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SAMENVATTING

In het eerate hoofdstuk van dit rapport wordt nagegaan hoe men een

puntvormige belichting kan realiseren met behulp van een apertuurbelich

ting van eindige energie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de skalaire

theorie van het licht. Ale criterium wordt gebruikt, het maximaliseren

van de amplitude van de belichting in het punt waar men het centrum van

de -achtige belichting wil hebben. Het resultaat is de objectbelieh

ting in de apertuur.

Vervolgena wordt de beeldbelichting uitgerekend, en wel in het ver

re veld, en dichterbij maar in de orngeving van de optische as. Het beeld

blijkt in beide berekende gevallen een Airy-patroon te zijn, wat een be

grensd spatieel frequentiespectrum heeft.

In het tweede hoofdatuk wordt met behulp van zadelpuntmethoden ge

tracht na te gaan hoe het frequentiespectrum van een optisch beeld is

samengesteld. Het blijkt dat iedere frequentiecornponent van het object,

slechta in een beperkt gebied afhankelijk van de frequentie,merkbare

invloed op de vorming van het beeld heeft. Dit reaultaat wordt geometrisch

verklaard.

--
..
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HET BENADEREN VAN EEN 6 -ACHTIGE BELICHTING DOOR EEN

APERTUURBELICHTING VAN EINDIGE ENERGIE.

Inleiding.

Wij zullen trachten een b-achtige belichting te realiseren in

een vlak op afstand z van een objectvlak. Dit objectvlak zal overal don

ker zijn behalve in een gebied C , ook apertuur genoemd, waar we een
a

belichting met e1ndige energie willekeurig kunnen voorschrijven. Wij

gebruiken de skalaire diffractie theorie, zie b.v. Sommerfeld ~ ,

waarin afgeleid wordt dat voor de belichting ~(x,y,z) op afstand z

van een objectvlak met belichting m(x ,y ,0) de formule van Rayleigh-
Too

Sommerfeld geldt:

met

(1)

,r 2 2 2 I
waarbij r =1(x-x ) +(y-y ) +z •

, 0 / 0

Wij zullen steeds stellen Z»A , zodat !»..i
/lr

dan wordt hz

--._-- ,

-De objectverdelingen zullen beperkt worden door..
"'00

(i) eindige energie: g /tt(~QJ9"Jo)/l1d'(oclIlD==£

(2)

(J)

. "Door Butterweck J'is aangetoond dat de oneindig uitgestrekte

jectverdeling

(4~.

ob- ~

(ii) apertuur C gegeven door tfx2 + yZ ~
a 0 0-

a dus III (x ,y ,0) = °roo
voor (x ,y ) ~ Co 0 a

zo goed mogelijk' een J -achtig beeld veroorzaak't, namelijk
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(6)

2.

Deze verdeling (5) voldoet aan (3) en als we hem beschouwen als limiet

geval voor a ~(lO ook aan (4).

De maximale amplitude die bereikbaar is met objectverdelingen die

aan (3) voldoen zullen we ~ noemen. Voeren we daarbij nog restrictiermax
(4) in, dan zal blijken dat de maximaal te realiseren amplitude ~rmax
kleiner is. Er geldt

"~ max .tt: fmax (7)

Deze stelling wordt bewezen in 5? 2 en ~5.l • Het zal blijken dat

Y' p (0, z) = pmax = I (I(I.: » (8)

Een bovengrens voor de maximumamplitude p1 •. max

Uit (1) en (2) is af te leiden dat If(X'Y'z)/ begrensd is

/ ~(XJlj/ZJ/ ~ fI /~(Ko'~~J())I/~(~~Xo;';/-~u.J/dk"dyo
~ I

en daar Ih (x-x ,y-y ) I ~ c.. volgtzoo ,,-

I 'f{K/f)/ZJ/' ~~ if I 't{~JY~;o)1 etKt:JcI~o (9)

ell.
Wij definieren het inwendig product van twee reele functies ~(x,y)

en f (x ,y) als

(. tl» p) :: If f (X.~fI) /(.x,fj) d.c dy (10)

Voor het aldus gedefinieerde inwerttlig product geldt de ongelijkheid van

Schwarz

(11)

. waarbij het gelijkteken geldt als 9= p f en ~ onafhankelijk van x en

y. Met f= ~ en ~ = 1'1/ volgt uit (11) en ())

(/I I/p(J;,~9"JCV/d~~c(Y6):< (t~/i(,p;J(~,,):: naLF (12)
("~

Uit (9) en (12) volgt
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Ip(x,y,z)/ ~ & VilE = : S#max-
Voor a < z is hiermede (7) bewezen.

(13)

3. Minimumpuntafmetingen

a A

i ¥' max'
en vanwege de wet tot behoud van energie zal gelden

3.1. Neem aan dat alle energie van het beeld geconcentreerd is in een op

pervlakje A, om het punt (x,y,z) In het gunstigste geval zal dan vol

gens (13) gelden

1S/'(x,y,z)I =

A . ( ~ ... )2 E'!max =ml.n z

of A. = %'A tl
(14)ml.n -174~

3.2. Toepassing

A = 5. 10-7 m.

a = 0,1 m.
8

z = 3,84.10 m.

