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Hoofdstuk I

De opdracht bestond uit de voortzetting van een onderzoek, waar
aan sinds 1968 al 4 stageaires gewerkt hadden (litt. 1 tim 4). Het
betrof de toepassing Van het Debye-Sears-effect (litt. 5) in een nog
te vervolmaken Fourier-analysator voor elektrische spanningen. Aange
zien het hart hiervan gevormd wordt door een speciale optische confi
guratie, waar nog geen afdoende theoretische basis voor gegeven was,
moest ook dit laatste uitgewerkt worden. Daarmee zouden dan verschillen
de nog onduidelijke verschijnselen en waarnemingen verklaerd kunnen
worden. Nauwkeurig af te leiden dimensioneringsvoorschriften zouden
resulteren in veel betere ontwerpen en tenslotte zullen de grenzen van
de mogelijkheden van het uiteindelijke aparaat overzien kunnen worden.

Hoofdstuk II Samenvat1tin~
======::::::==-=-::=:-

Geheel volgens opdracht is het afstudeerwerk begonnen met een
nauwgezette bestudering van het onderwerp. Na een algemene orientering
in de Fourier-analyse en de verschillende mogelijkheden om dit voor
een elektrisch signael te verwezelijken, bleek, dat voor het begrijpen
en toepassen van de elektro-optische methode hiervoor, een gronuige
aanp~k van de optiek onontbeerlijk was. Daarnaast werd VOQr de inte
gratie van de optiek in het elektronische geheel de nodige aandacht
geschonken aan de elektro-optische- en opto-elektrische omzetters.

Uit de verkregen gegevens werd een doelmatig aparaat ontwikkeld,
waarbij de veranderingen zo ingrijpend waren, dat er van de oorspron
kelijke opstelling, optisch gezien, vrijwel niets meer over is geble
Yen.

Tenslotiie worden er een aantal verbeteringen voorgesteld, die
weI experimenteel hun nut al bewezen hebben, maar wearvan de uitwer
king overgelaten moest worden aan een opvolger.

Hoofdstuk III Inleidin~=========-

91• Fourieranalyse van een (elektrische) spanning

Als door een gegeven voorschrift T aan bepaalde functies
functies ~ toegevoegd worden, dan noemt men de toevoeging een
naaltransformatie. Dit wordt genoteerd als

J.. andere
}unctio-

(1)

(Een zo'n transformatie is die van Fourier). Hiervoor bestaat aIleen
een algemene theorie als ze lineair zijn, ofwe1 als ze de volgende
eigenschep bezitten:

(2)

(met AI en ~ L als scalaire constanten)
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J1t-) AIS. een beP.aald fysisch systeem op ee:n ingangssigna.al (exci tatie)
r~ reageert met een uitgangssignaa.l (responsie) 'La-} , wordt dus aEn

elke Iw een /Ll!) toegevoegd. Gebeurt dit, zoals afgesproken bij (2),
lineair en op een tijdsonafhankelijke wijze, dan is dus:

o

{AI
.J //r: ,

i~,ltJ I{..UJ
I

Bij de elektronische spanningsversterker (zie fig. la) is de functionaal

1"...

a. versterker b. frequentieresponsie c. freq. afh.
versterking

-fig. 1. responsie van een spanningsversterker-
~

operator l de (complexe) versterking A.
Om de eigenschappen van een systeem duidelijk te maken wordt in 't

bizonder zijn reactie op sinusvormige ingangssignalen onderzocht. Hierbij
wordt het verwisselen van de functies ~ l...l ~ en c.~ "u ~ met de gelijktij
dige tekenveranderingen tijdens het integreren of differentieren omzeild
door het invoeren van hun complexe combinatie:

(4 )

Deze eamplexe voorstelling vereenvoudigt de berekeningen sterk. Een wil
lekeurige trilling kunnen wij zodoende voorstellen door:

~~
~i t1 =-l4/ JL als complexe amplitude (5)

(zie de figuren Ib en Ie). Hiervan kunnen wij aIleen het reele deel
waarnemen, te weten (zie (5) en (4) )

(6)

~wt-

Bij gebruik van ~ als excitatie van het fysische systeem, ver-
krijgt men een responsie, die natuurlijk eveneens van de parameter w
afhangt, ofweI 'Tf~..·...tJ a -'twLtJ • Werken we dit uit m.b.v. (3a),
dan vinden we:

wat voar fo::'; overgaat in:



-6-

Omdat wij voor ~ echter nog iedere waarde kunnen kiezen mogen we voor
(8) oak schrijven:

De responsie op een trilling is dus weer een trilling. Deze heeft de
zelfde frequentie, maar een andere amplitudeIJz .... CO) I en een beginfase
CVl.Ci} -"t....,~) • Uit deze invariantie van de complexe trillingen tegen
ove~ de overdracht door elk lineair tijdsonafhankelijk systeem wordt
hun fundamentele betekenis voor het onderzoek van zulke systemen dUidelijk.

De complexe frequentie-afhankelijke grootheid~~~) uit (9), die de
verandering van amplitude en fase van de trilling eangeeft, noemen wij
H(~) • Hij heet de frequentieresponsie van het systeern. Met deze functie

van w kunnen we (9) (ofweI (7) met ~=v ) herschrijven tot:

(10 )

1I1s een signeal uit meerdere trillingen opgebouwd is, ofwe1 als:

dan ken men vanwege de lineariteit elke trilling afzonderlijk bij de
overdracht nagaan en deze aan de uitgang weer bij elkaar voegen, ofweI:

(te bewijzen door substitutie van (11) in 3b en uitwerken m.b.v. (2)
en (10)). Als men dus ieder willekeurig signaal additief uit allerlei
trillingen zou kunnen opbouwen, dan was het overdrachtsprobleem dus
algemeen oplosbaar. Dit is helaas niet op eenvoudige wijze te doen. De
Fouriertransformatie wijst echter een weg om dit idee door een geschikte
generalisatie in praktijk te brengen.

De Fouriertransformatie wordt gedefinieerd door:

....00

T ffu->} == ~. JJa-

i
~fJlt) <l h fl."" J

-00

(13)

(14 )

l' 'f (A. )

Hierbij behoort de volgende omkeerformule:
TeO

~' J·{1\."'I} ="- :",_Le iwf T (w)~:: Iii) .,.~ ~
-r:,

De tijdfunctie J~) verschijnt i~ deze laatste formule als een superpo
sitie van complexe trillingen -e~~~ , nu echter niet in som- (zie (11) ),
maar in integraalvorm. Dienovereenkomstig heeft iedere trilling niet een
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rc"-'Jd..-'""
eindige ampl itude Ak (zie (11) ), maar een infinitesimBle Wo

(zie (14) ). In optische zin kan men (14) zien als de spectrale verdeling
van I(t) (zie fig. 2a).

b. r(w) in complexe vlak

(w)1
fl1
I

I 1,
t\

I
I I, ,
I I I
I I t

j:\
,

;\0 .
W, "'1 W'! \AI

a.spectrum van tlt)

- figuur 2 -

Afgezien van de f6.ctor~. , noemt ment={..... ) de spectrale dichtheid.
TlVJ)et..... bepaalt de amplitude en beginfase van de deeltrilling ~~"'I"

(zie fig. 2b), nlw)! heet de amplitude dichtheid.
Als een door de operator~ gekarakteriseerd systeem met een fre

quentieresponsie H {<AI) gestuu.rd wordt door een ingangssignaal I (f-) en '-y
is verwisselbaar met de integraal, dan is de responsie als volgi afhciTI
kelijk van het ingangsspectrum ( zie (3b), (14) en (10) ):

r-.l T oIJ

'dfJ = L !PlfJ~ = ~}Th:-'J rl~),( w ~ ':'0 !.•_f HHfH d... (15)

-~ -~

De responsie heeft dus de spectrale dichtheid Hb')"f (""') • Wij kunnen
dit ook nog als voIgt schrijven (zie (3b), (15), (14) en (13) ):

waarmee men dan de uitbreiding van (12) voor willekeurige excitaties
verkregen heeft.

Een aparaat nUt dat volgens (13) aan een bepaalde tijdsafhankelijke
grootheid ~M zijn Fourier-getransformeerde~(~)toevoegt noemen we een
Fouriertransformator~.Deze geeft vOlpens (14) dus aan uit welke Fou
riercomponenten het beschouwde signaalf~) bestaat. Kennen we van een er
op aangesloten systeem tevens de frequentieresponsie H~w) t dan weten we
volgens (16) ook de spectrale verdeling van zijn ui tgangssignaal'2.(f) en
omgekeerd.

Hoewel de Fourieranalyse toepasbaar is op aIle mogelijke fysische
grootheden zoals lichtintensiteit t chemische concentratie, luchtdruk, enz"
zullen wij hem aIleen toepassen op elektrische spanningen, omdat we m.b.v.
omzetters van de meeste fysische grootheden een evenredige elektrische
spanning kunnen afleiden.

}2. De verschillende mogelijkheden

a. De zuiver elektronische methode. Als we geen omzetters willen gebruiken
ligt een opstelling, zoals deze in fig. 3a is geschetst, het meest voor de
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hand. Hier wordt op de ingang van een afstembare (zeer) selectieve ver
sterker 1. (zorla b.v. het h.f. gedeelte van een radio) het te onderzoe
ken signaal ffr}~~~ gezet. Selecteren we nu, zoals tegenwoordig in de

2 .....,.....--r---------I~

I.( l.selectieve versterker
2.zaagtandgenerator
).gelijkrichter
4.oscilloscoop

- fig. )a zuiver elektronische Fouriertransformator

betere ontvangers ook gedaan wordt de te versterken frequentie

(17}

-fig. 4 Sturing versterker-

m.b.v. de ruststroomgrootte door de varicaps van de ver~chillende tril
lingskringen, dan wordt aIleen di~ frequentie uit ILH versterkt, waarop
afgestemd is. Blijft hierbij de instelbare maximale versterking IA~
(zie fig. 4.) constant en laten we m.b.v. een (in de osciloscoop 4 in
gebouwde) zaagtandgenerator 2 de ruststromen door de verschillende vari
caps en dus (bij benadering) ook de geselecteerde frequentie ~o evenredig
met de tijd t toenemen van V--. tot )/_ (zie fig. 4.), daarna snel
terugkeren tot ~~ , weer opnieuw toenemen enz., dan zal de amplitude

\~~, van de uitgangsspanning uitgezei als functie van de zaagtandspan
ning \r~ , het (Fourier)spectrum van ILf) weergeven (zie fig. 5a.). Hier
bij wordt de amplitude door de gelijkrichter ) bepaald en geschiedt de

.. . 1\rlA-i~lilw)I" ."- -;-- -~rl"lt('lu~1

1
"\ <' , ) ,":(- i. 'It
/I 0 -,- - -'- - - - - -ii". , 't....,.

1-( ~'ti. r<' A~ 0 : '\It
{ Z1t r, 0 I

---=-0-tt-_-+-~........~ --,-___ I \T. I

., 0... ~~ il"~~w i.~h ~1w.J.~~l<q
-fig. 5 oscilloscoopbeeld-

weergave m.b.v. een oscilloscoop 4 door lf~ op zijn horizontale en \v~1

op zijn verticale ingang te zetten (zie fig. )a).
Zonder diep op de theorie in te gaan zien wij direct, dat gelijk

richter) in fig. 3a dezelfde functie vervult als de detector in een
(A.M.)radio ontvanger (zie fig. 5b). De hierdoor geintroduceerde ver
vorming is gering als de hoogste modulatiefrequentie w~~ klein is t.o.v.
de minimale draaggolffrequentie Wj""':" ':. llt 'I.......... (zie fig. 4). Voor een
hoog scheidend vermogen ( ~ ~ ~"y in de figuren 5 en 4) moet de modu
latiefrequentie op zijn miJst veel groter zijn dan de zaagtandfrequentie

W ~ • Willen we tenslotte dat het oscilloscoopbeeld niet "springerig"
maar "vloeiend" verandert bij variatie van jlt-} , dan moet de (cirkel)
frequentie wI ' die hiermee overeenkomt klein zijn t.o.v. w~ • Resumerend
kunnen we dus zeggen dat:

(18)

Dit houdt in, dat een nauwkeurige Fourieranalyse a~leen verkregen kan



-9-

worden door voldoende lang te meten (relatief lange tijdbasis van de
za.sgtandspD.nning), waarbij Iff! nauwelijks mag veranderen. Bovendien
wordt na Geze analysetijd slechts van ean frequentie (.~ in fig. 4) de
mate van 6anwezigheid gegeven, zodat de analysetijd voor een volledig
spectrum van b. v. N frequenties oak nog eens Nmaal zo lang duurt.
Hoewel door geschikte dimensionering hieraan nog veel verbeterd zou
kunnen worden en er ongetwijfeld ook betere, zuiver elektronische,
Fouriertransformatoren ontwikkeld zijn of nog ontworpen kunnen worden
(we denken hierbij aan een paralelschakeling van Nselectieve verster
kers, elk afgestemd op een eigen, aangrenzende, vaste frequentie Vo ,
hetge~nmet geintegreerde schakelingen niet zo duur hoeft te zijn, zie
fig. 3b), hebben zij allen een ding gemeen en dat is hun traagheid.

'1, 2, 3, 4 zie fig. 3a
5 intermitterend elektronisch

'aftastsysteem.

- -- --,..-

~
, y,

I(~J
\5",,

II4t

- fig. 3b relatief snelle elektronische Fouriertransformator -

Vandaar dat ook 81 vroeg naar andere methoden gezocht is, waarbij de
omzetting van een elektrisch signaal in een andere fysische grootheid
en weer terug, een grote rol speelt. Een van deze methoden nl. die,
welke gebruik maekt van licht als tussenschakel, zal hieronder nader
toegelicht worden.

b. De elektro-optische methode. Lang voordat de elektronica tot bloei
kwam kenden we in de optiek al methoden om licht instantaan in 81 zijn
Fouriercomponenten te ontleden. In principe komen al deze methoden,
toegepast in vele spectraalapparaten, op hetzelfde neer (zie fig. 6).
De lichtvoeding 2 maakt het licht van de te onderzoeken bron tot een
evenwijdige bundel, die daarna in de deviator la(tralie, prisma, e.d.)
frequentie afhankelijk afgebogen wordt. De integrator lb, meestal een
positieve lens- en/of spiegelsysteem brengt de afgebogen bundel weer
samen in (nagenoeg) ean punt van het beeldvlak 3. In dit vlak ontstaan

+ 1. optische Fouriertransformator
a. deviator
b. integrator

2. lichtvoeding
3. beeldvlak

- fig. 6. principe van spectraalapparaten -

zodoende tegelijkertijd een aantal buigingsbeelden waarvan 1e kleur
(frequentie w) plaatsafhankelijk is en de intensiteit 1 evenredig met
het kwadraat JAIl. van de amplitude. Zetten we dus de wortel van de inten
siteit VI~l' uit tegen de plaats X waar hij gemeten werd en bekijken
we aIleen eerste orde buigingsbeelden, dan hebben we dus in een analyse
tijd de gevraagde complete spectrale verdeling verkregen (zie fig. ':a met
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l""fl w) l.v VI(o.U\ ~ W tV 1- ). De combinatie deviator-integrator in fig. 6
vormt dug een optische Fouriertransformator.

De analysesnelheid in een spectraalapparaat wordt, efgezien van de
waarnemingssnelheid, bepaald door de lichtsnelheid. Imrners met deze snel
heid plant een frequentieverandering zich voort ven de lichtbron naar het
beeldvlak. Deze vrijwel instantane responsie van de optische Fourier
transformator heeft dan ook al vroeg pogingen uitgelokt om hem m.b.v.
elektro-optische omzetters geschikt te maken voor elektrische signalen.
De plaats van de omzetter kan hierbij verschil~end zijn, maar zijn wer
king komt altijd neer op een modulatie van het gebruikte licht. Hierin
schuilt dan OQK het essentiele verschil met een normaal spectraal appa
raat. Deze laetste onderzoekt immers in een statische opste~ling aIleen
het licht van een onbekende bron, terwijl de elektro-optische Fourier
transformator juist bij een bek~nde lichtbron (b.v. een laser) een modu
letiesignaal analyseert. De modulatie, die de opstel~ing bovendien dyna
misch maakt, ken nog op verschil~ende manieren verwezelijkt worden. In
de eerste pleats kan dit frequentiemodulatie zijn in de lichtvoeding
(zie fig. 6), verder een ruimtelijke (fase- of amplitua~-)modulatie in
de deviator la of tenslotte een modulatie van de sterkte ven de integrator.
De tweede methode werd al in 1921 voorgesteld door Brillouin (litt.lO)
en later (1932) experimenteel geverifieerd door Debije en Sears (litt.9).
Hiertoe werd in een cuvet, gevuld met een doorzichtige vloeistof, een
elektro-mechanische omzetter (pi~zo-elektrische kristal 3 in fig. 7)

4. versterker
5. opto-elektrische
omzetter (Vidicon)
6. oscilloscoop

1. optische Fourier-transformator
e. mechano-optische omzetter
(ruimtelijke modulator)
b. integrator

2. lichtvoeding
3. elektro-mechanische
omzetter (piezo-elektrisch
kristal) .

- fig. 7. elektro-optische Fouriertransformator -

geplaetst die de aangevoerde e~ektrische wisselspanning transformeerde
in een lopende drukgolf. De vloeistof zette op zijn beurt een drukver
andering om in een verandering in brekingsindex (mechano-optische om
zetter la in fig. 7), zodat we hiermee uiteindelijk een elektro-optische
omzetter verkregen hebben, die m.b.v. een elektrische ingangsspanning
lichtgolven ruimtelijk (66ndimensionaal) in fase ken moduleren ( Hierbij
nemen we ean dat er geen akoestische dispersie optreedt). De analyse
snelh€id bij deze methode wordt bepaald door de looptijd van de drukgolf
door de lichtbundel, dus ook door de voortplantingssne~heid van geluid
in de gebruilcte vloeistof (vertragingslijn). Hoewel deze snelheid veel
lager ligt als die van het licht is de analysesnelheid biJ deze elektro
optische Fouriertransformator toch nog veel groter als die bij zijn ZUiV?T
elektronische collega. We hebben daarom ook dft principe uitgekozen voor
de ontwikkeling van een bruikbare Fouriertransformator (zie fig. 7). Om
enerzijds de te onderzoeken spanningsbron I~J niet te zwaar te belasten
en anderzijds de elektro-mechanische transducer op de juiste wijze te
sturenis een (aanpassings)versterker (4 in fig. 7) noodzalr'ijk. Verder
zullen we, als we het Fourierspectrum langs elektrische weg ~b.v. met de
oscilloscuu~ 6 in fig. 7) zichtbaar willen maken ook een opto-elektri-

sche omzetter (vidicon 5 in fig. 7) moeten gebruiken. Om zonder veel
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experimenteel werk tot een goed apparaat te komen zullen we eerst langs
theoretische weg de verschillende dimensioneringsvoorschriften afleiden,
waarmee dan tevens een beter inzicht verkregen kan worden over de moge
lijkheden en beperkingen van het gekozen p~incipe.

Hoofdstuk IV Theorie
=======

~ t. De optische afbeelding.

a. Inleiding. Bij de bestudering van de afbeelding door optische stelsels
zullen we gebruik maken van de geometrische optica. De hieraan ten grond
slag liggende stralen zijn de normalen op de verschillende (licht-)golf
fronten. We kunnen ze desgewenst (in gedachten) ook beschouwen als licht
bundeltjes met oneindig kleine openingshoek. Als we verder over een (as
gecentreerd) stelsel spreken, dan wordt hiermee doorgaans bedoeld een
verzameling sferische oppervlakken waarvan de kromtemid~~lpunten allemaal
op een rechte lijn, de zgn. optische as, liggen. Elk oppervlak afzonder
lijk kan brekend of weerkaatsend zijn. Aangezien deze laatste slechts een
bizonder geval van het eerste is ( zie onder 3 bij b van deze paragraaf)
zullen we hem, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is, ook opnemen onder
de brekende oppervlakken. Als e~ in 't algemeen over een (samengestelde)
lens gesproken wordt kan dit dus ook een spiegel(systeem) zijn.

De twee belangrijkste wetten uit de geometrische optica zijn:
10 invallende straal, gebroken straal, teruggekaatste straal en de

normaal op het beschouwde oppervlak doo~ het invalspunt liggen in
~en (invals-)vlak (zie fig. 8)

20 de wet van Snellius, die zegt dat:

Hierin zijn ~ en ~f de brekingsindices van resp. de invals- en brekings
ruimte, ~: is de hoek van inval ~~:-~~ is de hoek van terugkaatsing
en "",.. is de hoek van breking (zie fig. 8).

- fig. 8 ~et van Snell ius-
(vlak van tekening is invalsvlak)

Met deze gegevens is in principe het volgen van een bepaalde straal door
een stelsel (doorrekenen) heel eenvoudig: uit de loop van een straal zijn
de plaats van het invalspunt met het volgende brekende oppervlak en de
invalshoek te berekenen, de richting van de gebroken straal is dan met de
wet van Snellius te vinden, als ook de stand van het invalsvlak bekend is.
Het eerste deel van deze bewerking is, evenals het opzoeken van het snij
punt met het beeldvlak, niet anders dan een toepassing van de meetkunde.

Wanneer een voorwerpsstraal de as van het afbeeldingsstelsel kruist
(scheve straal), zal echter het invalsvlak bij ieder brekend oppervlak
een andere stand innemen, en het exacte bepalen ervan kost veel tijd.
Gaan we echter uit van zijn projecties op twee onderling loodrechte vlak-



-12-

ken door de as, dan kunnen we elke projeetie besehouwen als een straal
die de as snijdt. Het vlak door deze straal en de as noemen we asvlek
en de straal een asvlakstraal. Nu kunnen we uit fig. 8 afleiden dat in
in asgeeentreerd stelsel een asvlak tevens het gemeensehappelijk invals
vlak voor aIle oppervlakken is. Loopt een straal dus eenmaal in een be
paald asvlak, dan zal hij dit niet meer verlaten (zie fig. 8). Het ligt
dan ook voor de hand om dit vlak te laten samenvallen met het vlak van
tekening (zie fig. 9b). De door_ rekening wordt hierdoor sterk vereen
voudigd en daarom ook veelvoudig toegepast. Verdere vereenvoudiging treedt
op als we de hoeken ~ , die de stralen met de as maken klein houden. Dan
immers geldt in eerste (paraxiale) benadering:

(20)

Op deze wijze kunnen we m.b.v. (19) zeer snel (zie onder C van deze
paragraaf) bij een gegeven voorwerpsvlak het bijbehorende beeldvlak
bepalen. Helaas is de plaats van deze laatste frequentie-afhankelijk,
omdat de brekingsindex ~ vanwege de dispersie frequentie-afhankelijk
is. Werken wij eehter met ~'n liehtfr,quent~e, zoals in onze opstel~ing

het geval is, dan mogen we dus deze ehromatisehe aberratie buiten be
sehouwing laten.

Wordt er niet meer aan de paraxiale voorwaarde (20) voldaan, zoals
bij de meeste normale stelsels met eindige openingshoek, dan zullen we
meer termen in de reeksontwikkeling (van b.v. de sinus uit (19) ) moe
ten meenemen om de monoehromatisehe aberFaties te bepalen. Onder g van
deze paragraaf zal dit nader uitgewerkt worden voor de vijf aberraties
van de derde orde. Voor de berekening van de vijfde orde aderraties zou
den we nog meer termen moeten meenemen in de reeksontwikkeling. Hoewel
dit geen prineipiele moeilijkheden met zieh meebrengt worden de lengtes
van de formules zo groot, dat hiervoor verwezen moet worden naar litt.22.
Natuurlijk zijn er steeds beeldfouten van hogere orde aanwezig (behalve
in de aplanBtisehe punten van een brekend oppervlak). Zolang de relatieve
opening (evenredig met de diameter van de lens) niet groot is (zoals in
onze optiek) en zolang voorwerpspunten besehouwd worden, die niet ver
van de as liggen is de eerste-plus-derde orde benadering in het algemeen
voldoende om de afbeelding te besehrijven en zeker voldoende om als
riehtsnoer bij een ontwerp te dienen.

Door nu een lens op te bouwen uit versehillende sferisehe opper
vlakken met bepaalde brekingsindiees, dispersiegetallen, kromtestralen
en onderlinge afstanden kunnen we een geeor~igeerd stelsel verkrijgen,
dat ook bij grote openingshoeken (lensdoorsneden) zeer goed aan de pa
raxiale voorwaarde (20) blijft voldoen. Gebruiken we dus zo'n lens in
de opstelling, dan is de paraxiale afbeelding voldoende om zijn gedrag
te besehrijven.

b. Tekenafspraken. Om het denkwerk te vereenvoudigen en de formules te
kunnen generaliseren zullen we ons, tenzij dUidelijk het tegendeel blijkt,
houden aan de vOlgende afspraken:

10 het lieht laten we van links komen (invallen)
2

0
invallende grootheden geven we aan zonder accent in tegenstelling
tot uitvallende (gebroken of teruggekaatst) grootheden

30 bij breking is It lot 11. en bij terugkaatsing is k 1=_11. (zie (19) )
40 punten boven de as zullen wij een positieve afstand tot de as toe

kennen en punten beneden de as een negatieve
50 afstanden in de riehting van de as zullen positief gerekend worden

in de riehting waarin het lieht gaat en vanaf bepaalde referentie-
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vlakken
60 de kromtestraal van ~en brekend oppervlak wordt gerekend vanaf de

top (snijpunt oppervlak met as) naar zijn kromtemiddelpunt
70 de hoek, die een asvlakstraal met de as maakt, kiezen we a1tijd

scherp en stellen hem positief voor een op1opende straal

c. Paraxiale benadering en de ideale lens. We kiezen loodrecht op de
optische as van een gecentreerd stelsel door de punten 0 en 0' twee re~

ferentievlakken met onderling evenwijdige coordinaatassen X, Xl.- e-,.,. X,')(~
(zie fig. 9a). De inva11ende straal pp~ denken we evenals de uittre
dende straal PSi pi vervangen door hun beide or-Hh:>c9OI1~/eproj ecties.

("I 1« pi
I

~ PSI,,
I

~/f., j

I I
I I I
I I I X~I I

I ,
,

0 II'
/,

X~/
I'

/

P1..
p'
2

- fig. 9a in- en uittredende straal bij optisch stelsel -

- fig. 9b asvlak doorrekening -

Hierdoor kan elke scheve straal door straalprojectie opgebouwd gedacht
worden uit twee asvlakstralen. Omgekeerd kunnen we uit twee asv1akstralen
weer een scheve straal opbouwen. Vandaar, dat we in de volgende beschou
wingen ook uit zullen gaan van de loop van ~~n bepaa1de asv1akstraal
voorgesteld in fig. 9b. De in het stelsel va1lende straal 'P Ps ligt

volledig vast, als we zijn snijhoog-
te ls met het invalsreferentievlak
kennen evenals zijn invalshoek £. •
Deze gegevens van 1$ noteren we een
voudigheidshalve als (21). Evenzo
ligt de uittredende straal volledig
vast door (22). Aangezien in het al
gemeen zowel L i als ~~ afhankelijk
is van L en~. kunnen we het ver
band tussen de in- en uittredende straal
het beste weergeven in de volgende
matrixnotatie:

(2t)

(23)

(22)

(21)

P.s' : ('k'L') - (Bsl<tl - As J5»~ (~j -A.s}('" L) - M.P
V~' - -05"L +C.)G) - -Os (.1 OS - ~ J

, ~ ~ (;~) ~~ L:: f~ £ = ~~t~. ,
P(_ (""L' \ "'-t.~ 1'= I"-.'i'=. ~

S - (1; J .J.. I

De relatie tussen de matrixelementen wordt gegeven door de eigenschap
van ~s een eenheidsmatrix te zijn (zie IV rId). Zijn determinant moet
due een waarde 1 bezitten, ofwe1

\ (I s I = (»5 CoS - A:i b) = I
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(25 )

Laten we het licht, onder overigens dezelfde omstandigheden, in
omgekeerde richting door het stelsel lopen, ofweI keren we het hele stel
sel om, dan vinden we uit (23) of m.b.v. fig. 9 en de tekenafspraken,
dat de systeemmatrix, die hierbij behoort de inverse is van de oorspron
kelijke ofweI:

en

M-I M - f1 . (VI -I - (I ()); I (26).s. ~- ~ ~ - 0 i

Ligt op de invallende straal, op een afstandt van het invanlsrefe-
rentievlak, het punt P.: ("~L) (zie fig. 9), dan vinden we hieruit m.b.v.
(21) voor de gegevens van Ps :

'. _(k L \ =(""L )::(1 O)("'L)_ M.P (27)
?~- ~ s J - ~ L +~-~ j d I

Voor het punt pl={~~') van de uittredende straal (zie fig. 9), liggend
op een afstand t' 'Van het ui ttreereferentievlak, vinden we op dezelfde
wijze, nu met behulp van (22):

(28)

Combin&tie van (28), (23) en (27) geeft tenslotte voor de bepaling van
P'w..t- P

of uitgeschreven:

met:

(29)

(30)

(31)

en

(32 )

Zoals we uit (31) zien is al166n Asp;: As = A onafhankelijk van de
plaatskeuze der referentievlakken. Hij wordt de sterkte van het stelsel
genoemd en aangegeven in dioptrien ( I~P~=I~~). Zijn teken bepaalt of
een stelsel positief of negatief is. ,

Als wij nu bij vaste posities (f. J ~ ) van P en (..R. ~ f 1 ) van P
(zie fig.9) aIle stralen door P ook door pi gaan, dan is pl= Pq,' de
afbeelding van 1> • Hiertoe moet dus bij constnnte), '1 J4..e I de snijhoogte
~'van pI onafhankelijk zijn van de helling L: toc......t iI van de invallende

slraal (zie fig. 9). Volgens (30) en (32) wordt hieraan voldaan door de
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volgende afbeeldingsvergelijking:

v
Sf

:: 0 c~ ..... .c.1 Ds - .-i/ B,)::; g(A..s i~ - (s )
hi .... '"

(33)

04a)

(33a)

zodat voor de lang s vergroting geldt:

ot '= ol £. (_ '" 'Cs- ef As.
cle .... i'\ Bs-t' fA:

Substitueren we (33) in (25), dan zien we dat omgekeerd P de afbeelding
van P~( is. De punten die door relatie (33) op elkaar worden afgebeeld
noemen we toegevoegde punten P", (.tA... Pee.. •

Voor de dwarsvergroting ~l vinden we uit (JOb), (33), (24) en (31):

~'=4=CSf::=-8' Gt",,~1 r;'=Cs-Aj~=(B,)+S-Asr' (34)
(J sf . ", ""

waarmee we de langsvergroting vereenvoudigen tot: I I 2
.i, :. ~ , ~j

'" '

(Relatie (24) mocht toegepast worden omdat het product ( MSf ) van een
heidsmatrices (f'1' , M1 en r'1 , zie (29), (28), (23) en (27) ) weer een
eenheidsmatrix is). Invullen van (34), (3J) en (31) in (29) geeft de af
beeldingsmatrix de gedaante:

(35)

die schtereenvol~ens het
voorwerppunt p~ verlaten
onder een hoek:

O'~E"Z.-~l (36)
en het voorwerppunt p~
snijden onder een hoek:

-" ' ., , I .to ( )
Q=h_f,=~u 37

Werken we dit. in de parax
isle benadering (20), verder
uit m.b.v. (21), (22) en (5)
dan vinden we voor de hoek-

dwsrs- en hoekvergroting -- fig. 10

De matrix JVI~ ~ ui t (29) mogen we ook beschouwen als de matrix van
een nieuw systeem, nl dat, waarbij de referentievlakken door l' en p'
gaan ofweI verschoven zijn over afstanden van resp.1. enl' t.o.v. hun
oorspronkelijke posities 0 en 0 1 in systeem I"I s (zie fig. 9 en (23) ).
M.b.v. (31) en (32) kunnen we dUB bij een bekend uitgangssysteem Ms , de
matrixelementen berekenen van elk nieuw systeem NSf dat dOQr wille
keurige translaties der referentievlakken uit het oude (Ms) ontstaan is.
Als uitgangssysteem van een bepaald optisch stelsel kiezen we gewoonlijk
dat, waarbij het invalsreferentievlak door de top van het eerste berekende
oppervlak gaat (0:, T in fig. 9) en het ui tvalsreferentievlak doox de
top van het laatste C O/:T I in fig. 9). De hierbij behorende matrix noe
men we t1~ en zijn elementen (analoog als in (23): A(fJ ,l?tt-J ,CU-j en Oy.)
heten de systeemgrootheden van Gauss. All~in in de paraxiale benadering
zijn ze constant (zie IV6 Id) en daarbuiten afhankelijk van de beschouwde
straaldoargang. Aangezied we in het vervolg verschillende stralen tegelijk
willen onderzoeken is pas nu het moment aangebroken, dat we de paraxiale
benadering (20) moeten gaan invoeren.

