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SAlvt..ENVATTING. 

De golffunktie in het objectvlak van een 

optisch overdrachtssysteem kan ontwikkeld worden in 

een reeks van funkties die een volledig orthogonaal 

stelsel vormen. G. Toraldo di Francia (1) merkt OPT 

dat Ifprolate" sferoidale funkties (2) daarvoor de 

meest geschikte zijn. In dit rapport zuIIen we daar

om deze sferoidale funkties, toegepast bij optische 

afbeelding, onderzoeken. Eerst zuIIen we echter een 

methode bespreken om optische afbeeldingen wiskundig 

te beschrijven. 

Afwijkingen die optreden bij optische af

beeldingen kunnen onder meer uitgedrukt worden in zo

genaamde aberratietermen. Deze aberratietermen zijn 

ondergebracht in een eikonaalfunktie of in een aberra

tiefunktie, die de stralengang in het optisch over

drachtssysteem vastIegt. In dit rapport zuIIen we een 

aantal van deze eikonaal- en aberratiefunkties bespre

ken. We voeren zelf een nieuwe eikonaalfunktie QK in, 

die fysisch voorstelt deoptische weglengte van een ge

kozen punt Q in het objectvlak naar een ander gekozen 

punt K in het apertuurvlak (= K-vIak). In het bijzon

der wordt dan onderzocht het verband tussen de door 

ons ingevoerde QK en de aberratiefunktie van Nijboer 

VN (3) binnen de theorie van de 3e orde optica. Daar

toe vergeIijken we de stralengang, wanneer deze res

pectievelijk is uitgedrukt in VN en QK. We veronder

steIIen daarbij steeds, dat slechts ~en soort zoge

naamde Seidelaberratie (= 3e orde aberratie) aanwe

zig is. We vinden dan: QK = (QK) GAUSS + V N waarin 

(QK) GAUSS de eikonaalfunktie QK voorstelt bij Gaus

sische afbeelding. Het voordeel van de eikonaalfunk

tie QK ten opzichte van de aberratiefunktie van Nij-
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boer VN is, dat we QK kunnen toepassen bij een uitge

breid object ,in tegenstelling tot VN waarbij uitgegaan 

wordt van een puntbron in het objectvlak met een bij

behorende Gaussische referentiesfeer (= bolschil) • 

Deze Gaussische referentiesfeer is het oppervlak, dat 

bij Gaussische afbeelding samenvalt met het golffront 

door het snijpunt van het apertuurvlak met de hoofdas 

van het optisch overdrachtssysteem. Als apertuurvlak 

(= K-vlak) kiezen we het vlak loodrecht op de hoofd-

as door het achterste brandpunt van het optische af

beeldingssysteem (= lens of lenzenstelsel). Binnen de 

diffractietheorie kunnen we de golffunktie in het 

beeldvlakuitdrukken in de golffunktie in het object

vlak met behulp van de eikonaalfunktie QK, die repre

sentatief is voor de afbeeldingseigenschappen van het 

optische overdrachtssysteem. Ais beeldvlak kiezen we 

daarvoor het Gaussische beeldvlak. 

De objectfunktie wordt ontwikkeld in een 

reeks van gegeneraliseerde Ifprolate U sferoidale funk

ties' ('2) die een volledig -orthogonaal stelsel vormen. 

Bij gebruik van deze sferoidale funkties zijn we in 

staat, zoals wordt aangetoond, de invloed van het op

tische overdrachtssysteem op de afbeelding te verdis

conteren in de coefficienten van deze reeksontwikkeling: , 

dit in tegenstelling tot gebruik van bijvoorbeeld Bes-

selfunkties met geschikt gekozen argumenten, Legendre

polynomen of de Cirkelpolynomen van Zernike (4). In 

een artikel van G. Toraldo di Francia (1) wordt gesig

naleerd, hetgeen in dit rapport bevestigd wordt, dat 

ten aanzien van de radiale afhankelijkheid de beschouw

de reeksontwikkeling zeer snel convergeert, d.w.z. dat 

vanaf zekere n e -term, zeg n = Ko , de termen snel nade

ren tot nul. De objectfunktie kunnen we dan benaderen 

door een afgebroken reeks van sferoidale funk ties met 
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Ko termen. Bet aantal termen Ko is enerzijds afhanke

lijk van de objectfunktie zelf en wordt anderzijds 

bepaald door de eigenschappen van het optisch over

drachtssysteem. 

In dit rapport blijkt, dat het aantal 

termen Ko een maat is voor de hoeveelheid detekteer

bare informatie 1M .• Onder 1.<I.t.4.. verstaan we het 

quotient van de oppervlakte van de circulaire opening 

in het objectvlak en van het kleinst bij afbeelding 

door een Iens,detecteerbare oppervlak. In formulevorm: 

Tr4
2 

TTl ~ 
Ml4-f1 

Ik4. 
. waarin 1~ de kleinst detecteerbare afstand (= oplossend 

vermogen) voorstelt en ,d.de straal van de opening in 

hetobjectvlak, waarbuiten de objectfunktie gelijk aan 

nul wordt gesteid. voor.l~ kunnen we schrijven: 

27T 
b 

met b de afsnijfrequentie (= maximaal doorlaatbare ruim

telijke frequentie) van het optisch overdrachtssysteem. 

Deze grootheid b staat in relatie met de constante ( 

in de definitievergelijking van de gegeneraliseerde 

"prolate" sferoidale funkties i dat is : 
I r N, n f,.,n h) : f IN(O''l') V<\'1.! f..,l1h'l d't' . 

Men heeft dan namelijk: 

wat resulteert in: 

lAd-. ,. 

De hier gedefinieerde I~. ' vastgeIegd door het oplos

send vermogen oftewel de afsnijfrequentie van het op

tisch overdrachtssysteem laat zien, dat een relatie 

bestaat met de informatietheorie. Deze I~.voldoet 

echter niet binnen de theorie van de informatieleer, 
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omdat we daarbij oak de optredende ruis in het over

drachtssysteem moeten betrekken. 

Tenslotte onderzoeken we ingeval aIleen 

sprake is van sferische aberratie (belangrijkste 3e

orde aberratie) de invloed hiervan op de afbeelding, 

indien de objectfunktie is uitgedrukt in bovengenoem

de sferoidale funkties. Daarbij blijkt, dat de opera

tor die karakteristiek is voor sferische aberratie 

onder bepaalde omstandigheden vervangen kan worden 

door een vermenigvuldigingsfaktor, waarin voorkomt 

de afsnijfrequentie van het optisch overdrachts

systeem en de afstand van het beschouwde beeldpunt 

tot de hoofdas. 

-0-0-0-0-
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i. EIKONAAL- EN ABERRATIEFUNKTIES. 

In een optisch overdrachtssysteem wordt het 

verband tussen de belichting in het beeldvlak en de be

lichting in het objectvlak bepaald door de plaatsafhan

kelijkheid van de brekingsindex. 

Vol gens de geometrische optica legt de bre

kings index rr. (r) de wegen vast die de lichtstralen vol

gen vanuit een gegeven puntbron in het objectvlak. Wis

kundig kan dit onder andere beschreven worden door mid

del van zogenaamde "eikonaalfunkties ll
• 

In het algemeen zijn het beeld en het object 

niet precies gelijkvormig. De afwijkingen, aberraties 

genoemd, kunnenin rekening gebracht worden door middel 

van "aberratiefunkties". 

1.1. Eikonaalfunktie en eikonaalvergelijking. 

Lichtstralen zijn elektromagnetische golven, 

die voldoen aan de volgende golfvergelijking: 

o • (1 • 1 ) 

Hierin stelt V-(r) de lokale lichtsnelheid voor in het 

beschouwde medium, waarvoor geldt: 

v- (r J 
( 

) 
(1 .2) 

met C de lichtsnelheid in vacuum en n(r} de brekings

index, die hier reeel is verondersteld. Bij veronder

stelling van monochromatische golven, kan voor ~(flt) 

worden gesteld: 

. -iwt 
= U/(P) e (1 .3) 
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U'(r) is een complexe funktie, waarvoor geschreven wordt: 

. i jo S<r) 
U'(r) = A(F) e (1.4) 

waarin ito het golfgetal w/c voorstelt. Bij geschikte 

keuze vanA(r) is de funktie S(r) reeel. Deze funktie 

5{r) noemt men Ifeikonaalfunktie ll
• 

Uitwerking van (1.1) waarin gesubstitueerd 

(1.3) en (1.4) resulteert in: 

(vs(rf - n1i') _[\7:(i'~ + 1{2 VA(r)..~.s(F) + g~(r}\l= 0 # 

4t" A(d ~o ACy) '~ (1.5) 

In een optisch probleem is het golfgetal~o 
zeer groot. Dit suggereert gelijk aan nul te stellen: 

en daarnaast dus ook: 

• (1 .7) 

V~~r zaer hoge frequenties mag de linker

term in (1 •. 6) worden verwaarloosd. De vergelijking 

·(1.6) gaat dan over in: 

(1 .8) 
• 

Uit (1.7) en (1 .8) kan men nu Sen en A(P) 

bepalen. In plaats van (1.7) kunnen we schrijven: 

(1. 9) 

of: 

(
dS(r))2 (JS(p))2 (as(P))2. _ ¥,\2.(-') 

dX + \ ~ y + \ d Z - I I r 
(1.10) 
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men 

De differentiaalvergelijking (1.10) noemt 

eikonaalvergelijking. 

In appendix 1 is afgeleid voor A(r) : 
p 2. 

I ( \l 5 (ft) J 
- 2:) 11(;') s 

A ( rr) = A ( ~) e S' ) 

waarin integratie plaatsvindt Iangs de Iichtstraal 

door Q en P. 

Uit(1.9) of (1.10) voIgt, eveneens voor 

verplaatsing langs een lichtstraal: 

d S(f) ( .... ) 
ds = n r of d S{r) n(f)ds • 

(1.11 ) 

(1.12). 

Uit(1.12) voIgt, dat de eikonaalfunktie S(F) 
fysisch voorgesteld kan worden als de optische afstand 

tussen een punt Q en een punt P. 

In formulevorm: 
p 

$(1') = f n (i") d s 
9 

(LICHTSTMAL) 

1.2. Bijzondere eikonaal- en aberratiefunkties. 

1.2.1. De karakteristieke funktie van Hamilton of -------------------------------------------------

Definitie: 

H( XI\,YA,ZA;XO,Yo,z.l = A B : Aj~(F)J S 

(UCHTSTr.Ml) 

Hierin is A een punt in de objectruimte 

(1.13) 

(1.14) 

en Been punt in de beeldruimte, waarbij is veronder

steld, dat A en B liggen op dezelfde geheel door A 

en B bepaalde Iichtstraal. 



- B -

Er geldt: (1.15a) 

en: . (1 .1 5b) 

waarin; ~ de brekingsindex in punt A voorstelt en 

~A de eenheidsraakvektor langs de licht

straal in A. Overeenkomstig geldt dit 

ook voor (1.15b). 

V~~r kleine variaties van "H" kunnen we schrijven: 

ilH == - P"L\ XA - 'YA
8 YI\ - mAbZA + Ps 6Xs + 'VB~YB + msAZt; 

waarin: (1.16) 

PA := nA Cc'SlXA P 'VA ~= nA (.cj!3A " mA := 'I1A ~ OA 
e e 8 S e 6 B B B 

(1.17) 

met Co':> ~A.B , Cc'SI3A,& en ~ OA,P.. . de richtingscosinussen 

voorstellen van de lichtstraal respectievelijk in punt 

A en in punt B. 

In Born en Wolf (S) wordt naast de karakte

ristiek van Hamilton melding gemaakt van een zogenaam

de Brunssche eikonaal, die nauwe verwantschap heeft 

met de eikonaalfunktie H. 

1~~~~~_Q~_~2~~~~~~~~~~!2~!~~_2f_1§9~~~~~e9~!!~~~L 

~!~~~!~!~2~~~!_~Y~~ 

Definitie: 

Hierin stelt H voor de in 1.2.1 gedefinieerde puntka

rakteristiek. De grootheden ~ '~A etc. voldoen aan 

(1.17). 

De coo~dinaten van punt B zijn gekozen ten 

opzichte van een nieuw coordinatenstelsel in de beeld

ruimte. De objectruimte en de beeldruimte zijn beide 
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homogeen verondersteld met respectievelijk brekings

indices -i1e. en 11. • 

\ 

. fig.1 .1 

Uit(1.18) voIgt: 

V = H + no ( r;. .. 5,,) - ria ( re .. Ss) , (1 • 1 9) 

Hierin zijn S"A en S8 de eenheidsraakvektoren langs 

dezelfde lichtsnaal in respectievelijk punt A en punt 

B •. 

Met behulp van figuur 1.1 voIgt uit (1.19) 
en (1.1.4): 

(1 .20) 

Aangezien V beschouwd wordt als funk tie van de rich

tingscosinussen in punt A en punt B, wordt V de hoek

karakteristiek genoemd. In Born en Wolf (5) is deze 

eikonaalfunktie uitvoeriger behandeld. 

1~~~~~_~~_~2~EE~~~~~~~~~~~_:~~~ 

Bij een niet-Gaussische afbeelding wijkt 

het golffront door 041 zie figuur 1.2., enigszins af 

van de "Gaussische referentiesfeer" • 

. -
(,AU,)I$(iU: I 

fllEr,lofeER I 
VITTRIlE G,lr- " (,I\VS>iSt>i 
P~P.L FRONT aEEl~vLA~ 

fig.1.2 fig.1.3 
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De uGaussische referentiesfeer" is het bolvormige golf

front door Oz , dat optreedt als de lichtstralen, af

komstig van Q elkaar snijden in het Gaussisch beeldpunt 
11 

P. Zie figuur 1.3. Indien bovendien het beeld gelijk-

vormig is aan het object, dan spreken we van Gaussische 

afbeelding. 

De afwijking in de afbeelding kan wiskundig 

beschreven worden met behulp van de aberratiefunktie ¢ 

die fysisch voorgesteld wordt als de optische afstand 

van T naar S. 

In formulevorm: (1 .21 ) 

In Born en Wolf (S) is afgeleid: 

met: 

/02.031 aeJ.) 
'n l ay~' 

f ~= I ~ \ 

(1.22a) 

(1 .22b) 

(1 .23) 

waarin:01. = het snijpunt van de hoofdas met de uittree

pupil, 

O~= het snijpunt van de hoofdas met het Gaussisch 

beeldvlak, 

n, = de brekingsindex van de homogene beeldruimte, 

R = de straal van de uittreepupil, 

M = de afstand van 02. naar °31 "I, 
~K = de X-coo~dinaat van punt K ten opzichte van 

het assenstelsel met 0 3 als oorsprong. 

Uit (1.22) kan direkt bepaald worden de af

wijking van de lichtstraal door punt K, ten opzichte 
)if , -

van het Gaussisch beeldpunt P, als bekend is hoe ~ 

afhangt van de coordinaten van K. In (1.22) komen fout

termen voor, die door invoering van de volgende eiko

naalfunktie worden vermeden. 
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1~~~1~_Q~_:E~£E~£e~E!QU:_~~~QB~~1_Y~B_§2~~~E~~2~!1~ 
of de Seideleikonaal US". -------------------------

Definitie: 

S := V 

waarin V de in (1.2.2)ge

noemde Winkeleikonaal voor

stel t • 00, 0. I 0 4 en 0 3 

zijn de snijpunten van de 

hoofdas met respectievelijk 

-het objectvlak, de intree

pupil, de uittreepupil en 

het Gaussisch beeldvlak. 

(1.24) 

fig.1.4 

Een nadeel van "S" is, dat deze funktie 

wordt uitgedrukt in termen die geen eenvoudige fysi

sche betekenis hebben. Hierin zijn, op constante ver

menigvuldigingsfaktoren na, :r9 I Iff? , ltp , tp , 5k , '7K , 
~L en "lL gelijk aan resp. 'Xf ' Yt , Xp , yp , XK , YK , XI.. J 

en YI. • Deze faktoren, o.a. >'0 en).." hangen samen met 

de verschillende lengte-eenheden die bij toepassing 

van deze eikonaalfunktie worden gebruikt. 

Een voordeel van deze eikonaal usn is, dat 

in tegenstelling met de aberratiefunktie If¢", de af

wijkingen van de lichtstralen, uitgedrukt worden in 

formules, waarin geen fouttermen meer voorkomen, 

(1.25a) 

(1.25b) 



- 12 -

In Born en Wolf (5) is aangetoond, dat bin

nen de theorie van de 3e-orde-optica (d.w.z. in (1.22) 

kunnen de termen ~(Mf)) worden verwaarloosd), de Seidel

eikonaal S overeenkomt met de aberratiefunktie ~. 

l~~~~~_Q~_~e~EE~~~~~~E~~~~E~§~~~~_:~:~ 

Wolf (6) introduceert een nieuwe karakteris

tieke funktie, die fysisch voorstelt de optische afstand 

van een punt Q in het objectvlak tot het snijpunt S van 

een uitQ afkomstige lichtstraal met de Gaussische re

ferentiesfeer (zie figuur 1.5). 

In formulevorm: 

9S (1 .26) 

figuur 1.5. 

Analoog aan de reeds eerder genoemde Sei

deleikonaal worden bij de wiskundige uitwerking aan

gepaste grootheden ingevoerd, wat binnen de theorie 

van de 3e-orde optica o.a. resulteert in analoge wis

kundige uitdrukkingen voor de lichtstraal aberraties. 

Bet voordeel van deze aberratiefunktie ten 

opzichte van de Seideleikonaal is zijn eenvoudige fy

sische betekenis. Bovendien is "Y'lt toepasbaar, zowel 

bij een puntbron, als bij een uitgebreid object, in 
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tegenstelling tot de aberratiefunktie van Nijboer 

(3) die nu wordt besproken. 

In figuur 1.5 is een hulplijn getrokken van-

*' uit het Gaussisch beeldpunt p door S, die het golf-

front door O2 snijdt in punt R. Nijboer (3) definieert 

de afstand RS (= optische afstand ~ bij een brekings-

index n = 1) als aberratiefunktie VN • Deze VN geeft 

dus weer de afwijking van het golffront door 02 ten 

opzichte van de Gaussische referentiesfeer. Daarbij 

~ voert hij een nieuworthogonaal coo~dinatenstelsel 

'* (51'rJ"~) met het Gaussisch beeldpunt pals oorsprong. 