1. vierkante km.=

Wat is de minimale oppervlakte van de verlichte vlek op de maan met

behulp van een laserstraal?

Zij gegeven: golflengte van het licht

straal laserlens

afstand aarde maan

Dan is volgens (14)

A~ Amin

4. Het maximumamplitude criterium

Er zijn een groot aantal criteria om een 0 -achtige belichting

zo goed mogelijk te benaderen. Men zie de literatuuropgaven 9 tim :J .
Wij zullen het maximumamplitudecriterium toepassen~wat we als volgt

formuleren :

Aan het maximumamplitude criterium in (x,y,z) is door ~(x ,Y ,0)
f 0 0

die aan (J) en (4) volqoet voldaan, indien
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als niet overal geldt arg'l+ arg h z = constant zall?(x,y,z)1 niet

maximaal zijn. Stel daarom arg y = - arg hz + constante, di t is een

nodige voorwaarde om aan het criterium te voldoen. Daar de ~x ,y ,0)
v _ T' 0 0

slechts op een constante fasefactor na bepaald kan worden kiezen we

deze constante 0. In dit geval is de integrand positief, dus geldt

Deze vorm voldoet aan de definitie van inwendig product

Uit de ongelijkheid van Schwarz (11) voIgt dat ingeval

imaal er moet gelden Ifl= ~ Ihzl , metjU een constante

is uit voorwaarde (3) . In integraalvorm geschreven

Voor fIJ geldt volgens bovenstaande

IIJ (x ,y ,0) = po 11 (x-x ,y-y )Too zoo
En het maximum wordt

volgens (10)

Ip(x,y,z»)max- .

die te bepalen

(15)

(16)

5. Toepassing van het maximumamplitude criterium

J

(17)

5.1. Toepassing op (O,O,z) '---------:-Volgens (16) geldt lJ(x ,y ,0) '= u.. h (-x ,-y )
100 rz 0 0

met volgens (15)

p.t= E
~o../f /./zE;}(Q;}-'?vll.dKDd~o

zodat we krijgen

(18)

en

y/~J~".Jo)= t" J!{o..f.';'Z2)E' ""%. e-,·'V~.l#~~-t+z~j
;;- y,; n (.xD.tf-3~.J.+Z2)

f (0 ,0, z)max = fa"2 a;;? t max
a + z

(19)

(20)



-5-

Di t laatste resul taat met behulp van (17). En wij zien dat voor a +00

p (O,O.z)~ f; max' hiermee is stelling (7) bewezen, mits geldt

ICfmax(x,y,z)/.( I Cfmax(O,O,z) J hetgeen In§ 5.2 wordt aangetoond.

5.2. Voor het geval x ~ 0, y ~ °wordt de toepassing van het criterium

ingewikkelder. Volgens (15) geldt

E

waarbij I =
J7 {-1

,2Z2

volgens deberekening in appendix 1.1

Na invullen van~ geeft (16)

· II?
fIX"~!lII.)0) = t. f I

, resp. (17)
e -~ ~r-.t-_}(-,,-~~t."'-6~--~-v-~-f-:Z---'/

(X-~o) l"'&-~V2 r z~
(22.)

(23)

2 2 2
Dus Y'max(x,y,z) is een functie van x +Y = t . Invullen van ! = °
levert weer (20). Verder is

waaruit voIgt dat

d
ell t ~PIO-.:ct~~'.1/z) <IC"

l~ (x,y,z) afneemt bij toenemendeTmax
2 2(x +Y ) en z constant.

6. Berekening van de amplitudeverdeling in de omgeving van het maximum.

6.1. We zullen het punt waar we de amplitude maximaal willen maken (~I~'Z)

noemen, of ook het focuseringspunt. In § 5 hebben we uitgerekend de am

plitude die we in (~,~,z) krijgen. In deze paragraaf willen we proberen

de amplitude ook in de.omgeving van het focusseringspunt te berekenen,

ten einde te zien of de belichting ook inderdaad een 0 -achtig karakter

heeft. Daartoe moeten we de diffractieintegraal (1) uitrekenen voor

het geval Y'(xo'Yo'O) gegeven is door (22) met (x,y) vervangen door (~,~)

We krijgen dan
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'/1 fi/F,' t l l' ,1/ ( ~ 2',1
,[;;1 ~ LY(d(-~ if-y:;J""i. - y(~-;r~ -I-VrYj -t-Z ..J

'I(X~f1/Z)r= ~ V§ lie ~b(ool~fI (24)

}. I ('a I ~-xo)e"'&-~!J.l.-I- z.l f I(~-J(o) \t64~:&~"%J

I volgena (21) met (x,y) vervangen door (~,~).

De berekening van deze integraal is in het algemeen zeer gecompliceerd,

maar voor z» a en voor (x,y) en (1'~) dicht bij de optische as 1s

de 1ntegraal goed te benaderen.