In fig. 10 zijn twee stralen getekend



-16-

I
vergroting 6 :

(39 )

(38 )

(38a)

De hierbij behorende afbeeldingsmatrix, tevens systeem-
t '5"-,

~-r-+---7:-----:~~'_+----r--'--~' I: (0
/ ,q'l

l' l+it

T I-L:: _£/-, =*(I - 8 )

fig.lla,).
..s

12/ -----::-T----:~~, ~ pQ, •

i------"-'::::..---.-,-,k~~ e~
I

- fig. lla gebruik hoofd- en brandvlakken -

r, I , I

[}. - t, ;: <\Af.J"-.'Lz." _Il/lLf.a....t., -v Ll ~ L, _It\.

~l.-t <Uc.l7<- /..t. -A/l.cI-r....L
I

·v r;:::I( - ~, (Y
, , £

waermee de .langsvergroting ~, ui t (34a) overgaat in; D(:: . ../-'

Toegevoegde vlakken waarin de dwarsvergroting ~~+'is nogmen we
hoofdvlakken. Hun posities t.o.v. de toppen van een bepaald optisch
steleel vinden we direct uit (34), met als resultaat:

1 , n l t.".'( )
.e........ II-I =x""';7f C-'

(zie

matrix, is dan volgens (35):
(40)

(43)

(In (42) geeft dit:

Sc:6 .~ r= -~ I 2od'\.~

1; -t-l;:, )
S s

(44)

(44a)

De ligging van de brandpunten"f en"f' t.o.v. de toppen T en T' vin
den we direct uit fig. 11, (39), (44) en (43), zodat:

'Tr.=e 1 ~.e~t- ~ ::~{,-i!»-*~B'I ,e-kli.f(~R;=e~+t;:('(('_')t;r~c.I/ (45)

Hiermee zien we dan tevene wat de constanten B.='T'F
T

en C:. ~'T' voor-
stellen. 7'

Een systeem met ook erg e~voudige eigenschappen verkrijgen wij
door de brandvlakken ale referentievlakken te kiezenl De afstanden tot
deze vlakken zullen wij onderscheidelijk 1 en ~' (~b~~eW. Substitutie
van de brandpuntsafstanden (43) en (44) :iiI.L onz'El uitgangsmatrix "11£",1 (zie



-17-

(40) en (41) ) gee~t m.b.v. (31), (32) en (23) voor de nieuwe systeem
matrix:

(46 )

d~
c. negatieve lensb. positieve lens

Vullen wij zijn element en in in (33), (34) en (38), dan vinden wij achter
eenvolgens m.b.v. (43) en (44) voor de (paraxiale)afbeeldingsvergelijking
van Newton, de dwers- en de hoekvergroting:

;d; t f' ,- ~'; f ;f V< d"= t; t (47)

(Deze vergelijkingen hadden we natuurlijk ook door de substituties s~ (~,
en s'=i'-t:4-' in (42) (zie fig. 11) en m.b.v. (44) kunnen afleiden). (J

Uit d a~beeldingsvergelijking van Newton kunnen we tenslotte een heel
eenvoudige meetkundige methode afleiden voor de bepaling van voorwerps-
en beeldafstanden. In de fig~en lla._en _lIb i_s~t 1Z~!~':::'.")p.~_L~2a~s we zien
~ ~t

:1 ~t ~ .M V -- ~/~.'"
I If O:f-l=H' : p~, . vUi.J.

u-Vt,.~ ~I.~ p~' .;'

.s'

- fig. 11 eenvoudige bepaling van voorwerps- en beeldafstanden -

bij sferisch oppervlak-

worden hier de voorwerps- en beeldafst~den uitgezet op twee onder1ing
loodrechte assen. De coordinaten van ~ zijn de brandpuntsafstanden 1 ent · Wordt nu door M een rechte lijn fl getrekken, dan geven de snijpunten

Ven B met de assen direct de bijbehorende voorwerps- en beeldsafstan
den (zie (47) en ook (42) ). Door draaien van 1. om f1 kunnen dus aIle
mogelijke afbeeldingssituaties direct everzien worden.

Veer de berekening van de systeemmatrix van eln brekend sferisch
oppervlak meken we gebruik van fig. 12. De beide referentiev1akken kiezen

we door het invalspunt 1JII • '1'oe
passing van de brekingswet van
Snellius (19) in.deze situatie
geeft ,: ( ')

11.~(LX'o't"f),:: '" ......-( 0(0 'f-'i, ( 48)
waarin ~}

_~:"'-'L::..._---","""'..L..,-.l...- ----!_ll(.:.:o:...-._-----",+M_ .,...... ;,lc;:= i. ( 49 )

-fig.

(51)

Noemen we nu/(:::. i'1.~k. (of veor een sferische spiegel a18 ",' =-11: Ks =- 'J.;) (50)
dan gaat in de paraxiale benadering (20) vergelijking (48) m.b.v. (49),
(21), (22) en (50) over in:

I' L' i( V1
L' (.)

h L = k - dO; 1Ik.t.f' d~ :: ~s'::.Jj ZC~(A.t
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vo1gens (2n de !':evrallgde systeemmetrix is. In (50) blijkt dus de defi
nitie te stean van de sterkte van een sferisch oppervlak (I<:: A(. ). lJer
gelijken we verder (51) met (40), dal'!. mogen we concluderen dot bij e~n

sferisch oppervlak beide hoofdvlakken door de top T(I) gaan (Tl'J;:; H<"J~ )(1)

bij paraxiale benadering in fig. 12).
De puntenl1,H 1 ,.t=" en-,:'(zie fig. 11) noemen we kardinale punten.

Is hun ligging t.o.v. de uiterste toppenlr en T' van een bepaald stelsel
bekend (zie fig. ll~, dan ligt de paraxiale straaldoorgang en bij een
goed gecorrige.rd stelsel dUB de gehele straaldoorgang volledig vast.
M.b.v. de kardinale punten kunnen we tevens op eenvoudige wijze bij een
gegeven voorwerpspunt ?~ het bijbehorende beeldpunt P~ construeren
en omgekeerd. Dit is gedaan in fig. l3a. In fig. l3b hebben we hetzelfde

a. normale methode b. vereenvoudigde methode
- fig. 13 paraxiale beeldconstructie -

beeld verkregen door eerst de hoofdpunten H en H' van het stel~el te
laten sarnenvallen en daarna hun oorspronkelijke afstand~ bij die van het
gevonden beeld ~' op te te11en. (paraxiale verplaatsing). Vooral bij ~

principebeschouwingen en beeldconstructies in coaxiale stelsels (l: ~/iJ )
zal deze methode veel gebruikt worden. De eigenschappen van het beel.
worden hierdoor niet aangetast, a1le.n het opvangscherm zal uiteindelijk
iets verschoven IDoeten worden.

.l2.
d. Samenstellen van lenzen en coaxiale stelsels. De uit het ( oppervlak
tredende straal in een as-gecentreerd stelsel, bestaande uit e berekende
sferische oppervlakken, kunnen we m.b.v. fig. 14, (23), (51), (27) en (52)

ft II) 0'
t>. Po I •,= H}-I)

®
S' I <0 ~1 :: -~-II~L·-----

0

I
,

k.i ~ k,,_,)
Lj ~ Ctj_I) (52 )

1- h )! ~. ,.j
~ 1 =4H~-')

T:'T (I); H,II) ~a) ,(II T \I)=H!r) II::Ti'}:H~'J 1\ I = t\.T~ .,) =Hq_qI j J I ,
he =....

- fig. 14 samengestelde lens -
als voIgt uitdrukken in de eigenschappen van de straal door het voor
gaande oppervlak:

I

Psi;:: Mol Psj'~ MOJ M~ Pj -:: Moi Mj PS;i- I) :: Mol f'1j I"lo(j_" (HI_I) (53)

Het principe van de vo1ledige inductie hierop toegepast geeft ons ver
vo1gena als verband tussen de in- en uittredende straal van het gehele
stelael (zie ook fig. 14 en (52) ):

uc':; PSi = M ~,I'I. ("I) "I' n. ,'''' ) M,,-.i1L.rIl>'}SI:;M~.~ (54)r:. ~ u ~ C.(~-l , Gj' J 1<1,/_1 "'. ..
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Hiermee is dus de systeemmatrix J~f (zie ook (23) ) van de samengestelde
lens uitgedrukt als product van de elementaire oppervlak- en voorwerps
translatiematrices 1'1 0 ' en flj • Aangezien deze laatsten eenheidsma
trices zijn (zie (51) ~n (27) ) is hun product M~ dat oak (zie (24) ).
Een tweede gegeven bij de samengestelde lens is zijn topafstand ~~ •
Volgens fig. 14 en (52) bedraagt deze:

t._1 I .e.

R ,(.) (,) ~. ~ 12·
. 'j-::' TT = T, ~ ~ 4:- ~J:: - ~ J ( 55 )

J-I J-z.

De berekening van de syateemconstanten van een bepaald stelsel gaat
het eenvoudigste met de "step voor step" methode. Hierbij gean we er van
uit dat de systeemmatrix M~) van de eerste d oppervlekken bekend is.
Voegen we er daarna het· ( '\ t" I )c. oppervlak op een afstand k'j+I =- "i van
de leatste top T· l' ) aan to'e, dan is volgens (54) de nieuwe systeemmatrix:

J
N~(j1:'l~ =t10{j+-1)' r/(j-t'l) ,If.. ) (56)

Werken we dit verder uit m.b.v. (23), (51), (27) en (52), dan vinden we:

( _Bf-(j fol) - Ahir.\ )' ;:. ( I-kiT. )(_ ~ I~' ;) ( ~ .. j .- A: I.)
0t<rtd CHj't"l) 0 I ""jot, btl Cf.-)

j

(Hjre)::; {I-i -AJ.-j ~ J AHj ..- tj .= A"i 1" ~J",C"(jTI)' I Q,
nJ m~~' t- ..~ (57)

. O~{J't():' J\i'- O"j%t.... ~ Ot-Cjtd =. Bf.j + /,(jtl j)t-ejrl) Itj' Mj"t'.
Volgens (51) en (23) geld~ VOQr ~en Vekend oppervlak:

Af, ~ k'i ;131-
1
~LI-,::;I ./(H. 0,:., -: 6 (58)

- - --

zodat dit in (57) gesubstitueerd voor de enkelvoudige lens, bestaande
ui t twee brekende oppervlakken, oplevert:_

Ai-l.:: k, ,..1(1. -t-L(, 1(... i)~l. j Bh :: I +l(l.Ph jC..1.-: It"K, ~~l. ,(k Dh =- t. 1,. (59)

",-e~ r,L!JT",l"=f.-:"p,':_iz. tK. tl.""H./.".."l'L- J,
Bij toevoeging van elk nieuw oppervlak moet weer (57) toegepast worden
totdat de systeemconstanten van het hele stelsel bekend zijn.

Worden nu samengestelde (gecorrigeerde) lenzen zodanig achter el
kaar geplaatst dat hun hoofdessen samenvellen, dan wordt het verkregen
stelsel coaxiaal genoemd. De berekening van de nieuwe systeemconstanten
gaat op preciee dezelfde wijze als bij de samenstelling van lenzen. Nu
echter is elk brekend oppervlak een complete lens geworden met eindige
referentievlakafstand en algemenere systeemmatrix MSJ i.p.v. Mcj (zie
(23) en (51) ). Kiezen we eenvoudigheidshalve als referentievlekken de
brandvlakken en noemen we de afstand van het beeldbrandvlak van het
eerate stelsel met sterkte A, tot het voorwerpsbraqdvlak van h~t tweede
stelsel met sterkte A"1, het optisch interval 6=R,' =-iJ. (zie fig. 15),
dan zijn het voorwerpsbrandvlak van het eerste stelsel en het beeldbrand
vlak van het tweede stelael de nieuwe referentievlakken. De nieuwe sys-

,? 0 'A I r;;\' A 1;"')0 l1. -:k'.:""
l.~ , I ~ I .. It::"i)' l?i 0 , 1..

o.-t ® : I II : I ~ I • '" ~ =- £,': - tt-
I ,.- ' j I Ll. >' ',;; -1:. I I I I I

I 'ti :U ''F;I; , ), 1"1, I I I-l It ~ til , t 1.. .~ I

_ fig. 15 samengesteld coaxiealstelsel -
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teemrnatrix vinden we weer uit (56) m.b.v. (46), (27) en fig. 15. Het
resultaat is:

de matrix elementen uit
vinden we hieruit en
ligging der resulrerende

zodat

_Jl~J(' 0)( ~ -4,) :::(- ~/L A~~A) (60)
o ~ 'To 0~o ~ _A,

I Al.-
Vergelijken we dit met (35), dan zien we, dat de nieuwe referentievlak
ken san elkaar toegevoegd zijn met een dwsrsvergroting (3~11.:::: -~ '" 4. ;;;~:
(zie (61) en (63)> en dat de sterkte van het nieuwe systeem: A~ ~ .

A :_ A/~1.-~ ="",' __ "'" ~~ AI=~I~I:-~, I2A... A _",/ ~
S1. ~ T - -., 11 (, ... --,;= - fl (61)

I'=- J~ft.' en ! :¥ " (610)

bedraagt (zie (44) en fig. 15). Substitueren we
(60)(zie (23) ) in (39), (34), (38) en (33) dan
m.b.v. fig. 15 en (61) achtereenvolgens voor de
hoofdvlakken:

"f, H = -~(~ -t -' ): ~, I, ~ -I~)
A,~ ttl At. u f

de dwars- en hoekvergroting:

· i nf (I ,; )-'I Vt ~ -- -
~ =~ = r~ -r = h' 1

f1. (.k.- A,
n.. :. 7,' =: - 7ft

J'- K_'~-L
uI- - "iii ~f' I~

(63)

en de afbeeldingsvergelijking:
(64)

e. Telescopische stelsels.Deze stelsels kenmerken zich door een optisch
interva16=0 • Hierdoor is volgens (61) de totale sterkte An.=o (dus on
eindig grote brandpuntsafstanden), liggen volgens (62) de hoofdvlakken
in het oneindige en zijn volgens (63) de vergrotingen:

I ' 1 JI I i I J'/
(3 .::: (?',. = 7: = -;7 .e- J =~r = t ="F (65)

onafhankelijk van de voorwerps- of beeldafstand geworden. (De constante
dwarsvergroting ~'=~f' is dezelfde als die der toegevoegde brandvlakken
door 1; en~1 in' fig. 15). Dit betekent o. a. dat bij de inval van een

I
I

11(0) ..~;I.-"" ..........-.."L~
n:J, ,..,....

- fig. 16 telescopisch stelsel -
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evenwijdige bundel met diameter i onder een hoek a
de u~.t het stelsel tredende bund~ weer evenwijdig
d /; ,1. c1 heef't en een hoek d"': ~,t met de as
tuss 'n de voorwerps- en beeldafs anden J en e' in
wij direct door substitutie van 6.~c) in (64). Het
en fig. 15: nt 'l.

4- =- A'( 6- )l.=h
l

. ~/ ~ ot;
--t ~ Al,. "".

met de as (zie fig. 16)
is, een diameter
maakt. Het verband
deze situatie vinden
geeft m. b.v. (63) (~'ta)

J I

(66 )

f. Bepaling van systeemconstanten. Bij veel experimenten was het nodig
om van (tamelijk) onbekende lenzen en spiegels de juiste systeemconstan
ten te weten te komen. Een heel geschikte methode voor lenzen is weer
gegeven in de figuren 17 en 18. Hij berust op de eigenschap van een twee-

(67)

, zodat volgens
• Substitueren

de bijbehorende

- fig. 17 doormeten positieve lens - - fig. 18 doormeten negatieve lens -

lenzig coaxiaal systeem, dat het voorwerpsbrandvlak van de ene lens toe
gevoegd is aan het beeldbrandvlak van de andere bij een dwarsvergroting:

(3",';:;1,:.' = /" ::::. ~/ I"I of ..... ~1 I,=~.I'. d' WitT k i ~l.i ],

(zie (34), (63) met .R~e=o ,(61) en fig. 17) • .J:'laatsen we dus de onbe
kende lens z6 voor het verlichte voorwerp met lengte~" (b.v. diafragma
opening voor lamp met condensor) dat deze hiervan een beeld in het on
eindige (ver weg) vormt, dan ligt "11 ' in het brandpunt ''T; • M. b. v. een be
kende hiermee coaxiaal geplaatste 1ens 2 wordt het beeld weer dichterbij
gehaald. Het is reeel en ligt nu in het brandvlak van de laatste lens
(zie ook (42) ). Meten we nu de grootten ~,(met schuifmaat) en ~~ (met
micrometeroculair), dan kunnen we dus, als 'het geheel in lucht gepfaatst
is ( I\'=~=/ ) uit (67) de gevraagde brandpuntsafstand 1, berekenen.
Meten we verder de afstand X, van het voorwerp tot de ~ensvatting dan
ligt ook ,..., / vast (It; fl/l:: 11'/ - x, ). Keren we de onbekende lens om, dan
kunnen we op dezelfde wijze Ti' en H/ bepalen en zijn duE' aIle systeem
constanten bekend geworden.

Bij een onbekende negatieve lens ligt het voorwerpsbrandvlak achter
de lens (zie fig. 18). Willen we toch bovengenoemde methode toe blijven
passen, dan zullen we dus uit het reele voorwerp ~u m.b.v. een positieve
lens (0 in fig. 18) een virtueel voorwerp ~ I , voor de negatieve lens
moeten creeren. ~ I

Bij een sferische spiegel is' het oppervlak '" : - k
II I....... ...

(51) en (50) de sterkte ervan bedraagt: :-y =":-1
we dit in (42) en vereenvoudigen we met (44), dan worden



-22-

afbeeldingsvergelijking en vergrotingen:

~'
(68)

Omdat verder de spiegel uit ~en sferisch oppervlak bestaat vallen de
toppen en hoofdpunten samen en weI in het snijpunt S van de hoofdas
met de spiegel. (zie fig. 19). Als nu S -= "l.. ,dan is vOlgens (68) ook

~

~ /L,..
1:1 I

I

~' M
~ "

S" " Ca )"

- fig. 20 meetspiegel -

brandpuntsbepaling bij holle spiegel -

l.gloeistroomtrafo
2.g1oeilampje
J.condensor
4.halfdoorlatende

vlakke spiegel
5.gedeeltelijke ver

zilverde vI. spiegel
6.merkteken als voorwerp

- fig. 19
I

s =~ en vallen dus voorwerps- en beeldvlak samen (zie fig. 19a). Maken
we S::- ~ ,dan moet volgens (68) S~ob zijn. Wordt er nu achter het
voorwe~p ~ een vlakke spiegel coaxiaal geplaatst (zie fig. 19b), dan
vormt het oneindig verre beeld van ~ een nieuw voorwerp voor de holle
spiegel, die het dan ook opnieuw afoeeldt, nu echter weer in ziJn brand
puntr • Op deze manie-r wordt dus een in het brandpunt 'F geplaatst
voorwerp ook weer op zichzelf afgebeeld. Als vlakke spiegel met voor
werp werd gebruikt een oppervlaktespiegel, die aIleen rond het midden
niet verzilverd, maar doorzichtig was (zie fig. 20). Op dit midden was

een merkteken (voorwerp 6)
gekrast, dat via een half
doorlatende spiegel 4 ver
licht werd. Door deze zelfde
spiegel 4 kon ook het uit
eindelijke beeld waargenornen
worden. Wordt deze meetspie
gel nu langs de optische as
verschoven, dan zien we dus
twee maal het beeld omge
keerd samenvallen met het
voorwerp (geen parallax).

De verplaatsing van de meetspiegel tussen deze twee posities is nu vol
gens fig. 19 en (68) de gezochte brandpuntsafstand

g. Monochromatische aberraties. Gaa? we van een punt~ (b.v. uit de voor
werpsruimte) naar een andere punt P' (b.v. in de beeldruimte), dan komen
we in het algerneen door media met verschillende brekingsindices ~~J .
Als nu op een klein stukje weg et~ de brekingsindex tt£sJ als constant be
schouwd mag worden, dan definieren we de verlichte weg ~ van? n~ar r'
als: fl J' ~

rr ~J"K(jJ d. s ~ It. (J) ~~' := IT
~ j> ~) t:J..~",t.~ (69)

~

Deze is volgens het principe van Fermat minimaal als we meten langs een
lichtstraal. De verlichte weg wordt dan lichtweg of optische weglen€t;e u
genoernd. Zijn invoering vereenvoudigt de bepaling van het faseverscl :,1
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(72 )

x/ met'z:INomdat C-D)1,r(l7ly,+c.~-/~.. ·=1 (73)
dan kunnen we zijn baan voorstellen door:

X)f':: ~ p ·t l2. U")~ (74)

Het golffront ~q( door? staat loodrecht
op de bijbehorende straal ~~r zodat we m.b.v. (74) hiervoor kunnen no
teren:

'L~f~
.' Cole \ ~p; ~ , ~Sl

..:-..: -~-~ .. \> J ®
.--. X~'L

/ ---------]1
~ I'J ~ I

/ ,'\ ,
1.1- - - - - - -:.. ~..7( :

I ,,1,1. _~ -\{l- : " :10 . !- .7, I '

I 1 I ,X I ~ I/X,'I..
3~ - - - - - - - - - --}

x,
-fig. 21 straalvariatie

tussen de lichtgolven in twee verschillende punten? en Q . Liggen
deze laatsten b.v. op dezelfde lichtstraal door het medium met brekings
index h en is hun onderlinge afstand, gemeten langs de lichtstraals ~

dan bedraagt hun faseverschil:

.6'f :0 J!<. s = ~o • h..s =i" rr T1./4~} tn-.d.,,-I- ~ =- ~;r ~ ""-: -}:i=~ (70)

(Hierin is ~o: ~ het golfgetal van het licht in vacuUm). Gelet op
de definitie van de lichtweg v in (69), geldt (70) dus ook als de
lichtstraal versch!llende media k:~~1 zou doorlopen, ofweI als de
optische afstand v tussen twee punten bekend is, dan voIgt uit (70)
direct hun faseverschil. Als nu de punten P en Q niet meer op dezelfde
lichtstraal liggen dan moeten we voor 'T uit (70) de optische weglengte

tussen de golffronten door P en Q nemen. In een bepaald medium (n:~~)

is dit volgens (69) evenredig aan de (normale) afstand S tussen de be
schouwde golffronten, hetgeen bij vlakke golven eenvoudig de projectie
van PQ op ean willekeurige straal ( b.v. door P of door Q ) uit de bundel
is. M.b.v. de metrische meetkundeVzullen we dit alles nader uitwerken tot
een voor de monochromatische aberraties belangrijke uitgangsformule (78).

In een ruimte, waarin lichtgolven zich voortplanten, denken we ons
een stel onderling loodrechte coordinaatassen ;<./ Xl-x en twee naburige
punten (zie fig. 21): (J'.lf) ~ ,

'P ~ )l.1.f' =?5 f JI. ..... Q ;: ~1- -: 15f-t" e.l x ~
x}" I- .J' (1~'j (71)

I H1. e '""=- '7'1.-
- , ..\~?o •

Loopt een lichtstraal, afkomstig van het
voorwerpspunt P~ , door ~ evenwijdig aan
de richtingsvector

(75 )

Behalve voor evenwijdige bundels geldt de voorstelling van een licht
straal door een rechte lijn ~sp (zie (74) ) en een golffront door een
plat vlak ~a( (zie (75) ) voor niet-vlakke golven aIleen in eerste be
nedering, d.w.z. voor een infinitesimaal klein gebiedje rond het be
schouwde punt P . Kiezen we echter b!nnen dit gebiedje het punt Q (zie
(71) ), dan zal een straal hierdoQr ( en eveneens afkomstig van het
voorwerpspunt '?'\, , vrijwel) evenwjjdig zij.n aan die door'P • De golf
fronten door ''? en Q zijn dan eveneens evenwijdig, met een onderlinge
afstand (zie fig. 21, (75), (71) en (73) ):

5''(, ::, Qu Q =(~ )~ \ - ~e) =(U7 ~ ,~) (76 )
I~I

\7 ( zie lit. 25 en oak IV § 2 van (116b) tim (122»)
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( 78)cvn. 1'4.J.. (J"" = ~ ~ ;: - o-t. Co n ~
I

Als de lichtweg \I dus bekend was als functie van .25. en ~ , dan zouden
wij de richtingen ~n~ en S!l~' van aIle lichtstralen, in het bizonder die
in de beeldruimte, door differentiatie van deze (eikonale) functie

r(x,,'X&/x},X,',x.,,')l';) kunnen vinden.
Omdat de exacte berekening van o-voor een stelsel brekende opper

vlakken erg moeilijk en ingewikkeld is (zie Iitt. 11 en li.tt. 12) zullen
wij gebruik maken van een reaksontwikkeling van 7 in zijn geschiktgekozen
onafhankelijke variabelen. Hiertoe brengen we in de vo~~"erpsruimte 66n
en in de beeldruimte twee stel onderling loodrechte coordinaatassen aan,
resp. aangeduid met geen, e~n of twee accent en (zie fig. 22). AIle over-

Gaan we van een bepaalde lichtstraal, die loopt van P in de voor
werpsruimte naar p' in de beeldruimte, over op de naburige straal QQ' ,
dan is de verandering in optische weglengte ~v die hier door ontstaat
volgens fig. 21, (69) en (76):

A. I I , ( I I ( '.~4 ,/ XV 77 )
u rr = OQQ' - vfP I ,: C7Q: Q' _ 'J""~ .:8 .:: l-t sty - k S·CV == "" c~ J 0<.)( 1- '" c~ ,,-t-

In dezelfde eerste orde benadering kunnen we tevens ~ en QI , dus ook
volgens (71) ~x en ~x' , volledig onafhankelijk van elkaar kiezen. Daar
om kunnen we (77) oOk, na partiale differentiatie, weergeven in de exacte
uitdrukkingen:

, ?l """v / I
'Y1.A. t-<. v: .£...-:: k C-Q 1o o.x'-

;.," x'
I

/
](j

I

I
I

.., ,

,,
/

;
I /

, ~

, . '"
, I '

i> I

I

I

,>.}

,,,

- -
X"'So,

,
I,

\ X" "\ _ _ _ _. _ _ 1_ _ _ J_ :

, IJ " f I ' I \ , ,
\ ~ - , , I" _ ·_~:_~ __ 1' ~_V

'- ,,- .... , I r
,~ --'pll '1----------....,~ I

I , I' X'I' I. I ,"
j/ I : 0 3 IXi'i, ~ 0 :. XS,;

)(1. -=._-_ .... - - - - - - - - - - -1- , :
)( il - - _ f
S~

1/
Xl.

bij de reeksontwikkeling van Dr -

\ ,
\

""--, ,
\ ,

\

\

--l------:'1I------~ Xl

)/

1 ~o ,J

Xl.
/<.1

- fig. 22

eenkomstige assen kiezen we evenwijdig, terwijl we in het bizonder de XJ 

assen laten samenvallen met de as van het gecentreerde optische stelsel
(zie fig. 22). Het voorwerpsvlak kiezen we in )(3= (J , het beeldvlak in

X'!J' ~c en de uittreepupil als beeldreferentievlak in Xi'=o • De onder
linge posities van deze vlak.ken, ofweI de ligging van de verschillende
oorsprongen 0 , laten we onveranderd. De lichtweg 'iJ=<lpp' van het
punt 7 ui t het voorwerpsvlak naar het punt ~f/ in de uittreepupil is af
hankelijk van de carthesische coordinaten X, ,XL,X," '''l'' of van b.v. de
poolcoordinaten "l, tf, 't ", If'" • Het verband tussen beide coordinaatsystemen
is volgens fig. 22:

(XI) C~~) (") { "~I)(, lIIl'f
If I( , tl

Cr: ~~c :: 'l :'f J4,. >co r = Xl. :: .:; 'l.. ,v- If . (79 )
x3 =() 0 I

-71

l2S('I~'Z. V'"'X l X1./ .e..... \l~f I:: 'f V "2. 'I z.zodat ::
I ~ ~

'l.. = x, of- lCz. (80)
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Tussen de 4 variabelen in V- bestaat echter een relatie. Vanwege de
assymmetrie blijft nl. bij draaiing van de Xl - en X- assen rond de sy
steemas het verschil l' tussen de argumenten if en tiff( van P en p"
constant. Bovendien mogen bij een bepaalde 't. en '7-" de VJ en Cf" ver
wisseld worden (spiegeling), zodat als derde onafhankelijke variabele
1V'1 of (,1171' gekozen kan worden. M.b.v. fig. 22, (79) en (80) vinden we
hiervoor:

" <'
X/A, Tf..r.1<l- =.cVJf c"'fl(~ 'L-./f":J";ctp"(81)

''2. -\. If

Door deze vergelijking bevat \r nus 3 onafhankelijke variabelen. Kiezen
we hiervoor t1.,l"l. .£-ll.o>":1l...l.."c-n "t' ,dan kunnen we voor v dus de
volgende reeksontwikkeling opschrijven:

r.- t I. ... ., '1.1. L. 7. C' /, '1 (' 1/1.. l /, '1 I,J> )
v := Ao -t-13, 'z..+Bi,'l" -t"8} 10 +-C, \.-tL

L
'L'l-" +-(3''2, 1 0 + ., ~ T':>"l. ~<l"~~<l"t •... ,-ul.

wat m.b.v. (80) en (81) overgaat in:

V == flo 1'" I3J></T'Xj,..t)t81..(.x/,;.)(~,,1.)+6} (x,><,"-t-)<Li<l,'')+-( ()C:r~~j~ C,J,J<,'-~l'r.'L)()C.,'~~l.."}+

1- (~{-,.../-r-'f.1: X"",~,"+- "IttJ':'J 1'(,,( ~ ,"~1'z.'/)\(~d)</+~ /j(,x. ,''I.,'' ~ >t,..'l L"j+(d~, i.: -4- 1<,-;..:-)\ .-. (a~)

"Difterentieren we (83) partieel naar XI en XL" , dan vinden we ui t
(78) voor de richting van de beeldstraal:

(a)
(b) (88)
(c)

met (84a) en

(89)

(90 )
en , ." 'I, I (B 'I B )'Xl- =Xl. -+ --L-- l tXt. -t ~ x,2. T ..x h

Jot. Ic." '1.'1
J U

In eerste (paraxiale) benadering (X'i,~X'h~f3~ 0) kunnen wij de lig-
ging van het (beeld )punt pi = (,tl,', 1( ~) onafhankelijk malcen van de doorgang
pH =(lC,",)(:') in de uittreepupil (ook voor scheve stralenl). Volgens (89)
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(91c)

(91a)
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en (90) moeten we dan het scherm zodanig plaatsen, dat

/ I "I ') (. () f>'t- =- i'\ lnj! ~_~ wu"\.~H ~ ~'=-(!i .. ~ "'= -.2.-
Z. 8'1. 2.h - ~l p",..,. x,1,- f"L~ z.B~

de bijbehorende dwarsvergroting is. Met dit resultaat kunnen we (89) en
(90) vereenvoudigen tot:

X((=-z'e (6.J((.' -t-)<"t,),=x/, +6.X,' IMeft:.><,'.=-~
~ ,~~ t~

, I (- i1 ,,- ... "'... ) _ Y: ' + {j;".' IMlI- ~ It,' _ - )<.'l. ,
X = - - Cl.J"z,' £, .. 1. -rl.,p~" .,---

1. z..Ol, Z. S&-

Voor de volgende beschouwingen houden we het scherm op de pleats van
het pEraxiale beeld, om te kunnen nagaan hoe de werkelijke afbeelding
van de paraxiale verschilt. Gebruik makend van de as-symmetrie draaien
we vervolgens, ter vereenvoudiging, de "', en "'l.- assen zover om de systeem-
as, dat, zonder de algerneenheid te schaden, het voorwerpspunt P op de X,-
as komt te liggen, zodat Xz.=c ,t.('=c fl...<P"=y (zie fig <2) (92)
Substitueren we dit in (91b), dan geeft uitwerken met (84b), (79), (80)
en (81) het gevraagde:

6.f.,': - 2.~1.- fft-(L 't"c.n 't -r(J;c..,h,Z, .... (..,(" '1.\:111 't' -r(S'~I)"l',t+ z.((~·"I."C.,'f T'{{~())(,~'I(~Y-t·-. f
~ 0' '3 1. ( l ) ( .)'f ~ _ (93 )

._ Clj~, -t-~z.t cn\(+'1.~ 'l" ", l.e/,.) V-rt ~ ~'t~-t'aS' ~ "1-, Cir'}1(-t" •••.•

waarin:

a = _ C~ . ~ ~ _ z. C"
, Z.B~) z. ~

Evenzo vinden we uit (91c) en

'(3 ::: - c~-_ a" ":-~ .e...-~5':: - C'L (94)
Z. i3L. J Z. 610 Bz.

