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Prosjektoppgave i FYS2130 våren 2013
Tema: Diffraksjon og optisk kvalitet
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I årets prosjektoppgave inngår det litt forskjellige arbeidsoppgaver, så som numeriske
beregninger, lete fram informasjon om et bestemt tema, og en praktisk oppgave. I dette
skrivet gis noen helt generelle opplysninger først, dernest selve oppgavene, og til slutt noen
utfyllende kommentarer, generelle beskrivelser og tips til gjennomføring. Det er ikke nødvendig å følge tipsene til gjennomføring dersom du har andre måter å løse oppgavene på.

Generelle opplysninger
Karakteren for kurset fastsettes ut fra prestasjonene ved prosjektoppgaven og skoleeksamenen i juni,
med vekting som angitt på kurswebsidene. Det gis poeng basert på kvaliteten av innleveringene. Minimum 1/3 av prosjektoppgaven må være gjennomført rimelig tilfredsstillende for at prosjektoppgaven overhodet skal bli godkjent. Uten en slik godkjenning får du ikke gå opp til eksamen.
Det er fullt lovlig å jobbe sammen med andre studenter ved løsning av prosjektoppgaven.
Forutsetningen er at alle som samarbeider angir på første side ved innleveringen hvem (kandidatnummer!!!) de har samarbeidet med. En annen og minst like viktig forutsetning er at alle som
samarbeider må kunne svare på hvilken som helst detalj som inngår i besvarelsen. Det betyr at
alle må kunne forklare programmering som er gjort, praktiske arbeidsoppgaver og analyser som
er gjennomført, og kunne stå for resultater og konklusjoner. Det tas iblant stikkprøver for å sjekke
om noen bare har vært gratispassasjerer og ikke deltatt aktivt i samarbeidet. I så fall blir ikke prosjektoppgaven godkjent og man får ikke gå opp til eksamen.
Alle må levere sin egen prosjektoppgave, og det er ikke tillatt å bruke felles tekst. Derimot kan
figurer brukes av flere av dem som samarbeider, når forutsetningene ovenfor er tilfredsstilt.
Det er fullt mulig å spørre om hjelp fra alle lærere på kurset. Det gis ikke trekk i poengene fordi
man har spurt mye. På den annen side kan det godt hende at vi som lærere ikke kan gi så mye
hjelp som du kunne ønske, fordi det tross at er din evne til å løse oppgaven som testes. Dessuten
kan det fort oppstå kapasitetsproblemer. Det er imidlertid vi som lærere som vil sette grenser for
hvor langt vi vil gå med vår hjelp. Det behøver ikke du tenke på, annet enn å akseptere det dersom
vi som er lærere ikke vil gå lenger enn det vi synes er rimelig.
Vi har åpent på FV329 store deler av prosjektoppgave-uka. Se egne oppslag om dette.
Erfaringsmessig er det noen detaljer som svært ofte gir trekk når vi vurderer rapportene fra prosjektoppgavene. For å unngå slike trekk, kan vi gi følgende tips:
* Beskriv det du har gjort, hvilke resultater du har kommet fram til (ikke bare som figurer
eller tabeller, men kommenter dem også med ord). Få fram hvilke slutninger du kan trekke,
gjerne med betraktninger om usikkerhet av ymse slag.
* Figurer skal ha egne nummer og figurtekst, og figurene må ikke være så små at tall og tekst i
figurene blir mindre enn ca 1.8 mm høye (9 pt) (indekser kan bli noe mindre).
* Programlisting skal ligge ved, men skal normalt være vedlegg og ikke puttes inn i teksten.
Det er ikke ennå avklart om innlevering skal skje elektronisk eller som papirutskrift. Beskjed vil
bli gitt senest 1. mai. Husk at innleveringen skal skje anonymt: Navnet ditt ikke må inngå noe sted.
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Oppgave 1. Diffraksjon
Tema for denne oppgaven er diffraksjon av lys som sendes gjennom en smal og lang spalt. Det
anbefales at Huygens-Fresnels prinsipp benyttes i beregningene uten unødig forenkling. Teorien
er beskrevet i kapittel 12 i læreboka (og mange andre steder).
a)
Lag et dataprogram som beregner intensitetsfordelingen for lys som har passert en lang, smal
spalt. Med det mener vi at lengden av spalten er mye større enn bredden slik at vi kan betrakte problemet som “endimensjonalt” (henviser til figur 12.15 i læreboka). Ellers gir vi følgende føringer:
• Bredden på spalten og avstanden fra spalten skal kunne velges fritt.  
• Spalten skal være a bølgelengder bred. Bølgelengden er l = 633 nm.
• Diffraksjonsbildet betraktes i en bredde s (angitt i cm) på en skjerm parallell med
spaltplanet, men i en avstand d (i cm) fra spalten.
• Spalten tenkes belyst med koherent, monokromatisk lys med plan bølgefront parallell
med spaltens plan.
• Bruk opp til 16 punkter per bølgelengde langs spalten for å beskrive ”lyskilden”.
• Bruk 2048 punkter langs det s lange området på skjermen hvor vi beregner diffraksjonen.
• Bruk vektoriseringsmuligheten i Matlab (eller lignende i Python, evt skriv løkken i C++)
   for å få ned cpu-tiden. Beregninger for en spaltebredde på 1000 bølgelengder bør ikke ta
mer enn ca 3-5 s.
b)
Gjennomfør beregninger for a = 10, 100, 1000 og 10000 bølgelengder. Avstand mellom spalt og
skjerm skal være d = 1 cm, 10 cm og 1 m, med noen få unntak. Detaljer er beskrevet i tabell 1.
Ut fra resultatene skal du:
• Beskriv hvordan diffraksjonsbildets form endrer seg med avstanden til skjermen.
• Beskriv hvor raskt diffraksjonsbildets bredde endrer seg med avstanden til skjermen.
• Ta med et passe utvalg av figurer i rapporten din.
• Synes det å være en grov lovmessighet i resultatene?   
• Kan du forklare i det minste ett trekk i lovmessigheten i hvordan diffraksjonsbildets form
endrer seg med a og d?
		