6.2. Berekening in het verre veld en in de omgeving van de optische as.

Het verre veld definieren we door

>'« z ; ;'« z; Max [ ';x2+y2

In dit geval kunnen wij de integraal (24) bij benadering

zoals in appendix 11.10 gedaan 1s. Het resultaat is

p (:{J 'j/zJ = ./ftl"J 53 {J PIa-X

'" z

(25)

berekenen,

(26)

met

h1erbij is de factor '1 gesteld.

Veor J = VC;Jr., -x) 2. t-41., _:t12
1 <::<. ~ ]c:: » A

-I = i Y~tX!Jt"'&f~!JA.
,

~z (27)<4
a

kunnen we (24) ook bij benadering uitrekenen, dan geldt volgens appen

dix 11.20

met

tt(.r/:?/7) = l-Z.!.~ 4
'1r Ya. ~+'Z'l.

~ ~ ,Ita v'<f!.,-~ lr&-rtJ./ta. ifZJl' •

(28)

We krijgen dus zowel in het verre veld als in dichter bij veld in de

in de omgeving van de optische as een belichting van de vorm (28) ,

zolang z»).. Zie voor een figuur Papoulis ~ bIz. 337.
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(.30)

(29)

Met behulp van deze figuur

de afstand tussen (x,y) en

r.3 dB ~

Voor a)') z -r
dB ~.3

schat men de .3 dB punten van (28). ~ij r

(J),~) dan geldt

).. let. ~+"Z2.' ~

~a.

"+'
De minimale afmetingen die we op deze manier aan een lichtvlek kunnen

geven zijn tussen de .3 dB punten dus ongeveer.1 A • Deze resul taten zijn..z
in overeenstemming met een artikel van Hansen ~•

..
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II. RET FREQUENTIESPECTRUM VAN DE BEELDBELICHTING.

1. In dit hoofdstuk zu1len wij het spatiele frequentiespectrum beschouw-

en van een bee1d wat verkregen is in het v1ak op afstand z van een aper

tuurv1ak met ronde apertuur met straa1 a. Het spatie1e frequentiespec

trum van een functie f(x,y) is gedefinieerd door

(1 )

Men kan bewijzen dat onder ruime condities ook de 1nversieformule voor

de Fouriertransformatie ge1dt

(2)

0)I
co

fp (/() = .tit / Ip f/) ; /iJ1f) /'lo .

h (f) = 2 i Ij/R)~ (tl<) /( rift
<Ito

dan is

en er ge1dt

Voor de eigenschappen van deze tweedimensionale Fouriertransformatie

zij verwezen naar Papou1is ~. A1daar is ook bewezen dat voor rotatie

symmetrische functies de Hankeltransformatie geldt. Zij

f{XJ 9):::: 111'(,d)fPll~C;)= 1;,(1')
FfI,fJ ::: F{,fGtl'I,~~sP) = Fp (I€)

Men noemt F (R) en f (f) elkaars Hanke1getransformeerden.
p p

Wij bepa1en het frequentie~pe~trumvan het J -achtige beeld uit

hoofdstuk I (28)

if (/~z) == 2 !LlpC/) )' o(~ I ~ , (4)
0</ Ya~+ZR.

Dit is het beeld wat on~staat bij belichting vo1gens het maximumampli

tude criterium toegepast op een punt op de optische as. Door "inspectie"

zien wij dat het bij (4) behorende frequentiespectrum ~(R,Z) is

\ 0
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Dit is achtera~ eenvoudig te contro1eren, want vo1gens (3) moet nu
0(.

~(hz)= :lMtJ= I ~ ~IP/()Atlf?
0(./ " «tl /0

hetgeen inderdaad het geva1 is.

De conc1usie is dat het d-achtige bee1d (4) geen spatie1e frequen-
.1. 2 2' a

ties bevat met R = "1 +7 )rt. = k./.2. 2' • Aangezien wij een punt zo
va +z

scherp moge1ijk wilden benaderen wat ook inhoud een zo v1ak moge1ijk

frequentiespectrum zou men hieruit kunnen vermoeden aat de vrije ruimte

+ apertuur a1s 1aagdoor1aatfi1ter werkt.

ZADELPUNTBENADERINGEN

(6)

2.1. O~en inzicht te krijgen in het gedrag van de bee1dfunctie 9O(x,y,z)

gaan we deze functie bij benadering bepa1en met behulp van verschi11ende

zade1puntmethoden. Deze methoden geven bij benadering het gedrag van

$P(x,Y;,z) weer, hetzij voor korte golf1engte-., hetzij voor grote z.

Wij zu1ien integra1en behande1en van de vorm

lle,Ji (ot,} if!
I = f ItX,>!I.J e d X d.fj

Vo1gens papou1is 6Jb1z.241 wordt de waarde van I bij benadering bepaa1d

door de waarde van de integrand in de stationaire punten van jU(x,y).