(85b) voor de afwijking in de Xz.-richting:

A' ~ Z.
I..)}(t.-'= C{l. ~'/ """';"""'f- -tq,),"t'I., (l.~'tCt)lt')t-'tj'" t-" XI".......:-"" -l:. - -" (95)

Door (93) en (95) zijn nu de 3 e
orde afwijkingen van het paraxiale

beeldpunt ?'=('f.. .. l,x~/).:: - .~()I.( 1](1. ) (zie (91a) ), bepaa.ld. Zij worden
beheerst doer 5 stelselcmfstanten (Cl, r.t..k.Qs- zie (94) ), die ieder zijn
eigen specifieke vervorming introduceart. In totaal zijn er dan ook 5
aberraties van de derde orde. Uitgaande van (93) en (95) zullen wij ze
hierna kort toelichten:

. I 3 A /
1. Vertekening. Als aIleen (\'/*0 dan is 61',:: 'I.; y. ( e....'J~=c. (95a)

Deze aberratie is onafhankelijk van "'1- ' / en y en veroorzaakt dus geen on
scherpte, mear aIleen een verplaatsing van het beeldpunt en weI in het
asvlak, waarin het voorwerp zich bevindt. De verplaatsing is nr:, uurlijk
nul, sIs het voorwerp zich op de as bevindt en verder evenredig met )(,") ,
dus in deze benadering volgens (91a) ook evenredig met x/ 3

• Bij de af
beelding van b.v. een vierkant doen zich de gevallen a.,~ 0 en ct,<O voor
als zgn. kussenvormige resp. tonvormige vertekening (zie fig. 23a). Als
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ook weI minder juist sferische aberratie genoemd.
Gt.1.+o , zodat .,3 ,.,3

ox/= a~ 'z. cq, y Il.- 6 x... =c.jl't ",.......y

ook nog (.(.=0 dan z1Jn aIle coefficienten
ook de afwijking van het paraxiale beeld.
(zie fig. 23a).

2. Askring,
Hierbij is aIleen

£\ "" ui t (93) en (95) nul, dus
De afbeelding is dan foutvrij

(96)

(97)
Eliminatie van "t' hieruit geeft de cirkel: 1. 1.' ?) 1-

Ij,,; +~t = {ell. ').."
,

met als middelpunt het paraxiale beeldpunt P en een straal die even
redig is met '2,,1. Deze aberratie neemt dus sterk toe met de diameter
van de lens (evenredig met ''ll~ ), maar is onafhankelijk van i'-, , dus
hetzelfde voor aIle punten in het gezichtsveld. Voor het aspunt (xi=~ in
(93) en (95) ) is het zelfa de enige aberratie van de derde orde, vandaar
de naam.

en

3. ~. Nu is aIleen cr,?> TO, zodat:

AX,' ='1 '?I 'l1''lX, (2.. c:.'/~+/).:::. <l3 'l."~,{t.-t-c(nl1r)
z. z.

/::::.;<-/:: Cl J 1" 1<, (1. ~'fCit,'l(::: li 3 '''' ", ~2.1(

(98)

(101)

(103)

(102)

(104 )

Eliminat ie van 'f hierui t geeft: t)1. L 'I l \L ( )
(

Z. ,'L / 1 . 1. ) (' " A I (i. 100
tl.-

J
'1" X,) leU] 2.y+~1.l.( :; I.lX,_1.·(~)'l.~, +,0)(( = Al X,

1.

Di t is weer een cirkel met een streal f-= C\~ ~lj X I ,en een middelpunt,
die t.o.v. het paraxiale beeldpunt P' verschoven is in de x,!..richting
(asvlak) over een afstand gelijk san de diameter If van de cirkel (zie
fig. 2Jb). Daarom heeft deze trechtvormige verbeelding ook een tophoek
van 60 C> in het paraxiale beeldpunt P'.

4. en 5. Astigmatisme en beeldkromming (zie oak V § 2b). De fou
ten die door ~~ en Q)geintroduceerd worden zullen we gelijktijdig be
handele~ omda:, ze beiden de term 'l" X,l. ,bevatten. Stellen we de ove
rige coefficienten in (93) en (95) weer nul, dan krijgen we:

6x',' = {1"-'1-t- 4s)'l.."x,l.clf)'\t' ~ 6X~':;<{~"l..U)</"~"'t'

wat ne eliminatie vany overgaat in ~

~X,L /).;X,
--=- '__-;-;;-; + L ~ I
Ut.a.~-t'qs)11)(~}1. {'l>-tl,,,/~L I

Dit is een ellips, waarvan het paraxiale beeldpunt P het rniddelpunt
is en de assen in de x,'- en x./_ richting liggen (zie fig. 23c). De ver
houding van de diameter in de X'_ richting tot die in de x~-richting be-
draagt volgens (102): '

0(, '=- 'Z"., + 'fs- -=. I -f- 1. 'I.,
~~) Q~

'I L
terwijl elke diameter op zich weer evenredig is met ~ ~,

Voor de bepaling van de beeldkromming voeren we het opvangscherm
bolvormig uit, rakend in 0' aan het paraxiale beeldvlak (zie fig. 22),
dus met zijn middelpunt I'1 Jf.::(o ,Oj~¥) op de systeemas en een kromtestraal
It·. Op deze bol ligt het snijpunt fA.;:. ( x, >/ J )(L'f,~;) met de beeldstraal

(zie fig. 22) zodat hiervoor geldt:

(~'I',( _ ~~ M)~ ~1 _ ~,.." )= 1.~ 1. Ct'-<l e.l
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Oplossen van

(105 )

).1
t

'70~-;~:
. ____--7

1

x.~1--., (

,~ll ;: \ I

,(~i ~ 0' ;
,
\, .._-- ..-'" ,., --- - - --~(,

a. vertekening

I

--t-;---~x1.
0/

p'

S SClSiJ~o.ClI be",ldl~ ... I-jt.

rYI mer~(,\'Ol\ ~u;.\ bon:lJ j'ik~jol.

met

b. corra c. asti~...:mEttisme en beeldkromming

- fig. 23 enkele elementaire beeldfouten -

(De eerste benadering hierin wordt bewezen met de reeksontwikkeling
van een wortel, terwijl de tweede direct uit fig. 22 voIgt vanwege de
kleine hoek f~ .: j~ en de ~eringe afstand tussen de bol en het raak
vlak door 0' ). M.b.v.(gl!)J'llqen (91a) kunnen we (105) nog verder do(!)r
benaderingen vereenvoudigen en weI tot:

2 "l,t x "';,» ~ (r-/" ....Wjct- 6>t.,') \.(<.t......". -+ ~XL'r: (- ~;.. )( I -+ 61(,' J~ fix /. ~[8;;~f (106)

Substitutie van de nieuwe niet-constante schermafstand 1~=~~~) (zie
fig. 22) in (89) geeft na uitwerken m.b.v. (91b), (106), (79) en (92)
voor de nieuwe paraxiale afwijking:

A . "" v I ~ = ~ ( «)f ( " 8 ). 1 II .> )
uX/ ::1'/- ',fW\.v. )(/+hl~nr/ ~BL)t/-t 3"'+X1, ~6)(/~4,"2I'/Cl/)lf+'tt-X/t-·· (lOt

1. tS~!> ,l 3
q( -x:. Bs Q..-'I1. a. "'7 ~ ---- of hi t V'\1i"-) at -= -L~ G\ -.f.

.,"·t»~l T ~""'l~ B-/- 2.t'/!,~ I-Zit'" (108)

Evenzo vinden we ui t (90) en (91c): .6x.: -= 6/(/ -+ "('2." ,x/' u.. "t' (l09)
De corriger-ende jnVloed van het bolvormige scherm vinden we nu CLoar (101)
in te vullen in (107) en (108). We krijgen dan voar de uiteindelijke
fouten:

(110)
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(II)

(112 )i s

l).~ _ ).,

~-~

De stralen I'z.s. en ~ ..... van de sagittale en meridionale beeldbollen ver
houden zich dus als de lengten der middellijnen van de ellips in het
paraxiale beeldvlak. Van een bepaald voorwerpspunt P.,., zal op de meri
dionale beeldbol dus een beeldlijntje gevormd worden, dat de as lood
recht kruist en op de sagittale beeldbol een beeldlijntj~, dat de as
loodrecht snijdt en dus in het asvlak van P...... ligt (zie fig. 2jc). De
breedte van de lijntjes wordt door de buiging bepaald ( zie volgende § ),
terwijl de lengte van beiden gevonden wordt uit (Ill) en (112). Ze blij
ken even lang te zijn en weI:

I' i IJ i J t f1 ( 1:1< I .. 1\' / " I d I'
k ..... =t~: 2Cl..., fA.~( ~J "'"", =1. X.z._ .......,. I ~s =l. /JX(~ .....";1< ~ :1 ..2 .......,.. (114)

(HierbiJ geen we niet verder in op de duor «~ ingevoerde extra verteke
ning (zie oak (95a »). L.uu.1s we nu zien kunnen we in de 3 e orde ben&de
ring blijvend ~;<./=o maken door te kiezen <;1.'=- - ('2'\.'11"4,-). lJitwerken
m.b.v. (108) geeft dan dat voor

..!- = - '1"" I 13.z. (2.. a. -r (( _)
~ n "I. ., ~

'"" !.J j

Evenzo vinden we dat voar Ct.6':: - C<s ofweI volgens (108):

t '1""6e.
\rOo ( -:: - --- . C{~~

'1,> 6)1-

Uit (Ill) en (10)) voIgt verder dat de verhouding

Besteat het voorwerp dus b.v. uit een "wiel met spaken" loodrecht en
gecentreerd op de as, dan wordt de "velg" "scherp" afgebeeld op de meri
dionale beeldbol en de "spaken" op de sagittale- (dit, omdat de ver
schillende beeldlijntjes in elkaars verlengde vallen). Uit (Ill), (112)
en (114) zien we dat voor ~~=o het astigmatisme van de derde orde op
geheven wordt, terwijl dan de sagittale en meridionale beeldbollen sa-
menvallen tot een enkelvoudige (sagittale) beeldbol ( Q S' -=t 0 ). Als
all~~n ~~ ~o dan voIgt eveneens uit (Ill) en (112) dat aIle sagittale
beeldlijnt j es in het paraxiale beeldvlak komen te liggen (~s =06 ). De
gemiddelde beeldkromming bij astigmatisme is volgens (Ill) en (112):

J- == ~{i -t'l. \:- ..,,,,,'61.. (ct'1TQ~-) (115)
"t~ 2 "t ...... -? lo J 61> l.

(voor verdere berekening van ~ en ("r' wordt verwezen naar V ~ 2b)

§ 2. De optische Fouriertransformator

In fig. 24 is het principe van een optische Fouriertransfolillator
geschetst. Centraal staat hierin een lens als integrator. De ingang

wordt gevormd door het voorwerpsvlak V met als ingangsfunctie een vlakke
lichtverdeling ( 'II ( x" h) volgens (128) ). Het ui tgangssignaal is weer
een lichtverdeling ( r l w, /wl.) volgens (132b), nu echter in het brend
vlak V'. ( De vlakken V en VI zijn ni6t toegevoegd).

Voar de volgende beschouwingenVis het belangrijk am te weten, dat
licht een elektromagnetische straling is (zie fig. 25a), waarvan de voart
plantingsrichting ~ samenvalt met de geometrische lichtstraal (1 of 2 ).
Loodrecht hierop, dus in een golffront (b.v. door P, en ~ in rig. 25a),
liggen de onderling loodrechte elektrische- en magnetische veldsterktGcomponenten
E en ~ • Voor de verschillende punten in het golffront hebben deze com

ponenten op elk moment dezelfde richting, omdat het golffront van het
zelfde lichtende puntPafkomstig is. AIleen als deze richtingen gedurende
een willekeurig lange tij d constant blijven spreken we van lineair gr'Jo-

\7 (zie ook lit. 13 en 14)
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>

x:
\ Vo..L Po H I

g V
X',

Xl
3

- fig. 24 de optische Fouriertransformator -

(127)

1 en 2 zijn twee lichtstralen
3 is het golffront door P, ~k 'P~
- fig. 25 licht als e.m.golf -

lariseerd licht. Liggen verder de punten Pr en Pl. op een bepa81d vlale
golffront, of bij een willekeurig golffront zo dicht bij elkaar Cqt dat

deel ervan als vlak beschouwd mag worden
(zie fig. 25a), dan zijn de grootten van
de overeenkomstige veldsterktevectoren
gelijk (/£,/;\EtI=Eenltl,/=ll:!-t../:H ). Ten
slotte zullen we, zoals in de optiek ge
bruikelijk is, aIleen de elektrische veld
sterktecomponent f van het licht beschou
wen. Immers aIleen hiervoor zijn ons oog,
de fotografisehe plaat en de measte andere
optische registratiemiddelen gevoelig.
Het geeft bovendien, waar nodig, bij een
bekende voortplantingssnelheid y , de vol
ledige informatie over de bijbehorende ~ •

Om een bepaalde lichtverdeling in het
voorwerpsvlak (X, X 2. in fig. 24) te cree

ren, plaatsen we hier tegen aan een doorzichtige planparallele plaat (zo
als b.v. een dia of een cuvet) en belichten deze met een evenwijdig aan
de systeemas (00' in fig. 24) invallende bundel. Aangezien dan de golf
front en evenwijdig zijn aan het voorwerpsvlak, dus ook aan d0 beida wanden
van de ple.at (het cuvet), is de veldsterkte E op elk moment over het ge
hele invalsvlak ( door O~ in fig. 24) gelijk in grootte l§ I=- E en richting
(zie ook fig. 25a ). Omdat we in het vervolg aIleen geint""resseerd zijn
in zijn grootte, kunnen we hiervoor schrijven:

. r I '('-'Jeft-'f~o)
E;: f ~ C II') , wf ~ -+ lPR" ) :::~ [E] ~I- E: = Ee..e

Het invoeren van complexe trillingsfuncties (zie ook III§ 1), zoals deze
laatste E I , gee:ft een sterke vere~nvoudiging van de versch:i llende be
rekeningen. (Om ze niet te verwarren met hun reeele delen ( E in (127)
zullen we ze aanduiden met accenten (zie (127) ).

De invloed van de doorstraalde planparallele pleat op de lichtver
deling in het voorwerpsvlak Y kunnen we het beste in rekening brengen
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door zijn bijbehorende transparantiefunctie: . (. )
. I p. (~)<./I)cz. (128)
T (I(., J)('z,,) ~ t (x., /' 1.) ~

Toegepast op de invallende bunde1 (127), wordt hiermee de p1aatse1ijke
ve1dsterkte- (of licht-) verde1ing in punt ~ van het vocrwerpsv1ak V
(begin van de uittredende bunde1, zie fig. 24) ;

- I( ')_ TC ) £'If·j Jr L·~l.X/~J,) ;(w.ff+<f.e~} E . ,(""~~+lf.er) (129)
t: f X,,"L,t - )(/lJl.., \: -= r0 ,,}(z,).R. . ~.e .= ,C,Il

met i~
Ep~:' ~I."d· E,e ~ f~, = ifpo"'a(I<,,1<~) (130)

M. b. v. ~ ()(,) Xl. ) kunnen we dus de amplitude E.,e van het invallende licht
modu1eren tot Ep,(, , terwij1 ~ ('X, J 1< L) de fase 'l'lc- moduleert tot lfJ,e p
Vandaar ook de naam ruimte1ijke modulator voor de p1anpara11e1e p1aat
(of cuvet, verge1ijk de figuren 24 en 7). Overeenkomstig hwa inv10ed
zu11en we J( X, J X~) en ':l ( X, ,1'L) achtereenvo1gens rle amp1i tude- en
fasefunctie van de modu1atoj noemen.

Nu a11e punten P van het voorwerpsv1ak voorzien zijn van licht
kunnen wij hen vo1gens het beginsel van Huijgens opvatten a1s nieuwe
1ichtbronnen, die hun stra1en in aIle moge1ijke (positieve) richtingen
uitzenden (buigingsprincipe). Door een positieve lens worden zij daarna
weer verzame1d om er ree1e (buigings-)bee1den mee te kunnen vo~men.

In een optische Fouriertransformator is hierbij, om redenen d!e straks
(zie (125) ) dUide1ijk zullen worden, het opvangscherm geplaatst in het
brandvlak (zie fig. 24), zodat elk punt uit dit v1ak (b.v. ~o in fig. 24)
correspondeert met een evenwijdig aan de bijbehorende (voorwerps-) bij-as
( PI) r-I in fig. 24) invallende 1ichtbundel. (Deze 1aatste kunnen we nl. op
gebouwd denken uit a11e door het voorwerpsv1ak uitgezonden stralen die
evenwijdig zijn aan di~ bij-as en dus ook in het bijbrandpunt'f.: geconver
geerd worden). Aangezien bij afbee1ding de optische afstand 0- tussen
voorwerp- en bee1dpunt onafhanke1ijk is van de gevo1gde 1ichtweg, is dUB
ook de optische afstand tussen een wi11ekeurig punt van een v1ak lood
recht op de bij-as (die dus tevens evenwijdig is aan de inva11ende vla~ke

golffronten) en het bijbehorende brandpunt constant. A1s referentievlak
kiezen we een v1ak VI:. door het voorwerpshoofdpuntH en loodrecht op de bij-
as PoM(zie fig. 24).

Hoe kunnen we nu de coordinaten )\10 en XL,) van het snijpunt p.. van
de bij-as met het voorwerpsv1ak V (zie fig. 24) uitdrukken in de coor
dinaten X,~ en X~D van het bijbehorende brandpunt -,=;, (zie fig. 24)? Voor
het beantwoorden van deze vraag 1eggen we in fig. 24 het v1ak van tekening
door de systeem- en de bij-as, waarmee het asv1ak uit fig. ?5b wordt ver
kregen. Maekt de voorwerpsbij-as een hoek ~ met de hoofdas, dar. is in het
a1gerneen de hoek~l, die de bee1dbij-as met de hoofdas maakt een andere.
Het verband tussen beide hoeken vinden we door de boofd- er; bij-as te
beschouwen als twee stra1en door de toegevoegde hoofdpunten H en H' •
Omdat beide hoofdvlakken op e1kaar afgebee1d worden met een dwarsvergrot~ ig

131. -= + f (vergelijk (40) met (35) ), wordt de hoekvergroting in de
hoofdpunten vo1gens (42) en fig. 25b:

Uit fig. 25b zien we verder dat:

terwij1 uit fig. 24 vo1gt dat

(116 )

( l.L6a)

"'.~.c: __ iKL':' _--_X,.._:.).- "I (116b)
........... " - .Jl....... c •.,~=~~=~

'Z.~' 't ,,<-'
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Noteren wij eenvoudigheidshalve de
het punt?~ in de vectorvorm

evenals die van ~ in de vorm

(l.16c)

(116d)

(117)

(119)

en to

o

- fig. 25b asvlak van Po

dan vinden we uit (116b) na uitwerken met (116a), (116), (44), (116c)
en (1.16 d) als gevraagde verband tussen :6.., -t.- ~./

X :; - AI )<~u X I - )\~" X I

(~ c:oIt lit "II _C>.~ '_0 - T 11

Omdat we straks de optische afstand ~ tussen een punt P van het
voorwerpsvlak V tot het bijbe
horende bi;jbrandpunt r" nodig
zullen hebben voor het berekenen
van het faseverschil tussen die
punten (zie (70) ), gaan we deze
nu in twee ste~~~n bepalen, nl.
eerst van t-.: naar Vo; en dan van
Va naarP (zie fig. 24).

De optische afstand CQ. van
het referentievlak Vc tot zijn
bijbrandpunt"fo is, zoals reeds
eerder is uitgelegd, onafhankelijk
van de lichtweg. Voor zijn bere
kening kiezen we dan ook eenvou

digheidshalve de straal, die samenvalt met de bij-as, zodat volgens (69)
en fig. 25b geldt dat:

Wi :kn,J...+-",,'L' ""-l?if-L ~/f ~o('~£IIl.",-e{· (118)"')1.. v 0 - C",oI.'

De grootheid ~~ hierin is de fictieve brekingsindex van de ruimte tus
sen de hoofdvlakken. Voor een bepaalde lens is hij constant. Hoewel het
niet zo moeilijk is om hem te berekenen zullen we dit niet doen omdat
hij, vermenigvuldigd met de eveneens onbekende hoofdvlakafstand t, slechts
een ondergeschikte rol speelt, nl. die van een beginfase (zie (123) en (70).

Vanwege de evenwijdigheid van aIle invallende stralen aan de voor
werpsbij-as Po H bedraagt de optische afstand tussen een punt P uit het
voorwerpsvlak V en VIJ eenvoudig rt. (brekingsindex, zie (69) ) maal de
geometrische afstand Sf tussen P en Va (zie fig. 24). Deze laatste bepalen
we weer, ter vermijding van ingewikkelde figuren en lange berekeningen,
m.b.v. de metrische meetkunde, waarin punten, lijnen, vlakken, bollen, enz.
voorgesteld kunnen worden door een (verzameling van) eindpunten van vec
toren )i V. ZO konden we het punt Po voorstellen door j( 0) (z~Le (116c) en
fig. 24). Geven we de ligging van H weer door ~l , dan loopt de bij-as ~H

evenwij dig aan de vector lSJ..- ~ 0 (vectorieel optellen! ), welke richtings
vector van de bij-as genoemd word~ • Hiermee kunnen we de bij-as vast
leggen door de eindpunten van de vectoren

en a als een willekeurige scalaire constante, die de positie op de bij-as
aangeeft. Het vlak Va gaat door H en staat loodrecht op Po; H • De richtings
vector ~ - ~t. van een willekeurige lijn in Va door H staat dan ook lood
recht op de richtingsvector ~t..-~" van de bij-as. Nu vinden we m.b.v. de
cosinusregel voor de hoek tussen beide vectoren (zie ook (81) ):

'l (zie lit. 25) r:(n ..p =: ( ~ - ~ L ) ~ t. - .~ ~l

I .! - ~1.. L I ~ l- ~.; I
(]19a)



zodat voor onderling loodrecht zijn van beide vectoren (If=1~ of 'f=1[!- )
moet gelden dat '-<J.>'f=-O ofwe1 :

(1$ -~1.., '~J..-~,,); 0 (120)

(121)

(120e)

(120b)

(120c)

(120d)

(121a)

Uitschrijven van dit laatste inwendige product geeft tenslotte de gezochte
vergelijking van het vlak Va • Omdat de straal vanuit een wil1ekeurig punt
P van het voorwerpsvlak Vo evenwijdig loopt aan de bij-as Pc j-{ (zie fig.
24), heeft deze "lijn" (baan van het foton) ook dezelfde richtingsvector
~Q..-~v als Po H • Daarom kunnen we ook, ana100g aan (119), de plaats

van de lichtende punten uit de straal weergeven door de uiteinden van de
volgende vectoren (zie ook fig. 24): (' x )

·~s :=~f -to .e.(~l.-lil) IWt?~.:: >5: p= ,,: (120a)
c)

Hierin is de scalaire grootheid t weer bepalend voor de positie van een
zeker punt van de beschouwde lichtstraal. Zo geeft in het bizonder 1.v '
gesubsti tueerd in (120a), de plaats aan van het snijpunt ex van de straal
met het referentievlak V~ (zie fig. 24), ofweI:

2S 1- ~ ~ P of .lit (~t-. - ~ Q )

Omdat Q tevens in Vo ligt geldt volgens (120) ook:

(~ 'it - ~ ~,) ~ L- 2S •') = 0

ofweI , uitgewerkt m.b.v. (120b):

r~f' '1' t:v(c L- ~ a)- ~t.Il:.R. -~.;~ =(>Sf --?; £.. I~t. -~CI) -rt} (?SL-~o I~~- ~6)::: 0

Voor de constante~'!r vinden we dUB: t.- ~ (~"-~e' !£.-~il)
~ I X1._~,)Il.-

zodat we hierrnee, uit (120b) voor de gevraagde afstand Sf tUBsen Pen Q
kunnen berekenen: (1:t..-:!.e;~.P...-]£il)

sf= PQ := I!:'ir-~rl= t~l~t-25<lI·: I~L-~ .. I

Nu bedraagt volgens fig. 24 de afstand van P.: tot H
125 1..- ~ c l;c So

Omdat we verder het inwendige vectorproduct uit (121) met de reeds eerder
in (119), (120a) en (l16c) gegeven p1aatsvectoren ~t J~f en21 G kunnen

~~:es'ke~:'( ~a::, de ~~;:a)n~ :,:,:~t,,:~~:~);v:r<,:nt ::e;x~:b:~:e)~ij ke
p - S~ -,.1., - z.o)- So Sil (' la ~ ,., LO L. J (122)

X~~_c )(.~c-c

De laatste uitdrukking is door toepassing van (117) met (116c) en (116d)
verkregen en geaft sarnen met (69), fig. 24 en (118) voor de totale optische
afstand vp van een willekeurig punt P uit het voorwerpsvlak V tot het bij
behorende brandpunt "F.: :

Of ::: '" ~'f' -1: C7J.. :: 0:- A(XI ~ X ,TXl ~ ;Xl.) md ~:: l.1. x-so"Z. -+ IA~ ( +'" I 5/ ( 12 3 )
So

(In de paraxinle benadering (goede lens) is
5. :::,x) ..._ "" )(~O ~ 50'=~ ~ t( (123a)

c,,~ '" c .., ........

(zie fig. 25b), zodat we dan ~o als constante mogen beschouwen).
Hoe beinvloedt nu de lichtverdeli,ng in het voorwerpsv1ak V via de

posi tieve lens (bij Vo ) de lichtveltleling in het brandvlak Vi van de laat
ste (zie fig. 24). Om deze vraag te kunnen beantwoorden gaan we eerst aIle
stralen uit V ordenen in evenwijdige bundels, die elk voor zi~ nog r:1e
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(124)

mogelijke richtingen kunnen hebben, corresponderend met aIle mogelijke
(bijbrand-)punten in het brandvlak V'. Door deze ordening kunnen we
op eenvoudige wijze uit een gegeven licht- (of veldsterkte- Er ' zie
(129) ) verdeling in het voorwerpsvlak V de intensiteit (evenredig aan
het kwadraa t van de veldsterkte amplitude ofweI I AI JE~ II.. in elk punt
van het brandvlak V' berekenen, waarmee dan de vraag beantwoord is.
Wij zullen dit nader uitwerken voor de evenwijdig aan de bij-as ~H in
de lens vallende bundel, afkomstig van het hele voorwerpsvlak V •
Omdat de veldsterkte- (of licht~)verdeling E(~ (zie (129) ) over het
voorwerpsvlak voor een goed functioneren van de optische Fouriertrans
formator niet constant isV1zullen we de brede invallende bundel in ge
dachten opsplitsen in een groot aantal zeer smalle bundeltjes. Kennen
we dan de bijdrage van elk elementair bundeltje tot de veldsterkte in
een bepaald bijbrandpunt, dan vinden we de totale veldsterkte door op
tellen (integreren) van al deze elementaire bijdragen. Als elementair
lichtbundeltje kiezen we die verzameling stralen die evenwijdig aan PoH
het oppervlakte-elementje c{.x, otxa. rondom P verlaten en dus als centrale
straal PQq' 'F, hebben (zie fig. 24). Over di t oppervlCih:"te-elementje
mogen we de grootte van de elektrische veldsterkte Ep( X'IX~If-) als
constant beschouwen (zie ook fig. 25a) evenals de optische afstand vr
van de verschillende punten binnen dit elementje tot het bijbrandpunt

""'Fa • De amplitude van de bijdrage ol E ~v van het elementaire licht
bundeltje tot de veldsterkte E~o in het punt .t=c) is evenredig aan de
doorsnede ol)<, &-<"1- van het invallende bundeltje, terwijl zijn !E·,se een
voudig die van de tri~ling £ f in r is, verminderd met de door de op-
tische afstand \if geintroduceerde faseverschuiving 61ff~ ic~ cr-f' (zie
(70», ofweI : '/ -V

, / -to ~~ r
0\ E 1": _ E ~1<, c!lct. . ..e

q - ....p $0

(125)

waarin S~ een constante is met de dimensie van een oppervlak (Wat dit
voor oppervlak is wordt pas na (132b) uitgezocht). De totale veldsterkte
ff. in"'FG vinden we door integratie van c;l E;" over het gehele voorNerps-

vlak 1/ , ofwe1 :

If
I -i~~'Vf()< xc)

f ~u := t Ep ()c"Xl.J J..Il I, c;{)(, d)Cz .
" V

(~oals we hieruit kunHen zien werkt de lens dus als integrator van de
plaatselijke veldsterkten in het voorwerpsvlak, vandaar zijn naam, zie
de figuren 24 en 7). Uitwerken van (125) m.b.v. (129) en (123) geeft
tenslotte:

(132a)

(131a)

(133a)

(133)

met

en

f~(, (X,: ,J<z'tJ I~): E;(I-) '!()</~ IX~Q)
I tl. rr£-1 (f) =E ' ~ - 1(" u c

If
I ~A ko(x,:x,+Xz:X,,)

.. T ()(.,t;> ,)<..\Iv ) = ;" V I(XI/I\.)~ cI.~,cA)<.L

Definieren we als frequentiebepalende pl~atsgrootheden (zie (157) )
w, en wL- door:

dan kunnen we (133a) ook aldus schrijven:

~f
I _l (w.,. +wo!.~~)

.-,: (x I )( ,) 1:'(w "V) _ -'- T (X/~,) -'1 • , _I" vi ~
J I 0 , 1 u ::: I II l- - S'0 • (11."', ,. l.