De ~ -as is gekozen in het vlak door t en de hoofdas. 
11-

De"l -as loodrecht hierop en de t; -as langs 02 p 
it-

De afst~nd 03P wordt aangegeven door "6". 

De grootte van V~ hangt af van de plaats 

van het objectpunt Q, waardoor "6"" vastligt, en de 

plaats van het punt S die uitgedrukt kan worden in 

coordinaten van het nieuwe assenstelsel. 

V~~r ~ kunnen we nu schrijven: 

(1.27) 

Binnen de theorie van de 3e-orde optica 

is de aberratiefunktie van Nijboer VN gelijk aan de 

aberratiefunktie ¢ (6) . 

1~~~Z~_!~Y~~E!~g_y~~_~~_~~~e~~~!~~~~~!~_g~· 

In dit rapport wordt de optische weglengte 

van de puntbron Q naar een punt K in de uittreepupil 

als eikonaalfunktie toegepast. In wezen komt deze ei

konaalfunktie overeen met de karakteristieke funktie 

van Hamilton "HI!. Wolf (6) merkt op, dat tussen de 
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aberratiefunktie van Nijboer en de karakteristieke 

funktie van H.amilton een nauwe relatie moet bestaan, 

waarover tot nu toe (1952) niets is gepubliceerd. 

In hoofdstuk 4 is daarom, binnen de theorie van de 

3e-orde optica, onderzocht de relatie tussen de aber

ratiefunktie van NijboerVN en de eikonaalfunktie QK. 

Daartoe worden eerst in hoofdstuk 2 en 3, respectie

velijk VN en QK diepgaander bestudeerd. In hoofdstuk 

3 wordt onderzocht de invloed van QK op de belichting 

in het beeldvlak. De keuze van de eikonaalfunktie QK 

in plaats van bijvoorbeeld QP (zie figuur 1.5) houdt 

verband met het feit, dat optische aberraties of 

kunstmatige ingrepen (zoals begrensde apertuur, Zer-

. nike's methode van fasecontrast) in rekening gebracht 

kunnen worden door de optische weglengten naar punten 

in het K-vlak (uittreepupil ook apertuurvlak of ook 

het brandvlak)te beschouwen. 

In het proefschrift van Nijboer(1942) waar

in bij de bespreking van de aberratiefunktie van Nij

boer naar werd verwezen, treft men in de inleiding ook 

een overzicht aan van de in dit hoofdstuk vermelde 

eikonaal- en aberratiefunkties. 
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2. DE ABERRATIEFUNKTIE VAN NIJBOER Vw. 

Infiguur 1.5.wordt de aberratiefunktie van 

Nijboer voorgesteld door de afstand RB, waarbij RS 

* ligt in het verlengde van het hulplijnstuk PS • Hier-

'. in stellen P , S en R respektievelijk voor het Gaus-

sch beeldpunt van een puntbron Q in het objectvlak, 

het snijpunt van de beschouwde lichtstraal met de 

Gaussische referentiesfeer en het snijpunt van het 
* verlengde van PS met het golffront door °2 , 

De aberraties,die kunnen optreden worden ge

woonlijk onderscheiden naar vijf belangrijke soorten, 

de zogenaamde Seidelaberraties, die in de volgende pa

'ragrafen nader worden besproken. Teneinde een goede 

fysische voorstelling te kunnen maken van de soort 

aberratie,zal in de volgende paragraaf overgegaan wor

den op de bestudering van aberratie van lichtstralen, 

uitgaande van de bovengenoemde aberratiefunktie van 

Nijboer. We spreken in dit geval van geometrische ab~ 

raties. 

2.1. De geometrische aberraties. 

In het door Nijboer gekozen assenstelsel 

geldt voor de vergelijking van het golffront door 02: 

~.: + trtR2. + L,n'l. ::::: {R + VN (01 ~s I "1s)}2 (2.1) 

V~~r VN ( 0 15S..',» geldt: 

(2.2) 

Wolf (6 1 geeft een analoge beschouwing 

als in par.2.1, waarbij echter in plaats van de hulp-
* * lijn sP een hulplijn TP is ingevoerd. De afstanden tus-

sen de snijpunten van deze lijn met respectievelijk 

het golffront door O~ en de Gaussische referentiesfeer 
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noemt hij <or) waarvoor hij een overeenkomstige op

merking" maakt als in (2.2). 

V~~r de betekenis van Ml'ltzie (1.23). 

Bij het onderzoek naar specifieke aberraties 

zal blijken, dat lagere graadstermen van VN geen feite

lijke aberraties zijn. 

Uit (2.1) en (2.2) volgt nu: 

Het golffront door 02. wordt blijkbaar wiskun

dig voorgesteld door een ni veauvlak F ( ~~jl ~ I t;n) = 0 
waarvan de bijbehorende lichtstralen, loodrecht op dit 

vlak, kunnen worden voorgesteld door onderstaande licht

straalvergelijking. 

~ - 5R 11 - ." R t; - t;R 
(OF) " (aF ) (OF) 
d~R ~ c-~~ R ~RR 

(2.4) 

Wolf (6) merkt op: 

~s ~R + (J (Mf?) (2.5a) 

~s "lR + lJ(M/}) (2.5b) 

De vergelijkingen (2.5) en (2.3) toegepast op (2.4) 

leveren op, binnen een onnauwkeurigheid van ~(Mf7): 

'It - ~s 

11 - 'P.(~VIJ ) TS \--
3?Js s 

(2.6) 

In het vlak t;=O geeft dit voor het snijpunt M van de 

lichtstraal met dit vlak (zie figuur 1.5) : 
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""'M - "t( S 

", S - R("VN) 
0"1$ 5 

- - \ {2.7} 

Nijboer voert nu cilindercoordinaten es en ~S in, 

die in onderstaande figuur zijn aangegeven. 

fig. 2.1 

* Voor de afstand (J van P tot 03 (zie fig.1.5) 

geldt: <1/R« I • We kunnendan aannemen, indien de uit

treepupil een circulaire opening heeft, dat de Gaus

sische referentiesfeer ook begrensdwordt door een cir

kel. Deze cirkel heeft een straal '.!a. ". Nijboer gebruikt 

verder een dimensieloze grootheid flr", die als voIgt 

is gedefinieerd: 

r .-
0-

(2.8) 

De r -waarde ligt derhalve tussen 0 en 1. V~~r de coor

dinaten van punt S en punt M kunnen we nu schrijven: 

en (2.9) 

en (2.10) 
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Met behulp van (2.9) kan men uit (2.7) afleiden: 

~ M =.B.. (CC1 aVN(CJ",I""/ 9's) ~ rs dVN «), r, <fs )) K 7 
A Ts ar - -r - ofs + V(Mjl) ) 

'tJM =~(.~f' ~VN(j",r,q;s) Ur)¥> aVN ev,r,9s ))+ O(Mli) . 
4 > () r + r () f's I 

2.2. Reeksontwikkeling van VN • 

De aberratiefunktie van Nijboer VN kan 

zeer ingewikkeld zijn. Daarom ontwikkelen we VNin 

(2.11) 

.een reeks van opklimmende machten van haar parame

ters. De convergentie van deze reeks is meestal zo

danig, dat men met weinig termen reeds een zeer bruik

bare benadering krij gt (7 ). In de onderhavige si tu

atie is VN een funktie van~, r en fs • Op grond van 

het rotatiesymmetrisch zijn van het optisch overdrachts

systeem kan VN ontwikkeld worden in een reeks naar if~, 
r"2. en (J"r c.c-s fs (3). In appenc:1ix 5 is di t bewezen, waar

bij is uitgegaan van de eikonaalfunktie QK die in het 

volgende hoofdstuk wordt besproken. 

.(2.12) 

Uit (2.11) blijkt direkt, dat de termen 

met coe~ficH~nten, waarvoor i= m= 0, geen aberraties 

geven. Omdat differentiatie naar r, zie (2.11), de 

graad 2!+2.i+2.111 met een vermindert, noemen we de ter

men van de 2e, 4e, 6e, etc. graad ten opzichte van 

<J en r tezamen 1 e, 3e, 5e, etc. orde aberraties. De 

1e-orde aberratie termen, vlaarvoor dus 2. ~ +2RI+-Zm-1 = I) 
2 

(010 r en (001 c:rr C<J1 CPs stellen geen werkelijke beeld-

fouten v~~r, maar fouten ten gevolge van focussering 

(3). Dat wil zeggen, dat indien de 3e-orde aberraties 
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te verwaarlozen zijn, de aberratiefunktie VN Gaus

sische afbeelding voorstelt. 

In verband met sterke convergentie van 

(2.12) geven de eerste vijf aberratietermen, Seidel

aberraties genoemd, een voldoende goede benadering 

v~~r VN • Bovendien is dan de wiskundige uitwerking aan

zienIijk eenvoudiger. 

Bij verwaarlozing van 6e-graads termen (5e

orde aberraties) van VN en hogere komen ten hoogste 

4e-graads termen (3e-orde aberraties) in VN v~~r. We 

spreken dan van 3e-orde optika. In geval ook de Seidel

aberraties (3e-orde aberraties) zijn te verwaarlozen, 

blijven aIleen 2e graads termen (1e orde aberraties) 

over. We spreken dan van 1e orde optika, die overeen

komt met Gaussische afbeelding. 

De vijf Seidel-aberraties Z1)n vervat in: 

de sferische aberratie (02.0 r it- , de astigmatische aber
ratie <OO2.o-2. r l.Cc->2.fs , beeldkromming Cllo r.rl.r2. I ver-

vorming (IOf (j'r e...o-s 9's en coma (011 <Tt'3 Cc-:s Y's • Nijboer 

(3) merkt OPr dat ze elkaar niet kunnen compenserell. 

In de vOlgende paragrafen wordt voor sfe

rische aberratie en voor astigmatisme de stralengang 

onderzocht. V~~r de andere aberratietermen kan de 

stralengang op een analoge manier worden afgeleid. 

In hoofdstuk 3 wordt eenzeIfde afleiding 

gegeven van de stralengang bij sferische aberratie, 

en astigmatisme, waarbij uitgegaan is van de eikonaal

funktie OK. 

In hoofdstuk 4 worden dan de beschouwingen 

over destralengang bij sferische aberratie, uitgaan

de van YN en van QK met elkaar vergeleken. HetzeIfde 

met betrekking tot astigmatisme. Hieruit wordt getracht 

een relatie te vinden tussen QK en VN • 
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2.3. De stralengang bij sferische aberratie. 

V~~r de aberratiefunktie van Nijboer schrij-

ven we: 

(2.13) 

In (2.13) zijn de andere Seidel-aberraties nul veron

dersteld. 

Uit substitutie van (2.13) in (2.11.) VOIgt: 

(2.14a) 

4C R:3. 5 
02.0 AL r ~9's'+ tJ(Mf ) "(2.14b) 

Hieruit voIgt: 

(2.1S) 

Uit (2.1.5) voIgt, dat de lichtstralen, afkomstig van 

de puntbron Q in het objectvlak, die de Gaussische 

referentiesfeer snijden volgens een cirkel om de as 
it 

02. P met straal fs::. r..o... (zie fig. 2. 1) het vlak Z; -::: 0 

doorsnijden volgens een cirkel met straal fM • Deze 

lichtstralen vormen een omwentelingslichaam om de 
*" as O~p • Op grond hiervan kunnen we ons beperken tot 

bestudering van de stralengang in het~~ -vlak, zie 

fig. 2.2. 

\ 
\ C,AVSSIS( HE. r REF.SFEER 

..:._ (,,01.F"FRONT 

fig.2.2. 
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Uit fig. 2.2. voIgt: 

\,.. \ {'1. 2.}I/2. { '..at'" 2. } 
..... s= R-(.<Lr) =R 1-±\T)-t ..... =R+{)(Mj.?") • 

(2.16) 

V~~r de betekenis vanji, zie (1.23). 

De correctieterm t7'( M;?) in (2.16) is aan

zienIijk groter dan in de Iichtstraalaberraties (2.14) 

en (2.15). Uit hoofdstuk 4 zal bIijken, dat een ver

band tussen de sferische aberratie, respectieveIijk uit

gaande van VN en QK afg~id kan worden, indien we hier 

yeronderstellen, dat in {2.16} de 2e-graads term mag 

worden verwaarIoosd. DezeIfde opmerking geldt met be

trekking tot astigmatisme. Dat betekent, dat de hier-

. onder afgeleide resultaten veel onnauwkeuriger zijn dan 

die afgeleid met bijvoorbeeld (2.14) en (2.15). Bij 

het vergelijken in hoofdstuk 4 van de resultaten uit 

dit hoofdstuk met de resultaten uit het volgende hoofd

stuk, moet daarmee terdege rekening worden gehouden. 

De vergeIijking van de Iichtstraal uit fig. 

2.2 wordt nu: 

• (2.17) 

Substitutie van (2.15) in (2.17) geeft: 

It R 3 
( 020 ..a r == 0 • (2.18) 

Ret snijpunt van de lichtstraal met de ~ -as 

vindt men door in (2.18)~::::O te stellen. 

:2.. Z 
4 (0.2..0 R r 

(2.19) 
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Bij paraxiale afbeelding is rzo klein, 

dat bij benadering sprake is van Gaussische afbeel

ding. Dit blijkt ook uit (2.19), waarin ~-snijpunt 

nadert tot nUl. 

\ '{ 
\ 

\. (C,olFFIWI.ll' 
6AuSS.R F:.F. 51''';;;'' 

fig. 2.3. 

* p 

Daar in nevenstaande fi

guur het golffront rechts 

van de Gaussische referen

tiesfeer is gedacht, is 

in dit geval de sferische 

aberratieco~ffici~nt . . 

negatief verondersteld. 

Bij sferische aberratie ontstaat een zo

genaamd kaustisch oppervlak of omhullend oppervlak. 

Met behulp van de theorie van de omhullende (8) vin

den we voor het kaustisch oppervlak in het ; t; -vlak: 

(2.20) 

Aangezien de omhullende bij sferische 
If 

aberratie een omwentelingslichaam is om de 0, P - as 

kan men voor het kaustisch oppervlak algemener schrij-

ven: 

f 

waarin: 

2.. 
~3 

27 (020 R (C; + R ) 

2.4. De stralengang bij astigmatisme. 

V~~r de aberratiefunktie van Nijboer 

schrijven we nu: 

(2.21) 
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Analoog met de berekening uit par.2.3 

kan voor de coordinaten van M worden afgeleid: 

2 C002 ! cr 2 r ~ r's + 0'{ Mf 5) 

o 

(2.23) 

Uit (2.23) vOIgt voor n:;U/2 (zie fig.2.1), 

indien de foutterm in (2.23) wordt verwaarloosd: 
)I-

M:: (0,0,0):: p • Blijkbaar gaan aIle lichtstralen die lig-

gen in het '1~ -vlak (zie fig. 2.1) door een punt. V~~r 

dit snijpunt geldt dan: 

5, ( 551 '~51 I t;Si) == (0,0,0) (2.24) 

V~~r <Ps::0 vinden we, overeenkomstig de bere·

kening uit par. 2.3, voor de vergelijking van de licht

straal in het ~ Z; -vlak: 

De formule (2.25) stelt voor een stelsel 

rechte lijnen in het ~~ -vlak met parameter r, waarvoor 

geldt dat deze lijnen elkaar snijden in het punt: 

In figuur 2.4 is de stralengang voorgesteld 

bij astigmatisme voor de twee bovengenoemde onder ling 

loodrechte vlakken. 
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fig.2.4. 

In figuur 2.4 noemt men de afstand tussen 

. $. en 52. de astigmatische afstand. 
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3. DE EIKONAALFUNKTIE QR. 

Analoog met hoofdstuk 2 kan ook voor de 

eikonaalfunktie QK = constant, binnen dezelfde onnauw

keurigheidsgrenzen, een lichtstraalvergelijking wor

den afgeleid. Uit deze vergelijking kunnen dan weer 

voor een aantal specifieke aberraties enkele kenmer

kende eigenschappen worden afgeleid, die dan kunnen 

worden vergeleken met de resultaten van hoofdstuk 2. 

Daartoe zoeken we eerst naar een uitdruk

king voor de optische weglengte QK bij Gaussische af

beelding. Vervolgens benaderen we deze QK door een 

uitdrukking die geldig is binnen de paraxiale ruimte. 

De paraxiale ruimte omvat de ruimte binnen de cilin

der om de hoofdas waarvoor geldt: ;;4<<. I (zie 1.23). 

De paraxiale benadering van QK zullen we 

substitueren in bovengenoemde lichtstraalvergelijking. 

De stralengang volgens deze lichtstraalvergelijking 

behoort natuurlijk te resulteren in de Gaussische af

beelding. Op grond hiervan blijkt het nodig te zijn, zo

als wordt aangetoond, te veronderstellen, dat in deze 

lichtstraalvergelijking per definitie geldt: (J9K/ JZk == I . 

De lichtstraalvergelijking die hieraan voldoet wordt 

dan als definitievergelijking gehanteerd, ook wanneer 

QK ten gevolge van aberraties een andere gedaante 

heeft. 

3~1. De Gaussische afbeelding. 

Bij Gaussische afbeelding (= scherpe af

beelding waarbij het beeld gelijkvorimig is aan het ob

ject) kunnen we spreken van een zijdelingse vergroting 

N. 

Ter vereenvoudiging is in onderstaande 

figuur het objectpunt Q in het XZ-vlak verondersteld. 

De ligging van 02 (=snijpunt van de hoofdas met het 
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apertuurvlak) in de beeldruimte is voorlopig nog 

willekeurig genomen. Verderop in dit verslag kie

zen we daarvoor het brandpunt F. 

I 
~/( 

/ 

I 
I . 

* p 

In het Gaussisch beeld

vlak ontstaat een Gaus

* < sisch beeldpunt P, waar-

voor geldt: x~ ::.:: NX9 

waarin N negatief is 

p-;~-, 
/ 

(zie fig. 3.1). In appen

dix 2 is afgeleid onder

staande uitdrukking voor 

de optische weglengte QK. 
I 

fig. 3.1 

. 2. 2 
I +(!:JXp -XK)+(N~-YK) 

(z~ - ZK) 

(3.1 ) 

QK = constant is een niveauvlak waarvoor 

geldt, dat lijnen loodrecht op dit oppervlak (licht

stralen) voldoen aan de volgende lichtstraalvergelij

king: 

• (3.2) 

We kunnen gemakkelijk verifi~~en, dat 

de eikonaalfunktie (3.1) voldoet aan de lichtstraal

vergelijking (3.2). Dan blijkt uit de stralengang 

sprake te zijn van Gaussische afbeelding. 