Een stationair punt (x ,y ) is gedefinieerd door het nul zijn van des s
partie1e afge1eiden van }l(x,y) naar x en naar y. Indien er ~~n stationair

punt in het gebied R is ge1dt vo1gens het genoemde boek

ileu/r. .~-.
I ~ :l1ft" lLx-:)./ #:d e=:; ,r- '.S,J ':is; (7)

~ v;.;xx!-ff/f:/-P.r;
met Ih '/!;;!J,J{.fj de tweedeorde partie1e afge1eiden yam fl in (xs ,ys) •

Ingeval meerdere stationaire punten binnen R wordt gesommeerd over a11e

stationaire punten, indien R geen stationair punt bewat ge1dt I~ o.
Hoe nauwkeurig de benadering is va1t moei1ijk te zeggen. De bena

dering is slecht a1s f(x,~) niet 1anzaam varieert te~ opzichte van de

e-macht, en ook indien het stationaire punt in de o~eving van de rand

van R 1igt. Vo1gens hct Lemilia van Riemann-Lebesgut: Viordt de benadering

beter naarmate k grater enjU buiten het zadelpunt sneller varieert.
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2.2. Volgens hoofdstuk I (1) en (2) geldt voor y(x,y,z) de formule

van Rayleigh-Sommerfeld

iJ Ve(-)(.)~6-!fij-fZ~·
f/(x"y,7):= -fh: /I ~/it;n~Jo/e dxo d 9tJ (8)

21t Ca {t-xJ1.",e-,/~C-f Zl

Deze integraal is van het type (6).'De zadelpuntsbenadering berust op

het feit, dat overal waar de e-macht snel varieert de bijdragen van de

integrand elkaar opheffen, zodat alleen in de omgeving van hat zadel

punt een wezenlijke bijdrage wordt verkregen. Indien In(x ,y ,0) in ver-Too
gelijking met de e-macht langzaam varieert zal de zadelpuntmethode vrij

](.")(.111) ~ t;
(~J9) ¢ (a

nauwkeurig zijn, mits het stationaire punt niet te dicht bij de rand

van C ligt. Dus er moet gelden k~oo en niet mag gelden
a

x 2+y2+ z2 >;> xx +yy
o 0

Het zadelpunt (x ,y )wordt gegeven door x = xi Yos= y en we vindenos os os
door toepassing van (7) op (8) .J

tRZ
CfJ (,f~ 9,2)~ 'I(~'!J.o)e

Indien ook z ooJ. QIO , of indien IA(x ,y ,0) niet langzaam varieert vergeroo
leken bij de e-macht mag deze methode niet toegepast worden. Wij kunnen dan

dan gebruik maken van Fouriertransformatie.

2.3. Wij beschouwen het geval z~oo. Voor P(x,y,z) geldt de inversie-

formule

opgevat als convolutie van

zal gelden plj'Jf;JzJ=h~o)~(fJp)
en omdat ¥'(x,y,z) volgens (8) kan "Worden

.~ l J t l

(/)(x ,y ,0) en h (x ,y ) =-Jz e' ~ "'':/0+2
Too zoo - :lL_--,,-__~

2/t, ~~'I!1/+'Z9.

met!(b,IJ,O) en Hz(j',?) de Fouriergetransformeerden van UJ(x ,y ,0) en
J I '1\ . ,,~ i ! ~ 0 0

h (x ,y ). Volgens Butterweck~geldt Hz( U,YJ) = e~z"~-.r-1 . Dus wordtzoo J'(

(10). Ii '[!';("'?Y"f-Z/~l-:t!'/J.']
Y7/~~/o/=-' j/'j(ft~o)e c(j'd?

(/lll)1. _00

Omdat jO(?'f' 0) de Fouriergetransformeerde is van een plaatsbegrensde

functie zal hij aan bepaalde gladheidsvoorwaarden voldoen. Voor Z--7oo
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en k niet te groot zal dUB zadelpuntbenadering vrlJ goed zijn. Er geldt

(~ H) - k (oK,!!)- I - I
.!"J ~ ~s - YK~.,.yJ+Z.t

en door toepassing van (7) op (10) voIgt .

Dit resultaat wordt ook verkregen door Bremmer in het collegedictaat

"Electromagnetische golven en antennes tl
•

Indien we (11) Fouriertransformeren krijgen we

j{ftfJ2):: Jj~{.¥.J!b~e ,-tfx+ff/JaxtZy
-~ . I.; //+00 Z ~!i.'4 ~ _ ,.J v:il.;:J~zl+ ~!.f~rf.fIJ

~ 1Af"1 J' - • .I.j ¥: .JQ)
JUt -DO -;X1.+yY2 1l~.1'~i.t yJl t..,.~~zJ "7 e et~d!l

,;J. '100 ~ l{f.K-I-'1 '!I
~ f!ze ~i !I(1:l:~ ¥-Jo) e ~ci.,tdy

Daze laatste benadering geldt aIleen, indien het gebied waar ~(x,y,z) .

aanzienlijk van nul verschilt dicht bij de z-as ligt, zodat ~2+y2+z2~ ~.
Daarui t voIgt wegens P(xo 'Yo ,0) .... .i<j,?,O)

~ (jJp.,2J ~ lAZ p{ ~J je 0/ (12)

Ir2 2'
. Nu is UJ(x ,y ,0) = ° voor Vx + y ~ a dusr' 0 0 0 0 ,.

if> (1',p, z) = ° voor fj2 +?21~ k:

Voor grote z wordt het vermoeden in § 1 dat het systeem bestaande uit

apertuur + vrije ruimte zich gedraagt als laagdoorlaatfilter hiermede

bevestigd.