V (zie (133b) ) V

(132b)
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I

We zullen nu nagaan wat de verschillende grootheden zoals 50 I EI~}
en 1" ( XI;'')Cl~):O::"'F( W, ,wL ) in de afgeleide formules (125), (131a),
(133a) en (132b) voorstellen. Hiertoe nemen we even san dat de modulator
volledig transparant, ofweI afwezig is. Dan is T':I (zie (129) ) .bin~ .
nen de vaorwerpsopening, die laapt van - ~"i ~ x, ~ or { en van - {~)(~ ~+ 4
en T'=o daar buiten (zie fig. 24). Onder deze omstandigheden kunnen
we de integraal (133a) (of (132b) ) uitrekenen, met als resultaat:

waarin

(133b)

(133c)

(133d)

, (13Jb)

Vooruitlopend op hetgeen in de volgende paragraaf nader bekeken wordt
kunnen we nu al zeggen dat (133b) het nulde orde buigingsbeeld is, ofweI
de afbeelding van een oneindig ver verwijderd lichtpunt (81 of niet
reeel) door de voorwerpsopening en door de lens (zie f;~. 29). De effec
tieve afmetingen van dit beeld zijn volgens (155):

~ ~ = Ao .Q-", h ,:i:: ~
~ ~·A

Binnen dit beeld gaat, vanwege ~ ~ ('tA-<-"r f ) ~ I ofwe 1
over in:

t ~ 5.,. = g..J =~o, -S S (133e)
() ()

Laten we de afmetingen i en ~ van de voorwerpsopening afnemen, dan
neemt volgens (133e)r,oeveneens af, terwijl de afmetingen van het beeld
volgens (133d) juist toenemen en weI omgekeerd evenredig daar mee. Voor:
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woordigd wordt door de positie van P.". ( X,}}<1..) in de voorwerpsopening
(zie fig. 24). Deze laatste zullen we, zoals later blijkt (zie (155) ),
voldoende groot moeten nemen. AIleen dan is de door buiging veroorzaakte
fout in de plsa.tsbepaling op het beeldvlak te verwaarlozen. Omdat echter
de gehele werking van de optische Fouriertransformator gebaseerd is op
lichtbuiging in de voorwerpsopening, kunnen we ook zeggen, dat de lengte
van de opening tevens de lengte is vall de beschouwde "golftrein". (Dit
is bij 16pende trensparatiegolven (zie volgende peregraaf) geen ~chte

golftrein, omdet hij zich dan niet voortplant met de snelheid van de golf,
maer juist stilstaet). Immel's aIleen dat deel van ,'(b.v. T(3} in fig. 26),
det binnen de opening ligt (of passeert), ligt tevens binnen ons "vizier".
De rest lijkt efwezig (T/:; 0 ) en gee.ft dus ook geen bij drage bij inte
grat ie over het hele Go voorwerpsvlak (zie (13) en (132b) ). De lengte Q
yen de "golftrein" blijkt dan ook bepalend te zijn voor de effectieve
lijnbreedte ~()- (zie

a
(;I.Pf,t) van de geanalyseerde frequentie w~ (zie

(157) ), terwijl hetieanfaf golven Nt'; erin (of tijdsduur ""C"V''''' zie (149»
bepalend is voor het analysebereik N (zie (15?!) en (176».

Bekijken we (131a) nog eens nader, dan zien we de" Je veldsterkte
verdeling E;~ in het brandvlak in feite bestaat uit een draaggolf (ach
tergrondtrilling) Ell/-) ,die doort ("'0' .)(1 ~ ) plaatselijk in ampli-
tude gemoduleerd wordt. Omdat het menselijk oog de lichttrillingen zelf
niet ken zienJzullen we op ,een. egeel verlichte e.chtergrond (vanwege EltfJ ),
de emplitudefunctie t- ( X,~, ;<Z'~ ) zien als lichte en donkere strepen ( c. q.
vlekken). Meten we hiervan tel' pleatse r,: met coordinaten )C.l~ en ICl~ (zie
fig. 24), de intensiteit I( X/o ,xt',,), den is de wortel hieruit een rela
tieve meat voor de amplitudedichtheid Ir(w"Wdl /VVT (~,WL\t zie ook (133».

§3. Ruimtelijke lichtmodulatie
a. De lineeire modulator (zie voor eenvoudiger beschouwingen lit. 4).

Bedreagt het feseverschil tussen de punten f en pi op een bepaalde streal
~~ , dan berekenen we de tijd r , die het licht nodig heeft om van?

naar j)i te komen m. b.v. (70) door te stellen
6,p-~q-~wr .,-fw(./ t;,!1:ov-=r::r (135)

1- Q - ~ L-

omdat
(136 )

(137)

Vanwege de reletief kleine afmetingen van de optische Fouriertrensforma
tor ( v" ~ I '- ) en de hoge lichtsnelheid ( ex'). I cl ~ '""h: ... ) is de tijd t-o...
die verloopt tussen het plaatsen van het transparante voorwerp en de ana
lyse ervan in het brandvlak (afbeeldingstij d) uiterst klein ( ta.,.:=. '[ ::& 'T.. ~
Z3:~~ ~~~). Het zal daarom ook duidelijk zijn, dat het meten on het ~
aanbrengen van het voorwerp de snelheidsbeperkende factoren zijn. Voor
de verbetering van het leatste zullen we nu een heel elegante dynamische
oplossing bespreken. Deze bestaat uit het opbouwen van de transparantie
functie m.b.v. lopende golven in een doorzichtig medium. We zullen ons
hierbij beperken tot de een-dimensionale of lineaire modulator, waarin
slechts e~n voortplantingsrichting gebruikt wordt.

In de asgecentreerde voorwerpsopening met lengte f en breedtet (zie
fig. 24) laten we een transparantiefunctie-r~J)lopenin de lengterichting
langs de J(/ -as en met een snelheid ''-1 • Di t gebeuren is in f~~. 26 aan
schouwelijk voorgesteld door de tr~sparantiefunctie ~~) , uitgezet als
functie van de nieuwe variabele

{di8 ill1 dus behelve plae-ts ( X,) ook tijdsafhankelijk U-) is geworden) J
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I

T(~ I

X -:0
I

met de eenparige voortplantingssnelheid ~J langs de X,-as te verschuiven.
De door de bron in de voorwerpsopening en door de absorber er weer uitge

haalde transparantiefunctie ,'~)
verandert plaatselijk dus conti
nu met de tijd, zodat de beelden,
bij niet-harmonische T'~) dit
ook doen. Uit fig. 26 zfen we on
middellijk dat het T,: ;~(138)
duurt om de voorwerpsopening
weer geheel met een "andere"
transparantiefunctie (aangren
zende deel van T'~ )\te vullen.
Aangezien ).. in de orde van /0..'....,

en "3 in de orde van I J S"". 'O~ "Y-.u.ligt
komt dan T in de orde van 70~ :=

=: ]. '0" W).-C.... (z~t.(lj~l)te liggen. Hoewel
- fig. 26 lopende transparantiefunctie - dit nog steeds lang is t.o.v. de

afbeeldingstiju. i-4..~}~ is
het weI erg kort, vergeleken met
de elektrische filtermethode uit

III f 2a.
Nu kunnen we volgens (14) elke willekeurige trilling, dus o0k die van

de transparantiefunctiebron (zie fig. 26), opgebpuwd denken uit een aantal
harmonische trillingen. Evenzo bestaat een willekeurige golf uit een aan
tal harmonische golven, waarvoor de volgende vergelijkingen en definities
gelden:

(139 )

(140)

V-:: _'_ w;"2.~ Y ..ILk- ~ -= 1..~ - ~
) T) -;::--IT

Met het oog hierop behoeven we slechts de reactie op ~~n willekeurige
component van de transparantiefunctie te bestuderen, om de analyse van
het volledige ingangssignaal te kunnen voorspellen. We gaan daarom uit
van een zuiver harmonische transparantiegolf. M.b.v. (139) kunnen we zijn
variabele ~ uit (137) omwerken tot:

If =)kr q= "'V ~- 1<3'" +If0

Verder kiezen we in deze nieuwe variabele als amplitudefunctie:

II (f)-= !,r)t.,)) = I-t"LM .... Cu-:> If, ""'U.f- tf",:=w,/l--eJI',+l('Q.o (14/)

(144)

(142 )

(145)

en als fasefunctic:

en

~ (If)= V()I."fJ~ 1A""'""(3 tWJ.r: vJ,f_1Jx, +r/o
waarmee dan de transparantiefunctie uit (128) overgaat in:

/ I T I ( 1-) I I ) ~ 1(" II ~ ) 1 ,.. C IJ" "Jy- ~ g ( " (- ~
T ld::' x,J =,,' ,(x// ~ iJ ""'-t..1- rtl\~e-,t." _( ~,lC,'~ ...1 (143)

t }.. to

Substitueren we dit, semen met (133g) in (132), dan vinden we uit fig. 24.
na vereenvoudiging met (133c) voor de spectrale dichtheid:

"flwuwd: 11.{r-t~). ~'(~I~) ~H~ (L(~l~ ):=j~ (is~)(~~~)
t"-

q'("~ J: fH : ~ fj, ..'(1 -~.>,) '<",
-g

Deze laatste integra.al, die pas verde~ uit te rekenen is, als de wl.Jze
van moduleren bekend is, stelt volgens (144) dus blijkbaar de gezochte
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relatieve spectrale dichtheid van het ingangssignaal voor. In de vol
gende subparagrafen zullen we hem nader onderzoeken.

} (148)en

ofwel

b. Focasl spectrum bij A.M. Uit (129) en (130) zien we dat voor zuivere
amplitudemodulatie (A.M.) het imaginaire deel van de transparantiefunctie
nul moet zijn, hetgeen volgens (143) en (142) bereikt wordt door h·.::- 0

te stellen. Dan immers is ook ~=o • Hiermee kunnen we samen met (141),
(4), (133),. (13Jc)ten (149) vo~r ~e integraall~/ uit (145) berekenen:

, • (l..( ) _''''1>-' I jr,l.V -''''''1'.
~('I. ::: f JIL I-t-IN\."" CII1I.f... ~ ttx.,~ 1. -e " tAx, ~.g

- +i X', j'z.
(.. [ ,lw ~-t'lff(')1 I_;)(,(w, +R.;~) -~ -, (""~""t"f... "l - ':"/(""',' ~) I

+ ~ ~ ~ ~ ~ ot~ -r e ..e Q\}<,
lx. _ Jl ' _ fl

('"F.~)•':' [(";,~··1 '- ;/~a'+f .. )+ (";.~- )~-,(w,f.(.fl \ (I it)

~(' /1)_ !('Ak ' lc-) _ D _ IT A'PI,t :: - L W, ..... ~J - L • }(.,.I -(J .- T 0 '0

_!( .... -.t. ):! (Ak.}tt~ -tt:.,);; p()~re N'1
p/_::. l I a l,. (J II

handige grootheid die we veel zullen gebruiken is het aental golven
in de voorwerpsopening. Volgens fig. 26, (138) en (139) bedraagt dit:

N" = Jl: = 1. v,. = T~.Yt (149 )
(J A, lra

,
,

_ 2:. ...
3lt' "

I

p

~ (p)

A

B

1 A
I~-

IT' p_.:l

--n'--''''' ~A ~{p-tJI \ \. ( p-,,-)
,I

I \, "B
I', ;J-- r=P

-\ ' I I

- - ~ - ~'~, --n - ~A' f> (t'-ij
I " r,' I (11, )

~., I
- 1- - _. - - ;f'-._ I

'

I ".. ,/' , '-.... I

- -I

- f 4g. 27 de functie ~f... - fig. 28 superpositie van '1~ functies -
r p

Aangezien we slechts geinteresseerd zijn in waarneembare, dus reele, waar
den, zul1en we verder ook uitgaan van het reele deel van ~~ , zijnde
volgens (146) en (4): V

C~ == ~ r" + i'1.1.2.... C<I"){w'/i--+-If...~)(~ f,"T' -t-~ P,- )
()~ 0'0 ~ 17,,.. f',- (150)

Zoals we zien bestaat ~~ uit een superpositie van drie ~p functies. Om
dat we deze oak al eer~er tegenkwamen en wel in (133b) en in de definitie
van tZ.()(l~) in (144), wordt het nu dus tijd om hem wat nad,' te bekijken.
In fig. 27 is zijn verloop geschetst (zie Qok lit. 4) terwijl in fig. 28
nagegaan wordt in hoeverre twee naburige F f functies elkaar beinvloeden.
Veiligheidshalve benaderen we hierin de .."".;.,.. e functie door de raekhyperbo-

p
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len ~J- aan zijn bijbehorende extrema (zie fig. 27), zodat we onder-
linge beinvloeding bij superpositie zeker mogen verwaarlozen als(z~~ 1'J.1.~):

n.t~k. (A, 13) >:> }~_~~} o.f"".d va i~e ... ) (I~-o) ~'" (1'19J Cl.1~ N~"» ..:r (I + ~~\ (151)

vanwege een modulatiediepte 0 ~ k\(),. < I ,A ~ I') 13= .... " J' }- ) ~
C(. = Q ../l...1;I..'£' = :t lr N3 052 )

Omdat we een groot analysebereik N willen creeren, (welke evenredig
is aan N'}o't) ( zie (157e) en (176) ), zal voar niet al te kleine
modulat~~diepten ~e automatisch aan (151) voldaan worden. Hierdoor mogen
we de ~~ functies uit (150) als onafhankelijk van elkaar beschouwen.

Evrnals de spectrale dichtheid 'T(w/IIMI-) geeft ook de relatieve spec
trale dichtheid ~ (~/) de (relatieve) amplitude weer van de achtergrond
straling (zie (131) en (144) ). De hierdoor ontstane lichtverdelingen
noemen we buigingsbeelden. Zo is ,~~ nit (150) verantwoordelijk voor
de lichtverdeling in de X,'- richtinlclrond het beeldbrandpunt 'r'; 0' (zie
fig. 24 en (]~~C). We zullen hem dan oak kortweg U orde buigings-
beeld noemen. Evenzo zijn ~ (',.,.;..p. -JCO{uI f- 't'<fflo.o) en ~('~Jc ...,{"" I--tIfl...oJ
de ,lL orde buigings- 1. ,,-' 1. f'1~ f
beelden in resp. positieve en negatieve richting van de'K,'-as. Ze zijn
in tegenstelling tot het 08. orde buigingsbeeld niet constant in
helderheid, maar lichten op met de.modulatiefrequentie w~=~~Y, . Hoe
weI deze laatste doorgaans ( VI} ;10 ,vI H,~, ) veel lager ligt dan db licht
frequentie( Y.fz{loil'1H.a.) lig't hij nog steeds ver boven de grens van de
met het oog of t.v. camera waarneembare frequentie van ca. 25 Hz. We
zien of registreren deze fluctuaties dus niet, echter weI hun amplituden
in kwadratische vorm als intensiteiten, zodat we uiteindelijk, uitgaande
van (150), voor het relatieve intensiteitsverloop in de X,' -richting van
het brandvlak, oak weI spectrum genoemd, vinden:

'It\.:~: = Ie> -r(,:...r-(I'T'+ r,_) (153)

met
I _ (~")'1. "f = (1A-. f; _It ~ 'T : (~ P.l" )1-

.;- fa J 1- r,- ~,-+ "-T' (54)

De kwadratische functie I= (~()\s geschetst in fig. 29. Duide-

- fig. 29 de functieI=(ltf- - fig. 30 scheidend vermogen -

lijkshalve is de verticale schaal hier niet lineair genomen.(De ver-
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schiliende grootheden zijn bepeald uit fig. 27L Zoals we zien nemen de
intensiteiten van de nevenmaxima zeer snel af. In het aerate neven
maximum is de intensiteit al minder dan 5% van het hoofdmaximum. We
zullen daarom ook elle nevenmaxima verwaarlozen en aIleen dat deel van r
als aanwezig beschouwen, dat ligt tussen de eerste nevenminima ( p,,,-Tt'
en p=: -tTt in fig. 29). Deze afstand is dus bepalend voor de absol~t~
lijnbreedte o~1 welke volgens fig. 28, (13,~) en (148) voor aIle bu~g~ngs

beelden dezelr'd~ is. Immers uit U Pc. =: ,g A k~ 6 -,.,' =1..~ (zie fig. 29) en
(136) voIgt dat: A" I 277' 1\0 _ 1. t7 /lA_II h'

~;.e.}L~o= 'L - 6 J waarin L:.li. -1J: (155)

de lichtsterkte yen de gebruikte lens heet (zie ook (4~) ) en 6J de
effectieve lijnbreedte is. Deze laatste is als definitie door Lord Ray
leigh ingevoerd. Hij ontdekte nl. dat, bij afbeelding van twee even hel
dere naburige lichtlijnen, die in hun beeldvlak ook een intensiteits
verloop hebben, zoals geschetst in fig. 29,(zie stippellijnen in fig. 30),
de beelden niet meer gescheiden konden worden waargenomen, als hun onder
linge afstand kleiner werd dan de effectieve lijnbreedte ~~ (zie ge
trokken lijn in fig. 30). Het omgekeerde van de effectieve lijnbreedte:
de lijnscheiding, wordt meestal scheidend~f oplossend) vermogenS genoemd.
Hiervoor kunnen we m.b.v o (155,) de volgende formule noteren:

(uitgedrukt in aantal lijnen per me~er) (156 )

Vaor de ,~ orde hoofdmaxima geldt volgens fig. 28 en (150), dat
~t = ~_ = 0 , wearaan volgens (148) voldaan wordt als:

Lv, =±: ~if af Po = ±"T(" N~ 0+ XII)' =± 8- (157k)

W\ eJ G-. ~ _ IN.} .All V, N" tJ- Au 1 'f( 1 i
(I = A1... - A~ ::- A ·t:. a' '-1 .e.l-\. Ii::' f\ ;::-" t (157)

(zie oak (139), (136), (149), (155), (44-) en (70) ). De grootheid :t is
dus de onderlinge afstand der buigingsbeelden. Hij wordt kortweg orde
afstand genoemd. Gaan we uit van een maximaal beschikbare beeldbreedte
8,.g.. en leggen we het oSl. orde hoofdmaximum aan het begin van het ~eeld (bij
o in fig. 31), dan behoort bij een gemiddelde orde-afstend: 8~=~(157a)
volgens (157) een gemiddelde modulotie+requentie w~ ... =AkoV: ~.::. (157b)
en een ..gemiddeld aantal golven in de voorwerpsopening: N, .... =~/A,j. (157c)
Definieren we nu als analysebereik N het maximale aantal lijnen, wat we
binner. een beeldbreedte b'-fr nog kunnen scheiden, de.n vinden we dit aantal
dOGX te kijken hoeveel effectieve lijnbreedten ~8- er op de beeldbreedte
Il$ gean, zodat: N = ~ir

~ (157d)
- . . _. . _.

Bij A.M. bedraagt dit aantal volgens (157a) en (157c): Na..=1~1"" (157e)
(Het aantal nevenmaxima, dat zich op de maximale orde-afstand ~,t bevindt,
bedraagt volgens fig. 29 twee minder dan /},k = '2. ~- .::. 1.. Nt .... =NlA..
(zie (157a), (157c) en (157e) ), zodat ~ I:>~
deze fijnstructuur, vanwege N~ "" .,~J ,een goed beeld geeft van het maxi
maal haalbare aantal lijnen. Omdat echter hoofdmaxima tweemaal zo breed
zijn als nevenmaxima zal het maximale aantal ( I~orde) hoofdmaxima
nauwelijks te scheiden zijn (zie fig. 30) terwijl hetzelfde aantal neven
maxima bij ~; ~~ ,afgezien van hun geringe intensiteit, juist zeer
goed te scheiden zijn).

In de literatuur worden de posities van de ,e orde hoofdmaxima vaak
aange~even door de afbuighoeken Q(, en ~I j. Deze bedragen volgens fig o 24,
(157k), (157), (139), (116c), (116d) en (117):

f ''''~ - A' l IV _ XI \I _ 8- _ ~
~ ~I: -," - f. ~ 1'-'-" '/ - X}{j ~ -/ - 'X"t (157~)

Tenslotte difinieien we nog als frequentiebereik:" 2 tt:;; wr·"""'.- wi"';';'" ;:l( 157g
(zie (157) ,vanwege J~= '2. tt.... ~k J'""""",= 0) en als "'J~,""
frequentiescheiding: ,) _ 1,

/ = 6~.= _1_, (Wa~"')'-l-J3..........).= !:.1..± (~i:;7h)
fJ .....I

V
'- ""'1'-- N N
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rct.= N
a
- (157i)

Onder de in het begin van deze subparagraaf genoemde vereenvoudig
de omstandigheden heeft het foca1e spectrum (intensiteitsver1oop (153)
in het br&ndv1ak) bij A.M. dus een gedaante zoals dit in fig. 31 ge
schetst is (zie ook (155) en (157). Meten we dusJbij een wil1ekeurig

I
~p. (w~)·= VI:

J.ecnk 1...1~l"'-""

- fig. 31 focaal spectrum bij A.M. - - fig. 32 Fourieranalyse
bij A.M. -

(159)

(158)

ingangssignaal, de wortel ui t de relatieve intensiteit Ill. van de ver
schi11ende (positieve I~ orde hoofd-)maxirna a1s functie van hun plaats
lJ~( A.l(~v-1 r:"wL,(zie (157) ) t.o.v.· het o~orde hoofdmaximurn in h,:-t

bee1dbrandplillt "f=Ol (zie fig. 24), dan is hiermee de Fourierana1ysE'
5G\. (w~)=~ van het ingangssignaa1 voltooid (zie fig. 32). (De inten
siteitsverdeling in vertica1e ( ~~'- )richting (zie fig. 24) is vo1gens
(144), (133g) en (155) voor een bepaa1de X,' evenredig aan

J 1. 1. Jr .1.( . )!
. I",~:1tA. =-"1 (-"&-;J") ~!L (157f)

(De grootheid Tu =1~ wordt gebruikt om aan te geven ,dat we met A.M.
werken). Hij heeft ~us eenzelfde intensiteitsverloop als geschetst in
fig. 29 en is maximaal voor ~' = 0 • Daarom zu11en we de intensi-
teitsmetingen oak verrichten 1angs de x/ -as, waarvoor dus"l :1c.t.)<157m)
(zie 157f), (133c) en fig. 29). ~4.~ l~~

c. Focaa1 spectrum bij F.M. (zie ook lit • 14). Voor zuivere fasemo-
dulatie (F.M.) zou vo1gens (143) en (141) 1"" ... :lJ en1G-=1
rnoeten zijn. Om echter de relatieve intensiteit f+ bij F.M. (zie fig.
33C) evenals ~; bij A.M. (zie fig. 31) in het oe orde hoofdmaXiplUm
1 te 1aten zijn (normalisatie van de beide spectra), zul1en we f.~~o(~)
kiezen, waardoor ana100g aan (157f) de relatieve vertica1e intensi.teit
bij F.M. wordt: 1. 2. (t)l. . \l. f1o\~l.t)l..

J.\r1 ~1tf = j,,,-'"-) 6)- (~!LJ of Iv(o=\~ (157j)

Dit is, zoa1s we uit fig. 33a zien, niet constant, maar hangt af van
de fasezwaai 111 (zie (162) ). De horizontale spectrale verdeling wordt
hierdoor echter niet beinvloed (zie (168) ). Substitueren we 11t",:Q)

waardoor vo1gens (141) -I,~I wordt samen ..met l.:.='j"l-1 en (142) in
(145) en gebruiken we weer aIleen het reele deel van Gf (zie (4)1 dan
vinden we (zie ook (144) ): +-g. Oe)

I [ i J" L."(a-"'t)<,J J It! (C = Re.[~I]- ~ Q qX =~. C:...-1O(1:""""-~Jc.<x(61 ~ r - ll,\"') I ~. h-l
e v ~

1: ( ~z ( .
11'\Jl,." DI =-l.<J, )(. , -:;. A '<: (j X, 0 )(. I
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(161)

(162 )

(160)

en

met

Aangezien deze integraal niet exact uit te rekenen is, zullen we m.b.v.
reeksontwikkelingen hiervoor een benaderde oplossing zoeken (zie lit. 21).
Nu weten we (zie lit. 24) dat: ~

CO? ( ......~f\ J ~~()l"",j + l!- t1 <e-.J (07') ~"'"~\' J "'-=1 (jl. ..
DO

()"""" (' ~ """""t'!>. ) = 1... L ~ It..} ,u- (t"'T I) ~
.... = 0 d2.~TI

n [ 1. "",,'",t L'"\ :=~ 1- "'" -t- ------:--;-- - ' - - .,
(j'" 2" k! 2.(1. ... t"t I l. '1 (l."+l..)l~ ... -t''1)

als Besselfunctie van de eerste soort (zie de figuren 33a en 33b en lit •
21). Werken we hiermee de integrand uit (158) verder uit, dan kunnen we

Fin 17·3 Belled funr-lion" ,,( ,h... fil"'l'1. k.iud.

a. tweedimensionale projectie b. driedimensionale voorstel~ing

- fig. 33 Bessel-functies van de eerste soort -

hiervoor de volgende (Fourier-)reeksontwikke1ing noteren:
en (0<. -t~ 1.Ao¥.0) ~ C.~1 ~ CID( ~ """""' (J 1_~ DI. ~(~~~) =

=: J"l.... }ci/7ll(+ "[ld~l,",J[CII")(O(-t- ...~)-t-{-,)",Cn(c(-"'~)) (163)

Verder is m.t.v. (159) en (142):

CfY)(O< ± kr);; c..--:>", (wo~~lf/.,)u--?(<.J, t. .... ~)1>.( ± ~I.\, {w7t-1"cfl.j"':"'(w, ±.... ~)X, (164)

Substitutie van (164) in (163) in (158) gee'ft dan tens10tte m.b.v. (l33C) en
(148), na termsgewijze integratie:

(JI = ~f;. + ~ i:!:: c.cl"::''''(Wq~t"<f./u )f~ P"1: -t-(_l)lo'\~l'''_\ (165)a Po ... =/ l. V :> -I .. 't' p",,_

(16b)

'\AN\. r.. /Vj , (L lb \[~ ~ oJ 1G J =~ ~ t:'" c.\r? wr-+ll~ __'t' _ "....,,- "t'- .... (167)
<h r,~ P.-

en (154) vinden we hieruit voor het vocale spectrum
litt. 14):

met
II", = 1.. , .. l .... )

~(- )

of uitgeschreven:

Analoog aan (153)
bij F.M. (zie ook
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(168)

(168a)
hetgeen voor

/VI _ '2,..~' {-J '" ~ ·vel" (' tk <<. I
tk",:=. J I - 0 { ...J "'"

dezelfde oILen / ~ orde buigingsbeelden oplevert als die bij A.M. (2.ie fig.33b en
vergelijk (168) met ()53) ). Vandaar dat in uit gebied ook alles van

toepassing is, wat reeds eerder bij A.M. afgeleid werd. We denken hier
bij aan oplossend vermogen S:=~ en orde ... afstand :r en weI met dien
verstande, dat het ook geldt 6 voor aIle opvangbare hogere orde
buigingsbeelden (zie hiervoor (156), (155:,) en fig. 33c). Het analyse-

-fig. 33c focaal spectrum bij F.M. - -fig. 34 bepaling
analysebereik-

bereik NJ bij F.M. is echter op zijn hoogst (bijna) gelijk aan ria ""'-
uit (157c). Normaal is hij kleiner (zie (176) ) tot minimaal ~ van het
bereik bij overeenkomstige A.M. Hij is nl. afhankelijk van de orde van het
buigingsbeeld waarmee geanalyseerd wordt. We zullen dit m.b.v. fig.
34 nader bekijken. Stel bij wr:.w~Q ligt het (k _I}.e ,het tt~ en het
( h-+l )fbuigingsbeeld (hoofdmaximum) bij resp. Gl., ,G- .. ~CO (getrokken
pieken in fig. 34). Wordt hierna de frequentie w3 langzaam verlaagd, dan
schuiven, vanwege een evenredige af'name van de orde-afstand l} (zie (157) ),
aIle buigingsbeelden naar het oil.. orde hoofdmaximum in 0 toe(zie fig.
33c). Meten we hierbij de verplaatsing .t-o.l - cl (zie fig. 34) van het nl1.
orde hoofdmaximum, dan vinden we de bijbehorende frequentieverandering
m.b.v. fig. 33c en (157) uit:

w~~_w4=A~~(.t~-4) ~rw~~=Ak.v3~o ;x.o'llA-~~= J_('t~-~) (169)

Di t gaat goed zolang geen "vreemde" maxima het punt X,~:: ~() passeren. Wordt
nl. w~ zozeer verlaagd dat b.v. het ( 1\ + I )-t! maximum voorbij kG komt te
ligge~ (b.v. bij d in fig. 34), dan moet voor (~)Uit (169) ((~-~) ge-
nomen worden. Weten we bij een willekeurige w~ "'" echter k~l niet
meer welk ordebeeld bij d (zie fig. 34) terecntgekomen is, dan kunnen we
(169) niet meer toepassen en is w~ dus niet te bepalen. Vandaar dat we
ook aIleen mear frequenties w~ to~ zullen laten waarvan de ne orde
buigingsbeelden links van t u liggen (aan de kant van het ~~ orde beeld,
zie fig. 34 en fig. 33) en de (~+l)~ orden rechts. Voor de in deze situ
atie no~ minimaal te meten frequentie w~ =W~I is dus het bijbehorende
(1'\ + I \ ~ ordebeeld op de plaats komen te liggen van het oude h.fl.. orde
beeld (zie gestreepte lijnen in fig. 34), zodat we dan de minimaal te
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(174)

(171)

(173 )

(170)

...J I........,. -, +---- ""
VJ~

(157) kunnen berekenen:

.....J .,.,.= 'j -.". - :1-_ =
-..v'I"-""l> -of ""'1"""';"--'

frequentiezwaai:

) t :: w~""'''1< _<AJ,-:- :.
/r ':"v'-

dan is de

Wa,::«N,_
en hun gemiddelde (zie (170) ):

zodat

meten frequentie t~~f als voIgt uit (169) en

W"c _w~ ::. "/e.o v:1. (t 'l) - Ak~ it4-Q. _ W~lJ ill • a- I - (/ -
~ ~, ~

Noemen we nu

(176 )

(175 )

( 176a)

van (174a)

cf"",~1 NU..... _J-_ =1-1'-'Nt - h l.-

tenslotte na substitutie

en wordt het frequentiebereik volgens (157g) en (173):
'llt~ k~.£ (174a)

z.
(Dezelfde resultaten hadden we natuurlijk ook kunnen bereiken, 'door,
uitgaande van de gestreepte situatie in fig. 34, m.b.v. frequentie
verhoging, de getrokken situatie te verwezelijken).De afstand ~ ,
waarover het n~ orde bUigingsbeeld dus hoogstens mag verschuiven
(zie fig. 34) zullen we om begrijpelijke redenen beeldbreedte ~.t- noe
men. Volgens (157), (171) en (173) bedraagt deze, vanwege

8-..... fJ-..... - ~-- -1)..... _ I -::; 1~ ~ -' .~ _ cJ........
-0- - - - '41. - - ~ --.. Z. I~ u.t -
fTi - l-~ a' J"":'" - 1-1"6- "" - I-t- L,,,

Omdat de effectieve lijnbreedte ~1.Q. en gemiddelde orde-afstand if....... voor
elk buigingsbeeld dezelfde is (zie fig. 33c)vinden we uit (157d), (175)
en (157c) voor het analysebereik:

ND =: »-e- =: 8;,. ;)- = "if ~
f t;8= F'k M If ~...