In de paraxiale< situatie (fI~<'I) wordt 

de onderhavige eikonaalfunktie, waarin we de correc-
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. tiete;rm ()(Mf't) mogen verwaarlozen: 

We zoeken nu een aangepaste vorm voor de 

lichtstraalvergelijking, zodat, dat, wanneer (3.3) 

gesubstitueerd wordt in de lichtstraalvergelijking 

.. (3.2) weer Gaussische afbeelding oplevert. Dan blijkt, 

dat we in (3.2) moeten veronderstellen: 09K/OZK == , • 
Aldus wordt Gaussische afbeelding gedefinieerd door: 

lichtstraalvergelijking: 

(3.4) 
I 

waarin: 

OK 

Ook hier kunnen we eenvoudig verifieren, 

dat (3 • .4) en (3.5) samen een Gaussische afbeelding 

voorstellen, door sUbstitutie van (3.5) in (3.4). 

3.2. Niet-Gaussische afbeelding. 

Niet-Gaussische afbeelding kan nu gede-
-j 

finieerd worden door uit te gaan van dezelfde licht

straalvergelijking (3.4), waarin echter ~(M?4)van 
.. (3.3) niet mag worden verwaarloosd. Aldus: 
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z-z 
(3.4) 

Ten aanzien van tr("y./r) beperk ik mij 

in dit verslag tot het bespreken van aberraties be

horende tot de 4e-graadstermen in QK (dit overeen

komstig de meesteliteratuur over dit onderwerp) . 

We spreken dan, volgens de gemaakte afspraak in par. 

2.2, over 3e-orde optika, omdat in de afgeleide van 

QK (zie 3.4) de 3e-graadstermen meegenomen moe ten 

worden, terwijl de 4e-graadstermen kunnen worden ver

waarloosd. 

In de vo~gende paragraaf wordt op grond 

van het te onderstellen rotatiesymmetrisch zijn van 

het optischoverdrachtssysteem aangetoond, dat in to

taal vijf 4e-graadstermen kunnen bestaan die elk een 

specifieke 3e-orde aberratie voorstellen. 

3.3. De reeksontwikkeling van OR. 
In appendix 3 is aangetoond, dat voor 

een rotatiesymmetrisch optisch overdrachtssysteem 

geldt: 

OK (3.G) 

De optische weglengte QK kan dan voor

gesteld worden door de volgende reeksontwikkeling: 
0:> co 00 

- ~ \ '\ I (2..2 ~.'2 21 ~ Pl-< = L L L ....a., ~l m X9 + Y9) (XK .... Y" ) (XpXx + Y~YK) • (3.7) 

1"'0 1::0 '»1=0 
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. Vergelijk (3.7) met (2.12) uit hoofd

stuk 2. Hierin stellen de termen voorafgegaan door 

de coEHficie~ten..d~oo 1.d 010 enAiooi geen werkelijke 

aberraties v~~r. Door een geschikte keuze van het 

Gaussisch beeldvlak zijn deze termen altijd terug 

te voeren tot Gaussische afbeelding. De vijf 4e

graadstermen zijn de zogenaamde Seidelaberraties 

of 3e-orde aberraties. Deze worden voorgesteld resp. 

sferische aberratie: A020 (XK2+y~2)2. I astigmatisme: 

4..002.. (X~)(K + YP YI< )2. , beeldkromming : All 0 ()</ + y/ )( x/<2. + YK l) I 

vervorming: . Alvl (x/' + y,,/ )(XyXK + YyYK ) en coma: 

..d..OIl (xj.(2. + YK 2 )(X9 XK +Y,.YK). Hiervan worden de sfe

rische en deastigmatische aberratie in de volgende 

paragrafen uitvoeriger besproken. 

3.4. De stralengang bij sferische aberratie. 

V~~r de optische weglengte QK schrijven 

we nu: 

9K === 

(3.8) 

Substitutie van (3.8) in de in par.3.1 

en par. 3.2 gedefinieerde lichtstraalvergelijking (3.4) 

levert op de volgende vergelijkingen voor de stralen

gang, waarbij in overeenstemming met de in par.3.1 ge

maakte afspraak is verondersteld yp == 0 : 

X { N Xs;. - X K 4 I (2 Z f>r S } -XK= zt -ZK- + 40l.0X~ XI<+Y;<)+v(MjJ) (Z-Zt<) I (3.9a) 

• (3.9b) 
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Zoals in par.2.3 werd opgemerkt, is 

de sferische aberratie rotatiesymmetrisch ten opzich-
* te van de as ~p • Wanneer nu als objectpunt gekozen 

zou worden het middelpunt °0 (0,0,0) dan bIijkt met be

huip van (3.9) dat geldt in het Gaussisch beeIdvlak: 

X;-+Yp2. -= I (xK 2.+ YI<.2.) • Dat wil zeggen, dat Iicht

stralen die het K-viak (uittreepupil of apertuurvIak) 

doorsnijden volgens een cirkel met middelpunt a~ een 

cirkeIbeIichting veroorzaken in het Gaussisch beeId

viak met middelpunt 03 • We steIIen echter Xp wiIIe

keurig en yp=O (zie figuur 3.1). Daarbij beperk ik 

mij tot bestudering van de stralengang in het XZ

vlak (YK;::'O). Uit (3.9) voIgt nu dat deze Iichtstra

len kunnen worden voorgesteid door: 

Y= 0 • (3.10) 

Evenalsin par.2.3 z1Jn hierin de hogere graadstermen 

O{M//')verwaarIoosd. Het steisel vergeIijkingen (3.10) 

stelt een schaar van rechte Iijnen voor in het XZ-vIak, 

met parameterXK , waarbij Xp constant is verondersteld. 

Met behuip van de theorie van de omhullende (8) kan 

van deze schaar het kaustisch opperviak (= omhullende) 

worden berekend. In appendix 4 is dit verder uitge

werkt. Daaruit voIgt voor het kaustisch opperviak in het 

XZ-vIak: 

'3 
(Z - z;) 

(3.11) 

In par.2.3 is de stralengang bij sferische 

aberratie weergegeven in figuur 2.3. 
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3.S. De stralengang bij astigmatisme. 

De optische weg lengte QK word"t nu voor-

gesteld door: 
2 2 2 2. 2 

9K := 00 02 + N (XX' + &l~ _ (NX~'-)(r<> + (NYp - YK) + 
Z(Zp -ZF) 2(zt- ZK) 

+ .J.002(X~)(K + Yf,IYK)2. + tJfMft<) 
(3.12) 

Ook nu veronderstellen we weer een puntbron op de 

X-as in het objectvlak. Met behulp van de lichtstraal

vergelijking (3.4) vinden we dan onderstaand stelsel 

vergelijkingen die de stralengang voorstellen bij uit

sluitend astigmatisme: 

Indien we stellen XK = 0 • . 

x NXp 
(Z - ZK) Zp -ZK 

fig.3.2 

) 
(3.13a) 

(3.13b) 

(3.14a) 

(3.14b) 

Deze lichtstralen door-

snijden elkaar in het Gaus
~ 

sisch beeldpunt P (zie fig. 

3.2). In overeenstemming 

met de notatie in par.2.4 

over astigmatisme, geven 

we dit snijpunt aan door 

S, , waarvoor geldt: 
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(3.15) 

Analoog vindt men nog een tweede snij

punt S~ voor de lichtstralen afkomstig van de X-as 

van het K-vlak (YK:: 0) I namelijk: 

s (X Y z ) ('-~---- 0 ..:?:..l._-:.._"?..~ +z) 
2. 52' hiS 2 ::::: \_ 2A()02XPl.(t7~'~-ZK») I t-2...dcC2,.X,?<Z;-ZK) K. 

(3.16) kunnen we verifH~ren door substitutie in 

(3.13). 

(3.16) 

Figuur 3.3 toont voor de onderhavige si

tuatie de stralengang. Uit de theorie van de gelijk

vormige driehoeken blijkt, dat 51 en S2 op een rechte 

lijn liggen die gaat door 01.' De afstand 5 1$2. noemt men 

de astigmatische afstand. 

In overeenstemming met de afleiding voor 

sferische aberratie en astigmatisme kunnen dergelijke 

afleidingen ook gegeven worden voor de overige Seidel

aberraties, nl. beeldkromming, vervorming en coma. In 

hoofdstuk 4 zullen de resultaten uit hoofdstuk 2 en 3 

met betrekking tot de daar genoemde aberraties met el~ 

kaar vergeleken worden. Ook zal dit geschieden voor de 

niet afgeleide resultaten van de andere 3e-orde aber

raties. 
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4; RET VERBAND TUSSEN DE ABERRATIEFUNKTIE VAN NIJ

BOER VN EN DE OPTISCHE vlEGLENGTE QK. 

Een algemeen geldende relatie tussen de 

aberratiefunktie van Nijboer Vti en de optische weg

Ien(;rte bIijkt niet eenvoudig te vinden. Binnen de 

theorie van de 3e-orde-optica bleek het weI mogelijk 

voor afzonderlijke Seidelaberraties een verband tus

sen VN en QK af te Ieiden. In dit hoofdstuk wordt 

voor een tweetal aberraties, sferische en astigmati

SChE~ aberratie, di t verband bepaald • 

. 4.1. Sferische aberratie. 

Teneinde een vergeIijking tussen de sfe

rische aberratie, respectieveIijk uitgedrukt in VN 

en OK mogelijk te maken, worden de resultaten van hoofd

stuk 2 (Nijboer) aangegeven in ~,~, ~-coo~dinaten, ge

transformeerd naar x, y, z-coo~dinaten (zie figuur 1.5). 
V~~r deze trans forma tie geIdt: 

~ - XC,{)-)o< - Z ~fX' + ZK ~ ()( 1 

1 - Y (4. 1 ) ) 

l; - X ~CX + e<l1 ex - R - ZK &:-> ex 

In par.2.3 werd gevonden voor de omhullende 

van deIichtstraIen in het ~ t; - vlak (XZ-vIak): 

3 

'27 ( 020 R 3 ( t; + R) 
t; (2.20) 

Hierin (4.1) gesubstitueerd, waarbij tevens C-olo< en 

~O{ respectieveIijk worden vervangen door (ZF-ZK)/R 

en V"/R , geeft: 

(X Z - ZK )2 A 4- ( Z - Zp / 
- if == .., 

ZF-ZK 27(02.0 (zr-Z.d:>(Z.-2.<;) 
(4.2) 
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waarbij werd verondersteld: 

XJr.. 
R 

« z - ZK (4. 3) 

Zk - Zt< 
.-.....- R (4.4) .......,.. 

p 

De veronderstelling (4.4) werd reeds in par.2.3 inge

voerd. 

In par.3.4 werd aangetoond: 

2-

(X - N Xp z - Z K ) 
Zp-ZK 

3 
(z - Zt) 

~ (3.11) 

Vergelijking van (4.2) met (3.11) blijkt hetzelfde op 

te leveren, indien: 

met: 

(4.5) 

J (4.6) 

(020 : 'de coefficH~nt van de sferische aberratie

term van VN 
<~20de coefficient van de sferische aberratie

term van QK. 

4.2. Astigmatisme. 

In par. 2.4 werd afgeleid voor de brand

punten S, en Sz : 

S I ( ~ S, 1 1 SI , t, SI) =. ( 0 I 0 J 0 ) I (2.24) 

(R)2.. 2. 

(
0 0 2 Coo 2..:<,t 0- ) , (2.26) 

I J I 2.( A cr'2.. 
\ - 002.-..a..z' 
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Met behulp van de transformatieformules (4.1) en 

de benadering (4.4) vindt men: 

S I (X S I I Y s t. j Z s .. ) == \ cJ ; 0 ~ Z if ) (4.7) 

(
_ (f 0 \2,;'- 2i<) +1 ) 

1-2(o()7J~/'{ZF-ZI\:)' '1-2(o("2.I~y-(zp-ZK) K 

(4.8) 
In par.3.5 werd voor dezelfde brandpunten afgeleid: 

} (3.15) 

Uit vergelijking van 3.15) met (4.7) en (3.16) met 

(4.8) vOlgt dat moet worden genomen: 

<f NX 9 (4.9) 

2 

(002 - (~) AlOOZ- • (4.10) 

4.3. De relatie tussen VN en OK binnen de theorie 

van de 3e-orde optica. 

In analogie met de methoden uit par.4.1 

en par.4.2 kan ook voor de andere Seidelaberraties 

een verband gevonden worden tussen de aberratieco~f

fici~nten van VN en • In onderstaande tabel zijn hier

van de resultaten weergegeven. 
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TABEL 1 

naam van de ~berratieterm van QK aberratie- relatie tus-

aberratie term vanVN sen de coef-

algemeen (X9.Y~)= (Xp.o) ficH~nten 

sferische 4 2 22 
02.0 ( XI( + YK ) 

A 1. 12-
02.0 (XK -+ YK ) (020 r 

4-
(020 = A. 'fAtolO 

. 

2. .<L X1 X2. 
22. 2. 

(002. =(~ )~OO2. astigmatisme J. (X~XK + ypY;< ) (DOl if r e.b> r; 
002 002. P K 

.J (2. 2' 2-
beeldkromming 

110 X9 -tY"),, J 2. 2 2.) 2. 2-

(110 =(~) ·J"o -.(XK
2 +y/) . IiOY~ (XK t YI< (110 <J r 

A/OI (Xy2. + Y92.). 2 3 _44 vervorming 
,(Xp)(K +~~ ) 

J Ytl (X~K + 79Yj( ) (101 6 r em Cfs ('01- N3 101 101 

.J. 2 1- 3 
(XI< + y;<)", A xXK (X;: + Y:) 3 

COli = ~ 401/ coma 011 ( <rr un~ 
• (XpXI<+ >pYj.;) 

011 t' 011 :s 

De resultaten uit de laatste kolom gelden voor het geval 

dat de Y-as door de puntbron Q is genomen (zie figuur 

1.5) .' 

In par.2.1 werd 9pgemerkt: 

~ R + ()(MI/) 

"'if< + u(Mji) 

(2. Sa) 

(2.Sb) 
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Ove:reenkomstig nemen we aan, dat binnen de theorie 

van de 3e-orde-optica geldt voor punt K en punt S 

(zie figuur 1.5) : 

Xs - XK 

Daaruit voIgt: 

en 

• 

(4.11) 

(4.12a) 

(4.12b) 

(4.12c)· 

Uit de substitutie van (4.12) r (4.9) en de relaties 

uit de 5e kolom van de tabel in de Seidelse aberra

tieterm van VN blijkt, dat deze laatste gelijk zijn 

aan die van QK. 

Voorbeeld: coma 

Hierin is gebruik gemaakt van de in (2.8) gedefini

eerde grootheid r .. 
In par. 3.1 en par. 3.2 is afgeleid: 

QK = (OK) + aberratietermen (4.13) 
PAAAXIAAl 

waarin: 
2. 2. 

(NX~ -XK ) +(Nyp -YK) 

2. Z* - Z ) P K 
.(4.14) 
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V~~r de aberratietermen uit (4.13) is binnen de 

theorie van de 3e-orde-optica afgeleid, dat die 

gelijk zijn aan de aberratietermen in de aberratie

funktie van NijbOerVNo 

Daaruit voIgt: 

(4.15) 

Wolf (6) merkt OPt dat in tegenstelling 

tot de aberratiefunktie van Nijboer, de in hoofdstuk 

1 gedefinieerde aberratiekarakteristiek ~ direkt toe

pasbaar is bij het onderzoek naar afbeeldingen, zowel 

voor een puntbron in het objectvlak als voor een uit

gebreid object in dit vlak. Dit voordeel van Y' ten op

zichte van VN geldt ook met betrekking tot de eikonaal

funktie QK. In het volgende hoofdstuk wordt bij gebruik

making van .de diffractietheorie in plaats van de tot nu 

besproken geometrische optica, van dit voordeel gebruik 

gemaakt. 

In hoofdstuk 2 werd opgemerkt, dat de al-
2. 2. 

daar vermelde reeksontwikkeling van VN naar 6 , r 
en <1'r C<:rS5Ps afgeleid zou worden na bespreking van de 

reeksontwikkeling voor QK. In appendix 5 is dit uitge

werkt, waarbij gebruik gemaakt is van (4.9), (4.12) en 

d - X2 v2- 2." 2-e reeksontwikkeling van QK naar v -t IQ I X K + YK en 

Xt-XK + Y9 YI< .. 
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5. EEN DIFFRACTIETHEORETISCHE BESCHRIJVING VAN EEN 

OPTISCHE AFBEELDING. 

De in hoofdstuk 3 nader besproken eiko

naa1funktie QK wordt in dit hoofdstuk toegepast bij 

de beschrijving van optische afbee1dingen met behu1p 

van diffractietheorie. 

Het al eerder genoemde K-v1ak met begrens

de opening (in het vervo1g ook apertuurv1ak genoemd) 

heeft inv10ed op de optische afbee1ding. Dit v1ak 

wordt gebruikt a1s modu1atiev1ak. Teneinde hiervan 

de inv10ed exp1iciet weer te geven,wordt eerst onder

zocht bij een gegeven be1ichting in het objectv1ak, 

hoe de golffunktieU(K,-) juist v66r dit apertuurv1ak 

is. Vervo1gens gaan we na het verband tussen de golf

funktie U(K+) juist achter het apertuurv1ak, en de 

be1ichting in het bee1dv1ak. De re1atie tussen U(K-) 

en U(K+) 1igt vast door een ingevoerde modificatie

funktie 11(K), vo1gens: U (K+) == ¢ (t<) U (K-) ItT 

Ter i11ustratie wordt vervo1gens in dit 

hoofdstuk onderzocht de golffunktie in het Gaussische 

bee1dv1ak in een aantal specifieke situaties, zoals: 

- bij paraxia1e afbee1ding, 

- de inv10ed van de sferische aberratieterm, 

- de inv10ed van een apertuurv1ak met circu1aire-

opening. 