Neem nu het geval dat k~OO, maar b1(x ,y ,0) niet meer constantroo
vergeleken bij de snelle variaties van de e-macht. We gaan uit van (8),

maar schrijven voor lO(x ,y ,0) de inversieformuleToo

Dit ingevuld in (8) geeft
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(15)

Yos = Y - ~ 1: z , ~ = -k (~-9os)
.. V-k~J!'22 ,- tlec- -x,,»It ....Lt:> - ~O~) ~-J. 'Z 2-

Wij definieren nu Gals de verzameling (f ,7 ) binnen de kromme

.A (:t- a ~~Lr = VCX - 4 G.V1zJj \.G:1_A.s-'-Vt+Z~ I

(16)

Vergelijken we (10) en (16):
,.,.00

fD(X, !j,z)::: {;;If g. -.. olr df (17)

met in beide integralen dezelfde integrand als (16). Er volgt dat in de

omgeving van het punt (x,y) bij benadering slechts spatiele frequentie 

componenten uit het gebied G meedoen aan de opbouw van ~(x,y,z). Men

kan echter frequentiecomponenten slechts be schouwen als golven die

zi'ch over het gehele (x ,y)-vlak ui tstrekken. De f'requentiecomponenten

buiten het gebied G zijn dus wel aanwezig in de orcgeving van (x,y) maar

geven g~en bijdrage aan 1.1 (x,y,z), omdat ze elkaar door interferentie

aldaar opheffen.

Stel dat ~ (x ,y, z) een !" -achtig beeld is in de omgeving van het

punt (xl,Yl ) • Zij Gl het bij (xl,Yl ) behorende f'requentiegebied. Dan

is voor alle (x,y) waaz:voor niet P(x,y,z) ~o G t:= °1 • Het frequen

tie spectrum van P(x,y,z) ligt in d~t geval voornamelijk binnen Gl • In

(17) mag G vervangen worden door Gl voor alle (x,y). Zij nu

uG(f,'l) = 1 voor (~/7)6Gl
-1

= 0 elders
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dan geldt bij benadering

In het geval van een/-achtig beeld om een punt (xl,Yl ) kunnen we het

systeem apertuur + vrije ruimte beschouwen als gebieddoorla~'end fil-·

ter ( naar analogie van banddoorlatendfilter), wat aIleen frequenties

uit het gebied Gl doorlaat.

Dit gebied Gl ligt steeds binnen de cirkel met straal k , want

voor de rand geldt volgens (15)

Jt l-t ~!l. ' = ~ V(x-t - Q. c:~) ~+{ft-t -~L < f
II '- ~ 2 .t)
V l?C.,-a. CRee; + &., -4~~ + 'Z

If 2 2 J
Ret gebied Gl is niet cirkelvormig, weI bij benadering voor a))Vxl+Yl

en voor a« ~1 + yf' • Wij beschouwen deze twee gevallen nader.

(1) a~'7·1y~ + y,}' ({' b )/1 r.~ ~ v -achtig eeld dicht bij de optische as

Volgens(15) wordt nu de rand van Gl gegeven door

(18)- ..4 a.. cad t1
~ ~-fz!l' c~ dJ<.2/t

A4
In het spatiele frequentievlak is dit een cirkel met straal ~(fZ~1 om

de oorsprong. Voor deze beelden werkt ons systeem dus als laagdoorlaat-

(19)

filter, zoals in § 1 werd vermoed

(2) a« ixJ + yj' (0 -achtig beeld ver van de optisch~ as)

De rand van G1 wordt volgens (15 t gegeven door

t ~ , (:r4 - "' CQ1i.P~
V-" If- ~ (of-4. t .,. "Z ~

A ""-t

met

en straal

middelpunt

40.

Het beeld wat we nu krijgen zal een fijnstructuur hebben, omdat er vrij

weI geen lage frequenties in kunnen zitten. In fig. 1 zijn beide gevallen

geschetst.
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~
1

a«Vxf
,

Gl als + y!l
1

a»Vx~ + t'Gl als Yl
-+y

fig. 1 Frequentiegebied van een 0-achtig beeld

3. Wij zullen trachten een nauwkeuriger uitdrukking te vinden voor

het frequentiegedrag van ~(x,y,z). Dit zal ons sle~hts lukken in inte

graalvorm. Beschouw W(x,y ,0) als product van f(x ,y ) en u (x ,y )roo 00 aoo
met de eigenschappen

:'x2 2
1

f(x ,y ) = (j) (x ,y ,0) voor VJ + Y ~ a
00 Too 00

willekeurig" ,,> "

Fouriertransformeerbaar is, met getransfor-

u (x ,y ) = 1
a 0 0 = °

Neem ook aan dat f(x ,y )
o 0

meerde

"
"

tI

"
~ tI

> "
(20)

(21)
+-co

FttfJ == -f! .,t{J't>It.1,,)e-'·(Y''t+'~rOc/.5fl)
Dan kan F(r,?) binnen zekere grenzen willekeurig voorgeschreven worden.

