen benaderen.

We nemen als uitgangspunt de volgende 'overdrachtsintegraal' voor
het plaatsvariante systeem.

£>'"

(1) <P2.(~)::; I h{,;>-x j X) ~ (x) dx
-0-

De integraalkern h(y-x,x) benaderen we als volgt

(2)

met
IX» ~T

txl <iT

(4)

(3) fT (x) = i ~
(Marks en Krile, 1976).
Invullen van (2) 1n (1) geeft

'2: Thn ('j.-X) FT I x - nT ) LR tx) dX
..... -(>D

De synthese van een optisch systeem dat een 'overdrachtsintegraal'
volgens (4) heeft wordt in het vervolg van deze paragraaf beschreven.

Hieraan voorafgaand gaan we na welke fout we maken door (1) door
(4) te benaderen.
De 'exac te' 4>1 (":» word t gegeven door

(1) epE(~):: f Th.{,:>-x) x) h (x-hT) q:{(x)dx
-po

De 'benaderde' door

(3) <pj)C~)::: f.! h,,{~-x) f,{X-hT)lp.(><)dx.
-.e->

We ontwikkelen h(y-x,x) in de omgeveing van x = nT , voor aIle n,
1n een Taylorreeks.

_ (5)---1t~-x)x) == h'~-XJ nT) ±i.l\-hTt~h~~;)X)L;;tT- lx-nTI ~iT

In deze formule betekent ~~x differentieren naar de tweede variabe
le, in casu x.
We stellen

Als fout E L~) definieren we

(7) € (~) "" epe: L~) - cp!!> (~) \

Als relatieve fout definieren W~



(8)

Opda t CPt:. L'::})

eisen dat de
dan b.v. e'en
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€L~)

CPt:l.;;1)

en cp'6 (~) 'redelijk' overeenstenunen moeten we
absolute waarde van de relatieve fout kleiner is
procent.

Om aan (9) te kunnen voldoen moet in het algemeen de waarde
van T klein zijn. Bij een kleinere T behoort een kleinere fout

£~ (~)

Hff systeem volgens (4) zetten we 'sectiegewijs' in elkaar.
Als eerste sectie nemen we een patroonvermenigvuldiger.

I ]I

met

f \?T t X-hTJ
~2n ~n >(

~t"\~~~'(0) m, Lx) =: e

In vlak "lI:. v inden we

<"
~ 2..Ti ~nl( r

(11) T) CP,(x) rT{X.-r\T) e
h

Stel

(2) CPI" Lx) .::;. cp1lx) fT LX-h1)

dan volgt uit (11) en (12) voor de belichting in vlak

waarin

JL .

(4) t::" 1~llx) rT tx- \'\TJ} ~ PI'" (f)

Om overlapping van de spectra in vlak 10: te voorkomen e~sen we
dat

(5)

Voor de waarden van yn volgt dan uit (15) de eis
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(16) I ~"'- ~"'-t I /> 2A
A1s tweede sec tie nemen we

met

(17)

We eisen dat

(18) vc.ol\.

eveneens om over1appingen van de spectra te voorkomen.
In v1ak 1It' vinden we dan de vo1gende belichting.

met

A1s derde sectie vo1gt-weer een-patroeftV'€4"-men igvu1diger

;-----.

\-

met

(21 )
:£ e-~2.'TIX ~h

\'\
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In vlak 1ll:' vinden we
= ~2:Ti(~ .... -~k\ -<7. =

(22) t=" ~ .ff Lp2.1'"\ [x) ~ ~

2. 4?2. ..... Cf) + V..e-v:>cLov-en s)"ec~Ac~
'n

Als vierde sectie laten we een laagdootlaatfilter volgen

met

In het ui tgangsvlak 3Z. vinden we

(24) 'f--~ ~ ~- ~lhLf) 3
.,.".

-z~ J hh{~-X)f'T{X-hT)CR(x)dx
h ~~

zodat we de gewenste overdrachtsfunctie volgens (4) gesynthetiseerd
hebben.
Samenvattend hebben we het volgende optische systeem gevonden

met

-.1rv
-1

iT
CP2.(')f--

(10)

(17)



(21)

(23)

'ffi3 LX) =.

l"n'1 Lf) -
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Opdat het systeem naar behoren functioneert moeten we de volgende
e~sen stellen.

(15)

(18)

(16)

Eis (15)

(25)

Indien we

(26)

I (j?l~lf) \ =0 vo~ lfl:>A

~T) q:>1 Lx) f?T (x - hT J) = PI h l~ )
I H~ If) } = D ~ [f \ ;/ A

I~I"'- ~,,-\ 1 ~ zA

is uit te werken tot . f T
. -~2TT V\

~I~ (f) == 4>\ [f) * T ~c ['1f~T). e

<B Lx) bandbegrensd veronderstellen

I 4\ if)' = 0 ~ ifl ~ 1="
en de bandbreedte van de sinc-functie op liT stellen, dan geldt

(27) J ~ I '" If) j = 0 ~ tf \~ Tt YT =- A

We merken op dat indien de fout I CRo b ) I volgens (9) klein moet
zijn, d.w.z. T klein, dan neemt de bandbreedte A van ~~(x) sterk
toe.
In de limiet, Icllt(::l)I-.... D ,d.w.z. T--'O , ddn zal A·-. e-.o gaan.
In dat geval is de synthese van een willekeurig plaatsvariant sys
teem op de hier geschetste "'vijze onmog21ijk. We kunnenLTlnners
dan niet meerdere parallele kanalen realiseren.