5.1. Gaussische afbee1ding met behulp van diffractie

theorie. 

V~~r de be1ichting in het objectv1ak kun

nen we schrijven: 

Re U (p) e { "" -iwt} 
- J 

(5.1) 
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waarin LJ. (~).it) voorstelt een wil1ekeurig gekozen com-.... 
ponent van de e1ektrische ve1dsterkte E(9,t) of van 

de magnetische veldsterkte H tplt) (9) # Omdat in dit 

hoofdstuk enkel de tijdonafhanke1ijke comp1exe groot-

heden aan de orde komen, za1 de notatie 

deze grootheden worden weggelaten. 

II boven 

K-, K+ 

x 
I 1 II 

T t 
z I 

-+-~O-" ~ --/0; '-70 ... -""" -",,"---' /0
3 

y/ bl9 / / / 
/ / / 

OB1I;'(.7-
vLAK 

'--v----' 
O~::le(TRUIMTt:.. 

fig. 5.1. 

APi!RTvJ~
VLAK 

GAUSS 1'>'-14 
et.;;eVPV LAK 

In een wi11ekeurig punt P in de object

rui,mte (z ie fig. 5. 1) kan de gol f funktie U (p) gevonden 

worden met behulp van (q): 

u ( p) == - _I .~ (( U ( 9) 
2.·rr dZp )) CGJ. 

(5.2) 

Ap 

De optische weglengte QP is ge1ijk geste1d aan de 

geometrische afstand, omdat we aannemen, dat de bre

kings index in de objectruimte overa1 ge1ijk is aan de 

eenheid. Het golfgeta1 J o veronderste11en we positief 

re~,el. 

In (5.2) vo1doet U(p) aan de vo1gende 

voorwaarden: 

Ulp)is een oplossing van de homogene Helmho1tz

verge1ijking, 

U(p)voldoet aan de uitstralingsvoorwaarde, 

U(p)heeft de juiste randwaarde in het objectvlak. 
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. Bremmer (CJ) laat zien, dat voor een punt 

P in de beeldruimte bij benadering geldt: 

_ N a \)'. ,... e it 9P U ( p) - -=- '~ UOS1. ( 9) *' -d D9 ( S • 3) 
lIT oZp pp. 

Ap 
.)f> 

waarin: P = Gaussisch beeldpunt van een puntbron Q 

in het objectvlak (zie fig.5.1). 

N = zijdelingse Gaussischevergroting. 

Eigenlijk moet het rechterlicht van (5.3) nog voor

afgegaan worden door ff + " in verband met mogelijke 

fase-omkering in een bepaald punt van het optisch 

overdrachtssysteem (g ). In dit verslag is de moge

lijke tekenoffikering buiten beschouwing gelaten. Ver

der nemen we aan, dat bij de grensvlakken van de ver

schillende media in het overdrachtssysteem geen reflek

ties optreden. 

De vergelijking (5.3) is natuurlijk ook 

van toepassing voor een punt K- juist v66r het aper

tuurvlak (zie fig. S.1). Overeenkomstig (S.3) geldt 

dan v~~r U(K-} : 

_ N d (I' ej·t,QK-
U(K) = 2rr alit) llc,ol(Q) K-p dcr9 (S.4) 

A9 

In (S.4) werkt de operator a/dZK-alleen 

op v.:er' jl~Kf·r . Daarbij geldt: 

!- (ei~I>QK-) = eit~-(i.R, d2!5~ _ ~aK"~) 
(;IZK- K P }Cp \ ')ZK- iCr OZK- ~ (S.S) 

In par.3.1 werd reeds opgemerkt, dat bin

nen de theorie van de 1e-orde optica (= Gaussische 

optical wordt gesteld, dat termen van de orde M f It 
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in de reeksontwikkeling van QK worden verwaarIoosd. 

V~~r de betekenis van f zie par.1.2. 

Als gevolg van de grote waarde van 

):0 hebben de 2e graads termen van QK in de expo

nent, in kombinatie met Jot een merkbare invIoed op 

de uitkomst van de integraal (5.4), terwijl de 2e 

graads termen elders in QK en KP (zie ~.5» kunnen 

worden verwaarloosd. In dat geval geldt: 09K-/ Z>ZK~ ~ J 

Dit resultaat troffen we reeds eerder aan in verge

lijking (3.4). V~~r Ov..:p/dZK- mogen we als waarde 
It II 

- 1 aannemen. 

Verder geIdt: 

Jt » I 
",.... 

1< f "'"' Zr< - ZK 
(5.6a) 

\,<<. .)r 

kp ,'"-"" Zp -- Z K ........... (5.6b) 

Uit (5.5) voIgt dan: 

(5.7) 

De integraaIuitdrukking {5.4} kunnen we nu vervan

gen door: 

U( -) r-' j-tN (j' it9K-
. K ~ 21f(Zr--ZK"») Utlll~9) e dO; (5.8) 

Aty 

Formule (5.8) gebruiken we als defini

tievergeIijking om de belichting te berekenen juist 

veer het apertuurvIak bij Gaussische afbeelding. Bij 

niet-Gaussische afbeelding zullen we (per definitie) 

gebruik maken van dezelfde formule, waarbij de afwij

king ten opzichte van Gaussische afbeelding wordt 

veroorzaakt door aberratietermen in QK. 
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Aldus wordt in dit verslag binnen de 

diffractietheorie, Gaussische afbeelding gedefini

eerd door het volgende stelsel vergelijkingen: 

(N 
(3. 5 ) 

(5.9) 

Bij Gaussische afbeelding is verondersteld tJ (jJi+)« \ .. 
De betekenis vanf is gegeven in par.1.2. In par. 

3.1. werd reeds opgemerkt, dat (3. 5) toegepast op 

de lichtstraalvergelijking (3.4) Gaussische afbeel

ding oplevert. 

5.2. Niet-Gaussische afbeelding met behulp van dif

fractietheorie. 

In par. 5.1 werd vermeld, dat bij niet

Gaussische afbeelding voor de berekening van de be

lichting in het apertuurvlak per definitie dezelfde 

formule voor U(K-)wordt gebruikt. Analoog met par. 

5.1. defini~ren vie niet-Gaussische afbeelding door 

onderstaand stelsel vergelijkingen: 

9K . - (9K) + 
Gf\VS.5 

(5.10) 

(5.9) 
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HiE~rin stelt V (t,Jj K) een aberratiefunktie voor die 

binnen de theorie van de 3e-orde optica kan bestaan 

uit een van de 5 eerder genoemde Seidelaberraties 

(zie hoofdstuk 4) of uit combinaties daarvan. In de 

paraxiale si tuatie (d. w. z. jJ If« i ) gaat onderhavige 

afbeelding over in Gaussische afbeelding. In dat ge

val stelt N voor de zijdelingse Gaussische vergroting 

(zie par.5.1). In par. 5.3 wordt dit ondermeer aange-

toond. Verder wordt in (5.10) (9t<)6AV,.SS gegeven 

door (3.5) uit par.5.1. 

5.3. De invloed van modificatie in het apertuurvlak 

op de golffunctie in het beeldvlak. 

Bij een begrensde apertuuropening wijkt 

de belichting U(K·t) juist achter het apertuurvlak af 

van de belichting U(K-) juist veer het apertuurvlak. 

De golffunctie in een punt Pachter het 

apE~rtuurvlak kan ui tgedrukt worden in de belichting 

U (K*') overeenkomstig formule (5.2). Aldus: 

(( i~~K~P 
U (p) =. - in- ;z(,)) U(K+) e K1-p . dcrK (5.11) 

AK 

waarin de operator d/)2r aIleen werkt op 

€/)2-ril~p/Ktp. Een overeenkomstige redenering als 

in par. 5.1 geeft dan: 

.J. K+p· 
I t." e # 

I 
(5.12) 
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(5.12) toegepast op (5.11) geeft: 

u (p) ~ - i~~ (( U.(k"~) ejtl<+PdO'~ 
2:rr{ Lp-Zk+) )) 

(5.13) 

AK 
Aangezien binnen de hier beschouwde theorie van de 

3e-orde optica geldt: &(jJ!;)<<' I, kunnen we hierin de 

afstand KP benaderen door: 

Met behulp van (5.13) , (5.9} en lA(K+)':. sP{K)U(k-) 

vinden we: 

~ 1. .. 2.
N l)~' . (~d ;t(PKtKP) 

U (p)-- Ltn1..(Zp-ZK)(Zr-Z,d d p Uc,{lllP)) 0;, e ~(K) • 

(5.15) 
AfJ Ax 

In appendix 6 wordt uitgaande van (5.15) met daarin 

gesubstitueerd (5.14), (5~10) en (3.3) afgeleid: 

(5.16) 
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In (5.16) zijn de argumenten in V (Xl" Y;; '; X" .YK) 
vervangen door: 

Xp -7 
Zi: - Zl< . 

Yi,l-7 N ( Zp - Zj() Y p 
. Xp ) 

J (5.17) N (zr - ZK) 

XK"~ 
i (Zr-Zk) d 

YK-7J-
i(z,,-zK.) ;) 

~o oX ) 

1" ~YP - (5.18) 
r 

5.4. De golffunctie in het Gaussische beeldvlak bij 

paraxiale afbeelding. 

Formule (5.16) wordt aanzienlijk vereen

voudigd voor een Gaussische afbeelding, waarbij tevens 

de apertuuropening onbegrensd is. Dan geldt: 

o-(f~) « I dan V(Oi l<) == 0 

cJ? (X~>YK) :::: "I 

Als we bovendien waarnemen in het Gaussische beeldvlak, 

d.w.z. Zp= Z& =Zj (Gaussian image plane) en apertuur

vlak kiezen door het brandpunt (zie fig.5.1), d.w.z. 

ZK::::ZF, dan vinden we voor (5.16) namelijk: 

)<I<+y-l.. 

" I i~ .. {o:F+(2.;-ZF)+2(Z·_~F}J 
U(Xi'Yi,2d~Ne . I U(~;J~)O)(5.19) 

# 

en: 
(5.20) 

In (5.16), (5.19) en (5.20) is niet meer sprake van 

een objectpunt Q met bijbehorendGaussisch beeldpunt 

P, maar wordt uitgegaan van een uitgebreid object. 

Verder geldt in (5.19) en (5.20): 

qF = de optische weglengte van de oorsprong 

in het objectvlak tot het brandpunt F in de 

beeldruimte (zie fig.5.1). 
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X,;:::: NX 
I • 9 en (5.21) 

Uit de resultaten (5.21) blijkt, dat N de zijdelingse 

paraxiale vergroting voorstelt. 

V~~r de intensiteitsverdeling in het 

Gaussisch beeldvlak kunnen we schrijven: 

• (5.22) 

In (5.19) stelt binnen de paraxiale 

situatie (er(f/+)« I) I ~t'[(lj-ZF)+(Xi2-rYi2.)/l(Zi-2r-)J 
voor de afstand van het brandpunt F tot het beschouwde . 

punt P ( .x i J Yi ) 2 j) in het Gaussisch beeldvlak (zie fig. 

5.2.) • 

-1·---+----+--..,......-:. - ---~-
~ F ~ 

De exponent in (5.19) 

kan dan ook vervangen 

worden door de optische 

weg lengte De F P • 
06JEtTvLAK 

fig.5.2. 

(,AilS)I~'''' 
f>St::LD\lLA", 

Het object kan opgevat worden als een verzameling punt

bronnen. Voor een puntbron Q dat verder van de hoofd-

as afligt is de optische afstand FP groter, omdat het 

Gaussisch beeldpunt P van Q ook verder ligt van de 

hoofdas. Dat betekent een grotere waarde voor de optische 

weglengte 00FP • In (5.19) betekent dat een extra fase

verschuiving. 

5.5. Onderzoek naar de invloed van de sferische aber

ratieterm op de belichting in het beeldvlak. 

We maken de volgende veronderstellingen: 

(apertuuropening is niet begrensd) , 
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- Zp=2j (waarneming in Gaussisch beeldvlak (= 

Gaussian image plane) 

- ZK~ZF (apertuurvlak door het brandpunt F). 

Verder nemen we aan, dat de 4e-graads term in (5.16) 

te verwaarlozen is ten opzichte van de aberratiefunk

tiE~ V (9 j K), d. w. z. : 

{(X - i \21",- Zk) i?-)2. + (. _ i(ze,-- II:< 1 c) )1.}2. 
f' ~'" o)(p y P ..to ,)'11' 

8 (Zy> - ZK ) 3 
(5.23) 

Voor V(9jK) geldt: 

V ( 9 i K) == ,,<,C2v ( )( K 'l. + Y 1/ ) z. (5.24) 

Bovenstaande toegepast op (5.16) met substitutie van 

(5.18) geeft: 

Verder is hier de eersteexponent in (5.16) vervangen 

door de in par. 5.3. ingevoerde notatie DoFP; , met ~, 

het beschouwde waarnemingspunt in het beeldvlak. 

Als voorbeeld van een objectfunktie kie-

zen we: U." I 
± .i -_ e, !.~ 

l, .. ----?> Xy 

. ~ 

U (X\l'YY,O):= 1- £~2ir 1 
(5.26) 

fig.5.3 

Dit stelt voor een periodieke struktuur met maxima 

langs een rij lijnen evenwijdig aan de Y-as. Figuur 

5.3 geeft de objectfunktie weer als funktie van de x
co(~rdinaat in het vlak Yr.p:::. 0 . 
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De belichtingsfunktie (5.26) gesubsti

tueerd in (5.25), waarbij (5.26) wordt uitgedrukt in 

e - machten, geeft: 

Hierin geldt: 

l. ,;)1. 't1Tf-d (5.28) 
~)(. a Yi 'l. N I 

Uitwerking van (5.27) I waarin toegepast (5,28) levert 

dan op: 

(5.29) 

waarin: 

(5.30) 

Als we nu aannemen, dat E zeer klein is I (E«' ) I 

dan vinden we veer de meduluswaarde van U(x,',Yj,'li): 

(5.31) 

Substitutie van 

£' (5.32) 

in (5,31) geeft: 

(5.33) 
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met:: E' < E (5.34) 

Uit een vergelijking van (5.33) en (5.34) met (5.26) 

blijkt, dat het belichtingspatroon in het beeldvlak 

overeenkomt met de belichting in het objectvlak, 

doch het contrast (= verschil tussen donker en licht) 

minder is geworden. 

De invloed van sferische aberratie kun

nen we verminderen met behulp van een diafragma. Hier

door worden de lichtstralen die een grote hoek maken 

ten opzichte van de hoofdas tegen gehouden. Door de 

diafragma-opening klein genoeg te kiezen gaan we over 

in de paraxiale si tuatie, d. w. z. 1/1« i (de betekenis 

van p is gegeven in par.· 1 • 2). De sferische aberra

tieterm en ook de eventueel aanwezige andere 3e-orde 

aberratietermen kunnen dan worden verwaarloosd. 

Kiezen we een nog kleinere diafragma

opening, dan kan ten gevolge van buiging aan de rand 

een interferentiepatroon ontstaan in het beeldvlak. 

Hiervan wordt een voorbeeld gegeven in de volgende 

paragraaf. 

5.6. Onderzoek naar de invloed van een circulaire 

opening in het apertuurvlak (diafragma) op de 

belichting in het Gaussisch beeldvlak. 

We maken de volgende veronderstellingen: 

-V(QjK) = 0 

(paraxiale situatiei geen aberratietermen). 

_. Zt';:;' Zj (~aussisch beeldvlak) , 

- ZK = ZF (apertuurvlak door het brandpunt) p 

Als object kiezen we een puntbron in de oorsprong: 

(5.35) 
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Wegens de circulaire apertuuropening kunnen we 

schrijven: 

(stapfunktie) (5.36) 
I 

met: 

(5.37) 

(5.1.6) wordt nu gereduceerd tot: 

U(X\IYi)Zi)~-iieit01)FPi U(R2.- r/-) &(~;) b(~) 1(5.38) 

waarin de eerste exponent in (5.16) is vervangen door -. de i.n par. 5.3 ingevoerde notatie 0" F 11. Hierin is Pi het 

punt. van waarneming in het beeIdvIak. Met behulp van 

(5.37), (5.18) en de identiteit: 

(5.39) 

vinden we uit (5.38): 

j t °0 F r: U ( ~ . (Z; _ ztd '1.( ,) t ,) 'l. )) '. ( ) 
U (X; J Yi ) Z J ~ N e R 1- ~ z. ~ 1- ;) y/ ~ ( Xi) D ( Yi • 

• 
(5.40) 

Uit een Fouriertransformatie voIgt: 

(5.41) 

Overgang op poolcoo:r:dinaten ('5 =f~f''1=f~;''''f) 
geeft: 

C>O 

-t,;:) '10 (rr;) e d (' (5.42) 

() 

met 

r· I V Xi l. + yiT' (5.43) 
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Hierbij is gebruik gemaakt van de identiteit: 

(5.44) 

terwij 1 d'" ()Z.) de Besselfunktie van de nulde orde 

voorstelt. 

In (5.40) wordt de dubbele S -funktie 

voorafgegaan door een stapfunktie, waarin voorkomen 

de operatoren a/dXjl. en d/)Yi' . Deze operatoren 

toegepast op (5.41) leveren op: 

_ ~ z. 
en (5.45) 

SUbsti"tutie van (5.45) en (5.42) in (5.40) geeft: 

-R."R 

lqX;.Y;,2;) ~*ei~."'FP;f";-"f)!o((r;)fJf, (5.46) 

o 
waarin gebruik is gemaakt van de eigenschap, dat de 

~ 

stapfunktie nul is voor f > --*0 R/(Zj - Zp) . 

V~~r de integraal in (5.46) geldt: 

J 1, (U;) f d f A. '1~ (4r
i) (5.47) 

Substitutie van (5.~7) in (5.16) geeft voor de modu

lus van U (Xi; Yi J 'Z.i) : 

(5.48) 
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Voor de intensiteitsverdeling over het 

Gaussisch beeldvlak kunnen we schrijven: 
2. I U (Xj I Yi ) 2.j) I - ex. I t z ) (5.49) 

waarin: 

I 
I(z) 

t ~.> 

Z=Ar· I 

)'rr ~'ir 

--:;>- Z 

Airy-funktie 

fig. 5.4 

(~iry-funktie) 1 (5.50) 

Uit nevenstaande figuur 

waarin Z::Ar; blijkt dat 

de lichtverdeling in het 

Gaussische beeldvlak be

staat uit heldere en don

kere concentrische cirkels 

om de oorsprong (zie fig. 