De Fouriergetransformeerde j(f,?,O) is nu op te vatten als convolutie

van F(Y,?) en Ua(Y,?)

(22)

Er geldt

#"(f,PJO) =...! I-{.if/)"* ~ (i/n) =
(.lrt.J2 ~'/

+00

:{./~ I J! F0'~J ~ (f-/JJ ?-~)dp«~

Vol gens (10)

(23)
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Hierin (23) en (22) gesubstitueerd en toepassen van de inversiefor

mule voor Hz(f,p) geeft

p(~YJz)=-/...1...t )':tPoIt ':-{,D.~)J Jj~tk_;r;.~~_!lQ)~f.'(p~Telj:l }
(21f) -00 1 Cc. ~0«.!Jo

Nu is W =f .... f een functie van x,Y,z,P en q dus

(24)

zodat
~

Y;(X1'1/Z)=- II F{,b~J I(/(~~?:~p~~) c{/JcI~
_00

(25)

(26) .

(21)

De functie W is in (14) met de zadelpuntmethode benaderd. Hij is op te

vatten als Fouriergetransformeerde van de functie w(x ,Y )o 0

~(r.:.~~Q):= 4 (-l.-~~/!I_~<#) t~gqt-~t'~a 1
II , J('

=: 0 ,Ko 'f~o > Q.

Indien W bekend zou zijn zouden we weten hoe het frequentiegedrag van -

het systeem apertuur + vrije ruimte is. W is echter zowel analytisch

als numeriek niet eenvoudig te bepalen.

4. Geometrische verklaring

4.1. Een vlak golffront, zich voortplantend in de richting . met een-

heidsvektor i kan worden voorgesteld door

Y' =- f .t!.X1:J tl.,l:td-:-0't') . ( .l"== ~~~/V)
Wij laten in het vervolg de faktor exp(-ic.>t) weg. Nu geldt volgens

(10) jJ' l~(.:tlr)
fI(~CjJ7)~ !I P{Y.J?~e- did l2.

Ck

Hierbij is aangenomen dat z»A zodat frequentiecomponenten met

frequentie ( ,1) met{f2 + ~ Y> k.( worden weggedempt door de factor

exp(-z jot..,~A.l ) in de integrand. pex,y,z) kan worden opgevat als in

tegraal van vlakke golven die ontstaan in de apertuur en lopen in

alle richtingen ..!. of/IJ [I~&") met Bllipli tude !ltf,?,Dj df"7"
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In de geometrische optica neemt men.aan dat vlakke golven vlak

blijven, wij kunnen r(x,y,z) zo beschouwen a~s een oneindige som van

v1akke golven, aIle van de afmeting van de apertuur, maar met verschil

1ende richting !.

4.2. Het eendimensionale geval

o

c..

0'

fig. 2

Zij in de spleet ~(xo' 0) = ~eiPXo , de belichting, onafhankelijk

van y • Deze belichting kunnen wij ons indenken als een vlak golffront
o

wat zich voortplant in de richting r t.o.v. de z-as, met p = ksinj' •

Want voor een vlak golffront loodrecht op de y -as geldt
o

Dus voor z = 0 voIgt, P = k cos& = k sinl

(p,O) zal zich voortplanten in de richting

Een spatiele frequentie

(28)

(CArJ&~O~Uld = (IJO~ vl-j:)
en als het golffront zijn vormbehoudt zal het aIleen aanwezig zijn tus

sen de lijnen AB en CD in de figuur. Op afstand z geldt dUB

(,1)(.(.)-;):= r? e~{c.nz;.Xr c",I'Z); / :l:--Z't-CA."y/.:::d

De vraag luidt nu: Uit welke richtingen ~ worden golffronten ontvangen

'in een willekeurig punt (x
1

' z). Er zal gelden voor V < 1/ <. v
I min ~ (/ max

Xl - z tan V. :: dI m~n
z tan YQmax - X-I :: d
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(29)

We hebben gezien dat richtingen overeenkomen met frequenties. We

kunnen dus bovenstaande vraag ook formuleren als: Welke frequentie

componenten dragen bij tot de amplitude in het punt (xl,z). Daar

p .. k sinl voIgt door eliminatie van r uit (29)

./(Z.,+ct)

lz. 1.+ ()( ,t.,

k (~...-dl
Y2.~+O{7'

(JO)

Voor het eendimensionale geval vinden we zo door deze redenering

(Jl)

Dit resultaat kunnen we uitbreiden tot het tweedimensionale geval, we

vinden dan hetzelfde resultaat als bij de zadelpuntmethode gevonden,

namelijk de benadering (17) met G gegeven door (15).