Op grond hiervan concluderen we dat in het algemeen de synthese
van een willekeurig plaatsvariant systeem d.m.v. een stuksgewijze
plaatsinvariante benadering niet mogelijk is.
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5.4. Discussie.

- In de vorige hoofdstukken is steeds gebruik gemaakt van twee basis
elementen, n.l. de modulator en de Fouriertransformator.
Een van de weinige plaatsvariante systemen die op dit moment een
welkome aanvulling zou zijn op de reeds bestaande basiselementen
is de coordinatentransformator.
Deze kan toegepast worden bij het inverteren van onscherpten, zie
paragraaf 5.1., zowel als bij de Mellin-transformator, zie para
graaf 4.3 ..
In paragraaf 5.2.1. is aangetoond dat de door Bryngdahl voorgestel
de coordinatentransformator niet voldoet.
Een geschikte coordinatentransformator bestaat dus nag niet.

- De analyse van Bryngdahls coordinatentransformator gebeurt met
behulp van de stationaire fase-methode. Deze methode is nauw
verwant aan de geometrische optika, irnrners we veronderstellen dat
k _oc> bij de stationaire fase methode zowel als bij de geo
metrische optika.

De analyse van Carlson en Francois (1976) van Bryngdahls coord ina
tentransformator geeft eenzelfde soort beeld te zien. Zij ontwik
kelen de ingangsbelichting naar 'lokale vlakke galven' die zij
als geometrische optische stralen interpreteren.
We krijgen op deze manier een gemengde golfoptische en geometrisch
optische beschouwing voorgespiegeld.

De Wigner-distributie beschouwing van Bastiaans (1978) geeft een
synthese van beide beschouwingen te zien. De Wigner-distributie
geeft een beschrijving van het signaal in plaats- en frequent ie
domein tegelijkertijd.

Wellicht is het rnogelijk am met deze drie methoden een coordinaten
transformator te ontwerpen die voldoet. Voldoen wil zeggen dat een
punt in het ingangsvlak afgebeeld wordt op een punt in het uitgangs
vlak.

Uit hetgeen er in paragraaf 5.2.2. staat blijkt dat we slechts
voor systemen met 'repeterende' bffiissecties het eigenfunctie
concept toe kunnen passen.

J1ierbij _klluuen we denken aanhasissec.t.iea vanuheL~lgende type.

(
1'1\\ (~)
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Dit type basissecties is met de door Sanderson en Streifer (1969)
beschreven methode te onderzoeken.
De fysische betekenis van zulke basissecties ~s echter onduidelijk.

-)(31)

De berekening van de coefficienten
z~Jn

- De in paragraaf 5.3.1. gegeven synthese-methode van plaatsvariante
systemen is niet zonder meer te realiseren.
De hoge 'systeem-dimensionaliteit' van een plaatsvariant systeem
leidt ertoe dat er in principe oneindig veel parallele 'kanalen'
nodig zijn om zorn systeem te realiseren. Dit staat in grote
tegenstelling tot de realisatie van een plaatsinvariant systeem
waarvoor slechts een 'kanaal' nodig is.
Voor de praktijk betekent dit dat we voor de ingangssignalen een
laag plaatsbandbreedte produkt moeten eisen. (Goodman, 1977).

q"Lx) uit (2a) kan zeer lastig

-0-

In het algemeen zal het uitwerken van deze integralen geen s~ne

cure z~Jn.

Een fundamentele begrenzing is de 'passiviteit van de modulatoren.

(32) I mLx) I ~ 1.

De absolute waarde van de modulatorfunctie m(x) moet kleiner of
gelijk zijn aan een. (Goodman, 1968, blz 66).
De exacte realiseerbaarheid van de gewenste modulatorfunctie kan
hierdoor een probleem zijn.

- We merken nog op dat de praktische realisatie van de vele parallele
wegen zeer moeilijk zal zijn. H~ zal zeker niet eenvoudig zijn om
een een stabiele opstelling te realiseren.

- Tot slot zij nog vermeld dat Strand en Sawchuk in Madrid op de
'Optica Hoy y Manana' conferentie een voordracht gehouden hebben
over 'Space-variant processing with polychromatic light'.
Ik heb de indruk dat zij een 'stuksgewijs plaatsinvariante be-
nadering~~ehruiken.llit de abs t:rac~ WGro t d i t ni€t-€r~dtti-del ijk.---
Te zijner tijd zal dit uit het conferentie-verslag moeten blijken.

(T.e. Strand and A.A. Sawchuk (1978), Space variant processing
with polychromatic light. Optica Hoy y Manana' conferentie te Madrid.
10-17 september).
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6. Conclusies.

We concluderen dat we een twee-dimensionaal plaatsvariant sys
teem met de beschikbare basiselementen (de modulator en de
fouriertransformator) kunnen synthetiseren.
Deze synthesemethode is te vinden in paragraaf 5.3.1 ..

De door Bryngdahl voorgestelde coordinatentransformator blijkt
slechts v~or zeer laagfrequente ingangssignalen te voldoen.
De achtergronden van deze stelling zijn in paragraaf 5.2.1. te
vinden.

Een beschouwing over de Fresnelbenadering van de Kirchhoff/
Sommerfeld-diffractieformulesblijkt enkele interessante resul
taten op te leveren. Zie hiervoor paragraaf 3.4 ..

Tot slot wil ik nog verwijzen naar de paragrafen 3.4.6., 3.5.,
4.4. en 5.4. waar enkele interessante aspecten zijn aangestipt.
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