5.1) • 

Wanneer de straal R van de opening in 

het apertuurvlak naar oneindig gaat, behoort boven

be~chreven situatie over te gaan in Gaussische af

beelding met een Gaussisch beeldpunt op de hoofdas t 

i~ners in het begin van deze paragraaf werden de 

4e-graadstermen in (5.16) verwaarloosd. Dit blijkt 

te kloppen als we onderstaande formules toepassen op 

(5.48) • 

) 
(5.51) 

(5.52) 
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De belichtingsfunktie in het objectvlak, 

zoals die voorkomt in (5.16) kan uitgedrukt worden in 

een. reeks van funkties die een volledig orthogonaal 

stelsel vormen.. De gegeneraliseerde - "prolate" -

sferoidale - funkties (2) vormen een dergelijk or

thogonaal stelsel. 

In verb and met andere nog te bespreken 

eigenschappen van bovengenoemde funkties, zullen we 

in de volgende hoofdstukken ondermeer onderzoeken wat 

de invloed is van de sferische aberratieterm 

..Jo'~ (X.l+ YK2.) 2. op de belichting in het beeldvlak, in-
._0 

dien de belichtingsfunktie in het objectvlak is uit-

gedrukt in gegeneraliseerde Ilprol a te" - sferoidale -

funkties. 
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6. GEGENERALISEERDE "PROLATE" SFERIODALE FUNKTIES. 

('I'HEORIE) •. 

In hoofdstuk 5 werd opgemerktr dat de 

golffunktie in het objectvlak geschreven kan worden 

als een reeksontwikkeling van funkties die een vol

ledig orthogonaal stelsel vormen. De gegeneraliseerde 

Ifprolate" sferoidale funkties (2.) vormen een dergelijk 

stelsel. 

Toepassing van deze "prolate" sferoidale 

funkties heeft als voordeel, dat een funktie die is 

ontwikkeldin een reeks van deze vanaf een bepaalde 

~erm, zeg K, zeer snel convergeert, zodat deze funk

tie benaderd kan worden door een. afgebroken reeks (= 

veelterm) met K-termen in "prolate 1t sferoidale funk

ties. In dit hoofdstuk zullen'we o.a. deze eigenschap 

nader onderzoeken. 

Omdat de golffunktie in het objectvlak af

hankelijk is van twee variabelen, namelijk bij recht

hoekige coo:r:dinaten Xp en Y9 (poolcoo:r:dinaten rp en . 

e) zullen we ons in dit hoofdstuk bij de bestudering 

van II prol a te" sferoidale funkties beperken tot de 

twee--dimensionale si tuatie. 

In de reeksontwikkeling naar "prolate 1t sfe

roidale funkties $ON n('V) wordt de radiale (= r~) af-
I 

hankelijkheid gegeven door deze funkties, terwijl de 

hoek (= e ) afhankelijkheid op grond van Fourierreeks

ontwikkeling uitgedrukt wordt in de goniometrische funk

ties CC)(Ne) en ,ryi-Yi(Ne). 

In dit verslag voeren we in navolging van 

Slepian (2) de volgende integraalvergelijking in als 

definitievergelijking voor gegeneraliseerde "prolate" 

sferoidale funkties: 
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I 

aN,l1 ~/n(1-) =fJN(C'L'1:)JC'C't-:' rN,n(l,')d"'{.,' ) 

o (i) 

waarin IN('~) voorstelt de Besselfunktie van de graad 

N. Slepian toont vervolgens aan, dat de oplossingen van 

(i) overeenkomen met de begrensde eigenfunkties van on

derstaande differentiaalvergelijking: 

In dit hoofdstuk wordt ondermeer duidelijk gemaakt wat 

,de f}'sische betekenis is van de constante nC n in (i) 

en (ii). Verder wordt aangetoond, dat de eigenfunkties 

~,n("C) bij gegeven waarde van C een orthogonaal stel

sel vormen, waarbij de constanten XN 1) als eigenwaar-
) 

den opgevat kunnen worden. Zonder een bewijs te leve-

ren nemen we verder aan f dat deze funkties <PN,1) ( "1. ) 

bovendien een volledig orthogonaal stelsel vormen. Deze 

opmerking werd door Slepian (2) op bIz. 3010 gemaakt 

voor de functie ~ die nauw verwant is met de "prolate U 

sferoidale funktie F'N,'1 ) zie Slepian (2.) bIz. 3016. 

6.1. De fysische betekenis van "C n
• 

De in de inleiding van dit hoofdstuk gege

ven definitievergelijking (i) is geIijkwaardig met de 

eigenwaardevergeIijking: 

. , . If ic (;( ~, + 't'td . 'd d 
0(11 ~'Y1 ("£.7)::: e Y'-n (1(')11 ) ~, 'II (6.1) 

~12.t 'j/~I 

Verderop in dit hoofdstuk zal dit worden aangetoond. 

Deze integraalvergelijking heeft als op

Iossingen bandbegrensde funkties. In deze paragraaf 

zal dit afgeleid worden, waarbij dan tevens de bete

kenis van "C" blijkt. 
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, 

In figuur 6.1 stelt t,(x,y) een tweedi

mensionale funktie voor met een begrensd plaatsdo

mein. Zijn Fourier-getransformeerde G(~.~) is dan in 

het algemeen onbegrensd. Laat G(~,~) het afgesneden 

frequentiespectrum van F. ( ~,'1) voorstellen, waarbij 

voor ~'2. t '1('2. .:S b2 
beide spectra identiek zijn, maar 

daar bui ten Fl ('5",'1) als nul gedefinieerd wordt. De 

bijbehorende onbegrensde funktie !l.(X"y) noemt men 

dan de "bandbegrensde versie" van I(~Y) . In plaa£s 

van ~1..(X,Y) schrijven we hiervoor 5!, (x,y) waarin B 

een operator voorstelt die #1 (x, y) transformeert naar 

zijn bandbegrensde versie J2. (x.;y) -::: Bl (x.y) • 

.y 

fig. 6.1. 

Hierin geldt: 

} 

) 

"l 
~~0 F~(~,~O 
/// / /-; 

L l. 1-

~ + 1. > b 
(6.2) 

Met behulp van onderstaande definitie-integraal 

en omkeringsintegraal bij Fourier-transformaties 
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Definitie-inte9raal: 

OO~ 

( f· -i ( 'f x + ~ y ) 
F (~,1 }:::::) j(x,y) e dxdy 

(6.3a) 

_C;i':J -0'0 

Omkeringsintegraa1: 

{6.3b} 

kunnen we af1eiden: 

waarin: 

I If ;(},x+'Y) 
K(x,Y);::: -l. e d~d1'f 

(l It ) 
(6.5) 

~l + ~ t~ 1,:'-

uit (6.4) vo1gt, dat we B kunnen interpreteren 

a1s een operator die I, (x, y) transformeert naar 

zijn bandbegrensde versie 1~{~Y) met afsnijfre

quentie b (zie fig. 6.1). 

A1s we de operator B ge1ijk ste11en 

aan een vermenigvu1digingsfaktor A ontstaat de in

tegraa1verge1ijking: 

An /" (x,Y) = J f K(x-x"Y-Y')I_(X"Y,Jdx,dy, 
1 yt"""l. (6.6) x. -t I - V\ 
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met.als oplossingen bandbegrensde eigenfunkties 

tnCx)y) met een maximale frequentie b en eigen

waarden A~. lmmers volgens (6.4) en (6.5) stelt 

het rechterlid van (6.6) een bandbegrensde funktie 

voor met maximale frequentie b • Daaruit volgt dat 

ook bet linkerlid en dus ook in (X/Y) zelf een band

begrensde funktie is met maximum frequentie b. 
In appendix 7 wordt afgeleid, dat de 

bandhegrensde eigenfunkties van (6.6 ) ook eigen

funkties zijn van de volgende vergelijking: 

waarin: 

ex - 21T \r\' 
n - Ab V An 

We voeren nu gereduceerde grootheden in: 

x x--At. 

We definieren: 

c 

y 
en -

) 

:(6.7a) 

(6.8) 

(6.9) 

waarin ~ de straal is van de cirkelcontour van het 

integratiedomein van (6.7). Substitutie van (6.8) 

en (6.9) in (6.7) levert dan op de gegeven defini

tievergelijking (6.l) van ~. wanneer we stellen: 

(6.10) 
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Blijkbaar stel t 'fn (~'if) in (6.1) 

een bandbegrensde-funktie voor met maximum fr~

quentie b • Deze maxima Ie frequentie voldoet volgens 

(G.9) aan' b::: (jA waarin ( de in de exponent van 

(G.l) voorkomende constante is en ~ referentie-

afstand voorstelt die we ingevoerd hebben bij de 

definitie van de gereduceerde grootheden ~ en ~ } 

zie (G .8) • 

G.2. Het verband tussen de funktie p~ en de gegene

.raliseerde 1' prolate"sferoidale funktie ~tJd" 

In hoofdstuk IV van Slepian (2) wordt 

aangetoond, dat de definitievergelijking (G.l) van 

. p 11 in nauwe relatie staat met de navolgende defi

nitievergelijking voor de "prolate" sferoidale funk-

ties: 
I 

't •. 11 9'N,,, f"r-) == f I
N 

(C"ve) J ("(. "(). fN.n ("'(') d "t,' , (6 .11 J 

o 

waarin: 

- ( = de constante volgens definitie (G.9), 

- I N = de Besselfunktie van de graad N I 
- 1. = V ~ 2. + ~'- ' ) 'X.::: (:. tb'S e i 't == "t ~ e . 

Daarbij geldt: 

= n,n("!) 

fi' t1::0 , ',2., ... " 

$VN tl ('l.) Co1{) .. ,::: 1,2, .•. , 
J::t.' ~ NO -'Yl=0,I,2/, .. 

(6.12) 
Uit (GJ2) blijkt, dat aIle eigenfunkties van (G.l) 

(behalve voor N=O) tenminste een tweevoudige ont

aarding hebben, die inherent is aan de symmetrie van 

de cirkel. 

Op bIz. 3015 van Slepian (2) conclu

deert hij, dat uit de eigenfunkties Y'N 11 van (G.l) 
i 
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een deeIverzameIing gekozen kan worden met de volgende 

eigenschappen: 

- zij vormen een vOIIedig stelsel, 

- zijn reeel, 

- zijn orthogonaal, 

- zijn even. 

In het navolgende zullen we steeds aannemen. dat 

onze PN" 's hieraan voldoen. 
I 

De orthogonaliteitsrelatie van de funk

ties Y'N.n (zie bIz .. 3013) van Slepian (2) ) luidt: 

f J Y'i( JI?, y) Yj (~,r) dJld't = 0, voor i 1= j (6.13) 

~l. + :f2.'5. 1 

zonder dat aan de integraa1 een extra gewichtsfunktie 

behoeft te worden toegevoegd. 

Ook de funkties met hoekafhankelijkheid 

vo1gens (6.12) zijn op1ossingen van (6 .. 1) en voldoen 

aan de orthogona1iteitsrelatie (6.13) .. De constante N 
die maatgevend is voor de hoekafhanke1ijkheid voegen 

we daarom steeds als extra index toe aan ~ .. Op grond 

van het orthogonaa1 zijn van ~ en Cc1 kunnen we nu 

als orthogonaliteitsre1atie schrijven: 

Jf Ji'N,11().',rJYhm().','t) dJld r :=.0 

Xl + <j2. '5: I 

zowel indien 1I1:f- m I 

a1s \Olanneer ~J '# M . 

(6.14) 

Substitutie van (6.12) in (6.14) 1evert 

onderstaande orthogona1iteitsre1aties op voor 'fJ,J'n ("l.) : 
I 
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I 

J ~ N." h) 9'N. '" ('t) d'( == 0 
o 

voor 11 * m 

I lTr 

J f rN,,,(,()(~(Ne, 7"M.11 ('0(:: fN+'r.de == 0 

o () . 
voor N:j: M 

(6.15) 

(6.16) 

In hoofdstuk IV van Slepian (Z) wordt 

aangetoond,dat de eigenfunkties van (6.ll) overeen

~omen met de begrensde eigenfunkties van de onder

staande differentiaalvergelijking voor het interval 

O<"C -< I , die we dan ook als kenmerkende vergelijking 

voor de r'N,.,' s kunnen beschouwen: 
I 

(6.17) 

6.3. Benadering voor grote ( en vaste n en N. 
In par. 5.2 van Slepian (2) \vordt de 

volgende asyrnptotische oplossing van de differentiaal

vergelijking {6 J]} afgeleid voor het geval (» I , 

en binnen het interval: 

- I/It _ I 
C <Y51-( . 

I 

/\ (_ltlN+2..n+l(n+~1"*e-( 
7'N n ("'t) 'V --------, 

, It1 ! 

(6.18) 

"(N+1 eCY(I_y)n 

Vy(I+y)N+n+I 

(6.19) 
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hierin is 

In dezelfde paragraaf concludeert Slepian: 

I (1\ 2. T'(YI+N+I) 
.) [ 9'N,11 h: )] d'"t /V 2. Vc r (-n + I ) 

o 

binnen het in (6.l8) gegeven interval. 

(6. 20) 

(6.21) 

In par. 6.1 van Slepian (2) wordt ver-

meld, dat de sferoidale funkties ~NI~(t) zodanig ge

. normeerd zijn, dat voor grote waarden van C geldt; 
I 

5 <p L{'L)d"C == 
N,YI 

(6.22) 

o 
Uit (6.22) en (6.15) voIgt, dat r'N n ("C) IS een ortho-

) 

normaal stelsel vormen, waarvoor bij grote ( geldt: 

J I 1'N,~ ("I:) 7t,n/"') d "(. == b n,m .< 6,23) 

Vergelijking van (6.23) met (6.21) geeft dan dat zal 

moeten gelden: 

(6.24 ) 

Door substitutie van (6.19) in (6.24) vinden we dan 

dat voorts voor grote C bij benadering: 

. (_))., 2 N + 2. n + -1-( YI + ~ T ~ e - C 

~.n("C) 'V . n! .. 

j 

'tH+T eCY(t_y)r! r(Yl+I) 

r{ Yl+N+I) • Vy (l+y)N+n+ I (6.25) 

\,;'aarin: 
- Ylj-· , 

( <'):$. 1-(-

y - V I - "'(z. ' 
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6.4. Reeksontwikkeling naar gegeneraliseerde . 
"prolate" sferoidale funkties. 

We beperken ons tot bestudering van 

funkties van twee variabelen. De golffunktie 

U (X~, ,Yp) in het objectvlak uit hoofdstuk 5 is een 

dergE~lijke funktie. Omdat de thans besproken gege

neraliseerde "prolate" sferoidale funkties een vol

ledig orthogonaal stelsel vormen, zijn we in staat 

eike willekeurige funktie te ontwikkelen in een 

reeks van deze funkties. In deze paragraaf zullen 

we dit nader uitwerken. 

V~~r de goiffunktie in het object-

vlak kunnen we schrijven: 

waarin: 

een gereduceerde grootheid is •. 

V~~r de constante,4. kiezen we 

y 

fig.6.2. 

x 

de st:raal van de verondersteide circulaire opening 

in bet objectvlak, zie fig. 6.2. 

Op grond van de periodiciteit van 

't("(,e) met periode L TT kunnen we ten aanzien van de 

boekafhankelijkheid ;f("t,e) ontwikkelen in een Fou

rier-reeks. Aldus: 

uit de orthogonaliteitseigenschappen van de gonio

metri.sche funkties kunnen we voor de Fourier

cogffici~nten van deze reeks a~leiden: 
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ZiT 

AJ'() :::: irrj 'J'("'!,e)de I Bo('ll - 0 , 

. 0 2.11 

(6.27a), 

fAN ('(.l)\ :::: J... ( 't(f(,e}:(N9)d e lSN ("!) 17 ) 
o ( N::: I J 2.., •• ' ) 

(6.27b) 

Aangezien in par. 6.2 is verme1d, dat de ree1e funk

ties ~Nln een v011edig orthogonaa1 ste1se1 vormen, 

waarbij de Y'N,i?'S vo1gens (6.12) in re1atie staan 

met de sferoida1e funkties 7'N f! kunnen we AN ("'() en 
J 

BN ("t) schrijven a1s: 

en 

{6.28} 
waarin we de coefficienten kunnen berekenen met be

hu1p van de orthogona1iteitsre1atie voor grote ( 

(6.23) • We vinden dan: 
I 

AN ==fAN('t)~ ("L)/id'1., en 
,YI ",n 

o 

I 

b . :::)'B ("l)p' ("!).j'1:d't. . 
H,1'l N N,YI 

o (6.29) 

Subst~itutie van (6.28) in (6.26) en van (6.27) in 

(6.29) geeft: 
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waarin: 

A. 
0, ')1 

I 2-" 

== 2. 'rr ) d"'t J d e t ("1 , e) 9'0, n ( "1 ) R 
o 0 

(6.31a) 

bo 11 , o (6.31b) 

I 1.1f 

; J d "( J d e ~,( "t, e) PN, .. ("l) v-::Z eo; (we) 
o 0 N= ',2), .. . 

(6.31c) 

b 
N'h , 

i 1:>(' 

;, J h J de 1('1, e) 'l'N" ("t- )/;,z' ~~(Ne) , 
o <> N = ,1,2, -., . 

(6.31d) 
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7. CONVERGENTIE-ONDERZOEK VAN FUNKTIES, DIE ONTWIKKELD 

ZIJN NAAR GEGENERALISEERDE "PROLATE lI SFEROIDALE 

FUNKTIES. 

In de inleiding van hoofdstuk 6 werd reeds 

opgemerkt, dat in een reeksontvlikkeling naar bovenge

noemde sferoidale funkties vanaf een bepaalde term de 

coefficienten zeer snel afnemen. In dit hoofdstuk wil

len we deze eigenschap aantonen voor willekeurige funk

ties. Ter vereenvoudiging onderzoeken we eerst het con

vergentiegedrag van de reeksontwikkeling voor een ring

funktie (= cirkel om de oorsprong). Vervolgens wordt het 

resultaat daarvan gebruikt voor het overeenkomstige on

derzoek voor een willekeurige rotatiesymmetrische funk

tie. Daarna gaan we het convergentiegedrag na voor een 

willekeurige punktfunktie ( = 0 ("(-lR) bee-ex) ) I welk re

sultaat tenslotte gebruikt kan'worden voor een wille

keurige funktie. 