-~--,-

..
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APPENDIX

I Bepaling van I

Ga over op poolcoordinaten:

dan krijgen we

met y =
f"+tG"+z.2

Het deel tussen f...J is onafhankelijk

y, we noemen dit deel F(y).

dus een functie van

Door z = e if'E te stellen voIgt

fq,::-.1H • •I e~~de(f1.

/ .t iY'o . ,'S"o ) Jl
pgco ce -:te +1

y

met = .!(I - YI_yJl')zl :!I' _

z2 =.f{I+II'_f/I.'),
en C de eenheidscirkel.e

1 < z 2 < 00 • Dus zl ligt binnen
kunnen we schrijven als

-~-:~)J2" + z.2 (_/
2" _ 2'.1 "2, -2.z

O~z<l'
1 '

De integrand

=

F(y)

Daar 0 ~ y < 1 voIgt

C
e

en z2 er buiten.

waarbij Q(z) holomorf binnen C is behalve een tweede orde pool. Q(z)e
levert dUB geen bijdrage bij integratie langs de .eenheidscirkel C •e
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1'~R
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Dit resultaat ingevuld in de uitdrukking voor I geeft

dan vo1gt I = I 1 + I 2 ~~~

all

1 2 = 11(1I-~j d u Sj

o {(&(fO)Jl+ fA !.8'] ~

Uitwerking geeft

u=Q.1.

1
1

:: : I d f~ "'"1J Jl
.,. 1# ~-i3~]

t<. :: 0 i (t<..,. 8J .t f- /J ~-13 4. J !'//l

J/-'=a.::;"'=r=.2="~:/J=+=A=:=i"':;--J
It=a. Q 2

If (A-IB) J d! urlJ J
4= D t".{IJRJ It/lr13Y',,,, A.....,g·'

(deze stap vo1gt door het resu1taat te differentieren)

= A:a [
I = It

(A+8)"
L-I . +

+
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We gaan de eerste twee termen van de reeksontwikke1ing van I naar p2
bepa1en. Vo1gens (1) ge1dt. met o<=...£:!. {2("ZR..D."J+~ l_OLe!-)

" o..l+z Q "Z ~..o..~ -.0: ~+a..I! J- (ell.;. z~

I = It [1 T a!l,z t e2
]

-lZA (a..~Z~VI~~

= ~R[1 +

=

ClJ. ...:>. 0Dus voor -+- ~ ge1dt
a."+z l

I = r If).: 1C 0. ~ [ ..

'% Jl{a..t+z «Zj

en voor f 2 ~< (a2+z2) ge1dt bij goede benadering

(2)

I = I(p) = = I(O)

..

(3)
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II. Berekening van de amplitudeverdeling -in de omgeving van het maximum.

1. Wij moeten de integraal

- dE r ~[Yc;c·.r~l,t.('1-YJ~Zll- IIJr-r¥.,)t+G~-tJ$.:z7]
ftJ(~(h7.) =: : vi Ife. ot.:tqclfJo (1)

Co. (C:JC-Jl.::) ~f-~~-z.f f{(k.,-xv ~,-~Jl-lz(l.j

berekenen. Deze berekening is eenvoudig te benaderen in het verre veld,

dUB voor z;»a, en voor kleinere z in de omgeving van de optische as.

2. Berekening voor het verre veld (z» a)

2.1. Benadering van de exponent.

dan geldt

~ (xo'Y0) c
~~f-,..l'l-,:J(·/"+2~f. + .t'.Ii.,-X)Ko-f" .2C!:h-r:lJ!I~ + £161' + Off /

~z . ;

Wij definieren het verre veld zo, dat de orde termen verwaarloosd
A. Hf' L IImogen worden. Dan moet gelden "::;'1 <<. f > @ ~~ 4
z z

bovendien geldt steeds z »A . Nu is

kH"'= 2." L:t"'~< -/!.'r' daar '"Z»--t. Indien wij eisen 1t~-1"'iT A Z 3 ); 2" ' ')\ ;"1 z
-dan is voldaan aan ~-h~< 1 •

-z3 "-

We kunnen dit ook schrijven als

Max [( Jel.t-:f2') ';~i+':1l] = Rt'/I\.:5 V)..7. - 4:t

Het verre veld is dus gedefinieerd door

>. '"<. z; a~ <: "" z; Max [ V,;)( ~of ;~~ V'-Jc-1':""Q1-'j-/7JrLr] ~aJ}.z' - 0.. ( 2 )

Aldaar geldt

Po (XDJ 9,,) II:: ~ J.f- i <7- -'t-f :l r !t~2 -t .2/~,-~).)Ig7-.I.I'lft -~) !to (3)
2'Z.