Voor de frequentiescheiding kunnen we
en (176) in (157h) berekenen:

Zoals we uit (173) en (176) (of tabel 1) kunnen concluderen ,eemt bij
gebruik van hogere orde ('~/) maxima het frequentiebereik Z J af van
~ voor ~= I tot c voor >1.= 00 ,evenals de ver~ouding t!JJ::: ... van 1
voor ~= 1 tot,' voor k:l>b • De beeldbreedte 4. kan dus f""2i z.
maximaal met J toenemen tot de (gemiddelde) orde-afstand J, evenals de,
bij een constant oplossend vermogen d~ hiermee evenredig analysebereik NI
tot m&ximaal N1..... Bij gebruik van hoge orde maxima ( k '>:>, ) kunnen
dus k1einere frequentiegebieden nauwkeuriger geana1yseerd worden (zie
(173) en (176a) ). Helaas wordt dit enerzijds begrensd door de sterke
afname van de intensiteiten ( 1:...."-%= ~1....l..... J lyL) zie (165) en (166) )
wa~rdnor gebruik van een laser ( ~,,(~) \ onvermijdelijk wordt
(In ODze opstelling waren nog net de 5 e orde beelden zi'~htbaar), en
anderzijds, in veel mindere mate, door de optische afwijkingen van het
paraxiale bceld (zie IV ~ 19). Een maximaal frequentiebereik ~'k, ge
koppeld aan relatief sterke intensiteiten)krijgen we dus bij gebruik van
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de laagste (dus Ie) orde beelden. Deze hebben een goede optische
kwaliteit en we kunnen zelfs in bepaalde gevallen volstaan met een
Na-lamp als lichtbron (zie V § 7d).

Het vergelijken van de verschillende resultaten bij F.M. met die
bij A.M. doen we duidelijkheidshalve door de overeenkomstige groot
he den naast elkaar in een tabel te zetten (zie tabel 1). Hieruit zien

grootheid sym- A.M. F.M. 1t=1 jI\ = <:>t>bool

beeldbreedte ~ 2 8-",,- ~..... z. ~l C7""'-.---
(157a), (175 ) l-+~ ~

2,.....

analysebereik N Z N3..... Na..... 2. "'3 .... Na-(157e), (176 ) , '3I~ 1:h

frequentiescheiding fS I I I

(157i), (176a) N~ .... i-I.Na... N.~_
0

.
frequentiebereik 21ir I Z.
(157g), (174a) '2. t,,-t-1: 3" 0

- tabel 1 -

we onmiddellijk, dat de beeldbreedte ~ bij A.M. altijd minstens
tweemaal zo groot is als die bij F.M., zodat, vanwege een niet van
de modulatiemethode afhankelijk effectieve lijnbreedte £\.:9'- (zie (155) ),
hetzelfde 1eldt voor het analysebereik N (zie 157d) ). De frequentie
scheiding . ~ bij F.M. is alleen beter als die bij A.M. als we bij een
hogere ord buigingsbeeld meten ( l-1 7/ Z. ). Het frequentiebereik 'l.lfr
tenslotte is bij F.M. altijd minder dan bij A.M. en wel minstens een
factor drie. Uit dit alles kunnen we dus de volgende conclusies trekken:
Voor een breed beeld, gekoppeld aan een hoog analyse- en frequentiebe
reik (en heldere meetbeelden ( Ie orde) ) kan het beste A.M. toege
past worden, terwijl F.M. het meest geschikt is om zeer nauwkeurige
(lage ~~ , zie (157h) ) frequentiemetingen uit te voeren over een klein
frequentiebereik. Hierbij moeten dan wel de zeer lichtzwakke hoogste
orde ( ~~~I ) buigingsbeelden gebruikt worden Q

Hoofdstuk V

j 1. De lichtvoeding

a. Creeren van een evenwijdige bundel met voldoende diameter uit punt
vormige lichtbron (zie ook lit • 1 ). Heaft de, van de puntvormige
lichtbron p afkomstige, bundel een voldoend grote openingshoek 1It(,; , dan
kunnen we een evenwijdige lichtbundel eenvoudig maken door de licht
bron in het brandpunt van een positieve lens , , collimator genoemd,
te plaatsen (zie fig. 35a). De diameter G{ van de bundel is dan cl.ezelf
de als die van de lens. Is ~d nu kleiner dan de lensopening ~~ , dan
kunnen we hem op twee verschillende manieren aanpassen aan de diameter
van de lens. De eerste methode is het voorschakelen van een negatieve
lens "2 met geschikte brandpuntsafstand (zie IV § ld), waarmee het ge-
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+ I .~

I
~

rl '"p I

PH,~I HI
';>-

'"f
/

-1- I

a. collimator b. hollandse kijker c. astronomische kijker

- fig. 35 creeren van een evenwijdige lichtbundel -

heel de structuur van een hollandse kijker heeft gekregen (zie fig. 35b).
Bij de tweede methode wordt een positieve lens ~ tussen collimator I en
lichtbron ? geplaatst (zie fig. 35c), wat dan optisch neerkomt op een
astronomische kijker.(r.p.v. negatieve of positieve lenzen hadden we na
tuurlijk ook bolle of holle spiegels kunnen gebruiken. zoals in onsont
werp, maar dit verandert niets aan het principel.Imrners door de aanpas
singslens ~ wordt P zodanig op~, afgebeeld, dat de bijbehorende hoek-
vergroting 0'= ~~ bedraagt, ofweI moet volgens (42)

o xl: 00.: PHl"l:'- ~ PHl-{'J .rOCf f L <./
U 0(0 Hz-(I/"F, ~ d (lTf)

Bij de gebruikte laser is de openingshoek erg klein ( 1. e<o x oJ """'.Il"'~)~
zodat het optische stelsel vrijwel telescopisch wordt (zie IV fie).

c

- fig. 36 cohaerentie van lichtbron -

b. Cohaerentie van lichtbronnen. Een mathematisch punt, dat een exact
constante frequentie uitzendt noemen we een cohaerente lichtbron. Hoe
weI wij hier al meerdere malen vanuit gegaan zijn bestaat hij in de
praktijk niet. Er zijn weI monochromatische lichtbronnen, die tamelijk
zuivere bolvormige golven uitzenden. In hoeverre deze op het ideale ge
val lijken wordt aangegeven met de cohaerentiegraadC tussen twee door
hen verlichte punten (incohaerent o~ C ~ ( cohaerent). Nu kan men bewij
zen, dat de cohaerentiegraad C in een vlak op een afstand S' van een
hieraan evenwijdige verlichte opening (zie fig. 36)Jof vlakke natuurlijke
lichtbronJhetzelfde verloop heeft als de amplitudefunctie (~-fJ van

het buigings- f beeld
(kortweg bUigingsfunctie ge
noemd) op het beschouwde vlak
indien in of vlak voor de o
pening een lens geplaatst was
met een brandpuntsafstand Sf

( H'= ,p .-- '1"= Po ) en bij
een evenwijdig aan de hoofdas
invallende lichtbundel met de
zelfde frequentie (zie lit •
26). Omdat binnen de effectieve
lijnbreedte All- rond Pc. de
functie 0 6·~ 1:. S; (~fJ'= c ~ I
(zie de J 'Tt" r

figuren 30, 29 en 27), mogen we hier de lichttrillingen alp voldoende
cohaerent beschouwen. De bijbehorende cohaerentiehoek ~~ vinden we als
voIgt uit rig. 36, (44) en (155):

Au AI
::- ,dl.o' =l"J: ( 178)
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Binnen deze hoek mogen we de door de ~ichtbron uitgezonden stra~ing

als "cohaerent" beschouwen. Willen we omgekeerd een goed cohaerente
verltchting hebben binnen een gebied A ,:r::; 1. X-c.. rond Po , dan mag
de (natuurlijke) lichtbron hoogstens een diameter bezitten van:

rJ..(. = Ais./ =L ..L (179)
6 tJ- ",/

c. De laser als vrijwel ideale lichtbron (zie ook lit. 1 en 15).
In een gaslaser is een buis waarin gasontladingen plaatsvinden geplaatst
binnen een optische resonator, welke in onS apparaat van het plat-holle
type was (zie fie. 37). Het gas bestond uit een mengsel van Helium en

M Hx"Z"~ 1- k ........

01..1) ~os"~.A,
I

"\0 ~ c ')1..Y/-,,""
L ""',, ~', uk~ (179 a )

- fig. 37 Bradley gaslaser type 611 -

Neon. De door de laatste uitgezonden straling (het Helicum spe~lt aIleen
een rol bij de elektro-mechanische energie-overdracht) kan aIleen op
tisch versterkt worden aIs hij enerzijds tegen de vlakke spiegel weer
kaatst wordt in het kromtemiddelpunt r1 van de holle spiegel aan de an
dere zijde van de buis en anderzijds een golflengte bezit, die een ge
heel aantal malen op de spiegelafstand ('1 t/ x"l.. past. Nu zijn de spie
gels niet volledig "verzilverd" maar slechts voor ca. 99%. Hierdoor kan
de straling naar buiten treden. Deze is rood voor de versterkte- en
blauw voor de strooistraling. AIleen als alles correct is ingesteld, zal
de rode straling een golflengte >.." bezitten (unirnode). In aIle overige
gev511en zijn het er meer (multimode) keurig naast elkaar in aangrenzende
bundeltjes. De bundeldoorsnede is dan ook overal dezelfde systematische
rangschikKing van rode vlekken. Omdat de ontladingsbuis aan weerskanten
afgesloten is door een zgn. Brewster venster, is de uitgezonden rode
straling tevens lineair gepolariseerd (het blauwe niet) en weI bij Ons
in verticale richting. Als lichtpunt fungeart het kromtemiddelpunt M
(zie fig. 37). Zijn licht is binnen de gehele uittredende bundel zeer
cohaerent «(~ I ), terwijl de bandbreedte van I::. V ~ 10K t-L-< uiterst
gering is.

d. Simulatie van een monochromatisch lichtend punt uit een na~uurlijke

~. Zoals we al onder sub b hadden gezien kunnen we een natuurlijke
lichtbron willekeurig cohaerent maken d00r hem achter een diafragma
(b.v. spleet) te plaatsen met voldoend kleine afmetingen (zie (179) ).
Helans gaat dit gepaard met een sterk lichtverlies, wat echter voor een
groot deel gecompenseerd kan worden door zowel een condensor I , als
een concentrische holle spiegel Z te gebruiken rond de lichtbron 3 (zie
fig. 38). Hierdoor keert enerzijds het licht dat door de achterzijde
van de lamp uitgestraald wordt weer terug, om vervolgens evenecns naar
voren uit te stralen. De condensor bundelt al dit licht en stuurt het
door de (spleet-)opening ~ (afbeelding lichtbron op spleet). Een punt
hierin is dan een veel sterker lichtend punt geworden, als wanneer hij
rechtstreeks door de lamp belicht werd. Als monochromatische lichtbron
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kan het beste een Natrium gasontla
dingsbuis gebruikt worden. Bij gebruik
van een gloeilamp moet een scherp (in
teferentie-)filter tussen condensor en
spleet geplaatst worde~zie (250) en lit.S)~

- fig. 38 kunstmetig lichtpunt -

§ 2. Spiegeloptiek
a. Inherente voordelen. Behalve de mogelijkheid om m.b.v. spiegels licht
bundels nop te vouwen" (zie fig. 42), blijken deze ook voor ons zeer gun
stige aberratieeigenschappen te bezitten. Bij een spiegel vallen nl.,
vanwege zijn ~ne sferische oppervlak, de hoofdvlakken samen(H~~~~1 zie
fig. 12). Dienovereenkomstig is de vertekening 0../ -",,1.= "'HI: 0 dus ook
nul ("'"1= (] in (95a) ). Door de spiegeling zijn bovendien de chromatische
aberraties afwezig (geen glasdoorgang), Verder is door de relatief klei

ne spiegeldiameter ( ca,''1 van de brandpuntsafstand) de askring verwaar
loosbaar evenals de coma, omdat we ook met kleine gezi~htshoeken werken.
De enigste fout die den ook, naast de in IV § 3 besproken buiging, bleek
op te treden was het astigmatisme, die we nu juist nodig hadden voor de
stabilisatie van het oscilloscoopbeeld. We zullen hem daarom, semen met
de beeldkromming nog eens apart bespreken.

b. Astigmatisme en beeldkromming. Deze keer zullen we het probJeem meet
kundig benaderen en weI met de eenvoudige methode die al in 1942 door
L.E.W. van Albada is gepubliceerd (zie lit. 16). Aangepast aan de sfe
rische holle spiegel verkrijgen we hiermee fig. 39. De langs de bij-as

- fig. 39 astigmatisme bij spiegel - - fig. 41 beeldkromming -

(182 )

(181)f

~J,~J ~~ = 2.:Jc. ::. f :: *
11(,_~l~)= 1'c-nlvI ' " ,' ..... :: ~_et::

(

Zijn verschil a met de kortere meridionale
draagt volgens fig. 39:

a
i= I'v:-t.'f

invallende evenwijdige lichtbundel, welke een hoek f met ne hcofdas
maakt, word t geconvergeerd in twee brandlijnt j es resp. het sagittale"rs'
in het vlale van tekening en het meridionele '''f'': l00drecht op het vlak
van tekening. De bijbehorende sagi ttale brandpuntsafstand ~S' is de-
zelfde als de paraxiale Jf ofweI m. b.v. (68): (I

{. =J= £ (180 )

brandpuntsafstand I~ be-

zodat:
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De lengte van de beeld-(brand-)lijntjes berekenen we uit fig. 40,
welke onder a het asvlak door de bij-as geeft en onder b de projectie
van de bundel op een asvlak loodrecht op de eerste. (Gemakshalve wordt
de spiegel nu dus even als een dunne aequiconvexe enkelvoudige lens
beschouwd, zie (59) met j) I X 0 en /( =I(L). Uit deze figuur zien we di-r-,1. ,

I

, ,~,

, I, ~. t'g.;. ~, ;' ~'
- - - f - - .' , $... :',:=- ==: -:o,--~- -...- -- - -9i I

- ,- - - -1'- -; - -:- - s-' ~ - - .~
I ~ I c:' I

I ~ _ >!. _I

I

- fig. 40 bepaling lengte der astigmatische beeldlijntjes -
rect dat:

ell £' ~' ".{ z.. i.~
(

c{
---.J..- ~ ::=- = 7 =- fI

S"'_S~ 1-' 5:' S(- 5/ (183)..... ,

(183b)

(183c)

n/_c{.~( ( )
.x.... - ~ 183a

s

(184), (42) en

waerdoor: R' of. S I
s

......i.. - ~i_'
Oplossen van .,is' en .1' uit

""
(183) geeft: £ (= it' ~

5 )~

of benaderd Voor d':J. en ~·c~~( s...' -t s/) en m.b.v.
(44 ) : z. J

(I (' IJ I ~(1 ....-tsli '"' C IV zd s, -~... 4{A"",- A,q ;:; Jf I I
~ "- "'" """ S"' -t- S' , - ... -+ A.... -t A, ~ _ "'" -t )

....s T -L- { L

Stellen we dit gelijk aan de uitkomst in (114) dan vinden we met

/3' =~ ='" S I (z I ~ l'f'LJ) ~ X I == S" I 1--"-. 'f (-z I ~ f.j. 't u ~ )
, X, hf~ I

d( A....- A~ I
~ -+- ..4 .....+04,
.s 1.-

Voor de verhouding der paraxiale beeldellips-diameters (zie fig. 23c en
fig. 40) vinden we uit (183) en m.b.v. (184), (42) en (44):
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.~ \; Cl ,J.~

(185 )

Als nu de lens een cirkelvormige
volgens (185), (103) en (113):

do~(d.,\ ::A ....._A ::
-;fz.,J o AJ -4

doorsnede heeft, dan is ~ '=A en geldt

(186 )

(188)

(191)

(189 )

Dit is zoals we zien onafhankelijk van de voorwerps- (c.q. beelds-)af
stand, zodet we het als een lensconstante mogen beschouwen. Anders is
het met de lengteverhouding der beeldlijntjes. Hiervoor kunnen we uit
(184) en m.b.v. (42) en (44) berekenen: 6'\ .... 1

et J:s.' _ s~' _ "~~ 4...::. i;- T:...
~ - 51 - ~t-.) 4} ~ ~ ~ (181)'" ,t....... ~ 4~

( S::£>6 ), dan gaat deze vel'houding over in:

~ ~vtl-1r'='tf=is/-{":'

Ligt nu P in het oneindige

L~)I ~ *
(zie (184), (43) en (182) ), waarmee we uit (183) voor de lengten van
resp. de s8gittale- en meridionale brandlijntjes vinden:

e~, ;t'·d (I_it. )£si ' ~( =d ( ~ - ()

Fassen we dit alles toe op de (holle) spiegel, dan geeft substitutie van
(180), (181) en (182) in (186), (189) en (188) achtereenvolgens:

+ :; I~)-) .= ~- -::;- 0 ; ~s~/= d'K....t~ ; e~J =-d-z.;,..1.'f .e.....£~ =CIf11.uI (190)
~() l fill C ~!> 1 TJI I

De sagittale brand"bol" valt dus SElmen met het parElxiale brandvlak
( ~~= bb ), terwijl de straal van de meridionale brandbol volgens
fig. 41 moet voldoen aan: k := _ i!. -== ~

l.L,. 1. '1

(191a)

Hiermee zijn dan tevens de aberrati'econstanten tty en q)' voor de spiegel
te berekenen. Uit (190) en (186) voIgt nl. dat ~:i'::- ob voor 'l)~ 0

( 6~~ = (n.. i, = 0 , zie (112), (101) en fig. 23c), terwijl combinatie
van (191), G.lI) en (91a) oplevert:

.J... .= _ 9",,' i3z.CI.'l := ~ of..se.l ",,-=
~'" B '1 "z..

;

c. De opstelling, die gebruikt is, is weergegeven in fig. 42a, terwijl in
fig. 42b zijn analogen met lenzen geschetst is. Duidelijk is te zien dat
door het "opvouwen" van de lichtdoorgang de opstelling ongeveer 3 maal zo
kort geworden is (afhankelijk van de lensafstand, maar altijd minstens 2
maal). Dit impliceert echter weI, dat de optische assen van de spiegels
een hoek if met de systeemas gaan maken (bij lenzen mag tP=c blijven,
zie t"ig. 42b), waardoor astigmatisme merkbaar wordt (zie fi~.23C). Deze
fout bleek evenwel de opstelling een extra'voordeel te bieden (zie V j 5b).
Welke brandpunten kunnen we nu het beste gebruiken. Deze vraag beantwoor
den we aan de hand van fig. 43. Als we bij de hier beschouwde collimator
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I coil ~""'~~~t"( t~'~ Il~,,-)
L 0 b·jt.v~~(..t ( 1~ ~ It'll........ )

3 ~oc-kla.~\lr (c",ve..~~ (ICp.)

d.::: 1/ 1 6~ ; ~ =I ~. €(.~

a. spiegelopstelling

b. aequivalente lensopstelling

- fig. 42 collimator, modulator en integrator configuratie -

het lichtpunt in r~ plaatsen, dan bestaat de uit de spiegeltredende bun
del uit stralen waarvan de projecties op het bijbehorende asvlak ~ ~ ~s

evenwijdig zijn (zie fig. 43a), maar op een asvlak loodrecht hierop di
vergeren. (zie fig. 43b). Plaatsen we daarentegen het lichtpunt in ~s dan
convergeren de straalprojecties op het asvlak (zie fig. 43c) maar zijn
op een vlak loodrecht hierop juist evenwijdig (zie fig. 43d). Dit alles

(a)

(b)

asvlakstralen (c)

(d)

~p
stre:alprojectie' asvlak door r S .1- 'r"fs (zie boven)

- fig. 43 bepaling meffst geschikte collimatorbrandpunt -
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is af te leiden uit fig. 23c). Voor een zuiver symmetrische opstelling
moet nu de straalafbuiging plaatsvinden in een vlak door de laatste bij-as
loodrecht op het asvlak (vlak van fig. 42a). Volgens fig. 24 gaat dit aIleen
goed als de straalprojectie op dit vlak van de bundel tussen de spiegels
evenwijdig is (zie fig. 43d). Vandaar ook dat voor Gaze situatie uitgegaan
moet worden van de sagi ttale brandpuntsafstanden r.) en rs t • De brandlijn
tjes liggen dan in het asvlak en zijn evenwijdig aan de spiegeloppervlakken.
Evenwijdig aan het laatste zou dan door t.)/ (zie fig. 42a) ook het opvang-

" scherm geplaatst moeten worden, wat in deze situatie dus'Z"": Hr fvlak mag zijn
(~s.::-- ab , zie fig. 41). De lichtpuntbron plaatst men hi-erbiJ in het sagit
tale voorwerpsbrandpunt"f, van de collimator (zie fig. 43c), terwijl de
richting van de golven in de modulator weer evenwijdig is aan de afbuig
richting ( .J... vlak van tekening in fig. 42a). Nu kwam echter door de dUb
bele optische rail, die in de opstelling gebruikt werd, het asvlak hori
zontaal te liggen. Bovendien liepen de golven in het cuvet ook horizontaal
en tastte de t.v. camera het beeld eveneens in horizontale richting af.
Vandaar dat in onze o~s~elling noodzakelijkerwijs van d~ meridionale brand
punten uitgegaan moest worden (zie fig. 42a). De door de asymmetrische af
buiging geintroduceerde fouten bleken echter niet merkbaar te zijn, zodat
we deze situatie ook gehandhaafd hebben.

De lengte van het uiteindelijke meridionale beeldbrandlijntje, kunnen
we niet zonder meer uit (190) berekenen, omdat de in de integrator vallende
"evenwijdige" bundel ook astigmatisme vertoCi1>nt, welke door de collimator
veroorzaakt wordt (zie de figuren 43 a en b). We zullen daarom ook een
kunstgreep toepassen. Het astigmatisme in de uittredende bundel van een
scheef geplaatste collimator ( tP:f I') in fig. 39) mogen we vanwege de
omkeerbaarheid van de lichtstralen ook afkomstig denken uit het bijbeho
rende brandlijntje ( Jl.~11 uit (190) ) bij recht geplaatste collimator (geen
astigmatisme bij \f =- 0 ). Zou de integrator eveneens recht geplaatst zijn,
dan werden de beide buitenste meridionale brandvlakken (resp. de voor
werpszijdige van de collimator, door 1\..... en de beeldzijdige van de inte
grator, door F~ , zie fig. 42a) volgens (63) op elkaar afgebeeld met een
dwarsvergroting lv N _I (zie fig. 42a). In deze situatie is volgens
(190) de lengte 17' '" van het beeldbrandlijntje rJ..",,-"L V • Wordt
hierna de i~tegrator weer over dezelfde hoek ~ teruggedraaid, dan wordt
door het geintroduceerde astigmatisme elk oorspronkelijk beeldpunt een
lijntje met een lengte van eveneens c,l."..;...."L~ • (Beide spiegels hebben nle
dezelfde diEJmeter c(). De totale lengte van het ui teindelijke meridionale
beeldbrandlijnt'e bedraagt dus 'ul,,--'l'f ,zodat we m.b.v. (189), (181),
fig. 42a en )' ~1( ~1':' formule (190) als voIgt geschikt kunnen maken
voor de uitein elijke bealden:

J~t ~ ~ z QiL : t ~l.'f ::: i (-F(r=i(~)l. -= tl '5 . 10-> (193)
JI tG fQ ,'"

wat bij
(194)

(In de opstelling werd hier ruwweg 1 mm voor gemeten, wat de theorie dus
voldoende bevestigt (zie ook fig. 44). Door deze astigmatische verbreding
van het beeldpunt heaft het intensiteitsverloop in de ~~I - richting (zie
fig. 24 en (144) ) niet mear de gedaante, zoals deze geschetst is in fig.
29, maar die van fig. 44. De intensiteit in de hartlijn ( X,' =(~. )
van het brandlijntje is dus over zijn volle lengte vrijwel constant. Voor
het brandpuntsverschil '"f....: f~ '# :C\..... (zie fig. 42a) berekenen we uit
(193) en (194):
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d" ~ It ......
t ((-c •.,~) c{we.1 d'~" It..... 9-.t-<~jk

c;( J/ 1~ (196)

omdat volgens ~ ~ J~ ,(195), (191) en (192) geldt:
z..-\ • Q..t ""', ~ J ~~ t -} -'}

A,_It ..... (I-'4'>al} = l..'tM~l.(/_I~toi_.--,...., :.e. := I 10 ... ~OI1.,.IO«1(197)
v - Q "' - -,.... ~/.,.' ... I" 1 .\. I., I"t.... ,.,{,\ . .,;r(,. d;.",: e>(. lf~ '1 fA ......:.. -" J • O. I

De juiste positie van de collimatorspiegel t.o.v. de puntvormige
lichtbron i li\ "F"" (zie fig. 42a) vinden we experimenteel op dezelfde

het diafragma is.
De gemeten waarde van ca 15 mm wijkt h}er even sterk vanaf ( factor
ca. 1,25) als de gemeten waarde van £~~ van zijn berekende (zie (194)
en (193) ). Op de oorzaak van deze extra "vervorming" zullen wij niet
verdeI' ingaan omdat de precieze waarden van R~1 en ~t niet interes
sant zijn voor de werking van het apparaat. Een berekening van a,... ui t de
langsvergroting 01.' geeft een nog grotere afwijking. Immers rondom "'F.....
en "f...' isJzoals reeds eerder uitgelegd is) (31 t,X.-1 ,zodat dan vanwege

~f::: k. en "1,\ F..... ;; ::"l.( <:~ l ' (zie (181) ) volgena (34a) o.;':="'F~ "F/=-
:: *U'l4f~1 ofweI 0.:4. 'ltQ,,' '-t 6__ (zie (181) en (193) ). t=.... 1=.,)
Door dit alles is de kromtestraal ~~ van de beeldbol zeker sen eantal
malen kleiner als ~:-Ji::-~::- d'l.~ voor 6en spiegel (zie (191)
en (192) ). Binnen ., 2. l.- de beeldbreedte IT-e.~16~
van het vidicon mag dit echter zeker vanwege de relatief hoge dieptescherp
te ( '*.: = 1'1 ")) I zie (195) ), volledig verwaarloosd worden. Immers uit
fig. 45 voIgt:

c

1..

X I
1. o _.Jr

~-~"-r-

- fig. 44 astigmatisch I-verloop - - fig. 45 invloed beeldkromming -

wijze als bij de brandpuntsbepaling in fig. 19b. Plaatsen we nl. op de
plaats van (of vlak v66r) de modulator een vlakke spiegel (zie fig. 42a),
den wordt de (meridionaal) evenwijdige bundel langs dezelfde weg weer
teruggekaatst en geconvergeerd. AIleen als de spiegel daar staat, waar
hij voor goede collimatie-eigenschappen behoort te staan, zal het verti
cale meridionale beeldlijntje samenvallen met de lichtbron. In de praktijk
zal echter het beeldlijntje op een scherm vlak naast de lichtbron opge
vangen dienen te worden. Een andert, meer omslachtige, methode is het
meten van de horizontale bundeldiemeter. Voor een goede aL:'egeling moet
dus deze nl. ,volgens de figuren 43a en 42a,overal (vooral op grote af
stand) dezelfde waarde bezitten, ala welke hij heeft vlBk bij de colli
matorspiegel.
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Substitutie van de gegevens (179a) en (192) in (155) geeft
de effectieve lijnbreedte van de objectiefspiegel:

Ab;, -= !.±= Oj6-}}""-"'I'" =9t""'·
ill,c( i. iI~'lo-~

voor

(197a)

hetgeen volgens (156) overeenkomt met een oplossend vermogen van

S t ~ ~.I4-t./
o -;; 1.1,$1- = I /I, I 0 --1 /W}.II\..

(197b)

'-

1 '-1......1-'-- r

"

a. reflectietralie

§ 3. De eendimensionale lichtfasemodulator

a. Algemeen. M.b.v. lopende golven kunnen we op twes essentieel ver
schillende wijzen een dynamisch fasetralie creeren. De eerste methode
is reflectie tegen oppervlaktegolven (reflectietralie, zie fig. 46a)
en de tweede bestaat uit refractie door dichtheidsgolven (refractie-

tralie, zie fig. 46b en lit. 4). Hoe
wel de eerste metho~~ 0envoudiger is en
minder vervorming introduceert, hebben
we om praktische redenen toch de twee
de gebruikt. Het zichtbaar maken van de
modulerende golven is een techniek a
part (zie lit .5). Bij staande of Iang
zame golven gaat dit het beste met de
Schlierenmethode, eventueel met mecha
no-optische compensatie. Voor met het
oog niet meer te volgen snelle golven
moeten stroboscopische technieken ge
bruikt worden, waarvan de eenvoudigste

b. refractietralie
- fie. 46 (dynamisch)

fesetralie -

1. puntbron
2. deelspiegel
3. lopende fasegolf

4. vlakke spiegel
5. beeldscherm

- fig. 47 zichtbaarmaken snelle fasegolven -
voorgesteld in fig.
bruik maakt van het
effect. Deze is dan
loop.

47, ge
Moiree
ook gebruikt voor de visuele controle op het golfver-

b. De vloeistofvertragingslijn. Omdat w~J ~n de modulator gebruik maken
van in een richting t.o.v. de bron vertraagde signalen (zie fig. 26) wordt
hij ook weI vertragingslijn genoemd. Zijn globale opbouw is geschetst in
fig. 48. Als vertragingsmedium is een goed transparante vl.sistof (gedes
tilleerd water) gebruikt, terwijl als bron een piezo-elektrisch kristal
het aangevoerde elektrische signaal ~~frJ omzet in drukgolven. De laststen
veroorzaken op hun beurt evenredige brekingsindexveranderingen, waarmee
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1. glaswand 6. lopende
2. absorber drukgolf
3. kristal 7. transparante
4• kristalhouder vloeistof
5. voorwerpsopening 8. loodrecht in-

vallende bundel
9. stuurversterker

llt
~L

V~/lf'J"" ~

8
I : 6: I

~ 71---l~

~
..9 ~~/{. .-----'» ~-~-

I .) V1flv/;Z
rrt'r/. I'X',

- fig. 48 globale opbouw vloeistofvertragingslijn (bovenaanzicht cuvet) -

(198 )

de lichtbundel volgens (69) dus fasegemoduleerd kan worden.
Bedraagt de elektro-optische overdrachtsfunctie van de ingangsspanning

V"\ lr} via de stuurversterker ( 9 in fig. 48) en het kristal(-luidspreker
tje 3 in fig. 48) naar de brekingsindex Mv van het medium B(""'J) (zie (226)
dan is de brekingsindex aan het kristaloppervlak ~U'k:: .... "v .-t B ".
Nemen we verder aan dat de golfui tbreiding lineair (in de X, -richting met
e~).A3 in fig. 48) en verliesvrij is, dan vinden we bij een ingangs-

spaanl.ng:

voor de brekingsindex over de gehele voorwerpsopening (zie fig. 24)

~lI"{ x,,1-J=L1.",o + ~ 1-\11" ~(vJ, j..-Ir., x, -+' c.fI.) (199)

(200)

(201)

met
,/)/ _if" t''!r _ !-. ~
T 0- v' 'L .~

Heeft de geluidsbundel achter de volledige voorwerpsopening een constante
breedte tk (zie fig. 48), en minstens een hoogte $ (zie fig. 24), dan
kunnen we m.b.v. (70) en (69) voor de in de loodrecht invallende licht
bundel geintroduceerde fasemodulatie dezelfde fasefunctie rk'1M..(? no
teren en weI met een "modulatiediepte":

"Jt ; ~C> t k ~ """II" = ~()..t-~ 8·lV
': I

(202)
Als nu

O<~:.., tV/ x. ""'- ~, (,
De intensiteitsverdeling in het brandvlak voor de ot en It orde
buigingsbeelden is dan dezelfde geworden als die bij A.M. met een modu-
latiediepte h1 ... ,:~ (zie ook (168a) ).