7.1. Ringfunktie l' (-"( ) ::. b ("(, - eli) 

Gebruik makend 

:van de algemene resultaten 

(6.30) en (6.31) uit par. 

6.4, waarbij in dit geval 

geldt: N = 0 I vinden we : 

Dit passen we toe in: 
I 211 

J, ::: J f If( 'i-) -jK("C-J 1\ d "r-d e 
o 0 

fig.7.1. 

-(7.1) 

(7.2 ) 
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waarin iK( "(,) de afgebroken versie is van 11 (~) ) 
vOlgens: 

(7.3) 

Substitutie van (7.1) en (7.3) in (7.2) I daarbij ge

bruik makend van de orthogonaliteitsrelatie (6.23) 

geeft dan na enrge uitwerking: 
I 2.1f 00 

'j, ::: J J I tt't.)- tK( "<) 1\ d cd e == 2Tf <R L ~: (IR.) • 
00 \1=K·H ( 7.4) 

Hierin substitueren we de asymptotische benadering 

van '!'o n (oc) voor grote ( , zie (6.25). Dan vinden we : 
I 

-2.( 2 2.QI ()O { I -Y } 2.n 

'1 X Ib1T ( e . <R e . " 4-( T+Y 
I Y ( I + Y ) 2. L ('11' ) 2 

Yl=K-rl " (7.5) 

waarin: 
y _ VI - <R 1. 

met de voorwaarde: 

- Yit - I 
( <(1(.(1-( (// I 

In appendix 8 wordt afgeleid: 

00 'Y! 

L 
h,;:K+1 

I ) 2.1( (lk+l) 

=(~I S 10 (~-S)d5) 
ZK. (7.6) 

o 

waarin Io(x) de gemodificeerde Besselfunktie van de 

graad nul voorstelt. 

Vergelijking van (7.6) met (7.5) geeft, dat we bij 

de verdere toepassingen moe ten stellen: 

x = BC I-Y 
1+ Y (7.7) 
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In appendix 9 wordt vervolgens het rechterlid van 

(7.6) uitgewerkt voor vaste 1?en grote K • Dan vin

den we de benadering: 

~ e ~ (e)Z. )2K 
2.1T (2K ).1Iz 2. K ) (7 • 8) 

( K > )( '» I ) 

Substitutie van (7.7) in (7.8), daarna van (7.8) 

in' (7.5) geeft: 

. 1 ~ 
I 

2 2 -2«('-Y) (I-Y\ (1. ~ )2.K 64- e ( (R e . It- y ) '1" e ( I-t-y 
Y(I+Y)z (2K)3h K ) 

(K):le» f)) (7.9) 

waarin: y =:. J I - (JZ2 I 

Uit (7.9) blijkt, dat J" nadert tot nul vanaf de 

K -waarde I aangeduid door Ko : 

[ I-YJ Ko = it ec 
I+Y 

Dan geldt bij benadering: 

, 2.1T 

* 

J J I t['<) - ~~K('t)I\hde «:. 0 
o (> ( 1<. > l<o» ) ) 

(7.10) 

(7.11) 

H [~J is het grootste natuurlijke getal, kleiner 

dan of gelijk aan ex. 
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waarin: 

7.2. Rotatiesymmetrische funktie ~t( "'C.) 

De ringfunktie uit par.7.1 dient als uit

gangspunt bij de bestudering van het convergentiege

drag van dereeksontwikkeling naar sferoidale funkties 

van een willekeurige rotatiesymrnetrische funktie. 

Vanwege de rotatiesymmetrie geldt: N == 0 . 
V~~r 1("t.) . kunnen we dan schrijven: 

(7.12) 

met: I 

A c, 11 == f 1 h') r., h ( c' ) R d "( , (7.13) 

o 
In (7.13) is ~~.y/('1I)V'i! volgens· (7.1) gelijk aan de 

coE!fficiE!nt ;(1'0, n van een ringfunktie met straal 'l,' , 

die we in het vervolg zullen aanduiden als (4.0, n ("7.' »)"'(.#"It # 

V~~r (7.13) vinden we dan: 
.1 

A 0 n == J d "t j £~ ( '1 i J (Xl Q. (\ ( "t' J) . 
I 0 6 \ ·~t (7.14) 

Met gebruik making van de afgebroken reeks : 

K ~ ('L) 

1 (~) == ~ Ai c:n ' 
K L 0, n . r;:;-' 

n~O V t 
(7.15) 

vinden we met behulp van de orthogonaliteitsrelatie 

(6.23) : 

'1, =o{JI~["L) -jKhJI\d1de = LTf I+,\Ao,J ' 
(7.16) 
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(7.13) toegepast op (7.16) geeft:· 

I I 00 

1, == IdS. its,lJds]. V SJ 2:tf Is, s 1-' L Cfo,n (51) 1Ju,n (S'l) • 
o (j 0 n;:;K+1 (7.17) 

Substitutie van de asymptotische benadering van 

~,;,(S) voor grate C, z (6.25), geeft daarna na 

enige uitwerking: 

()€J 

2""""'-;:-S'-::-'\ ([J \S)(fJ (S) 
"V,>,)tLF..'/} I jO,n l. 

i'I"K+I 

waarin: 

met de voorwaarde: 

S I 
2. 

-I 
< /-( . 

) 

(7.19) 

( » I . 

In appendix 9 wordt aangetoond, dat de reeks in (7.18) 

overeenkomstig het resultaat uit par.7.1 nadert tot 

nul vanaf K = Kj gedefinieerd door: 

Oak ten aanzien van 'J" zie (7.17) en (7.16) 

mogen we dan zeggen, dat bij een rotatiesymmetrische be

lichting geldt, dat deze grootheid tot nul nadert vanaf 

een zekere waarde van K . 

7.3. Puntfunktie 4d"t,e) =21f S(1-tR)6(e-<x) 
b 

l-let behulp van (6.30) en (6.31) vinden 

we: 
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(AL (d?)) = r;, (tR.)~ 1 (7.22a) 
~ n f>U-.,J. 0, n 

(bon (c:R») == 0 I (7.22b) 
. p.uH4 

. (4N 1'1 (ot t.X») ::: 2. ~ n ( Q() IOi CO--S(ND<') I 

J ~ , (f-l? I ) 
(7.22c) 

(b (tR.oO) ::::.2¥? (dt)Ja ./,tM{NlX) • 
III ,11 1){..,yJ tJ,n ( 

t~ ~ I) 
(7.22d) 

o ~. 

fig.7.2. 

I 2:rf In appendix 1 0 wor~ afgelei~_ 

J I oUI1,,",,0)-1'K(1,el/\dtde = ,:?;'[Z/4qJ +"s i 14.1 +1 bNi} [ , 
waarin 1'K("1..,9) de afgebroken versie is van ~("'C.,e) (7.23" 

volg€~ns: . 

Afgekort schrijven we (7.23): 

(YO 

J, = L ~N 
N=O 

Met gebruik making van (7.23) en (7.22) vinden Vle 

voor ilN : . 

(7.25) 
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co 

~) 
o lAo /1\2 == 2Tf <R [ 9;,,: (0() J 

Y)::K+l' Yi::K+1 

(7.26a) 

00 00 

= 7TL\{I,a. ,2..+16 jt}=4TIo?'\ p2(tR) .(7.26b) 
"',If N,YI L- N,n 

n:::K'!-/ \'I :::1<+ I Or~.1 ) 

In par.7.1 werd (7.26a) die identiek is met (7.4) 

reeds uitgewerkti dit resulteerde dat vanaf zekere 

waarde n:: Ko waarvoor gold: 

. I-Y 
ko = 4- ec 1+ y (7.27) 

de integraal jlf in dit geval Po snel afneemt. 

Mutatis mutandis kunnenwe het overeen

komstige afleiden uit (7.26b). We maken dan gebruik 

van (6.25) de wederom voor grote ( geldende benadering: 

(f t" 
(lYJj)2. 

p.28) 

waarin: l-y 
X g( y=VI-tK'l..' 

I+y , 

met de voorwaarde: 

( - 14- < 1« 1- ( 
-/ 

C // I 

Aangezien hierin: 

r(YI+t) nl <I (~~~I) - (n + N) I f'(n+N-t-/) \ " 
(7.29) 

geldt: 
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(~ tn 
C>O 

(~) 
In 

CXJ 

L 
r(n-r- t ) z: < L (7.30) ---_. 
T(i1+N+I) (111)2. (n! )L 

I'l=K+1 l1-::.k+l 

In appendix 9 wordt deze laatste reeks nader uitge-

werk1:. Oaarbij hebben we reeds geconcludeerd, dat de 

termen van de reeks in het rechterlid snel afnemen 

vanaf een bepaalde n::: 1<0 , waarvoor geldt: 

K = -' ex ::: 'tee \-y 
o 2. 1+ Y (7.31) 

Oat betekent, dat vanaf die n - waarde in ieder geval 

(mogelijk eerder) ook de termen van 1;>", snel moeten 

afnemen. 

Vervolgens zouden we het convergentie

gedrag van (7,25) moe ten onderzoeken. Ten aanzien van 

~ waren we niet in staat een overeenkomstige eigen

schap als geldt met betrekking tot n af te leiden. 

Ook Toraldo di Francia in "Physics, 50 years later" 

( I ) vermeldt de betreffende eigenschap van het snel 

convergeren na bepaalde term van de reeksontwikkeling 

naar "prolate" sferoidale funkties aIleen met be

trekking tot n, d. w. z. aIleen te gebruiken voor N::: 

o . Ret door Toraldo di Francia gesignaleerde con

vergentiegedrag is dus blijkbaar aIleen nog maar aan

toonbaar gebleken ten aanzien van de radiale afhanke

lijkheid van de beschouwde funktie. Dit is niet zo 

verwonderlijk, omdat de "prolate" sferoidale funkties 

zelf aIleen een radiale afhankelijkheid bezitten. Uit

gaande van de bekende eigenschappen van een puntfunk

tie zullen we nu het convergentiegedrag onderzoeken 

voor een willekeurige funktie 1 (tt.,e) • 
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7.4. WiIIekeurige funktie 1f ("'t, e) . 

V~~r ~('(,e) geldt de algemene reeksontwik

keling (6.30) waarin met behulp van (6.31) de co§ffi

ci~n1:en kunnen worden berekend. 

Voor.4 o,n geIdt: . 
I 2.1f 

Ao,n = ;; Jd"1.j de' 1 ("t', e') 7'l,,» h')R . (6.31 a) 

o 0 

Daarui t voIgt:' I l.'n I 2:Jl" 

/4 0 ,,,/2. = (2~12 fel'1) de, -<Jh"e, 1 J:h,jde.1~'1."e,)I!"1, 1,' • 
ODe 0 

6 n. '1 (1, ) ~~/M ('1 1 ) 

Overeenkomstig vinden we: 
(7.32) 

I Z:rr I 2.'TI 

~ J h, J de, 1 ("t"e,) f d'1.Jd G,.-li"l.fJ.J/"(, 7,' S 

() 0 0' 0 

• 7~ n ("if) ~ (id CCn(Nit,) on (NGL) , 
I In (7.33) 

I 1.:/T I 1i/ 

7? f d'1, f de, ~J' h"e,) J ')'(,j dG'1(1"G')M e 
o 0 D 0 

en: 

o 'f!tJ' (L,) rlJ M ('71.) ~ (N(}JJI'$--~(NOl--) • 
1'1 I (7.34) 

Met behuip van {7. 23} vinden we nu na 

enige uitwerking: 
I t'Ji 

J, = f J 11(,\,9) -1·,,(~,Q) I \chd e -
o 0 

I 2TT I '21/ 

= "1.~ )d'+e,t(",e,jd 1,jd e,{t7,., 9.lh."I7 t YIN 
D 0 0 0 N-O 

(7.35) 

) 
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waarin: 
0<) 

'[ 500,11 (~C) ~iYl ('7 l) (7 • 36a) 
h::'Ki'1 

00 

2 eo>lN(el -ez.l} [ ~,I/'r,) ~ln("h) 
Yl =~tl (7.36b) 

In par.7.2 is (7.36a) reeds uitgewerkt, zie (7.18); 

hieruit bleek, dat (7.36a) resulteert in een reeks, 

waarvan de termen vanaf een bepaalde Y1:: K i snel af

nemen. 

Analoog leiden we af voor ~ (N~ I) 

2tH3 NtI( N+t . «Y,+Yd -2( 
:::2Cb»N(Oi-eZ.)}.2 ( 1 ' ''"(2) e e • 

VYIY1..· (t+-YI)N+I(It-}'z..)N+1 

waarin: . 

x::: 8e f(j-YfJ(I-Y_~' 
V (I + YI ) (IT y ... ) 

(f )zn 
(11!)2. ) 

(7.37 ) 

YI = [";"- "'t,"l 1 j Y7..;:: {; _ '¥-1.2 
• , . 

met de voorwaarden: 

- Y4.t-( <"t., 
2. 

, 
J (» I 

Dit resultaat komt overeen met (7.28) 1 dat aldaar 

afgeleid werd v~~r een puntfunktie. Met ander woor

den, de conclusiesuit par.7.3 zijn ook van toepassing 

voor een willekeurige funktie. 
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7.5. Nader onderzoek naar het convergentiegedrag 

van een reeksontwikkeling naar"prolate"sfe

roidale funkties. 

In par.7.1 werd voor een ringfunktie, 

ontwikkeld naar sferoidale funkties, afgeleid, dat 

voor ( » I ; 

I 2.TI 

),:=: )JkFIJ -1K hl j\.d'tdG "" (7.38) 

o 0 

waarin: 

I 2. 2. -2C(I-Y)(.l:.t-) 
A == ! b 4- e ( <R e . I -ry 

y ( 1+ Y ) 2. 2 0/2. 

It e ( I-y -I+y 

Uit (7.38) blijkt, dat vanaf f< == Ko :::: [D( ] zeer 

snel nadert tot nul. Een dergelijk resultaat vonden 

we ook voor een willekeurige rotaties,yrnmetrische 

funktie, terwijl voor een geheel willekeurige funktie 

dit (3'edrag plausibel is gemaakt ten aanzien van de 

radiale afhankelijkheid. 

Uitgaande van (7.38) kunnen we zeggen, 

dat voor grote K = [ex] + n met n« D( (n p~·1 /}<~J bij 

benadering geldt: 

(7.39) 

Hierin kunnen we verder stellen: 
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waarin: 

2n e 
en: 

1'1 )2.n 
I +iX 

(7.40 ) 

(7.41) 

(7.42) 

Uit{7.41) en (7.42) voIgt, dat we (7.40) voor KZ~ 

kunnen benaderen door: . 

(7.43) 

met: . 

1-< = [rx] + n } n « [fXJ (7.44) 

Subsi:.itutie van (7.43) in (7.39) geeft: 

I 2:" 11 

1, :: f f 11('1) -~fK ("1-J("l d "( de"" ~, ( 7: 4) 
00 . 

(7.45) 

Als we in (7.45) bijvoorbeeld nemen n~ 

2 , d.w.z. k::: [o<J+2. I dan bIijkt dat ditongeveer een fak-
1 

tor 55 is afgenomen ten opzichte van K=f~J. Bij keu-

ze van deze K-waarde wordt Lf(~) benaderd door een af-

getiroken reeks A/ ("1) bestaande uit Ko+2. termen • . J Kc+ Z 
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Bet in dit hoofdstuk afgeleide en de door 

Toraldo di Francia (I ) gesignaleerde kenmerkende ei

genschap ten aanzien van het convergentiegedrag van 

een reeksontwikkeling naar "prolate tt sferoidale funk

ties, heeft aIleen betrekking op de radiale afhanke

lijkheid van de beschouwde funktie. 
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8 •. DE TOEPASSING VAN GEGENERALISEERDE IIPROLATE" SFE

ROIDALE FUNKTIES IN DE OPTISCHB AFBEELDINGSLEER. 

In dit hoofdstuk zullen we nagaan waarom de 

in hoofdstuk 6 ingevoerde "prolate ll sferoidale funkties 

zeer geschikt zijn voor optische afbeeldingen. Verder 

gaan we in op de relaties tussen de in het vorige hoofd

stuk ingevoerde grootheden 1<0 1 b en C I en de in di t 

hoofdstuk te bespreken hoeveelheid detecteerbare in for

matie. 

8.1. Waarom "prolate" sferoidale funkties ? 

De golffunktie in het objectvlak kan ontwik

keld worden naar willekeurige funkties die een volle

dig orthogonaal stelsel vormen (bijv.: Besselfunkties 

met geschikt gekozen argumenten, Legendrepolynomen en 

cirkelpolynomen van Zernike (4)'). BIke co~~ficH;nt in 

deze reeksontv-likkeling stelt een Uvrijheidsgraad" voor 

van de objectfunktie. Het aantal vrijheidsgraden, waar

in de funktie wordt uitgedrukt is een maat voor de hoe

veelheid "informatie" die de funktie bezit. Voor de 

door ons beschouwde objectfunktie met een begrensd do

mein, ontwikkeld naar funkties die een volledig ortho

gonaal stelsel vormen, is het aantal wiskundig benodigde 

tennen oneindig,d.w.z. deze objectfunktie bezit oneindig 

veel informatie. 