2.2.Benadering van de noerr.e~ van de integrand , en de faktor voor de int~-/

graal

Voar de noemer van de integrand van (1) geldt



-22-

dus de orde term mag in het verre veld ver-

:z~[ 1+ o~~.)l

. H 2
.A dus NJ.«-1nu J.S >.~ ~ -. zll.

waarloosd worden. Voor de noemer ge1dt duS a1daar

N = z4

De factor voor deintegraa1 is ~~ met vo1gens appendix I.2

(6)

(5)J [ J?~ tI = 1t a. 1 - .-C!. (E-.) +
-z'/al.rZ2) a.t~"lL a..··f7: t

met 1.-1'= 1"-12+"Jl
Nu is vo1gens (2) (l. + a) ~ v;:;, due (A!J.~ A z« z2 <. ~z2+a~. • We mogen

I dus door de eerste term benaderen in het verre veld. Dan wordt de fac-

tor voor de integraaJ.' ~ met:LJ = ..1 ~I1El
r max A

"Z.!l tfa ~z L' II7E I = .3.:ltQ.p.../z.2'i -::: 3.3J
lTA)\ Tlo. /4~ 1/4 1 »."-'"

De resu1taten (3) tIm (6)

(1)

stel {A-~")::: den/"

&-'J~ = r ,s-.., )(0 == IDe,,;, 9'0

yo::: /eJ ~Y'-
(8)

Dan krijgen we

..
Deze integraa1 kan worden berekend met behu1p van de eigenschappen van

Besse1functies. Zie hiervoor Papou1is ') hoofdstuk V , het resu1taat is

..,
r/7;,?,z) '~V;HA-('

(9)

In vee1 geva11en mag de e-macht 1 geste1d worden , zodat we dan

krijgen

met

(10)
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3. Berekening in de omgeving van de optische as.

3.1. Wij gaan over op po01coordinaten vo1gens (8) en ste11en bovendien

(11)

(13)

(12)

(14)

(x-xv -= Jt:.n;-:: f :K~:X1 = /c.u:>jP -=- x.2

& -1'-1) :: cf;--I' =~ ;t:!;b .:::;;-P-? == 9"

St.l R2 • tI&rx~"&' -~•.;'+c[J"'zI ~..,
Dan wordt f'(xo,y0) = viI?.t lr j(~.1.-.x.,)r- '~9r:to) - ,;1?.2 ~ J'/K~-~}-11'/,r~()/
1I1et ()(. = t (~:L""Xo),L 2(f!2 -'1~ wordt di t

If" Jl

~ (x ,y ) = A',2 i Y'7"r;<."- ~1- ~ j:= ,f!l 10( of- O{&(Jjj
o 0 ")

De orde term kan verwaar100sd worden inftien kRz< ~< 1 , of daar

lRR,to(3l ~ 1~/( zo(.J1

a1s 10(1 3 « ..b
Nu is loe..) Z ~ J(lr~)~ J /0 ~ d ,zodat we aisen

R"i ,!i2i-z 'l....;z _..r 9
(~) «1' of r:J«>'2~

Dan mag JU(x ,y ) benaderd worden door
o 0 If: 0( _ !(.a-.1~) -t- ft'Y.l~l _.
~ (~/Yd):: .t - C.J<~~..J <; ('~z _"J;j-i:;';-'l. +(.l

In dit gevan mag de noerner vereenvoudigd worden tot

IV= R.2 ¥=- [&.2 -..Y~.(+6.t _y~.t"" Z' ~"'I'.t] .2

De integraa1 (1) vereenvoudigt met (14) en (13) tot

.yt.r-",..; ~ ..! rfJle t:A~~~ t .....4.{t._(15l
).. X;? rJ' ~ .l. C ,..,l

'-a. J.!rJ .,../ +2 -f- %' - .t;'A: Cn/f/-YvJ C

en deze integraa1 is niet eenvoudig.

J) I ~/, )3.2. Benadering voor k1eine I = f Y~11 {- til

l
en f3 =: -.RIA U/)(C',P-Yo)t-I/,.

-z. t.t-/cJ I..

wordt (13)

,A (.("yJ ~ -:0 en tfIJo-r:J+ i CI] ,pn + 0 /(!.d/k I
~I .~ (J R/~

Nu gc1dt h I~~ CI'(flJrrJ/ ~ 4ft < ~cIt ~ ~/)
en /.If~/b/L ~/'& (~A .-./,lj~ d IX 1·.1. < ~

..~ / f(-f -zJr/./r( 7</ ,£ I;;
dUB de orde termen en de tweede term mogen ver~aar1oosd worden indien

I « Az
-;[

(16 )
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Dan wordt p(x ,y )o 0

J-i (Xo.; f/")=- - cijJo U) ('~-d
II z t.r/DI.'-Indit geval mag de noemer worden benaderd door

.t

(17)

(18)

Hetgeen voIgt met (12) en (16)

De factor voor de integraa11~
volgens (6) , daar ook nu I door

(5) mag benaderd worden.

Z.l.~2fzt.1
kunnen we benaderen door rr C? ~4«

de eerste term v~n de ontwikkeling

3.3. Indien voldaan is aan (12) en (16) mag de 1nte~aal (15) benaderd

worden door

Nu voIgt met behulp van de theorie dar Besselfunc~ies

(19)

Stel nu dan wordt dit

zodat (19) wordt

(20)

met v =
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