De optische vervorming door introductie van de modulator in de even
wijdige tussenbundel (zie fig. 42a) kan verschillend van oorsp:ong zijn.
In de eerste plaats kunnen dit inhomogeniteiten in de glaswand en de vloei
stof zijn. Daarom moet ook uitgegaan worden van goed homogeen (optisch)
glas met zeer vlakke oppervlakken en een zuivere vloeistof. Wij gebruik
ten hier achtereenvolgens voor: wit spiegelglas en gedestilleerd water.
(Een maat voor de kweliteit van het geheel is de maximale fasefout

6. iff:: 6(l-q),: "" 6s+sl'l~, zie (70) en (69). Deze moet veel kleiner zijn
dan 2 rr rad. ) •

Een tweede optische vervorming wordt veroorzaakt door het niet even
wijdig zijn van de verschillende glasoppervlakken, dus zowe~ van elke
glaswand afzonderlijk als onderling. In fig. 49 is dit dUidelijkheidshalve
sterk overdreven voorgesteld voor het gevel dat aIle oppervlakken lood
recht op het vlak van tekening stean. Voor deze situatie kunnen we m.b.v.



-56-

-fig. 49 scheve wanden- -fig. 50 verloop lichtbundel- -fig. 51 wandre
flecties-

de paraxiale afbeeldingsleer (zie IV § 1 met in het bi7n~der de brekings
wet van Snellius (19) in de paraxiale benadering (20) en verder (21) en
(22) voor de normelisatie) op eenvoudige wijze afleiden, dat een evenwij
dige invallende bundel ook weer evenwijdig uittreedt (zelfa in het niet
paraxiale gebied), maar hierbij gewoonlijk weI een bepaalde verbreding
ondergaat (verwaarloosbaar in paraxiale gebied), evenals een richtings
verandering (deviatie, zie fig. 50):

(204)

maken door de glazen wanden

~~ :: ~o + ~3 (/ - '''':'~) hierin is b{o .= (~I-to(~1. )(,- '*") (203)

de deviatie van het cuvet zonder vloeistof (~vu~ K in (203) ). Het is
dus een maat voor het niet-planparallel zijn van de glaswanden ( ~1j+~'

4= 0 in fig. 49) en voor een bepaald cuvet dus constant. Verder khnnen
we de ligging berekenen van het aan het invalsvlak (eerste glasopper
vlak in fig. 50) toegevoeg4tbeeldvlak (zie boven (33) en fig. 50). Uit
dit laatste vlak komen voar de beeldruimte schijnbaar de stralen die uit
de voorwerpsruimte in het invalsvlak vielen. De hoek tussen V en V'is
even groot als de deviatie ot'A , omdat de onder een hoek~\ in V va.llende
stralen het vlak V' verlaten onder dezelfde hoek ( tV"",= 0< I in fig. 50).
Het vlak dat gevormd wordt door de snijpunten van de verlengden van dezelf
de in- en ui tllredende stralen noemen we het breekvlak ( V-", in fig. 50).
Dit alles geldt ook voor vlakken die niet loodrecht op het vlak van teke
ning staan.

Nu kunnen we
onder e en hoek:

de totale deviatie Q(,,(= 0

o(q _ eX ,.= 010

(j - d" 111.;.: _ I

met elkaar te plaatsen (zie (203) en fig. 49). Evenzo kunnen we de dan
nog overgebleven bundelverplaatsing ~u (zie fig. 50) vermtnderen en soms
zelfs geheel compenseren door de gemiddelde onderlinge afstand a der glas
wanden (zie fig. 49) een bepaalde waarde te geven. ~as dan is, bij door
gang van een evenwijdige bundel, de optische vervorming volledig afwezig
en blijven voor niet-planparallele glaswanden (~/ =F 0 .~ o{l1. 1=0 )
aIleen nog de wandreflecties over (zie fig. 51).3 Met het oog op dit alles
is een cuvet vervaardigd, waarvan de glazen wanden onderling instelbaar
( C\. .t.--a<1 variabel, zie fig. 49) en voldoende dik (ca. 5 mm) zijn (ge-
ringe defbrmatie e_n reflecties). Hi,j bestaat in principe uit twee stevige
messing helften IV, waterdicht verbonden door een vastgesoldeerd dun ko
perfolie 3. Aan weerskanten zijn achter uitgespaarde vensters 6 de glazen

v (zie fig. 52)
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)t.'

- fig. 53 asymetrische buigings
beelden -

1. messingbak
2. glazen wanden
3. afdichtfolie
4. stelbouten
5. spanveer
6. venster

zijwanden 2 vast gelijmd
met Araldit. De grootte en
vorm van de vensters is zo
danig gekozen, dat aIle
licht door de ultrasonore
bundel gaat. Hierdoor wordt
de oe. orde intensiteit

_ £ig. 52 instelbaar cuvet _ tot een minimum gebracht
(minimale hoeveelheid vals

licht). M.b.v. drie stelbouten 4 is de onderlinge positie van beide cuvet
helften, dus ook die van de glazen wanden, instelbaar. Bij het terugdraai
en van de bouten zorgen de veren 5 ervoor dat de stugheid van het afdicht
folie overwonnen wordt. Het cuvet, dat monteerbaar gemaakt is voor de op
tische bank, is tenslotte nog voorzien van een afvoerpijpje voor experimen
teren met verschillende vloeistoffen en een deksel om stof e.d. tegen te
houden. Door jUiste instelling van het cuvet kunnen we nu ~~=o en ~v~v

maken (zie fig. 50). In deze situatie ontstean de beelden in het brand
vlak van de integrator met of zonder modulator op dez~'fde plaats. Het
omgekeerde hoeft echter niet te gelden. Vallen namelijk brand~ en beeld
vlak (zie de figuren 42a en 50) samen, dan ontstaan de beelden ook op
dezelfde plaats. Omdat nu echter b(',{;po en 1"~(} zal er vervorming op
treden door invoering van de modulator (zie f~g. 50). Gewoonlijk echter
bevindt het breekvlak zich dicht bij de modulator en dus ver bij het
brandvlak vandaan (zie fig. 42b). Daarom mogen we de verplaats~"ngsinvloed

(ju ) ook verwa.arlozen en houden we aIleen de deviatie (~,( ) over. Zijn
invloed op de beeldvorming (wandreflecties, zie fig. 51) bestaat uit een
tegengestelde versterking van de nevenmaxima van elk buigingsbeeld (zie
fig. 53). Verplaatsen de beelden zich door invoering van de modulator

b.v. naar rechts, dan zullen ook
de nevenmaxima aan deze zijde extra
versterkt worden, terwijl de maxi
ma aan de andere zijde juist met
dezelfde factor verzwakt worden
(zie fig. 53). Keren we nu het cuvet
om, (over 1t rad), dan zullen de
beelden over dezelfde afstand naar
links verschuiven en de linker ne
venmaxima juist versterkt worden.
Deze tegengestelde maar gelijksoor
tige effecten die ontstaan door om-
kering van het cuvet geven duidelijk

aan dat de deviatie er de oorzaak van is. Immers bij cuvetomkering keert
oak de deviatie om, maar houdt dezelfde absolute waarde. (3ij het oude cu
vet, waar deze vervorming ook het eerst geconstateerd werd bedroeg de de
viatie It>{~ I ~ o.1lo.1..J). Het hinderlijke van de deviatievervorming is de
aanwezigheid van de nu niet meer te verwaarlozen enkelzijdige nevenmaxima,
waardoor de effectieve lijnbreedte een aantal malen vergroot wordt (zie
de figuren 53, 29 en 30). Doordat de glaswanden nooit volmaakt planparal
leI gemaakt kunnen worden, is er ook geen onderlinge stand ( ~.~,"- J zie
fig. 49) te vinden, waarbij er geen wandreflecties optreden (zie fig. 51),
althans nietJzolang de brekingsindex ~~uvan de vloeistof een andere is, dan
die van de glazen wanden ( ~vu~ ~1 • zie fig. 49). Zijn deze beiden echter
weI gelijk, dan is aIle optische ~ervorming verdwenen, inclusief wandre
flecties als ~~~O (planparallele buitenvlakken, zie fig. 49). De onder
linge afstand a moet dan weI als het even kan een geheel aantal halve licht-
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golflengten (in de vloeistof) bedragen (inteferentiefilterJzie lit. a)
Een andere methode voor het onderdrukken van wandreflecties (zie

fig. 51) is de "coating" (zie lit. 26). Hierbij brengt men op de bui
tenoppervlakken van de glazen wanden een dun laagje van een geschikt
materiaal aan. De brekingsindex Itt van dit materiaal, waarvoor meestal
fluoriet gebruikt wordt, moet het meetkundig gemiddelde zijn van de bre
kingsindices van de media waartussen het zich bevindt, in ons geval n,
van bet glas en ." van de lucht, zodat 111 =~ ~~ omdat u~/l/.
De dikte van het laagj e moet ~ A.' zijn, waJ;in X ~ "0 de lichtgolf-
lengte in dat materiaal (fluoriet) voorstelt. Hf
Wordt aan deze voorwaardenvoldaan dan zullen de stralen die tegen de
voor- en achterkant van dit laagje terugkaatsen elkaar volledig uitdoven,
wat de invalsrichting ook moge zijn. Omdat de reflecties in de vloeistof
kolom door ~ ~Q te maken (zie fig. 49) opgeheven kunnen worden en zo
niet ( tXa=t 0 3 , zie fig. 51) toch verwaarloosbaar zijn. vanwege de dikte
van de kolom ( a in fig. 49) en zijn geringe brekingsindezverschil I~vc-~di«k.

met de omgeving(glas), behoeven de vloeistofzijden van de glazen wanden v
niet voorzien te worden van een anti-reflex laagje. Di·G laatste zou trou
wens grote practische problemen met zich mee brengen (corroaie!).

Ondanks de vrij soepele koperfolieverbinding tussen de beide, zo
stevig mogelijk uitgevoerde cuvethelften (zie fig. 52) wordt het instel
bereik beperkt door mechanische deformatie van de glazen wanden, wat een
onregelmatige vervorming in het beeld geeft. Dit laatste is goed te con
troleren bij extrafocale instelling op de bUigingsbeelden (enkele cm ach
ter meridionale beeldbrandpunt, zie fig. 42a). We zien dan als het goed is
een vage afbeelding van het venster. Door wanddeformatie gaat de recht
hoekige vorm verI oren. De lengte en de breedte blijven behouden, zij het
weI dat het "venster" de vorm van een kromme slang heeft (b.v. ~).
Weten we dit laatste door hernieuwde instelling weer recht te krijgen,
dan is de deformatievervorming ook opgeheven. Hoe gevoelig de opstelling
voor mechanische deformatie van de glaswanden is blijkt weI het sterkst
uit een afname van de brandpuntsafstand van het objectief met enkele cm.
door de hydrostatische druk in het cuvet. Wordt deze laatste nl. gevuld
met vloeistof dan gaan hierdoor de vensters iets bol staan, waardoor de
sterkte van het objectief toeneemt in tegenstelling tot zijn brandpunts
afstand. De vorming van askring tenslotte (zie IV JIg) bij niet evenwij
dige bundels (zoals de sagittale tussenbundel in onze meridionale op
stelling, zie de figuren 42a en 43) is vanwege de geringe afwijkingen hier
van (paraxiale benadering) volledig verwaarloosbaar.

De ultrasonore bundel moet voor goede functionering "in" het asvlak
liggen (beter gezegd: symmetrisch liggen t.o.v. dit vlak) en bovendien
loodrecht op de systeemas (door meridionale bundel, zie fig. 42a). In een
goede modulator ligt hij dan ook midden tussen de beide venster3 in. Bij
niet loodrechte doorkruising van de (meridionale) tussenbundel verdwijnen
nl. de hogere orde (nQ I ) bUigingsbeelden, terwijl een niet mear "in" het
asvlak verlopende bundel een even sterke verdraaiing van ae bUigingsas
(verbindingslijn der buigingsbee1.den) met zich meebrengt, waardoor de t.y.
camera eveneens Vetdraaid zou moe ten worden omdat zijn aftastrichting altijd
evenwijdig aan de bUigingsas, dus ook evenwijdig aan de geluidsbundel moet
zijn. Het verdient daarom aanbeveling am het nu nog star bevestigde kristal
met 3 stelschroefjes en 3 spanveertjes instelbaar te maken (zie oak fig. 52)

De absorptie van akoestische energie door de vloeistof ':an bij hoge
ingangsspanningen (zie fig. 48) zo groot worden dat de hierdoor ontstane
warmtestromingen, dus ook plaatselijke ongeordende brekingsindexveranderin
gen in de vloeistof, het uiteindelijke be&ld doen vertroebelen (opsplitsing
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en beweging). Om de hogere orde buigingsbeelden goed zichtbaar (meetbaar)
te maken moeten we echter een hoge modulatiediepte ~l~(zie (165)j toepas
sen, wat op zijn beurt weer een hoge "" (zie (166) en fig. 33), dUB vol
gens (201) ook een hoge ingangsspanning lI. e#= .l/.r;IV"l:. met lv""<'I=V~
vereist. Voor het vermijden van warmtestrominge~zullen we dan ook een
verliesarme vloeistof moeten nemen of de aanvoer van akoestische energie
beperkt houden (niet te hoge ingangsspanningen), Door m.b.v. de opstel
ling uit fig. 47 de ultrasonore golven in gedestilleerd water te bekij
ken werd gean demping (uitsterving) van de golven waargenomen. Evenmin
kon een afname van de intensiteit van het eerste hoofdmaximum gemeten
worden bij verplaatsing van een smalle opening langs het cuvetvenster
in de richting van de golven, zodat we het water voor de verdere beschou
wingen verliesvrij mogen veronderstellen. (De eenvoudigste maat voor de
relatieve verliezen in de verschillende vloeistoffen is de maximale in
gangsspanning ~ ~.~K waarbij nog net geen beeldbeweging optreedt,
bij een bepaalde trequentie. Bij zeer verliesarme vloeistoffen zouden we
na uitschakelen van de geluidsbron en zonder absorber de u.itsterftijd
van de staande golven kunnen meten aan intensitei t V"L~l eerate orde bui
gingsbeald) •

Doordat de golven door de gewenste geringe demping in de vloeistof
niet snel genoeg uitsterven zou dus volgens de figuren 26 en 48 aan het
eind van de ultrasonore bundel een absorber geplaatst moeten worden. Nu
is deze laatste moeilijk goed te maken met kleine afmetingen in de rich
ting van de geluidsbundel. Vandaar, dat we een nuttig gebruik ~aken van
de aftastrichting van het vidicon, door de geluidsbundel aan het eind
schuin weg te kaatsen (b.v. naar boven, de bak uit). De hierbij behoren-
de buigingsas (met ongeveer dezelfde positie van het O~ orde buigings-
beeld) wordt dan niet meer waargenomen (op de oscilloscoop), omdat hij
evenwijdig met de teruggekaatste bundel is (op de monitor 'Hordt hij na
tuurlijk weI waergenomen, zie V.9 5a).

Tenslotte kunnen we voor het gemiddelde aantal golven in het cuvet
bij gebruik van water ( "3 = I 't 51 ....~ ), over een lengte van t.: 11,6"'-
(zie fig. 42a en (192) ) en bij een gemiddelde frequentie van )I~ '"' = /0 nUx.
uit (149) berekenen: v

N~ ..... =- Q v := 1- Co a4~ (218)~' f~

De meettijd bedraagt dan: i IIi. 10
-~

T J
~ = =1(~ (219)

~ C'rf'· /0 ~

c. Elektro-optische omzetting m.b.v. kwartskristal. Van de ve~e mogelij
ke elektrische vervangingsschema's , die voor een trillend piezo-elek
trisch kristal zijn ontwikkeld (zie lit. 17) kiezen we dat van fig. 54
(zie l~t • 20). Hierbij wardt aangenomen, dat het kristal (met een dik
tei:.e:. . ) diktetrillingen uitvoert rond een resonanti8ire(j¥i.:n:ie y~= ~_
(Ziltll1.'I~(IJ:i).Verder kiezen we zijn effectieve diameter eLk:" ~ Is 2.t:-I<
(zie (235), (222), fig. 48 en fig. 24) groat t.o.v. de ultrasonore
golflengte A~ in het vertragingmedium (b.v. cLk>~O )-..:).'1). We kunnen
dan de diverg't:mtie van de ul trasonore bundel door buiging (analoog aan
de optische bUiging, zie fiS. 36 en (179) ) verwaarlozen en hem dus als
evenwijdig beschouwen. Ook laten we de eenmaal u~tgezondf1') geluidsbundel
niet meer teruf,keren naar het kristal, wearmee de versehillende mecha
nische impedanties zuiver ohms worden. (We bereiken dit door wegkaatsing,
absorptie of goede akoestische afsluiting van de ultrasonore bundel). In

In onze opstelling wardt hier goed aan voldaan, omdat daar
A. tk.: '1 ;: 15'0(.' . =- 0 I"-'~ ) terwijl cA.1( =: 16~ (zie boven (218) en (236})

Q \~..... i ,) .I~ () ,
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de a1gemene uitdrukking voor de mechanische impedantie, weergegeven
door ~ in (222), is i de soortgelijke massa (dieb j--heid) en \r' de
ge1uidssnelheid 'in het bijbehorende medium, terwi;il At< het effec
tieve kristnl..:>pperv1ak voorste1t. Rk. , Rk en I?v.,. zijn resp. de me
chanische impedanties van het kristal (kwarts), het '-ertragingsrne
dium (water) en fJ.et rugmateriaal ( lood en/of messing). M.b.v. een

Co -:: ~ Ak

~

(/J =- 1. C<J

• Ai _ 1["Y
J""-'~

V\..

(221)

(2?2)

- fig. 54 vervangingsschema kwartskrista1 -

(223)

(224)

Z i = - j .V/{'k c rl-~

Rond de resQnantiefrequentie
( V~YI\.. ) kunnen we (223)
m.b.v. (220) benaderen tot:

uit fig. 55, kunnen we net verv8ngings
kristal (zie fig. 54) zodanig wijzigen,

dat de inv10ed van beide
be1astingen duide1ijker
wardt. Het nieuwe scheme
is geschetst in fig. 56a,
waarin:

"2 : ZJ~L!?_~") Z =""2. +7 1- Z,-+-Zl.3 .. , I 'f I ~ I -

. "'-1.. Z'L

idea1e transformator, met een spanningsverhouding 1 : ¢ ('~je fig. 54)
worden de verschillende mechanische impedanties en grootheden omgetrans
formeerd in e1ektrische en omgekeerd. De waarde ~_ van de spanning over
de bel:1sting "/r (of van liA,. over Rj)".) geeft dan de grontte van de Kracht t
weer, die door het krista1opperv1ak op dat medium wordt ui'~geOtFend (zie
fig. 54). VerdeI' is aan de statische (e1ektroden) capaciteit Co;; zijn ae
quiva1ent CE;-~ toegevoegd (zie"<221» (In de transforma
tieverhouding t/J ste1t de grootheid £. de piezo-e1ektrische drukcol1stante
voor). Tens10tte nemen we aan dat de mechanische en e1ektrische con tacten
aan ~et krista1 goed zijn.

~.b.v. de netwerk-identiteit
schema van het tweezijdig be1aste

-fig. 55 nE ~w8rkidentiteit-

Z~ =- J 1.k"(o ~~.~ (,- ~,J ~ j Rk 7f{ ~'t -,) =

Dit is, zoals we zien t~n serie-resor~~tie-keten(zie ook lit. 3), waar
van yoor kwarts berekent: ken \'.'-orden (ie-:: C ~ /...(",.£.s • Omdat di t
een factor van ca. lOiS" is rr,!:(g 'E dus in zoo. or "'goede benadering ver-..,
..angen worden door eer· ,,-orts1uiting (zi.<~ fig. 5tib). Rard de resonantie-
frequentie ( YoXV'1. ) ii'J:l'dt bovendien 7).: vol-:;ens (220) ;(,eer hoog t zodat
het weg1aten van zijn keten ook niet mee r' va!) inv10ed is. Het meest een
voudige schema kan zodoende gegeven wordG~ door fig. 56c. Hieruit wordt
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a. compleat schema b. verwaarloZingCs c. rond resonantie

- fig. 56 Lequivslente vervangingsschema's tweezijdig belast kristel -

direct de rol van het rugmateriaal duidelijk. Ale nl. de weerstand
R" er,ran b.v. toeneemt, ofwe1 als volgens (22""; de soortelijke

masse en/of de geluidssnelheid yaY'. het ru~eteria<'l toeneemt, neemt ook
de seriebelasting van de resonaLtieketen L,'_C~ toe. 6ijn kwaliteits
factor lVordt dan lager en zijn frequentieband breder (zie fig. 57), het
geen weI met een hoger tussenschalrelverlies (It'\ R~\, ) betaald moet wor
den. Door de omzetter met een 7; A laagj~ op zijn ondergrond te bevestigen,
kunnen deze verliezen vrijwel geheel geelimineerd worden. Dan ,~chter is de
frequentieresponsie nogal resonant. Deze methode wordt daarom ook niet ver
der bekeken. (Voar gefnteresseerden wordt verwezen naar lit • 20).

Nemen we aan, dat een ultrasonore vlakke golfuitbreiding in een a
koestieeh juiet f.fgesloten vloeistofvertragingslijn (geen reflccties)
adiabatisch en ongedempt is, dan kunnen we biervoor de volgende verhou
ding berekenen tussen enerzijds de maximale brekingsindexverandering 4~~

en anderzijds de maximale kracht Li""f, die r.et kristalappJervlek op de
vloei stof ui toefcnt (zie oak lit • 20):

Ahv- __ 'il... =- (~~ -,){"'~l ~f. () P IT A
v. / "./r= )lro' 3' .t. (225)

6r~ ..: t1"'1r"·1·~.t

(Hoewel dit een vrij grove benadering is, blijkt hij in de praktijk veel
algemener te gelden). Uit (225) zien we dat de vloeistof fungeert als een
mechano-optische omzetter. De elektro-mechanische omzetting m.b.v. een
kristalluidsprekcrtje kon beschreven worden met het schema van fig. 54.
Omdat hierin de spanningen v,\- ~ ".-6 over de belastingen Ra.. en Nt op
hun beurt weer de krachten 6 r op het medium voorstelden ( ~ ~'l =llr.j
en 61t= lV~( ) kunnen we de totale elektro-optische overdraehtB m.b.v.
(200), fig. 48 en fig. 54 weergeven door:

B :: 6 "'-v = Bo • L?l('L' IA I. ""F~ -= 80 , 6k ,JA/ (226 )
I v'L I

met Eo = 6 k lr B'c'l.. = \V~ I A- .r....
~~ V'....;V""f-J v=j:~

) --
(226a)I"':8- I u-'

\.

F" - if-t 1 1: - ~'. l~-- \)1<. - Iv-~ ~
"t. - ~ - V/','t.Jl.? (226b)

Hierin z~Jn 50 en de midbandversterking Bh constanten (Z1(: (225) en
(229) ), terwijl A(w~) de frequentie-afhankelijke versterking van de stuur
versterker is (zie fIg. 48) en r"a_ de frequ€ntieresponsie van het kristal
genoemd wordt. Alvorens deze grootheden te berekenen vinden we uit fig.
56b dail:
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2. R..ft. ¢
If""...t,. -----:--:---~~-----
vi- - (1.Zi+R'l-t-~~}(z~"t"z.R ....) + RJ,.-fL~..

z.( "'2~ -t- R.40..)

Dit gaat bij resonantie volgens (220), (224) en (222), met
/t.'l- = RtI... .

tli

(227)

(228)

over in:

zodat:

(229)

(2:30)

(230a)
waarin:

Vlk. = Rk,
~

In fig. 57 is deze frequentieresponsie geschetst voor ean water-vertra
gingslijn met verschillende rugmaterialen (zie lit. 20). Hieruit zien
we o.a., dat voor zaer zware rugmaterialen (hoge n~ , zoals b.v. bij
kwik) de frequensieresponsie tw6e piaken vertoont.

y
- -I
~

- fig. 57 invloed rugmateriaal in water-vertragingslijn -

De ingangsadmittantie van de complete modulator bedraagt volgens
fig. 56 b en a:

(231)

waarin:

Zf =z., 1-1..R.... + (R-t-R~)('-+ ~R) W\tl- Zf~ = Ra.+/(/r
1+ R~* ~.ir

Z'Z~

Wordt er aan de modulator een constant elektrisch vermogen

(232)

(233)p.-~
..... - z~[z....l

toegevoerd, dan is dat deel, dat beschikbaar komt als akoestische energie,
maximaal rond de resonantiefrequentie ( V-x, -y'~ zie fig.'6c). De rela-
tieve intensiteit M,~ van het I~ orde hoofdmaximum uit het buigings-
beeld (zie (168) ) i~ dan ook maximaal. Voor kleine modulatiediepten

Vh~<{ kunnen we hiervoor uit (168a), (202), (201), (226), (233), (231),
(232), (225) en (229) berekenen:
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Aangezien we dit graag hoog willen hebben moeten we due als vertragings
medium een vloeistof kiezen met hoge brekingsindex n~o bij een lage ge
luidssnelheid ~. We hebben dan tevens geringe wandreflecties (zie fig. 51) V

Tot nu toe hadden we aangenomen, dat het kristal een rechthoekig
ultrasonoor stralingsoppervlak AI< ~ J./(.J.. (zie (222), fig. 48 en
fig. 24) had. Zonder aan de algemeenheid van de gegeven efleidingen af
breuk te' doen, mogen we echter ook een rond oppervlek

(235 )

met diameter dk kiezen, hetgeen oak gebeurd iS Q Omdat nu ~chter Jk ver
ticaal van boven naar beneden door de bundel eerst toeneemt en daarna
weer afneemt (zie fig. 48) zal de verticale intensiteitsverdeling (J[vf
uit (157j) ) in het brandvlak sneller afnemen naarmate we verde~ van de
X~'~ 0 lijn afmeten. (zie stippellij~in fig. 29).

Oorspronkelijk was het kristalplaatje met koperen stripjes vastge
klemd in een messinghouder, met load als achtergrond. Dit gaf in de vloei
stof, door corrosie, aanleiding tot slechte varierende mechanische en e
lektrische contacten, waardoor verschillende metingen niet meer reprodu
eeerbaar bleken. Vandaar dat het plaatje met geleidend Araldit stevig op
een nieuwe zwaardere messing houder is gelijmd (nadat enige pogingen tot
vastsolderen waren mislukt). Hierdoor waren de contacten goed en constant,
terwijl ean betere frequensieresponsie verkregen werd (zie fig. 57). Het
piezo-elektrische plaatje was gemaakt van kwarts, had een diameter van
dk,: 16 mm, een dikte t-i< ~ 0,1.3......... bij een resonantiefrequen- }

tie van: 1I"'l = 10 f1 ~ (236)

(Voor verdere ontwikkeling van een goede elektro-mechanische omzetter
wordt verwezen nac,r lit.· 18 en 19).

d. De generator. Voor het beproeven van de opstelling werd een reeds eer
der gebouwde oscillator gebruikt (zie lit. 1). Zijn schema is in fig. 58

C :: ~cJ': (F
I _

C1. =- '':fll r r ~(.. .....

C ~ '" 0, '11 r-"f pcle.o

C" ~ Il.ofr 1M .....

Cs- = 1')0 r"f L"-

C, :=. I ",r l.:..a.L"
R j ::. ,C kJL
R1..::; b5oJ'l..

L,:: ')w.A-..d.( ~~tM<. .lwv. ~lS"""
L1. =3 w .....J J-to(L&'\.lokud , j .........

y........ %e I"'I~

YIt = t 0 tl ~h.

y~ ~ 18 "IH,,\.

- fig. 58. Hartley vermogensoscillator met instelbare frequentie -

\7 en een hoag ana1ysebereik (zie (176) en (149) )
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getekend. Doordat het huis, dus ook de draaias, van de afstemcondensator
C, verbonden was met C2 (zie fig. 58), moest de as verlengd worden met

een pertinax buisje van ca. 20 cm lengte. Daardoor kon de frequentie ver
anderd worden zonder zelf als antenne te fungeren. De oscillator zelf
deed dit trouwens nogal sterk. Zo was het onmogelijk om op de oscilloscoop
tegelijkertijd met het spectrum ook de golf te zien waar dit spectrum van
afkomstig was (kristalspanning ~t),(Dit zou verbeterd kunnen worden door
!n de generator m.b.v. een sterke verzwakker een aparte aansluiting voor
het modulatiesignaal te maken). De frequentie-afhankelijke storing was
het minst sterk als aIle apparatuur geaard was met hun netsteker in oen
gezamelijke geaarde contactdoos (zie fig. 64). Bij gebruik van aIleen de
oscilloscoop moet de monitor uitgezet worden, omdat hij anders de storing
met ca. 30% verhoogd. De optische balk dient aan de oscilloscoop geaard
te worden (zie fig. 64). De vermoedelijke bronnen van de h.f. storing
("overgewaaid" oscillatorsignaal) zijn de voedingslijn van de oscillator
met zijn voedingsapparaat (zie fig. 64) en het messing cuvat. Deze laatste
kan nl. in plaats van afschermen, wat de bedoeling was. ook werken als
antenne (h.f. stromen in de wanden), als het kristal niet reflectie-vrij
verbonden is met zijn aansluitplug, hetgeen zeer waarschijnlijk is. Een
eerste verbetering hier zou zijn het loskoppelen van de 0 -lijn van het
kristal met het messing bakje en deze laatste apart te aarden.

Door de storingen was het elektrisch niet mogelijk nauwkeurige hogere
orde metingen te verrichten. Dit zou pas m.b.v. een goede stu~rversterker

i.p.v. een oscillator te verwezelijken zijn (zie fig. 48). Vandaar dat hier
aan ook al enkele inleidende beschouwingen gewijd worden in V § 1b.

§4. De televisiecamera

a. Combinatie van inte~~ator.en opto-elektrische omzetter. Door de inte
grerende werking van z~Jn obJectief (zie (125)), kurmen we met een t.v.
camera in principe van de straalafbuiging door de modulatorVrechtstreeks
een buigingsbeeld opvangen, wat daarna door opto-elektrische omzetting
m.b.v. de opneembuis (het vidicon) en elektronische aanpassing beschik
baar komt in de vorm van elektrische signalen aan zijn uitgang (zie fig.
1 en fig. 61). Bij gebruik van een normaal obj ectief ( 1'=1.>- ~~ A.< -; -f;;-'L,"J
wordt echter de gemiddelde orde-afstand ~~ (zie (151) ), dus ook de
beeldbreedte g~ (zie (115) ), veel kleiner dan de breedte J..,. van het
vidiconvenster, waardoor geen nauwkeurige frequentie-analyse uitgevoerd
ken worden. Dit kan verbeterd worden door een zwekkerobjectief te gebrui
ken (afnemen A doet !) toenemen, zie (157) ) ofweI zijn brandpuntsafstand
~~ ~ te laten toenemen (zie (44), lit • 1 en lit • 2). Om de

A objectieflengte bij grote brandpuntsafstanden toch kart
te houden zullen we m.b.v. een (negatieve) tele-converter ~e aB~wezige

objectiefspiegel completeren tot een tele-objectief, hetgeen neerkomt op
een beeldbreedte-aanpassing.