In een optisch overdrachtssysteem is de hoe

veelheid waarneembare (= detecteerbare) informatie ech

ter begrensd als gevolg van de bandbegrenzende werking 

van dit overdrachtssysteem. Dit betekent, dat wat be

treft de detecteerbare informatie van de objectfunktie, 

volstaan krul worden met een eindig aantal vrijheidsgra

den, oftewel een eindig aantal termen uit de reeksont

wikkeling. 
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Door toepassing van gegeneraliseerde flpro

late" sferoidale funkties zijn we echter eenvoudig in 

staat de invloed van het optisch overdrachtssysteem 

zelf te verdisconteren in de reeksontwikkeling van de 

objectfunktie, dit in tegenstelling met reeksontwikke

lingen naar andere funkties. De reeksontwikkeling van 

een objectfunktie naar bovengenoemde sferoidale funkties 

heeft namelijk als eigenschap, dat de coe~ficH~l1:ten 

vanaf een bepaalde n-de term, zeg n = ko' praktisch 

verwaarloosbaar worden ( , ), zodat de objectfunktie 

dan benaderd kan worden door een eindig aantal sfero

idale funkties. In hoofdstuk 6 is dit aangetoond voor 

een rotatiesymmetrische funktie, terwijl dit plausi-

bel is gemaakt voor een willekeurige funktie ten aan

zien van de radiale afhankelijkheid. De Ko-waarde wordt 

daarbij bepaald door enerzijds de beschouwde objectfunk

tie (immers de ene objectfunktie bevat meer of minder 

informatie dan een andere) en anderzijds door de af

snijfreguentie (= maximaal doorlaatbare freguentie) 

van het optisch overdrachtsysteem. In de naar deze 

sferoidale funkties ontwikkelde objectfunktie is het 

aantal gebruikte termen Kc derhal ve een maat voor de 

hoeveelheid detecteerbare informatie van de object-

funk tie bij het beschouwde optische overdrachtssys

teem. 

Aangezien de maximale hoeveelheid detec

teerbare informatie afhangt van de maximaal doorlaat

bare freguentie b van het optisch overdrachtssysteem, 

is het volgens (6.9) duidelijk, dat~oafhangt van c. 
Immers een grotere waarde voor C (grotere b) resul

teert in meer detecteerbare informatie, wat betekent 

een grotere waarde voor f<l>. 
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8.2. Het verband tussen "CII en de door het optisch 

overdrachtsysteem maximaal overdraagbare (= de

tecteerbare) informatie. 

In hoofdstuk 6 hebben we aangetoond, dat 

IIC II
, zoals deze voorkomt in de definitievergelijking 

van "prolate" sferoidale funkties (6~11) en de daar

uit afgeleide differentiaalvergelijking (6.17), recht 

evenredig is met de maximaal doorlaatbare frequentie 

(= afsnijfrequentie) b van het optisch overdrachts

systeem: 

waarin: 

( 
) (6.9) 

AL = straal van de opening in het object

vlak; 

b = afsnijfrequentie van het optisch over

drachtssysteem. 

De afsnijfrequentie is nauw verwant met 

het oplossend vermogen of onderscheidend vermogen van 

het optisch overdrachtssysteem. We definie~en het als 

de minimum detecteerbare afstand, d.w.z. de kleinste 

afstand, waarbij we twee afzonderlijke punten nog juist 

van elkaar kunnen onderscheiden. V~~r dit oplossend 

vermogen .,e~ geldt: 

(8.1 ) 

Een analoog resultaat treft men aan bij een laagdoor

laatfilter met afsnijfrequentie tu~ waarbij tijdaf

hankelijke signalen doorgelaten worden. De hoogst 

doorgelaten frequentie is dan gelijk aan UJ~~ met bij

behorende minimale periodetijd, volgens: 
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2IT 

W~ 
(8.2) 

De objectfunktie heeft vanwege zijn be

grensd gebied (waarbuiten de functie door nul ver-

. vangen moet worden) een oneindig breed frequentie

spectrum ten opzichte van de beide plaatscoo~dinaten. 

Dit betekent, dat een dergelijke funktie voorgesteld 

kan worden door een Fourierreeks met een oneindig aantal 

termen. We kunnen ook zeggen, dat een dergelijke funk

tie oneindig veel informatie bezit. De detecteerbare 

hoeveelheid informatie r c:k.4. is echter ten gevolge 

van het oplossend vermogen beperkt. Uit het onder

staande zal volgen, dat I d..e4. samenhangt met de con

stante "c" die we aantreffen in de definitievergelij

kinq- van "prolate tl sferoidale funktiesi men heeft na-

mel:ljk: . >I ,ft11.~~ 
i I 

(8.3) 

waarin: 
2 

n~~ = oppervlakte van het ob-

jectvlak 

1T~*~ = kleinst onderscheidbare 

cirkeloppervlak (zie 
fig. 8.1). fig.S.1. 

Substitueren we (S',1) en (6,9) in (8,3) I dan vinden 

we: 

IdeA (8.4 ) 
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Uit (8.4) voIgt, dat tiC" een maat is voor de hoeveel

heid informatie die door het beschouwde overdrachts

systeem maximaal gedetecteerd kan worden. 

8.3. Ret verband tussen de afsnijfrequentie en de 

straal van de begrensde apertuuropening. 

Een begrensde apertuuropening in een op

tisch overdrachtssysteem werkt alseen laagdoorfilter, 

d.w.z. frequenties boven een bepaalde grenswaarde wor

den niet doorgelaten. In deze paragraaf zullen we dit 

nader onderzoeken. 

Ais voorbeeld beschouwen we een optisch 

overdrachtssysteem, bestaande uit objectvlak, een 

dunne lens, en een apertuurvlak met begrensde circu

laireopening met straal R. Ret objectvlak moge het 

voorste brandpunt bevatten en het apertuurvlak evenzo 

het achterste brandpunt van de lens (zie fig. 8.2). 

<E----.:..f_ 
OI3JE(T -
VLI\I< 

//1 }R 
~~;;- __ L 

I 
~~---~ 

fig.8.2. 

APERTUUR -
VLAI< 

De golffunktie jUist ve6r het apertuurvlak is dan 

evenredig met het frequentiespectrum van de golffunk

tie in het objectvlak (college moderne optica, Prof. 

Butterweck, voorjaar 1973, THE) f volgens: 
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i-£o 
1.(1<_ (Xi< I YK ) :::: ---

2TI t 
hierin is Uof:t (5,1) de 2 dimensionale Fourier-

get:ransformeerde van M,L (x. y) volgens: 
00 00 v"] 

U( ( ( -i{rx+1]Y) 
~ I ~ ) ::::) ) /-J. (x) Y) e d X d Y ! (8.6) 

-0;> -cP 

en 

) (8.8) 

en 

~2 2. 
'r + '1 (8.9) 

De belichting juist achter het apertuurvlak met 

circulaire opening met straal R heeft als domein: 

2 2 <. R2. 
Xi(+ + YK + (8.10) 

Aangezien de belichting juist v66r het apertuurvlak 

direkt evenredig is met het frequentiespectrum van 

de objectfunktie, heeft de begrensde opening in het 

apE~rtuurvlak tot gevolg, dat de belichting juist ach

ter dit vlak evenredig is met het afgesneden frequen

tiespectrum van de objectfunktie. V~~r deze maximaal 
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detecteerbare frequentie (= afsnijfrequentie) geldt 

nu volgens (8.9) 

. 
) (8.11). 

~ is aangegeven in figuur 8.2. 

Uit het resultaat (8.11) blijkt, dat in 

deze specifieke situatie de maximum doorlaatbare fre

quentie b recht evenredig is met de straal R van de 

opening in het apertuurvlak. In het algemeen kunnen 

we stellen, dat de grootte van de apertuuropening be

palend is voor de grootte van de afsnijfrequentie van 

het optisch.overdrachtssysteem. 

In par. 8.1 is, zonder een exact bewijs, 

het verband tussen C en I<oplausibel gemaakt; hierin 

is C de constante die voorkomt in de definitieverge

lijking van gegeneraliseerde IIprolate tl sferoidale 

funkties, en ~het aantal benodigde termen in de reeks

ontwikkeling van de objectfunktie naar deze sferoidale 

funkties. In hoofdstuk 7 is dit verband afgeleid voor 

een. rotatiesymmetrische belichting en ten aanzien 

van de radiale afhankelijkheid ook voor een willekeurige 

belichting. 

In tegenstelling met bijvoorbeeld de door 

Nijboer (3) gebruikte cirkelpolynomen van Zernike, 

heeft een objectfunktie ontwikkeld naar "prolate" 

sferoidale funkties de eigenschap, dat de invloed van 

het optisch overdrachtssysteem op de informatieover

drclcht is verdisconteerd in deze reeksontwikkeling. 
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Daarbij is het benodigde aantal termen Ko een maat 

voor de' door het beschouwde overdrachtssysteem de

tec:::teerbare hoeveelheid informatie van de object

funktie. 

De in(8.2.)gedefinieerde hoeveelheid infor

matie heeft geen praktische betekenis binnen de infor

matietheorie, omdat daarin ook de aanwezige ruis moet 

worden betrokken. Een oorzaak van ruis die in de op

tica nooit mag worden verwaarloosd vindt zijn oorzaak 

in het fotongedrag van het licht ( I ). De hier inge

voerde hoeveelheid informatie dient slechts am aan te 

geven, dat een relatie met de informatietheorie be

staat. 
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9. INVLOED VAN DE SFERISCHE ABERRATIE OP EEN BELICH

TING, UITGEDRUKT IN GEGENERALISEERDE IIPROLATE" 

SFEROIDALE FUNKTIES. 

In hoofdstuk 5 werd onderstaande forrnule 

afgeleid, die het verband weergeeft tussen de gol£

funkties in het objectvlak en in het Gaussische beeld

vlak, indien aIleen sprake is van sferische aberratie: 

In dit hoofdstuk zullen we (5.25) verder uitwerken, 

waarbij de objectfunktie geschreven wordt in een reeks

ontwikkeling naar de in hoofdstuk 6 ingevoerde "pro

late" sferoidale funkties. 

In (5.25) geldt: 

x· I 
N 

en (9.1) 

We voeren gereduceerde grootheden in, volgens: 

X 
)(- en (9.2) 

waarin4l de straal is van de circulaire opening in 

het objectvlak. 

Met behulp van (9.1) en (9.2) kunnen we in (5.25) 

van X i en Yi overgaan naar I.lt'p en 1/fJ ' hetgeen ople-

If 1. t Z 
.~.-.. '.4. (Z;-2f-) 12-- ... .L) 

I I "OfP; • 02.0 ~ jT~-lo X,} . 3 'Il 
Al(4.)eiJ41;/Zj) ,zN e e jiN.4 . A.«.-a.Xf /:1Yp,O). 

vert: 

(9.3) 
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Verder voeren we in: 

(9.4a) 

en: 

(9.4b) 

Substitutie van (9.4) in (9.3) geeft: 

Voll;ens (6.30) schrijven we voor 17 (-:tPI19) ~ 

1.1r ("9' ~9) == l' ('t, a) _. II [ 9'~ e·o ·{..a'N n UK (N (}).,. ~n.rk (tw)1] 
N:::O n::.O '1"'1. I J ') I 

. (9.6) 

waarin: 

en 

Met het oog op de sferische aberratiefaktor in 

(9.5) korten we af: 

(9.7) 

(9.8) 

.Uit (9.5) en (9.6) voIgt, dat we moe

ten onderzoeken: 

(9.9) 
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In appendix 11 wordt bewezen, uitgaande van de dif

ferentiaalvergelijking van "prolate- sferoidale funk

ties, dat: 

waarin: 

(9.11) 

Gebruik makend van de asymptotische benadering van 

(b ('1) voor grote ( (zie (6. 2S)}, vinden we: 
rN,t1 

(9.12) 

Voo:r grote ( geldt: 

" 
Dit toegepast op (9.10) vinden we mede met behulp van 

.. (9 • 1 2), da t : 

~ +E- If. ('Ie)= -2'1 (I-"'() (-XN:,,{()-t('lTr;t-~ LV he) 
( 

"2.. '2. ) r 1. 2 -72 '2. z. 3 . N1.} 
{)'£p?. oy-{! N,n' t 1 - "(2 TN,n' • 

(9.14) 
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Slepian (2) toont op bIz. 3025 aan, dat voor grote 

( geIdt: 

XN).!(C) =(ltn+2~J+2.)( -[(Ln+I)(n+N +1) + ~] + ()( ~) (9.15) 

Daaruit voIgt voor grote ( : 

(9.16) 

Na substitutie van (9.16) in (9.14) verkrijgen we een 

eenvoudig resuitaat, indien we veronderstellen, dat: 

.. (9.17) 

. Dan voIgt nameIijk uit (9.1.4): 

, (9.18) 

met: 

Ais we ons ter vereenvoudiging beperken tot een ro

tatiesymmetrische funk tie, d. w. z. N::. 0 , dan wordt 

de voorwaarde (9.17) tot: 

waarbij II 3/lt II verwaarIoosd werd ten opzichte van: 

2(2.11+1)( • 

Uit (9~19) voIgt: 

(9.20) 

Vanaf par. 6.3 hebben 'l,ve steeds verondersteld: 

- Y4· At-" - I ( <\.. .::::. 1-( (9.21) 
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-I 
V~~r de bovergrens I - ( van "1 geldt dan bij be-

nadering voor grote ( : 

(9.221 

Substitutie van (9.22) in (9.20) geeft dan: 

• (9.23) 

V~~r grote ( vinden we dan voor het ~ -interval, 

waarbij (9.18) geldig is: 

{ 2. ( 2. ~ -t- I ) ('< < "[ < ( 9 • 2 4 ) 

Met behulp van de methode van volledige induktie 

wordt in appendix 12 dan afgeleid, dat binnen het 

interval (9.24) geldt: 

U;/ -t- tiLt ro, n (~) ~ ~ \"t r~n ('7.). (9.25) 

Opvallend is, dat de beschouwde operator 

vervangen kan worden door een vermenigvuldigingsfak

tor die onafhankelijk is van n . Deze onafhankelijk

heid werd veroorzaakt I doordat we in (9.19) Xo n = , 
2(l.nt l )( verwaarloosd hebben ten opzichte van c 2 "{2., 

Deze vermenigvuldigingsfaktor is echter aIleen bruik

baar binnen het in (9.24) gegeven~-interval. Sub

stitutie van (9.6) in (9.5), daarbij gebruik makend 

van (9.25) en de in (9.8) ingevoerde notatie, levert 

dan tens lotte op: 

J 2. d 1. C 2"(; l .. 

F (a Ji;+ Jj,/)4.lr ()/9,J9) xF ( y' ) 1"'1- (Xp,1p) , 
(}i~ fI (9.26) 
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waa.rin: 

met de voorwaarde: 

Yz {2. (2; + I )} < < "t < I J (» I . 

Het afgeleide resultaat (9.26) zouden 

we kunnen toepassen op de in par.7.1 ingevoerde ring

funktie met straal (J( • Daarvoor gold, dat in de reeks

ontwikkeling naar "prolate" sferoidale funkties de 

termen met rangnununer 'i1 groter dan: 

[ I-YJ Ko= 4ec I+y (y =- .}I- @}' j 0 < rR < I) 
(7.10) 

vervTaarloosd mochten worden. 

Daaruit volgt, dat we in (9.24) Yl door 1<0 mogen ver

vangen. V~~r het'!. -interval f waarbinnen bij grote ( 

(9.26) bruikbaar is, kunnen we dan schrijven: 
. ~ 

(16 e ,- y ) 2 « ~ < 
1+ Y ) 

(9.27) 

waarbij gebruik werd gemaakt van de eigenschap 

21<0» f • Deze laatste ongelijkheid komt volgens (7.1 O) 

neer op: 

I 

tR» Jm ( C» I ) (9.28) 

Uit (9.27) volgt, dat (9.25) dus slechts bruikbaar is 

en dan slechts voor bepaalde waarde van '1.. r indien ! 

b /- Y 
I e -.- «I 

l-t y (9.29) 

Substitutie van y:= VI- (jl,..2' in (9.29) geeft de gelijkwaar

dige voorwaarde: 
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GR., « zve (9.30 ) 

Uit (9.30) voIgt, dat bij een cirkelbelichting 

(9.26) slechts bruikbaar is voor cirkels met kleine 

straal. 

Met behulp van y.= vi- i2: z I - t fR2. (6(.« I) 

vinden we, dat het in (9.27) aangegevene ook voorge

steld kan worden door: 

3 3(R« "1 < I . , 

Uit bovenstaande 

blijkt, dat bij een cirkel

belichting (9.26) geen prak

tische betekenis heeft, im

mers: 

(9.26) is aIleen bruikbaar 

indien cR.« I) 

- (9.26) is ten aanzien van 

de reeksontwikkeling naar 

"prolate" sferoidale funk-

fig.9.1. 

ties aIleen toepasbaar binnen een gebied, dat buiten 

de ringbelichting zelf ligt, namelijk het gearceerde 

gebied in fig.9.1. 

Indien de belichting is samengesteld uit 

"prolate" sferoidale funkties met kleine waarden voor 

Nen n , dan is het volgens (9.17) weI mogelijk bij 

sferische aberratie gebruik te maken van de benade

ring (9.26). 
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Samenvattend kunnen we stellen, dat . 
bij een belichting die ontwikkeld is naar "prolate" 

sferoidale funkties, met voldoende kleine waarden 

voor N en n (t\l« ("t\ 11 <<.. ('12. ,c» I) bij sferische aber

ratie de operator (JYJ~2 + 3Ydy,,2 ) in (9.5) ver

vangen kan worden door een vermenigvuldigingsfaktor, 

die onafhankelijk is van N en n • In de overige si

tuaties kan men slechts concluderen tot de geldig

heid van (9.10) I waarin differentiaties van de 2e

graad teruggebracht zijn tot 1e graads differentia

ties. 
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APPENDIX 1 

(1.11) 

Als men een klein stukje langs de licht

straal epschuift, verandert A(f) volgens: 

ds 

Hierin geldt: 

aX . a5(r)/dx J$(r)/dX()S(f)/::'JX 

as =Co-st><= 35'(rV~S =/VS(rJ\'=t1{r)-

;) aU 
Overeenkomstige resultaten vindt men ook voor ~s en /Js 
waarbij x vervangen wordt door respectievelijke y en z. 

Subs·titutie in uitdrukking voer oA(r)/o S I geeft na 

enige uitwerking: 

Deze vergelijking gesubstitueerd in (1.8) 

geeft: 

V 1- S (r) + 2 \7 A (F) • V S (f') -z, 0 
A (f) 

2 

_1-.. dA(~) = _ \7_ Sir )_ d s 
A (r)2. n ( 7 ) 

(1 . 8) 

Na links en rechts integreren komt de gevraagde uit

drukking (1.11) te voorschijn. 



- 97 -

APPENDIX 2. 

De optische weglengte OK bij Gaussische afbeelding. 

/ 

-)ft 

~- p __ y/:-: 0, 

~r I 
I K-Vli\!< 

GAV$$ISO-l 

St:ELDVLAK 

no-tatie: N :zi] delingse Gaussische vergroting ~ 

F: brandpunt van het optisch overdrachts

systeem. 

PKP: optische weglengte langs de lichtstraal 
;to 

door 0, K en P. 

Voor OK geldt: OK = QKP - KP 
waarin: K P = Kp (brekingsindex in 

:;:--); -. ---eenheid) I 9Kp == 9Fp -= 0 
V~~r OK kunnen we nu schrijven: 

- - )l-lt 
OK==9F + Fp-Kp I 

beeldruimte is de 
.H" 

+Fp 

waarin:· 9F;;;;: Q , 'I 
F P '= { t z,- -Z F ) 2. + { X ~ - )( F )2.. + (y;: - Y F) .!.} 2-

KP -= {p;r - 4d2. + (xp: - X,d2.+<YI- YK)2 }Y2. 
De substituties: 

Xf :.= NXy ) Y,;;" :::. NY9 ; XF ;:; YF ::: 0 ) 
geven: 

of 

9K 
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APPENDIX 3. 

Reeksontwikkeling van de optische weglengte OK bij 

een rotatiesyrnmetrisch optisch overdrachtssysteem. 
x 

'I -
OB·1E=(.TVLAK 

K'VlAK 

Bij e~n rotatiesymmetrisch overdrachtssysteem kan 

de optische weglengte QK uitgedrukt worden in de on

derling onafhankelijke grootheden ZK I 9~K en IX. 

De betekenis van deze grootheden is aangegeven in de 

figuur. V~~r QK kunnen we dus schrijven: 

QK = I ( (<,J'K/ I C{.~D( ) :, ZK::::constant (K-vlak) I 

waarin:. (pIK)2 == (X k - X9, ) L + ( YK .-Y \i,)2 = (X~} -T "fir'; ) + (X.-;1. + YI< 2) + 

~ 2 (Xy,XK + Y~"YK) met 

• ~D{ .:: eo-:s(L kOL I<'-L9'Oz.I<')::::. 

::=\:o1LK02.k'ecrsLp'02k' +h~LK0l.KI ~L9i02.ki:;::; 

_ ~. K __ __~. + YK_ -Zi-_ 
- ----, a [---;;----:-t . I 1.. 2.' ~. --I V.xi< 'I..-t y ... 1 ;J X.y'" -+ y> L VXv.. -t-'Ii< V Xy l. -+ y,,"l. 

Daaruit blijktl dat we nu voor QK kunnen schrijven: 

9k _ 1t'( X/+y/ )Xk"tt-Y~l.: Xy,"Xk.TYVYK) I 

We kunnen QK nu ontwikkelen naar deze nieuwe·parameters: 

c¢CQOO ~ f 
9K == L ~ ri4£,"(x/+yy'-)(XK'''Y'''-)(Xv~K-rY'YI<)} . 

.};;; 0 ..t= 0 WI-O 
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APPENDIX 4. 

Onderzoek naar de vergeIijking van het kaustisch opper

vIak bij sferische aberratie. 

V~~r de lichtstralen in het XZ-vIak geldt: 

F(x z.·X ):= X-X _(NX9-XK + 4,J"2.0X!) (Z.-ZK) ;::: 0 • 
} I K K Z t' _ Zl{ v" 

Deze vergeIijking komt overeen met (3.10) uit par.3.4. 

Uit F(X1LjXK) voIgt: 

of: . 

2 

-X) 
Uit detheorie van de omhullende voIgt, 

dat voor het kaustisch oppervlak in het XZ-vlak geldt: 

o F ( Xl Z; XK ) 

OXK 

Ui twerking hiervan geeft:, . 

z - z; 

o 



- 100 -

(vervolg appendix 4). 

Substitutie hiervan in de uit F(X,LjXK} afgeleide 
2 

vergelijking in Xt{ , geeft na enige uitwerking, waar-

X2. 
bij K wordt ge~limineerd: 

( 

2 
X Z-ZK) - NXp V.:-Z 

f' K 

3 
(z - Z ... ) r 

Di"t stelt voor de gezochte vergelijking van de omhul

lende van de lichtstralen in het XZ-vlak bij sferische 

aberratie. 
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APPENDIX 5. 

Reeksontwikkeling van de _aberratiefunktie van Nijboer 

VN bij een rotatlesymmetrisch optisch overdrachts

systeem. 

V~~r QK geldt {zie appendix 3}: 

PK ~ ( Xp2 + y./ , X K 
2 + Y/ I XpXt{ + y~ YK ) 

Met behulp van (4 .15), waarin blijkt dat (OK )PARAXiML 

ook een funktie is van dezelfde para~eters,vinden we: 

De Y-as in het objectvlak kiezen we nu door de punt

bron Q, zodat %::: 0 (zie figuur 3 .. 1). Dan geldt in dit 

gevaJ: 

V:N == ~ ( X ~ 2. v K2. .+ y.2. 'Ii. v ) 
. fiv).J; .1\ K) /'9 "K 

Met behulp van (4.9) en (4.12) wordt dit: 

V N - It ( : 22 I F s 2. , "* f s to-> ~ ) 
waarin: 

Daaruit voIgt verder: 

VN .= .! (j2;>,-2 <rrCc-J)"s) 
De funktie VN kunnen we nu ontwikkelen in een reeks 

naar deze parameers. We vinden dan: 
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APPENDIX 6. 

Uitwerking van: 

U(p) ~ 

Hi€~rin is: 

KP 

Na nieuwe rangschikking van de termen vinden we 

v~~r QK + KP: 

9K+Kpz 00 +{z -2 )+Xpt.+Yel. 
(> 1.. \ p i'< 2.( Zf- Z.,J 
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Substi~utie in bovenstaande integraal geeft: 

,!J -, - ,I).f _ Q..'rz ~ .:t2::,,-=-L} j N e. 111", 0(; O~ e. I "'01\ zr- 'Zt<) -r z. l 2. p - 'Z.id 
,-- c 

"-' 4'rrl. {Zp'- ZK )(z,;-- Zk) 
Ulp) 

Hierin stelt ~?i~OoO~ een, con stante faseverschui

ving voor, die verder geen bijzondere betekenis heeft. 

De modulus van de faktor direkt achter U{9) is con-
C'il) 

stant. beze faktor stelt alleen maar faseverschuiving 

voo:r: afhankelijk van de belichting in het objectvlak 

en onafhankelijk van het gekozen punt K in het aper

tuurvlak. De belichting UfO) in combinatie met de zo 
01\1 

juist genoemde faktor definieert men als het"effec-

tieve obj ect" : 

We voeren nu twee nieuwe funkties in: 
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De tweede integraal in de laatste uitdrukking voor 

U ( p) wo rd t n u : 

), =- H y:>(Xr,YpjX",t")Y'(Xr,YpjXK'YK)dx"dy,, • 

AK 
Hierin geldt ten aanzien van r op grond van de 

definitieformule van f : 

0 
ax r 

en: 

0 
dYr 

-i ~ )(" " " 

-i J~(; Yk 
(Zr - z ... .) 

Deze laatste resultaten gesubstitueerd in r geeft: 

.. 

~J' - (0 (X' v' i (' zr- ZK)..2.. I (ZC~K .. ~_ J )}) W(X v' X v )d" dy 
, - ( Plff) 1.1 ;)X' -.f: aV T ('.11') 1<,11'. I'K I<; 

I ...r.., r '" ,I' 

AK 

waarbij ~ voor de integraal geplaatst mag worden. 

Op grond van de identiteit: 

_,_ ( (e i tex t.( -+ ~.; ) d \..{ d V 

It-rr 2.) ) 
_ o.a _CQ 

kunnen we voor de integraal in bovenstaande uit

drukking van J; schrijven: 

)2...:'::: )) t'lXf,YtoJXICIYk)dxKdYK 

AK 

-ii, 2c1,-*."N ( zjt-ZK. je[tN ( Zl<-z/<. } - TiT v --.- X.- x) i) V __ Y' __ y ) 
, Zrk-Zl<. ~ N{7p - 2t<. f' Z,;-ZK IV N(Z,,-ZK) F 

waarin gebruik is gemaakt van de definitieverge

lijking van V. 
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c 

Substi tutie van '':] t in J I ' daarna het resul taat hier

van in de uitdrukking voor U (f), leidt tot een nieuwe 

ui tdrukking, waarin de integraties naar :'., en y~) 

uitgevoerd kunnen worden; hierbij nog te gebruiken de 

eigenschap ~ (-0. N);;.S(.1:')/1 a. I .. Het resultaat luidt dan: 

l. 't)~ +Y,. J . 
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APPENDIX 7 

Bewijs dat de eigenfunkties van (6.6) ook eigenfunk

ties zijn van (6.7). 

We gaan uit van (6.7): 

(6.7) 

Volgens (6.10) ge1dt: i f1 ( X, y) ::::: P'Y1 ( 'J<,:t) • 

. In par. 6.2 hebben we Y'", ( X, 'j) even gekoz en.. Op bIz .. 

3015 van Slepian (2) wordt hiervoor opgemerkt, dat 

dan de eigenwaarden ex Yt in (6 .. 7) reeel zijn. De even 

funktie In (x"f.) in (6 .. 7) kunnen we dan vervangen 

door In (-X,) -Y.) • Substitutie hiervan in (6 .. 7) 1eidt 

dan tot: . 

1 I ( { - i ~ (x X I .... Y Y/) J! \ 
O(~ fl1 (X,Y) 0= ..,,' )) e i1~ (X.,y,) dX,dy, • 

x,"Z.+ Y.2. s.4 2. 

Een tweede substitutie in (.6.7 ) (iteratie) geeft: 

0("21~ Ix,y) = ~ JJd.,dY./~ (x" YL1{ JJ e i!'t ix, (~-X'HY'IY-YL)}dX,dY,} • 

X/iY/- 5. a. 2. X.l-ty,l.:5 .c:t l. 

Gebruik makend van ( =-a.. b en 
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vindEm we: 

Stel nu: \ :.::::: (S-)2 ()( Z 
A 1'1 2.11 n " 

( 0<" is reeel) 

Dan vinden we de gevraagde integraalvergelijking 

(6.6) : 

A" 1" (X,YJ =0 )f K(X-X"y-y,)!",lx"Y,idx,dy, .(6.6) 

X l. + Y 2. < _A'l2. 
I I --""" 



- 108 -

APPENDIX 8. 

Bewijs van de identiteit: 

1 

~ S I (~-S)dS 
I ) II< (2.Kt'I) 

(ZK)! 0 

o 

De Taylorreeks voor een willekeurige re

guliere funktie lex) luidt: . 

t 1 01(0) ,. jli(u) ~l. PCK{O) K 
.. (K):::: (0)· + ....w;...:f~)( + -){ -t +L~-~-"--Je "1- R 

I! 2~ -,- K! K) 

waarin: 
)( 

. J' kp(K+I) 
~~ Si (~-s)ds 

o 

V~~r de gemodificeerde Besselfunktie: 

I (~) o ) 

geeft dit: 

Dit is een Taylorreeks, waarin de cOEH~ficienten van 

de oneven termen wegvallen (= even funktie). 

V~~r de restterm R2K kunnen we overeenkomstig boven-
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staande R1( met K vervangen door 2..1< I nu sChtijven: 

')? 

, (2.K ( 2. K + I ) 

R2K (X) == t2 K)!)5 To (x-s)ds. 

o 

Aangezien RlK de restterm is van de gemodificeerde 

Besselfunktie Io ():) volgens: 

} 

is bovengenoemde identiteit daarmede bewezen. 
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APPENDIX 9. 

Bewijs van de benadering voor ~<> ){» I van: 

(-; ) 
2n 

'rl=K+! 

In appendix 8 werd bewezen: 

>e 
t ) l.K (2K+I) 

:= -- 5 I (Je-s)ds 
(2.K)! 0 

o 

SubS1:i tutie van: 

S ~(I-~) J 

geeft: 
I 

~2K+1 ( 2.K C2K+I) 

-(-2-K)-! )(I-~) 10 ()f~)d'$ 
o 

Voor )?~ > I (of ~ >~) kunnen we 10 ()f~) vervangen 

door zijn asymptotische benadering: . 

Dan geldt tevens voor Io{~): 

o 
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V~~r )e~ < I (of ~ < ~) kunnen we voorts bij benadering 

schrijven: 

leVA.) :::::, I} ('7,." I) (zie figuur) 

Uit de grafiek van Ic\x) blijkt, dat binnen dit laat

ste interval de afgeleide van Ic(~) zeer klein is. 

V~~r grote)e kunnen we :) K dan benaderen door: 

I 

21( T t ) (I _ ~ )2K e)t ~ S .~ )f >. - d 
K "-' V2IT' (2K )! y-f' ~ 

I 

X 
We onderzoeken nu bij 

I -J (I -. ) ~K 
J - V'f 

...!.-

Substitutie van: 

te X en grote K de in tegr aal : 

X~d e ~ 

, 
r == 1-(1-- ~/)()iK 

geeft: 

""'~K Voor v kunnen we schrijven: 

40"" 
e 2K 

VerdE~r geldt dan: 



e 
J... 

_ (X-I) (j"2.K 
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_ _(.>(-I) { _ (X - 11. {) 
- e I 1. K A-t1 cr 1" ... } 

Substitutie hiervan in J geeft na enige uitwerking 

bij benadering voor grote K 1 nl. 1<. > )( »1 : 

Vi' e ( I - .l.. )2K+1 
J Z X 

2K 

waarin: 

J .,lude( -I 

o 

Dit geeft voor K>)t»> I ; 

Substitutie hiervan in SK geeft: 

2.K+ I e
X ( K) J<» I) 

Gebruik makend van de formule van Stirling: 
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('Y1>IO) 

levert op voor K > X» \ : 

lK 
ex (~)2) 

2.-T-r C·
2
-

K
-)""-- \ ~;-

(/f·e,d) 

Hieruit volgt, dat SK snel afneemt vanaf: 
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APPENDIX 10. 

Afleiding van de identiteit: . 

waarin: 

K ~¢ 

1K('1/D) =: L L_ 
t\::o N"-O 

Ui t deze gegevens voIgt: . 

I 2-rr 

J 1 == J r I &, ~ 
o 0 

waarin: . 

Verder definieren we: ' 

IX (l e) : ':::: L'''' - UJ ('1 e ) 11 J r NYi I ) 

N.::o I 

zodat: 
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) 

waarin nog: 

Hierin wijst op de toegevoegde complexe waarde. 

Op grond van de orthogonaliteitseigenschap van ge

generaliseerde "prolate tl sferoidale funkties, name

lijk: 
\ 

r (jJ LI ( ~) (j) . (~) d:,~ 
) I IX j '1 I N l fi1 I 

o 

kan de uitdrukking voor), gereduceerd worden tot: 

Hierin substitueren we: 

ex k (1, e ) ~ ::-
N=-0 

co ~ 

LX:(1, e) =-~ ~)n ('l, t) ) • 

M :..() 

Dan blijkt, dat aIleen termen vlaarvoor I~ ::::1"1 bij dragen 

opleveren, zulks vanwege de orthogonaliteit van Ea)

en /Yt~r: -funkties. Derhal ve: 
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Substitutie van: 

geeft na enige uitwerking: 

waarbij gebruik werd gemaakt van de relaties: 
1-11 21T 

) e..o:, 7_ (N G ) d G :::. ) ~;,' (N () ) d G ::: IT , (N I) 
o . 0' 

.\ 

J rN,~ ['t) h - [ C /;> I ) 

D 
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APPENDIX 11 

Bewijs van deidentiteit: 

waarin: 

(1 ) 

:,. In hoofdstuk 6 werd onderstaande differen

tiaalvergelijking voor "prolate" sferoidale funkties 

geg,even: 

(0<"1<..1) (2) 

Substitutie van: 

n,n("t) ::::: fN/l("l);;:i j (3) 

geeft na enige uitwerking: 

(I - 3'7:1-) - - (I-,'e) 
d j ,v,y;(7.) _ (X lV '?,:- (~~~ ~ - ~_~ )-1 hJ 

a"1 (I - "l'") I/olin 

( 0 < "1<.. I ) 
(4) 



- 118 -

Omdat (4) een homogene differentiaalvergelijking is 

in -"'(., I mogen we hierin IN,/J("1:) vermenigvuldigen 

met een hoek (=e) afhankelijke faktor. Met andere 

woorden Y'N,nh,e) uit(1} is een oplossing van (4). 

Aldus: 

Verder geldt: 

waarbij gebruik gemaakt werd van: 

(7) 

Uit sommatie van- (6a) en (6b) voIgt: 

Substitutie van (5) in (8) geeft: 

( 
J '_ + 21,7-) r.. (cle) = f- 2 'L _ ,d _ XN, n «( )_Cl"li._ ~ - ::~}Y.': ('Ye) 
dXp4 :J~2 N,n 1_'12 ?/'t 1_"'(2. N,n' . 

(,q,.e,d.) 
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APPENDIX 12. 

Bewijs van de benadering: 

(1 ) 

waarbij: 

. 
) (» J I 

In hoofdstuk 9 is bovengenoemde bewering 

bewezen voor K=I • We veronderstellen nu, dat deze be

wering ook juist is voor een willekeurig gekozen K en 

tonen dan aan, dat zij ook geldt voor K+I • Volgens de 

methode van volledige induktie is dan het bewijs gele

verd. 

( 
a2. d' )K'II . (~2. J" )( Jl. )1 )1< . 
JJr/ + ~l/ ,%,;./"1):.::: (1)(1'1 +dj/ J'R/ -r )1/ ~n ("t)::: 

= ( Zk ( J:/ +;;.) (; r y~, n «) . 

(2) 

We schrijven nu: 

(3) 
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Gebruik makend van de asymptotische benadering van 

~ ("l) voor grote ( (6. 25) vinden we: o,n 

A(c):::: ) (4) 

(5) 

In poolcoo~dinaten geldt bij rotatiesymmetrische funk

tie: ' 

(6) 

Substitutie van (3) en (.6) in (2) geeft: 

waarin voor grote ( : 

en: 

d 7. j cy (C "r ,)'2.1 (y h'l (~)e ~ y I ("l)e • (9) 

Substitutie van (8) en (9) in (7), daarna substitutie 

van (3) ~n (7), geeft voor grote C : 
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