(231)

(238)}

b. Het spiegelreflex tele-objectie f • Wil de beeldbreedte van het objectief
a:~ ~ ~ (zie (115) ) het hele beeldvlak van het vidicon met een

breedt~ ~ vullen (beeldbreedte-asnpassing), dan moet volgens (151) met
~= it... :: ~'Ir en (44) met k I:: 1 (lucht als beeldruimte) de brand-

puntsafstand van het objectief een waarde bezitten van:

~
I n I -J 3

I = ~... "1 =10.10 .IJ~.lo b --= ~ l:?~
t' \ 0 6 -(). L(J 1\0.'11

1
, 3 .• 0 ,10. 1 0

omdat ~~ = 16 rom (hoogte beeldvenster is 12 mm); ,

\Jd':.I'111""'1U<. ~ Ao "':.IJ,6 31.f r- ...e-.-V7=,o\l~
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3&o, )(
Dit betekent een beeldvergroting van ~ ~ I <i0" t. o. v. het beeld
met het normale objectief. Om nu de afstand van de voor-
ste lens (objectiefspiegel in fig. 428) tot het vidicon kleiner dan de
onhandig grote afstand 1,..' :::"l.>/JiNL te maken gaan we uit van een voorste
lens met een brandpuntsa'£stand Jo' <::J,.' (zie (192) en (237) ),
die we dan door toevoeging van een negatieve tele-converter vergroten
tot 4t (zie de figuren 35b en 59). Voor de dwarsvergroting van de

,+- )- - -----: - - - -

--++-,~~~~~3---~-, ~'3, ---~
I ~~___-+- _~-

4 : _>- - - - r- =---""7----rr-----'--=-+++-O;,----~ £1' :- ~ -r :=: = =- - -- t - I

1. objecti~piegel
2. tele-converter
3. vidicon

4. resulterende lens
5. controle spiegel
6. meetoculair

7. roodfilter
8. polarisatiefilter
9. kruisdraden

- fig. 59 spiegelreflex tele-objectief 

tele-converter voIgt onmiddellijk uit fig. 59, (42) met ",'= V\. =-1

en (192):
,(237)

(239)I I -if' 9f3 :~ ~::; I- __ '3/ Ii Z 'Z- ~~ X
i _ t""""---r- .J.s u I, () '1

De totale lengte van het verkregen tele-objectief bedraagt dan volgens
fig. 59, (42), (44) en (239):. ' 'II-' l.{

11- == I:+s'- s == /G'-Tl" (t 1- f> -')~1/"~1) 1_ (240)

(Bij gebruik van een negatieve lens met 1M = 5 cm neemt de lengte van
het objectief dus slechts met 3,5 cm toe). Een ender voordeel van het
tele-objectief t.o.v. een "lange-brandpuntsafstand-lens" j8 zijn optisch
betere corrigeerbaerheid, hetgeen dus een betere beeldkwaliteit oplevert
(zie IV 0 19). Het laatste lenstype he~ft nl. de zaer moeilijk te maken
bijna vTakke glasoppervlakken (zie b.v. (59) en (50) voor Dhzo ) bij
een geringe lensdiameter, zO/dat zijn beeld lichtzwak en slecht is (zie
fig. 65, lit • 1 en 2 met : = 5 m) en vergeleken kan worden met dat
van een "camera-obscure". Orildat de optische as van de tele-converter een
hoek rp maekt met die Van de objectiefspiegel (zie fig. 59) is het nieuwe
stelsel dus niet_coaxiaal en astigmatisch.

Voor het regelen van de lichttoevoer wordt het gepolariseerde licht
van de laser nogmaels gepolariseerd door het instelbere p larisatiefilter
8 in fig. 59. Onbruikbaar (blauw) laserlicht wordt door het roodfilter 7
tegengehouden, terwijl goede afscherming dit voor het overige valse licht
doet. Hierdoor kunnen stoorbeelden, gesuperponeerd op het eigelijke beeld
vermeden worden.
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Voor optische controle op de buigingsbeelden kunnen we via een
klap- (of deel-)spiegeltje 5 een meetoculair 6 inschakclen, gemonteerd
op een micrometer. Hiennee kan dan tevens de orde-afstand en lijnbreedte der
buigingsbeelden nauwkeurig bepaald worden. Ook de zwakke, 0P de monitor
onzichtbare, achtergrondstoring (vast korrelpatroon) kan hierme~ goed
waargenomen worden. De combinatie objectiefspiegel-meetoculair vormt
v(olgens ffp. 35c een s)Piegel telescoop met een vergroting: iFz"t ~ ,b'tu ..., lIi'ox

omdat -f .... ~ ~ -- • Omdat deze echter 8 e- .... ' 1,.v
bruikt wordt voor de bestudering van bUigingsverschijnsele zal zijn
vergroting gewoonlijk ver boven de grens van het normaal scherp waar
neembare liggen. Dit laatste is in ons geval, bij ~=o (zie fig. 59)
~~ :100)( (omdat d'x 11IO~ ). Aangezien ~lle buigings-

beelden een horizontaal intensitei tsverloop (~rJ 1- hebben (zie (165)
en (168) ), geeft bestudering van het f o~ orde beeld (ook
bij uitgeschakelde modulator) dus aIle informatie (zoals scheidend ver
mogen enz.) over de hogere orden. De relatieve maximale intensiteit I~~
van de hogere orde buigingsbeelden kan daarna, samen met de bijbehorende
orde-afstand &- bepaald worden door inschakeling van <.I.tI modulator.

De invloed van de lasermode op het beeld uit zich in een ontstaan
van vele identieke buigingsbeelden regelmatig gerangschikt vlak naast el
kaar. Immers bij elke mode correspondeert een bepaald lichtpunt met bij
behorende frequentie en buigingsbeeld (zie 3 in fig. 64).

c. Het vidicon met zijn voorversterker. (zie ook lit. 23). Als opto
elektrische omzetter wordt hierin een foto-halfgeleider gebruikt. Aan
gebracht op de plaats van het beald zet hij de aanwezige lichtintensiteit
om in een evenredige weerstandswaarde. Weten we dus deze leatste pleet
selijk te meten, dan kennen we ook de bijbehorende intensiteitsverdeling.

:11
::JI
+JOOV

A wehneltcylindcr, B Ie anode, C 2c anode (focusseerelektrode), D 3e anode,
E fijnmazig gaasje, F doorzichligc signaaJplaat waarop fotohalfgeleider,

G afbuigspoelen, H focusseerspoeI, I ccntreerspoel.

a. bouw b. vervangingsschema 1

- fig. 60 het vidicon -

Vandaar ook, dat we de vlakke fotogeleider aan de beeldkant voorzien van
een elektrisch goed geleidende en bovendien goed doorzichtige (dus dunne)
laag, welke signaalplaat genoemd wordt, terwijl de andere zijde via de
bestuurbare straal van een elektronenkanon verbonden wordt met de kathode
van deze laatste. Vanwege de sterke lichtabsorptie in de fot-'3eleidende
laag moet deze dus evenals de signaalplaat uiterst dun gehouden worden
(enkele ~ ). Om het geheel toch stevig te houden zijn beide lagen aan
gebracht op de binnenzijde van het optische venster van de buis (zie fig.
60a) •

Wordt de signaalplaat via een weerstand R~ (zie fig. 60b) verbonden
met een gelijkspanningsbron Vp, en de achterzijCie van het heschouwde foto-
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geleidende elementje met weerstand R via de elektronenstraal met de
aan de negatieve pool gelegde kathode, dan wordt de condensator C ,
welke gevormd wordt door de voor- en achterkant van het elementje met
de fotogeleider als dielektricum, opgeladen tot een spanning R·V~·

Terwijl hierna de (langzame) elektronenstraal aIle volgende R*~~'
beeldelementen aftast kan de elementaire condensatorC zich over de
weerstand R ontladen. De verloren gegane lading wordt na een beeldtijd ~
echter weer aangevuld door de elektronenstraal, waardoor de vereffenings
stroom de spanning over R~ doet toenemen. De mate van toename is natuur
lijk afhankelijk van de bijbehorende intensiteitI • Is deze nl. laag
dan is ~ hoog, dus de vereffeningsstroom laeg evenals de spanningssprong
over ~~ • Omgekeerd is bij een hogeI de spanningssprong over ~ ook
hoog, zodat we kunnen concluderen dat de spanning over R.... evenredig is
met de bijbehorende lichtintensiteit I .

DOQX nu met de elektronenstraal het beeld horizontaal af te tasten,
lijn veor lijn, van boven naar beneden en verder het uitgangssignaal van
het vidicon op een geschikte wijze te versterken, onder toevoeging van
de verschillende lijn- en beeldsynchronisatiepulsen (z~e fig. 60b), krij
gen wij een uitgangssignaal van de camera, dat geschetst is in fig. 61.

pT.t

a... ~~r--~~' t. ~.~....
(,.~.

tiT-At- ti-M

~----' )I .,...- ---";>01---

: 'Te ~ .,..t I.e I "1(>:1~ 'Tt ~"Q"Tf

- fig. 61 uitgangssignalen televisiecamera -

Hierin bedraagt de lijnfrequentie: 'It = -=i=e = .': 6J,.~ H~~ f-' .
en de beeldfrequentie: . V-t-= ~ =- ~s ""\.
hetgeen neerkomt op: vi =TJ. = 625 lijnen zonder interliniering

Yt· r..e

§5. Elektronische verwerking van camerasignalen

a. Vergroting bUigingsbeelden m.b.v. monitor. Door aansluiting van een
monitor met een beeldformaat van 39 x 29 cm~ op de t.v. camera met een
beeldformaat van 16 x 12 mm~ krijgen we dus langs elektronische weg een
dwarsvergroting van '3')o/l'z 1Jj0j,1.. -:;::: 2.fr x • Hoewel dit beeld niet zo
scherp is als dat in het meetoculair (zie fig. 59) is het toch erg handig
voor een goed overzicht over de buigingsbeelden tijdens het experimenteren.
(Voor verdere beschouwingen orntrent de monitor wordt eveneen~ verwezen
naar 1it . 23).



-68-

b. Zichtbaar maken van spectrum. Dit doen we door de t.v. camera aan te
sluiten op een oscilloscoop met een speciale voorziening voor het uit
kiezen vanren willekeurige (beeld-)lijn. Hoe dit laatste in zijn werk
gaat bekijken we a.an de hand van fig. 61. Een van de beeldpuls afgeleid
triggersignaal wordt in een vertragingslijn T .... '\,4.';", vertraagd, waarna
het een tweede triggersysteem op "scherp" stelt (zie fig. 618), waarmee
het optekenen ven de eerstvolgende lijn-(en) gestart kan worden. Als
triggerbron kiezen we hierbij de lijnpuls (zie fig. 61b). Het volgnummer
van de eerste op deze wijze verkregen beeldlijn is j1 = -c;.... (zie fig.
61 a en b). Door dus (;.". te varieren van 0 totT,.(.. ~ kunnen
we het intensiteitsverloop over elke willekeurige lijn op het scherm
krijgen. Omdat we verder dit intensiteitsverloop nauwkeurig willen be
studeren, zal dezelfde lij~gedurende een langere tijd uitgekozen moeten
worden, hetgeen aIleen mogelijk is bij zuiver synchrone lijn- en beeld
frequenties (l::. t- ~ 0 in fig. 61c). In d.e praktijk is dit, vooral bij de
goedkopere camerats meestel niet l:et cavel. Hier worden nl. de beeld
frequenties rechtstreeks uit die van het lichtnet afge'eid, terwijl voor
de lijnfrequenties een aparte oscillator aanwezig is. Dit ken nooit vol
ledig synchroon werken (statistische 6~ verandering in fig. 61c), zodat
het nummer van de uitgekozen lijn ook statistisch verspringt over de
waarden ~_(I~ en ~+t • De uitgekozen lijn kan op het vidicon (of de mo
nitor) dus evengoed een positie hoger of lager liggen. Vandaar dat het
nodig is om de intensiteitsverdeling over minstens 3 lijnen onfeveer ge
lijk te maken om geen "springerig" beeld op het scherm te krijgen. Het
zal nu ook duidelijk zijn, dat een astigmatisch beeldlijntje met een
lengte van minstens drie lijnbreedten: £.....-;I"'>;-.:L.. (~ .......... ~ 60;---

(zie (241) en (238) ) (1) (242)
sterk stabiliserend werkt op het oscilloscoopbeeld (vergelijk.de figuren
44 en 29).

Wat is nu het oplossende vermogen van het vidicon? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden beeldden we op het vidicon een verticale lichtende
spleet af, waarvan we de breedte laten afnemen. Het intensiteitsverloop
dwars over dit lichtstrookje registreren we op de oscilloscoop door een
beeldlijn uit zijn middendeel uit te kiezen. Hierbij regelen we de licht
toevoer zodanig, dat het helderste deel van de afbeelding op een bepaald
niveau I ligt (zie fig. 62). Bovendien voorzien we de horizontale X -as
van een schaalverdeling, die overeenkornt met de afgetaste plaats op het
vidiconvenster. 20 is in ~et bizonder de lengte van de afgetaste lijn
(zie fig. 62) de breedte ~~ van het beeldvenster. Doordat nu in de foto
geleidende laag van het vidicon slechts een eindige weerstandsgradient

_ _ ___ _ _ _"6-\:. __

s
1

- fig. 62 scheidend vermogen vidicon - - fig. 63 vervanginsscherna 2
van vidicon -
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opgebouwd kan worden (zie ook b.v. Rn . in fig. 63), zal een "sprongs
gewijze" intensiteitsverandering aan de spleetranden (zie stippellijnen
at in fig. 62) geregistreerd worden als een evenredige verandering, nu
echter over een eindige breedte 6X (zie getrokken lijnen a in fig. 62),
waarbij de gemiddelde beeldbreedte overeenkomt met de spleetbreedte ~,
Laten we deze laatste verder afnemen, dan schuiven de flanken evenredig
mee, maar behouden hierbij hun helling ~ f v =:r./tox (zie fig.
62 onder b). Hierdoor kunnen we bij een bepaalde intensiteit r geen
smallere spleten registreren dan

(243)

(zie de lijnen c in fig. 62). Wordt de spleet nl. nog smaller gemaakt,
d6n geeft DX' nog weI de spleetbreedte weer, maar I' niet meer de bij
behorende intensiteitT • Deze laatste vinden we door berekening uit
(zie fig. 62):

(244)

Afhankelijk van de centrale intensiteitJL kan 6x volgens (243) en fig.
62 dus liggen tussen 0 (spleet onzichtbaar vanwege I=a ) en Tu C.rtf.,..
( r Vl~~ {y\. witniveau 'I.. ). De afbeeldingen van twee naburige spleten,
kunnen we, analoog als in (155) (vergelijk de figuren 62d en 30), nag
net gescheiden waE1rnemen als hun onderlinge afstand gelijk is a.n (on
geveer) de halveringsbreedte ~K • Aangezien deze laatste nog kan lig
gen tussen 0 en JrQ c~~~ ,zullen we als effectieve lijnbreedte op
het vidicon t::.~1r de gemiddelde waarde van oX definieren, ofweI :

(245),
Voor een hoag scheidend vermogen S= ~ (volgens (156) ) zullen we
dus moeten meten bij geringe intensiteiten, maar dan verstoort echter de
ruis (ca. 5% van het witniveau) de nauwkeurigheid van de waarnemingen.
Hoewel we aangenomen hebben dat aIleen de eindige weerstandsgradient in
de fotogeleidende laag een grens stelde aan het scheidende vermogen, heeft
een brede elektronenstraal en een slechte voorversterker hier natuurlijk
ook een nadelige invloed Ope Toch heeft een vidicon met een relatief slecht
scheidend vermogen nog een voordeel. Als nl. het "hele" buigingsbeeld van
een bepaalde orde binnen het niet mear te scheiden interval 4 ~~ val t,
kunnen geen storende nevenmaxima meer geregistreerd worden en hebben we
dUoS een resul terende piek.

AnaloQg aan (157d) werd als analysebereik van het gebruikte vidicon
gemeten:

(246 )

hetgeen bij een beeldvensterbreedte van 16 rom neerkomt op een
effectieve lijnbreedte van ~ 6,9-;r =~o~ 024
of een lijnscheiding (oplossend vermogen) van: Sir =~ = l.o .• o~ 2.r~ ( 1)

6<J-U"

Verhoging van het analysebereik NIT' en oplossend vermogen 51{ kan aIleen
verkregen worden door toepassing van een betere t.v. camera (-romp). Aan
passing van het oplossend vermogen van de camera ~ aan dat van het
tele-objectief ( A..~.= ~ ~~ ) kUTln'3n we weer doen m": b. v. de tele-converter.
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(249)

(249a)

:Jo : 2- N ' 6. ~U" =2:- ,1- to )'0
,fr", 3 ;..... 3

Dit is bijna twee maal zo groot als de breedte van het vidicon beeld
venster. In deze situatie kunnen we dan ook aIleen volledig profijt
trekken van het optisch aangeboden beeld, door de camera in dwarsrichting
verplaatsbaar te maken, waardoor zijn effectief analysebereik kan toe
nemen tot het optisch haalbare bedrag f\{J .....,.,zNr-:-~t() (voor

11. ~ 00) zie tabel 1 en (218) ). Normaal is dit bJ.j gebrui~~ van ,e..
orde buigingsbeelden volgens (176) en (218):

Nft :: ~ NV~ ~ s-' 0 Lj~

Deze moet dan volgens (155), fig. 59 en (44) een zodanige plaats gegeven
worden dat:

.6. ff_ ; >-'0 I' of~el ./,'= ~f 6.fJv- :=-"' (O-~S"<.I(Q'==!).l.,"
\j d' I- r )\0 L~,'~IO-' \248)

(zie ook (192), (247) en fig. 37). De bijbehorende objectiefbeeldbreedteJV
bedraagt dan volgens (176), (218) en (247) ongeveer:

-'10 =1.5" ..............

§6. Overzicht van complete opstellins

Hoewel reeds in fig. 7 het principiele blokschema van de complete
opstelling is gegeven en daarna in de eerste vijf paragrafen van
hoofdstuk V meer in detail de verschillende onderdelen ( "blokken") zijn

.J I
besproken, zullen we nu toch een uitgewerkte tekening geven van de com-
plete opstelling, zoals deze is gebouwd en beproefd (zie fig. 64). Dit
versterkt het overzicht over het gehe~l. Tevens is in de daaropvolgende
fig. 65 de optische configuratie geschetst, zoals deze oorspronkelijk
a.anwezig was (zie lit. 1, 2 en 4). Vergelijking van beide figuren met
hun gegevens (zie ook lit. 1, 2 en 4) laat duidelijk de (optische) voor
uitgang zien. Dit is in hoofdzaak te danken aan een betere aanpassing
van de collimatoropening aan de laserbundel (zie V f la) door een betere
(enkelvoudige) spreidlens 2. Hierdoor kon de diameter van de tussenbundel
door de modulator sterk vergroot worden, hetgeen zelfs met water als ver
tragingslijn een hoog gemiddeld aantal golven rv~..... (zie (149) ) op
leverde, dus ook een groat analysebereik (zie (176) ). Verder kon door
een beter objectief een hoger scheidend vermogen ~ verkregen worden,
terwijl door toevoeging van een tele-converter een jUiste beeldaanpassing
mogelijk werd (zawel voor beeldbreedten ~. als voor effectieve lijn
breedten A (} zie V f4 b) en met een meetoculair de grenzen va:, het op
tisch haalbare kon worden nagegaan. De toepassing van holle spiegels i.p.v.
~enzen op de essentiele plaatsen gaf een sterke verbetering van de beeld
kYJaliteit (zie V ¢ 2a) en de stabiliteit van de ascilloscoop (zie V§5b).
Hierdoor kon bovenihen de lengte van de opstelling sterk gereduceerd wOJ.'den.
Om de goede beeldkwaliteit nie~ te bederven moest t~ens een beter en
instelbaar cuvet gemaakt worden (zie V § 3b). Tenslotte werden bet ere
plaatsen gevonden voor het strooilichtscherm 8 en het polarisatiefilter 9,
waarbij door introductie van een raodfilter de schadelijke blauwe laser
stralen konden worden tegengehouden.

V bij gebruik van i-€ orde beelden J
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I 8
14

~-~

1. laser (unimode)
2. spreidlens (I; x Ic.-.-. )
3. schijnbere puntlichtbron(nen)
4. collimatorspiegel (I,':x "1 e:...-. )
5. modulator (cuvet met ged. water

...ra..~ N1""- ~1 60 Ocrt~ )
6. objectiefspiegel (" (01~ .6'1 (M,., l'W'L1-
7. roodfil ter Alt.::::. c.I""- )
8. strooilichtscherm
9. instelbaar polarisatiefilter

10. controlespiegel (vlak)

11. tele-converter ( Jk. ~ i)~ )

12. vidicon met voorversterker en
voeding I

13. meetoculair (i..... zo)~"'- ) op
micrometerstatief

14. monitor
15. speciale oscillOSCOOP
16. generator
17. voedingsapparaat
18. laservoeding
19. geaard stopcontact
20. plaats van de bUigingsbeelden

Ad. 12 .t'hilips "Compact" camera EL8000/01

Ad. 15 Tektronix type 585 A

- fig. 64 compleat overzicht van uiteindelijke opstelling -
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~

~
1'2.. I , .:'c II I.... • I.

:+ I ,

18

(I
'2."'- J

1, 3, 9, 12 en 20 zie fig. 64 d I

2. spreidlens (fc.' = 5 em; 1,t = 10 em; Ih~ =2,4 em)
4. eollimatorlens ( J~ = 50 em) .'
5. mo~ula~or (euvet Im~~ tolueen W"' ... \",'" N,~95 golven)
6. 0 b J ee t 1 e flens C/o =5"0 CA-. ""'l.~ 6.lf" ~ 1.6"""" .R.c.. ~~ =~ L..., ~ j. A. /"IJ.-v ~ ~ l.b "",,-)

(de diameter der lenzen bedroeg 3,5 em)

- fig. 65 oorspronkelijke optisehe eonfiguratic

~ 7. Voorstellen tot verdere verbetering

a. Algemeen. De belangrijkste formule voor de plaats der
is (157), die voor de orde-afstand aangeeft »-; Au.·..",..
bij een vaste modulatiefrequentie V~ de A, "3
den goed stil houden, dan zal dus de totale variatie

buigingsbeelden
• 'wj llen we
buigingsbeel-

in de orde-afstand kleiner moeten blijven als de effectieve lijnbreedte
6 ~ • Hieraan zal zeker voldaan worden als ( zie ook (15 7e) )

\
~ Ao I+ \~ A I \/J Irrr ) < ~ # = -'- (250)
~ l\ + '1", "" ~, IVie-

Bij gebruik van een laser kan de t~rm I~~u/zonder meer verwaarloosd worden,
omdat dan N~ ..... t.\Ao ~< Au i.s (z.j~ (lf9"'II.uit de lit'eratuur (nr. 8) vinden we
voor de golIlengten in vacuum van de twee sterkste Natrium lijnen:

(251)

(252)

-~
t:., 10

De relatieve variatie in de liehtgolflengte bij gebruik van een Na-lamp
bedraagt dus:

zodat volgens (250) in onze opstelling (zie (218) ) nog net een Na-lamp
gebruikt zou kunnen worden, zonder het beeld (noemenswaardig) te ver
sleehteren. Bij deze lamp moet eehter weI een spleet toegepast worden
(zie fig. 38), waarvan de breedte ·,ts , vanwege de 1 op 1 afbeelding (to
tale dwarsvergroting (3'.:: _I , zie fig. 42a) kleiner moet zi.jn als de
effeetieve lijnbreedte 6~~ van de objeetiefspiegel ofweI:

(253)

(zie (197a)~ AIleen dan kunnen volgens fig. 30 de bUigingsbee:lden van de
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beide spleetranden niet meer gescheiden worden waargenomen, hetgeen ook
overeenstemt met (179). Immers vanaf deze spleetbreedte fungeert de lich
tende spleet voor de collimator als een lichtende lijn (cohaerente bron).

(De Inatste methode voor de bepaling van de maximale spleetbreedte is ech
ter wel veel sneller).Tenslotte is bij gebruik van ~en lijnvormige licht
bron geen astigmatisme in de optiek vereist voor stabilisatie van het os-
cilloscoopbeeld ( zie (242) ). .

De term \AAI kan klein gehouden worden door de gehele opstelling in
een gesloten ka~t te plaatsen. Dan kunnen geen luchtwervelingen ontstaan,
die de sterkte A van het objectief laten varieren over maximaal AA I

hetgeen in bewegende be elden tot uiting komt. De afscherming houdt dan
tevens het valse (buiten-) licht tegen.

Door mechanische trillingen en deformaties is het beeld ook san ver
plaatsingen onderhevig. Dit is het best op te lossen door de gehele op
stelling van laser tim t.v. camera (zie fig. 64) op een stevig chassis te
plaatsen. LO.~.

Warmtestromingen in de vloeistof leverell) een bijdrage tot de term
\~l in (250) en dienen dus ook vermeden te WO~u~li, door b.v. ni8t

al tl veal elektrisch vermogen in het kristal te stoppen (zie ook V § 3b).
Zoals reeds bij fig. 43 is verteld kunnen we ook een geringe beeld

verbetering verwachten door uit te gaan van de sagittale brandpunten (zie
de figuren 43c en d). We hebben dan een zuiver symmetrische optiek ver
kregen met een per definitie vlak beeld-(brand-)vlok (zie (190) ). Omdat
het sagittale beeldlijntje in het asvlak, dus in onze opstelling (zie
fig. 64) horizontaal ligt, zullen de geluidsbundel- en afbuigrichtingen
verticaal moeten zijn. Hiertoe kan dan het kristel het beste op de bodem
van het cuvet geplaatst worden. Up deze plaats is het ook eenvoudiger
om hem m.b.v. buitenaf (van boven) instelbare schroefjes een juiste po
sitie te geven (zie V § 3b). Door het cuvet verder van boven open te hou
den, kan de ultrasonore bundel, vrijwel zonder reflectie aan het vloei
stofoppervlak, vrij de ruimte instralen, waardoor op eenvoudige wijze een
goede akoestiscbe afsluiting verkregen wordt. De t.v. camera zal in deze
situatie op zijn kant geplaatst moeten worden. Doen we dit niet dan krijgt
het uitgangssignaal van de t.v. camera een digitaal karakter. Immers aIleen
die beeldlijn waarop het brandlijntje valt heeft een bepaald niveau (zie
de figuren 62 en 61). We zullen dit niet verder uit werken, omdat we niet
verwachten dat het oplossend vermogen in de hoogterichting van het vidicon
venster een andere zou zijn dan die in de breedterichting. Bovendien is het
vidiconvenster minder hoog dan hij breed is (kleiner analysebereik) en zal
de stabilisatie en verwerking van het oscilloscoopbeeld niet eenvoudig
vrucht afwerpen (zie V f 5b)

b. De stuurversterker. Om met de elektro-optische Fouriertrans~"rmatore
lektrische spanningen te kunnen analyseren, wat uiteindelijk de bedoeling
is, zullen we de generator 16 uit onze opstelling (zie fig. 64) moeten ver
vangen door een stuurversterker (zie fig. 48). De eenvoudigste aanpassing
van de modulatorimpedantie (zie (231) en (232) )die in vereenvoudigde vo""

)

weergegeven wordt door fig. 56c, aan die versterkeruitgang (ohms) wordt
bereikt door een h.f. transformator toe te passen (zie fig. 66 en lit. 3).
In feite bestaat deze uit een zelfinductie L? , die rond de resonantie
frequentie V,." van het kristal de statische capaciteit C c van deze laatste

" uitstemt". Door parallelschakeling echter van deze parallel- ':ring (LI--((;
in fig. 66) aan de seriekring L~C~ in het kristal met dezelfde reso
nantiefrequentie ~~ (zie fig. 66 en (254) ) wordt het resonante gedrag
van het geheel versterkt, vooral bij een niet zeer lage uitgangsweerstand
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(254)

(255)

L_

- fig. 66 stuurversterker met eenvoudige
kristalaanpassing -

van de versterker. Daarom wordt de parallelkring oak gedempt door een
shuntweerstand Rt als extra belasting (zie fig. 66). Naarmate deze
laatste verlaagd wordt, neemt de bandbreedte van de transformator toe,
maar eveneens de hierdoor ontstane extra verliezen. Daarom heeft men ook
een gunstig compromis moeten zoeken tussen enerzijds de bandbreedte en
anderzijds de "mnximale" belasting van de versterker (zie (254) en lit • 3),
die via een "tap" aangesloten is op Lt- (zie fig. 66, spanningsaanpassing).
Tenslotte laat een vergelijking van fig. 66 met fig. 56c zien dat:

Ct< _ L.. _ RIi T RJ.r :::. 't (./
c,; - 4 - R,/'

(zie ook fig. 56a en (231) ).
Zoals onder (225) uitgelegd is, is de maximale brekingsindexveran-

dering 6 k v van de vloeistof in het cuvet evenredig aan de spannings
amplitude liFt-lover de belasting f(~ (vertragingsmedium) van het kristal
in zijn elektrische vervangingsschema (zie fig. 56 en onder (226). Na de
transformatie van fig. 56c m.b.v. (255) in fig. 66 kunnen we dus ook zeg
gen, dat 6~~ evenredig is aan I~~I, zodat volgens (201), (168a) en (168)
voor niet te grote fasezwaaien ~4" de relatieve intensiteit van het

I~ orde hoofdmaximum evenredig is aan l'kI 1
• Voor een gewenste fre

quentie-onafhankelijke elektro-optische overdracht'~ (zie (226) ) zou dus
het verband tussen Fk I en \If".: look onafhankelijk van de frequentie moeten
zijn, hetgeen langs elektronische weg volgens (226) aIleen maar kan door
een niet-lineaire versterker met een geschikte versterking IA (""'3 JJ = Yt-,,-(W~)
te gebruiken (zie lit • 3). Voor onze messing kristalachtergrond zou de
versterking bij de resonantiefrequentie daarom minimaal moeten zijn (zie
fig. 57).

De eenvoudigste en meest controleerbare methode om een versterker een
bepaalde frequentie afhankelijkheid te geven is m.b.v. tegenkoppeling (zie
(259), niet toegepast in lit. 3). We zullen daarom ook probreren een te
genkoppelnetwerkje te vinden, dat een bestaande versterker zodanig a-li-

~~~ neair maakt, dat de
v~-ol"r r - - - - - - - -"1 r - - - - - - - T tot ale frequen~ie-

) I 1 ~ j respon.;ie' "'kll/~ I
o(Vr [1 i v- -f".., ?v..: ITt- I (zie boven) een line-
---.., __: lAo- I : air verloop krijgt of-

I ,: wel:'l'equentieonafhan-
'--- -- - - __ --I '- - - -- - - --_' kelijk wordt. In fig.57

,- - - - - - - - - - -1 h\.u~ is deze situatie ge-
I 1 schetst. We nemen hier-
I c. 'I< I v: bij aan dat de verster-
I R '\, to
I ~ I ker voldoende versterkt

(zie (?58) ,hij mag dan
zelfs nog wat selectief
zijn) en een

- fig. 67 linearisatie elektro-optische overdracht d.m.v. tegenkoppeling -
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hoge ingangsreactantie heeft (geen ingangsstromen). Voor het vervangings
schema van de modulator kiezen wij zijn eenvoudigste vorm (zie fig. 66).
We kunnen nu de volgende vergelijkingen opstellen:

\f"" :: A0 (\T~'_ 0< VI- ) =Af "I- ~ Vi- '= ~k Zt.;. ~J Z'" : -._t- ~j ....d,,+Kt( 256)
lWCk

waaruit, na eliminatie van vI.\. en vI;- voIgt:

Nu moest ~ frequentie-onafhankelijk
genoemde benadering ook. Stel daartoe

zijn, dus moet

v· ,1\.oO(=-
~ =-

V"f- Zi.<
(257a)

(257)

boven-

, ttvl~ ;:.,";> l!)j I~W\ ~~ A~ =~

olZk dat in

afsIi" 2 (" A) 2~~ l(oi+_fx,eX ~
\.'< Ao

(zie (256) ), zodat hiermee uit fig. 67 voIgt, dat de ingangsimpedantie
van het tegenkoppelnetwerkje £k moet zijn, hetgeen de ingangsimpedantie
van de modulator zonder parasitaire capaciteit Co is (zie fig. 67 en
(256) ). Onder deze omstandigheden is de uitgangsspanning ~~~ ~~kRo

(zie (256) en (257a) van het tegeIkoppelnetwerkje dUB evenredig aan de
stroom ~k door de belasting van het kristal~zodat zijn effectieve waarde
in het kwadraat (i 1"'lTt 11. ), voor niet te hoge ingangsspanningen tv.: l=~
(zie (202) ) evenredig is aan de relatieve intensiteit van het I~

orde hoofdmaximum (zie onder (255) ). Nu we het tegenkoppelnetwel'kje
kennen (zie fig. 67), kunnen we de versterkingsvoorwaarde uit (257) ver
der uitwerken tot:

terwijl de uiteindelijke versterking volgens fig. 67 en (257a) wordt:

A (w j )':; :: = Zk~:i11 =~ (259)

Dreigt de versterker door de frequentie-afhankeIijke terugkoppeling in
stabiel te worden, dan zullen we moeten tegenkoppelen d.m.v. toevoeging
van het ontbrekende (zie lit. 7). Ook goede resultaten zijn te verwach
ten bij serieschakeling van een lineaire vermogensversterker (zoals b.v.
een antenneversterker) en een frequentie-afhankeIijke voorversterker, die
op dezelfde wijze opgebouwd is uit een (geintegreerde) operationele ver
sterker en een geschikt terugkoppelnetwerkje, zoals is aangegeven in fig.
67. Tenslotte berekenen we uit (226), (226b), (226a), (257a) voor de uit
eindelijke elektro-optische overdracht:

B= Bo Bk\AI/VI~I"I;,1 ",,!\,.'kI R/..
lf
= !Js..

R
"'- (260)

\,. lV.: I (;
Voor een goede lichtmodulatie, moet het kristal kunnen beschikken

over enkele Watts aan elektrisch verrnogen (zie (234) ), hetgeen voor onze
modulator (zie fig. 66) neerkomt op een ingangsspanning van maximaal 200 V~~

(zie (254) ). Dit zou, bij gebruik van een transistorversterker, een
uitgangstransformator noodzakelijk maken, die voor de hoge modulatiefre
quenties (ca 10 MH~) vrijwel niet frequentie-onafh2nkelijk te krijgen is.
Vandaar ook dat de vermogensversterking met eind- of zendbui~.~n zou rnoeten
plaatsvinden.

c. Linearisering van elektro-optische overdrachtskarakteristiek (uitorei
ding frequentiebereik). Bij fig. 57 is reeds besproken, hoe we langs rne
chanische weg een verbreding van de frequentieresponsie iF~ , dus ook van
de elektro-optische overdracht B (zie (226) ) konden verkrijgen, doer het
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-76-

kristal te voorzien van een zware achterkant (b.v. messing, zoals in
onze modulator).

Een zuiver elektronische methode hiervoor is in de vorige subpara
graaf besproken, waar een tegenkoppelsignaal schijnbaar onttrokken werd
aan de akoestische belasting RJ,. van het kristal. Umdat de spannings
amplitude \V~·I over deze laatste (zie fig. 54) volgens (226a) evenredig
is a an de maximale brekingsindexverandering D,i\v- ~ zal dan ook, bij
voldoend hoge open-Ius versterking IAol (zie (258) ), een lineaire elek
tro-optische overdracht ~ verwacht mogen worden (zie (260) ). uu is
echter het elektrische vervangingsschema van het belaste kristal (zie
fig. 54) zuiver theoretisch en dus niet meer terug te vinden in de wer
kelijke modulator. We zullen daarom oak in een tegelkoppelnetwerkje dit
vervangingsschema moeten nabouwen (vergelijk modulator en tegelkoppel
netwerkje in fig. 67, met Co over uitgang) om toch de beschikking te
krijgen over een aequivalente akoestische belasting ( Ro in fig. 67).
De mate van nauwkeurigheid waarmee dit nabouwen geschiedt is bepalend
voor de lineariteit van ~ • Zo kunnen we beter het teg~~~oppelnetwerkje

uit fig. 67 uitbreiden tot dat van fig. 54.
L.uiver optisch zijn er ook verschillende methoden om B frequentie

onafhankelijk te maken. We noemen hiervan als eerste een niet nastelbare
fotografische techniek, welke op het volgende neerkomt. Ter plaatse van
het vidicon beeldvenster ( 20 bij 12 in fig. 64)V lichtdicht af,gesloten
objectief. Aan de willekeurige stuurversterker (zie fig. 48) wor1t een

wobbulator aangesloten (of een witte-ruia bron), die bij een constante
uitgangsspanningsamplitude (tv".: I = V~ in fig. 48) een zaagtand
vormige frequentieverandering geeft. N8/dat alles in bedrijf gesteld is
en in het meetoculair (zie fig. 64) bevredigende beelden worden waarge
nomen, wordt de controlespiegel ( 10 in fig. 64) weggeklapt, waardoor
de film licht kan ontvangen. Na een bepaalde belichtingstijd klappen we
de controlespiegel weer terug en kunnen we de film gaan ontwikkelen.
Hierop zal dan een zwartingspatroon verschijnen, wat overeenkomt met de
elektro-optische overdracht. Immers op die plaatsen waar de gebruikte

,eorde buigingsbeelden een hoge intensiteit hadden is het negatief
het zwartst geworden, dus tevens het minst doorzichtig en omgekeerd.
Wordt dit negatief nu weer op dezelfde plaats als bij de opname voor het
vidiconvenster geplaatst, dan zullen hierdoor de helderste buigingsbeel
den het meest verzwakt worden. Als de opname TIU goed gelukt is, zal een
hernieuwd aansluiten van de wobbulator, op het oscillgraafscherm een zaag
tandvormig bewegend lijntje te zien geven met een constante hoogte (in
tensiteitsniveau, zie fig. 62), zodut anze gewenste lineaire elektro
optische overdracht verkregen is. Omdat aan een eenmaal opgenomen ne
gatief niets meer veranderd kan worden is deze methode niet nastelbaar.

Een nastelbare optische linearisatiemethode kan verwezelijKt worden
door een variabele spleet in de afbuigrichting even voor het vidiconvenster
te plaatsen (zie fig. 68). Hierdoor krijgen we geen afbuig~~g in horizon
tale richting (onveranderd analysebereik), maar w~l in verticale (zie fig.
70). Dit laatste zullen we nu gebruiken om de beeldintensiteit plaatselijk
te reg€len. We bekijken hiertoe eerst de afbeelding van ~en beeldpunt pi
(zie fig. 70). Een straal door het punt P van de spleet, die oorspronkelijk
near het uiteindelijke heeldpunt ~' zou gaan, wordt afgebogen naar pi' .
Verwaarlozen wij de amplitudevariatie in de veldsterkten tussen spleet en
beeld (zie fig. 70), dan vinden we, ala E~<1 de veldsterkte in pi is, ana
loog aan (125) voar de veldsterkte E,t, in een willekeurig punt pI, van het
beeldvlak uit: "'I"g~ 'Ie

I I J &. I -~ 00-
E..e =~ E-t- o Jl. c{x.

_ :t
Ji

(261)
).



-77-

+

- fig. 68 invloed spleet op beeld
intensiteit -

/,

- - -j.~.:"- - -

o t I '" ~ ..JD.~ \ .. j -ftd ....V Xl' 5 A~C.~ ...... ' .,.

- fig. 69 effectieve
becldhoogte -

x

S. - -_

j f~1
oS 11

£~ @
-"I ~ 5plu.~ bee l~

- fig. 70 buiging in sple~t -

Omdat de optische afstond van aIle in
vallende stralen tot p' constant is
(beeldpunt), moeten we voor ~ het weg
lengteverschil nemen tussen de straal
die van 'p oorspronkelijk naar ~f zou
gaan en die I welke nu van ,p l;aar pi,
gaat, ofwe1 volgcns (69) en fig. 70:

Substitueren we dit in (261), dan vinden we met :

.QM, 'p :: "It i) 1...
A' .? (263 )

I'f' (zie fig.
geldt nl.

~ ('tM-..f-) E I JL-~!.~
xl) P :.to

:; ~ E;Q ai'S i.:c
het buigingsbeeld ronJ
27, 29 en 30. Eiervoor

dat: T~
I E I J~ ~f('1,..-i)

E~ = ~o 1{;) ol~

X" J..
(2~~ ookl2-t~)) - i Q..
De effectieve lijnbreedte ~ van
70) vinden we weer uit de figuren

I.::> p= n I zodat volgens (263):

~ =- 6. ~ = ~ I 'At 6. f!.- = S f 1\ I ( 26 5 )
7r.l~ r

Aangezien het beeld niet ui t e~n, maar ui t vele punten is ;)pgebouwd
(zie fig. 68), is de buigingsinvloed aIleen merkbaar aDn de beeldranden.
Hierdoor wordt de oorspronkelijkc beeldhoogte:
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(270)

IEt~ I /
- - - - '1--~------

I. I

I

~\f~'
I x"o

- fig. 71 regeling intensiteit -

, .J I

E;.s -= / EA..:.
• () ~'AI .

(zie ook fig. 71). In deze situatie is .x1t ~ 6 ~ ::: ~ » Xu

geworden (zie (267), (265), (268) en
fig. 69). Nu zien we, na vergelijking
van ,de fi~uren 68, 71 en 24, dat

E.t." :: fro ~ zodat volger:.; (131a) en
(1)2b) de rust-ve1dsterkte E~~ in het
be~ldbrandvlak evenredig is aan F(~IWL)

Verder is voor niet te grote fc-
sezwaaien ( 11\ ,< I ) en bij een be-
pnalde x~~ (zie fig. 24) vo1gens
(144), (167), (166), (162), (168a)
en (201) voor het Ie hoofdmaxi-
mum ~- {vol, /v.,1.\ ook "'!venredig aan

I::. it". ,zodat uiteinde1ijk I ELI
dit ook is. Door de extra bUigings

werking van de spleet wordt dan de uj.teinde1ijke veldsterkte amp1i tude
voor de beschouwde ,e orde hoofdmaximUIn volgens (270):

, .

i j~ t-.e.·s' 11 S' A JI i
'0- , I ~Xr$-Ti'.(r VCH'" t~~>S (266)r - S (I-

vermeerderd met de effectieve lijnbreedte Atl de nieuwe (effcctieve)
beeldhoogte:

~_IJ - Q .+ 6 cJn I" 1 - h 't -t" ~( AI (267)
l4'f - Q .t:... "'" ~ 11-' .,f~

(zie fig. 68, (266) en (265) ). Bij zeer brede spleten (J&,? ~QI_"""
zie fig. 68) kan er in het geheel geen licht onderschept worden, zodat
dan de beeldhoogte RO......<0< onafhankelijk is van de spleetbreedte .Jr~
en dus bij een bepaalde afbeelding constant is (zie fig. 69). Wordt

i~ <: f),CI -"1< ,dan ge1ft de spleet aanvankelijk de normale schaduw-
werking te zien ( J.eJix Ar~ , zie (267) en fig. 69), orndat dan
nog de bUigingsverbreding .6~ t. o. v. i.. o verwaarloosd mag worden
( irs">~ ~ in (267) ). Voor kleine spleten Q~,3.t dit niet meer
op. Hierdoor is 1~ gebonden aan een minimale waarde :

1......... =1. W - ~ '). o---~a,~ ola- 1:. = ')'i =Vs'1\ I' (268)
geworden is. It n is
(diffirentieer (267) naar Xr$ ). Nu heeft de schaduwwerking van de
spleet geen invloed op de intensiteit van het licht in p' , zulang
deze niet zelf in de schaduw komt te liggen, d.w.z. zolang 1.. 0 '>0
blijft (zie fig. 68 en fig. 71). Omdat al iets eerder de buigingsin
vloeden in p' merkbaar worden (zie (267) ) zullen we h s ::~
als grens stellen (zie (268) en fig. 71). Hiermee gaat dan (264) over
in:

, irs EL \loor1.==o(~~~)2oC4.l~ bIH~:X'G-::VsI,,(') (269)
t:J, ...e.$ + X.. \

omdat we aIleen geJ:nteresseerd zijn in de veldsterkte van pi (.1.. = <.J

volgens fig. 70 en fig. 68). Voor zeer smalle spleten (ks ~'.t:. Xc)
treedt er aIleen nog maar buiging op en ken (269) nog verder vereen
voudigd worden tot:
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(271)

voor
we
vidicon

(272 )

(273)

(zie (226) ):Dit correspondeert met een nieuwe elektro~optische oVerdracht

B '= ti
k

,,,' = B· ~k"" = ,,0$ . B= Be)' BIc1.·IA I ,""F'l' ~
\V"~ I ,ah lr X o >C u

welke frequentie-onafhankelijk wordt voor (zie mok (268) ) :

\A I. tIL' ~~ :: Ao := ~I-. J V fwe.l \lour ts =~~',~AI < ><0
(z;( o.:k ~'3" 11) Xo
Door nu op deze manier de frequentie- (Wa), dus volgens (157) ook plaats-
(X/o ) afhankelijke grootheid \A I. r/t. door een geschikt verloop.l~( X,~ )
van de spleetbreedte (zie fig. 24) te compenseren, kunnen we dus oak een
linearisatie van! verkrijgen. Hierbij mag de spleet dan niet breder zijn
dan Xo=VSIA~"" , wat volgens (179a) bij S' = 15 crn (zie fig. b8) neerkomt
op ca. 0, J mm. De hierbij behorende .J.:,"",- bedraagt V0.Lgens (267):

i.. ......... ~ Il% ~ ~ ~VS'Ni ~o;l""""'" ='\c,,'--
en blijkt dus, na vergelijkingSmet (242) nog ruim voldoende te ZlJn
een stabiel oscilloscoopbeeld. V00r de lengte van de spleet vinden
m.b.v. (266) uit fi~. 68, toegepast op de beeldbreedte .t~ van het

en vensterlengte .~ van de modulator:

- fig. 72 instelbare spleet -

P, '" ft~ -t- R*'" 2.c...... ('-', >r ........) (274)

(De numerieke gegevens zijn afkomstig uit (238), (192) en (237) ). Gezien
de hoge verhouding tussen de lengte :ts en de breedte..t-, van de spleet
(.minstens .e.,. =- 2.0 X TO), kunnen we de spleetbreedte plaat-
selijk e:~ .........,. c..~ gemakkelijk instellen m. b.v. mechanischE
deformatie door instelschroeven van b. v. een T -balkje (zie fig. 72).

Tot slot zullen we
een elektro-optische
methode bespreken,
waarbij m.b.v. een
parallelschakeling
van verschillende
vertragingslijnen
in de modulator (zie
fig. 73) en optische
integratie van de
beelden m.b.v. een
cilinder'ens een e
lektro-optische 0
verdracht verkregen
kan worden, die over

een croot frequentiebereik vrijwel constant is ( in lit • 14 neemt hieT~:_j

de cilinderlens, minder juist, de plaats in van het objectief, dat beter
gehandhaafd ken blijven, zie fig. 74). Bij gebruik van 4~n vertragingslijn
(ultl'asonore bundel) wordt slechts een smal gedeelte ven de evenwijdige
tussenbundel (zie fig. 42a) gebruikt nl. dat deel, dat het smalle modu
latorvenster passeert. Hoewel de lengte van dit venster de~elfde is als
de diameter van de holle spiegels (zie fig. 42a), is zijn breedte veel
minder. Vandaar dat een beter gebruik gemaakt kan worden van de totale
beschikbare tussenbundel door meerdere ultresonore bundels boven elkaar
( Pi' Pl. en p~ in fig. 74) door de vloeiBtof te sturen (zie ook fig. 73).
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Volgens fig. 24 ontstaan dan
in hat baeldbrandvlak, ook
aen reeks lineaire buigings
beelden onder elkaar ( P,' I Yl,,/

en ~/ zonder cilinderlens
in fig. 74).
Door nu een cilinderlens
toe te passan, die aIleen
convergeert in een vlak lood
recht op zijn lengte as (in
fig. 74 staan zowel de lengte
as ven de cilinderlens als de
richtingen van de ultrasonore
golfvoortplanting in de modu
lator en de afbuiging in het
beeldvlak loodrecht op het
vlak van tekening), ken men
de verschillende buigings-

, Id' i beelden weer laten samenvallen
- fig. 73 ruimtdijke vermen~gvu .~g ng - (P' _ ;)" _P." - P /I, f' 74)

L. - r. - t. - 30 ~n ~g • •
De tot ale elektro-optische overdracht B vinden we dfl'Y' door sommeren van
de overdrachten B.... van elke vertragingslijn afzonderlijk (zie fig. 75).
Door elke vertragingslijn dus te voo~zien van een geschikte elektro
mechaniscbe omzetter (kristal), kunnen we dan ook de totale elektro-

optische overdracht over een groot
~I frequentiegebied lineair maken (zie

fig. 75).

p,'
cilfnder ~ igings

modulator objectief lens be~lden

- fig. 74 optische integratie - -fig. 75 elektro-optische
overdracht-

5. modulfJtor

4,6. holle spiegel

20. buigingsbeelden (Pi)

( p)puntlichtbron3.

d. Autocollimatic. Dat is de naam van een optisch gebeuren, waarbij een
objectief zelf voor een evenwijdige invalsbundel zorgt. Hij vervult dan

dus tevens de functie van collimator (zie fig. 42a). Dit heeft het voor
deel dat de laatste Bchterwege gelaten kan worden, hetgeen dus niet aI
leen minder fouten introduceart, maar tevens eenvoudiger, compacter en
goedkoper is. De eenvoudigste opstelling hiervomr is geschetst in fig. 76

'f

{vertragingslijnen en afbuicric;1.ting.-1- vlak van tekening)

- fig. 76 eenvoudigste autocollimatie -

(zie ook fig. 19a). Deze heeft bovendien het voordeel, dat de ultresonore n
bundel tweemaal doorlopen wordt. Dit komt dUG neer op een verdubbeling van ~t

(zie fig. 48) dus volgens (201) eveneens van .~ , zodat dit volgens (168a)
en fig. 33c resulteert in een 4-voudige toen8me van de relatieve intensiteit
der bUigingsbeelden. Deze intensitei tswinst wordt nog BE"zienlijk v,-rgroot
door de lengte der astigmatische beeldlijntjes te verklel~en tot m~ limes1
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60~~(zie (242)~ Dit doen we door de hoek ~ tU6sen bij- en hoofdas
te verkleinen (zie V § 2b).
Omdat nu dezelfde hoeveelheid lieht door een korter beeldlijntje goat
(zie fig. 23e) neemt dus de intensiteit van dit lijntje toe (fig. 44
wordt smaller en vee1 hoger). Al met al kan de liehtwinst zo groot zijn,
dat een natuurlijke liehtbron, zoals een Na-lamp (zie (251) ) in de uit
voering van fig. 38 (zie ook (252) ) toepasbaar wordt. Een verder voor
deel is de bizonder aberratievrije afbeelding als gevolg van de ligging
van zowel het voorwerp (liehtend punt ~ in fig. 76) als het (buigings-)
beeld vlak bij het aplanatisehe (kromtemiddel-) punt f1. Door de auto
eollimatie wordt zowel de eollimator- als de objeetiefbrandpuntsa,fstand
t'feemaal zo groot als de eigelijke brandpuntsafstand van de spiegel (J: =
,(0' ='l, zie fig. 76). Daardoor kan een eenvoudiger spreidlens (tweernaal
zo zwak als oorspronkelijke in fig. 64) met dus minder vervorrning toege
past worden, terwijl de teleeonverter kan vervallen (kan cia.., ook geen
fouten meer introduceren, vergelijk (237) met (192) ). Deze opstelling
vereist weI een geringe eorreetie op de pleats en de intensiteit van de
buigingsbeelden, omdat de stralen door het euvet per definJ.. Gie niet even
wijdig zijn (zie fig. 76 en pas (262) toe op (123) ). Rp1atief gezien blij
ven de buigingsbeelden eehter gelijk.

rassen we ~en vlakke extra spiegel toe~d2n kunnen we w~l een evenwij
dige rnodulatorbundel verkr:ijgen (zie fig. 19b) ._H.iert9~ laat men nu eens

I

'"'F"
I

I
I 8,

M I --~-~--
f' ,to - - - -~~-------'i--fl -::=: - - --~

~ - -.

M

1. laser (unimode)
2. verzilverde kogel

( d~ 4 em)
3. sehijnbare punt

lichtbron
4,6. 1;olle spiegel

(.4 ..' .-;::, 164 em)
5. modulator
7. roodfilter
8. strooilichtseherrn

(eorreetiespleet)
B. polarisatiefilter
10.vlakke spiegel
20.buigingsbeelden

- fig. 77 elektro-optisehe ]'ouriertransformator met autoeollimetie -

m.b.v. een verzilverde (g66n hoogglanzend gepolijste kogel 3 de laser
bundel sehijnbaar uit het sagittale voorwerpsbrandpuntifs komen. De uit

. ~o"", ( . .. .de bovenste nelft van de')spJ..egel eollJ..mator) tredende stralen ._l.Jn dan
evenwiJdig aan het asvlak (vlak van tekening). Na terugkaatsing tegen de
vlakke extra spiegel 10, ~ij;t~el ~rg goed vlak moet zijn o'"f'r zijn gertele
ge bruil,te opverv1ak, om ge t~seversehuivingen te introdueeren t zie fig.
4ba), conver;eert de onderzijde van de holle spiegel (objeetief) de stral~iJ

weer, nu naar het sagittale beeldbrandlijntje bij Fsi in het asvlak. De
plaats van de modulator 5 is dus gelegen tussen de beide spiegels in en
weI het dichts bij de vlakke spiegel om zo veel mogelijk st~alen de ge
legenheid te geven de ultrasonore bundel 5 tweemaal te doorkruiSen (zie
fig. 77). De uitvoering van de modulator ken hierbij versehiL~end zijn.
In de eerste plaats kan v66r de vlakke spiegel een bestaand euvet geplaatst
worden. Ten tweede kan ae aehterwand van dit euvet verzilverd worden en
vervalt dus de aparte vlakke spiegel. Een nog uetere oplossing is het ge-
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- fig. 78 gebruik van
holle spiegel -

I-+------HI+~~J~'

bruik van een aRn de achterzijde verzilverder glazen staaf als ver
tra(';ingsmedium. De beste oplo~~sing is evenwel het produceren van opper
vlaktegolven over de vlakRespiegcl ( zie fig.46 a ), door deze laatste
b.v. van een piezo-elektrisch materiaal te vervaerdigen.
Het feit dat in de geschetste opstelling (zie fig. 77) de holle spiegel
in twee helften gebruikt wordt (zie ook fig. 78) behoeft nog niet in te
houden, dat de doorsnede van de bundel door de modulator ook de helft
minder geworden is. (zie fig. 64). Integendeel. Doordat de geluidsbundel
(5 in fig. 77) een diameter dk~ t- (zie fig. 24, of fig. 48 en (235) )
heeft die klein is vergeleken bij zijn lengte 1 (zie fig. 48, (236) en
boven (218) ), lean de vlak erachter geplaatste spiegel 10, met dus on
geveer even grote afmetingen, dicht bij de holle spiegel geplaatst
worden en weI zodanig, dat de beide smalle stroken, die van de holle
spiegel voor terugkaatsing gebruikt worden, tegen elkaar komen te liggen
aan weerskanten van de middellijn (zie fig. 78). Vanwege de evenwijdigheid
der tussenbundels heeft het gebruikte deel van de holle spie~el dus een
grootte van JZ X1..t (met 2-£ ::v(1 in fig. 77). Omdat echter JrLLR was
kan dus de lengte i van de ultrasonore bundel bijna bv~ijk zijn aen de
diameter ~ van de holle spiegel (zie fig. 78), W82rmee dan vrijwel de
zelfde tussenbundel is verkregen als wanneer de vlakke spiegel 10 ver

vangen zou zijn door een zelfde holle spiegel
als reeds aanwezig was (scheiding van collimator
en objectief zoals b.v. in fig. 64. In de laatste
situatie wordt nl. van elke spiegel ook slechts
een smel~e strook gebruikt met dezelfde
breedte ~, maar dan ligt hij over het midden
van de spiegel). Doordat de dwarsdoorsnede
van de gebruikte bundel d66r de modulator, bij
toepassing van autocollimatie, nauwelijks ver
andert, zal de intensiteit van het nulde orde
buigingsbeeld dit ook niet doen. De intensitei
ten van de hogere orde buigingsbeelden daaren
tegen, zullen om de reeds eerder genoemde rede
nen juist sterk toenemen, dus ook de relatieve
intensiteiten (zie (168) ). Het gescheiden ge

bruik van de holle spiegel in de bovengenoemde opstelling (zie fig. 77
en fig. 78) heeft weI het nadeel, dat bij ruimtelijke vermenigvuldiging
(zie vorige subparagraaf) slechts een halve hoeveelheid vertragingslijnen
in de modulator toegepast ken worden. Tenslotte zijn in fig. 77 de meest
ideale posities eangegeven ven het roodfilter 7, het polarisatiefilter 9
en de correctiespleet 8, die tevens dienst doet als strooilichtscherm.
Voor de overige uitwerking wordt verwezen naar fig. 64.

e. fuogeliJleheden voor ~dndimension8le A.fu. Zoals we uit tabel 1 hebben
constateren is het frequentie- en analysebereik bij A.M. veel groter
dan bij F.}l. Het is daarom ook de moeite waard om te zoehen near metho
den voor ruimtelijke amplitude modulatie van de lichtgolven. Als gids
kan ons hierbij dienen het feit, dat de aanwezigheid van schuif- en trek
spanningen in vaste doorzichtige stoffen (zoals gles) dubbele breking
vero,irzaakt (zie lit. 8), die ten nauwste verband houdt met zijn elas
tische eigenschappen. Een akoestische golf in die stof komt dan neer op
een dubbele brekingsindexgolf, die, geplaatst tussen twee:-"Jlarisatie
filters (zoals ter plaatse van de modulator in b.v. fig. 64), de ge
vraagde A.~:. golf oplevert. Hetzelfde zou het geval zijn als we de draaiing
van het polarisatievlak van het licht in de modulator plaatselijk in b.v.
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een lopende golf konden veranderen. Hoewel dit in principe mogelijk is
met o.a. elektrische- en magnetische velden (Kerr- en Faradayeffect),
zullen we hier n~~t_~~ier gp inga8n. Tenslotte lijkt de toepassing van
een aan zijn oppe~lffr~orsietrillingenuitvoerend piezo-elektrisch
plaatje, dat gebruikt als modulatiespiegel 10 in fig. 77, de uit het
objectief tredende bundel plaatselijk in diameter moduleert en dus ook
een A.M. golf produceert, nog de meest praktische oplossing.

Hoofdstuk VI Conclusies
===========

Zuiver theoretisch bleek het mogelijk te z1Jn van dat deel van een
lopende golf, dat binnen een bepaalde voorwerpsopening (modulatorvenster)
het doorvallende licht ruimtelijk in amplitude moduleert, een exacte
Fourier-analyse te ontwerpen in de vorm van een buigingsbeeld (zie de
para~rafen 2 en 3 in hodfdstuk IV). De bruikbare beeldbreedte was hier
bij evenredig aan de golflengte van het gebruikte lie 10

' en de brandpunts
afstand van het objectief en omgekeerd evenredig aan de voortplantings
snelheid van de modulerende golf (zie (157a) en (157) ), terwijl het
analysebereik tweemaal het gemiddelde aantal golven in het modulator
venster bedroeg (zie (157e) ). De looptijd van de golven door het modu
latorvenster is bepalend voor de minimale analysesnelheid (zie (138) en
(219) ).

Voor het realiseren van een bruikbaar apparaat werd allereerst m.b.v.
holle spiegels (vanwege hun vele optische voordelen, zie v§ 2a) en enkele
aanpassingslenzen (zie fig. 64) een optische Fourier- transformator ge
bouwd (zie fig. 24). Toepassing van een elektro - optische omzetter als
modulator en uitbreiding van de opstelling met een opto-elektrische om
zetter als registrator (zie fig. 7) maakten succesvolle spectraalanalyses
van elektrische signalen mogelijk. Hierbij moesten echter weI verschil
lende problemen overwonnen worden. Allereerst werden de lichtgolven niet
amplitude, maar in fase gemoduleerd, hetgeen het analysebereik met minstens
de helft deed afnemen (zie tabel 1). In onze opstelling (zie fig. 64)
bedroeg hij, bij gebruik van/forde buigingsbeelden 510 (zie (294a) ),
hetgeen dus toch nog ruim voldoende is voor normale metingen. F.M. heeft
echter weI het voordeel dat m.b.v. hoge orde buigingsbeelden veel nauw
keuriger analyses over een veel kleiner frequentiegebied uitgevoerd
kunnen worden (zie tabel 1).

De grootste problemen werden veroorzaekt door de modulator. Deze
geeft nl., zonder speciale voorzorgen en bij gebruik over een brede fre
quentieband, een frequentieafhankelijke elektro- optische overdracht.
Omdat de modulator opgebouwd gedacht kan worden uit een stuurversterker,
een elektro- mechanische omzetter (piezo- elektrisch kristal) en een
mechano- optische omzetter (doorzichtige vloeistof) (zie fig. 48) zijn
er ook meerdere cotrectiemogelijkheden (zie V§ 7c). De frequentiesponsie
van het belaste kristal bleek sterk verbeterd te kunnen worden, door herr:
te voorzien van een zware ondergrond (zie fig. 57), terwij 1 de toevoegL.g
van een stuurversterker de mogelijkheid schiep, om m.b.v. een tegenkoppel
netwerkje, dat identiek moet zijn aan het elektrische vervangingsschema
van het belaste kristal (zie fig. 67), de elektro·· optische overdracht
over een nog groter frequentiegebied lineair te maken. Dit laatste kon
ook bereikt worden door meerdere vertragingslijnen in de modulator toe
te passen en daarna de verschillende buiginssbeelden m.b.v. een cilinder
lens bij elkaar op te tellen (zie fig. 74). Tenslotte kan langs foto
grafische weg of m.b.v. een variabele correctiespleet (zie fig. 72) ook
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een zeer goede compensatie verkre~en worden, zelfa voor de (geringe)
frequentie-afhankelijke vloeistofverliezen.

Hoewel optisch een analysebereik van 510 lijnen aangeboden werd
(zie (249a) ) kon het vidicon gemiddeld slechts 320 lijnen op zijn
schermbreedte verwerken (zie (246) ). Als we dus ten volle profijt
willen trekken uit hetgeen optisch aangeboden wordt dient dus de camera
of verplaatsbaar gemaakt te worden of vervangen door een betere. Een
ander nadeel van de toepassing van de t.v. camera als registrator in
het algemeen is zijn beeldtijd van~)sec. Hierdoor duurt de analyseregi
stratie (Vt~sec) veel langer dan zijn minimale waarde, zijnde de analyse
tijd ~~~l'~.(zie (219) ). Voor normale toepassingen is dit echter geen
bezwaar.

Door een beter fysisch inzicht in het hele analyse-gebeuren (zie
hoofdstuk IV) kon de oorspronkelijke opstelling (zie fig. 65) sterk ver
beterd worden (zie fig. 64). Relaas moest dit, door gebrek aan tijd , in
hoofdzaak beperkt blijven tot de toegepaste optiek. In hoofdstuk Vi 7 zijn
echter wegen aangegeven waarlangs een opvolger de apparatuur nog verder
kan vervolmaken. Een van de aantrekkelijkste hiervan io Je verbetering
door toepassing van autocollimatie (zie fig. 76), waardoor de apparatuur
eenvoudiger, compacter en dus goedkoper wordt. De beeldfouten nemen nog
verder af, terwijl door een hogerlichtrendement de intensiteiten van de
buigingsbeelden zo sterk toenemen, dat het gebruik van een natuurlijke
lichtbron goed mogelijk wordt (zie ook onder (252) ).
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