a ( i # bølgelengder)
10
100
1000
10000

Anbefalte kombinasjoner [d ; s ](flere sett). Begge målt i cm.
[1 ; 1], [10 ; 10], [100 ; 100]
[0.01 ; 0.015], [0.1 ; 0.03], [1 ; 0.12], [10 ; 1.2], [100 ; 12]
[1 ; 0.2], [10 ; 0.2], [100 ; 1.2]
[1 ; 2], [10 ; 2], [100 ; 2], [1000 ; 2], [10000 ; 12]

Tabell 1: Parametre som anbefales brukt ved beregningene av diffraksjonsbilder fra en
spalt med bredde a og betraktes i et område s (cm) bredt på en skjerm d (cm) fra spalten.
c)
For de største spaltebreddene i kombinasjon med minste avstand mellom spalt og skjerm, kan
resultatet (omtrent) betraktes som to “kanter” som vender hver sin vei, der lyset slipper forbi bare
på den ene siden av kanten. Intensitetsfordelingen i overgangen mellom lys og skygge får da et
spesielt mønster. Søk på nett eller i bøker for å finne ut hvordan intensitetsfordelingen henger
sammen med en såkalt Cornu-spiral (også kalt Euler-spiral). Påpek posisjonen i intensitetskurven som svarer til kantens plassering dersom det ikke hadde vært noe diffraksjon.
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d)
Ut fra seks ulike fotografier av diffraksjonsmønstre fra en spalt, vist side 5, ber vi deg å estimere spaltens bredde. Laserlyset som er brukt ved opptak er 633 nm.
PS: Dersom du har et kamera med utskiftbar optikk, tilbyr vi deg å ta egne fotografier av intensitetsfordelingen av diffraksjonsbildet for en valgt spaltebredde i stedet for å bruke bildene i figur 1.
Ta i så fall kontakt med Arnt Inge for å få adgang til laboratoriet.
e)
Hva skjer dersom vi sender ikke-koherent lys gjennom spalten?
• Gjenta de tre beregningene i punkt b) for en spalt som er 1000 bølgelengder bred
dersom fasen til lyset i spalten er uforutsigbar (fullstendig ikke-koherent lys).
• Ikke-koherens kan legges inn i beregningen ved at fasen til lyset i de punktene som
representerer spalten, er forskjellig fra punkt til punkt og kan ha en vilkårlige verdi i
   intervallet 0 til 2p
• Bruk samme fasebeskeskrivelse av lyset i spalten ved beregning av alle punkter i
intensitetsprofilen på skjermen der diffraksjonsbildet fanges opp.
• Kommenter som vanlig resultatet!
f)
Modifiser programmet ditt slik at det kan håndtere en gaussisk intensitetsprofil i stedet for en
firkantet intensitetsprofil vi hadde fra spalten i stad. Anta fortsatt en langstrakt lyskilde slik at vi
kan behandle problemet endimensjonalt.
La igjen a være et mål for lysstripens bredde (målt i antall bølgelengder), men nå skal amplituden
på det elektriske feltet ha en gaussisk profil. Egnede kodesnutter i Matlab kan være:
x = linspace(-2*a*lambda,2*a*lambda,N);
sigma2 = ((a*lambda)^2)/2;
A = exp(-x.*x/sigma2);
Intensiteten i lyskilden vil da ha være proporsjonal med A.*A (intensitet er proporsjonal med kvadratet av amplituden for elektrisk feltstyrke).
Gjennomfør beregninger for en bredde på lysstripen med gaussisk intensitetsprofil, slik som angitt
i tabell 2. Beskriv likheter og forskjeller mellom resultatene du får nå sammenlignet med de du
fikk for en spalt.
a (# bølgelengder)
100

Anbefalte kombinasjoner [d ; s ](flere sett). Begge målt i cm.
[1 ; 0.03], [10 ; 0.2], [100 ; 2]

Tabell 2: Parametre som anbefales brukt ved beregningene av diffraksjonsbilder fra en
lysstripe med gaussisk intensitetsprofil med bredde a*lambda (full bredde ved 1/e av max)
og diffraksjonsbildet betraktes i et område s (cm) bredt på en skjerm d (cm) fra spalten.
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Oppgave 2. Optisk kvalitet
Diffraksjon medfører at fine detaljer i et objekt blir smørt ut i et bilde (f.eks. et fotografi). Det er
også andre kilder til at detaljer blir mindre tydelige i et fotografi. Tema for denne oppgaven er en
praktisk måling av optisk kvalitet i et digitalt fotoapparat/mobiltelefon.
a)
Ta et bilde av et ”Koren 2003 lens test chart” plassert i korridoren utenfor FYS329 og gjennomfør en analyse av bildet basert på modulasjons-transfer-funksjonen (MTF). Noen detaljer er:
• “Koren 2003 lens test charts” kan du evt hente ut selv dersom du ikke er på Blindern
   til daglig.  Gå til http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF.html og velg punkt 5:
Lens testing. Diagrammet bør skrives ut på en ”fotoskriver” for å få god nok kvalitet.
• Test-diagrammet bør klistres opp på en ca 1 m bred grå flate, og ved avfotograferingen
må hele den grå flaten (såvidt) være med på bildet (i bredderetningen).
• Bruk ditt eget digitale kamera (evt. mobiltelefon). Er det umulig, kan du ved hjelp av en
e-mail til kursansvarlig, få tilsendt et bilde du kan analysere.
• Analysen skal ende opp med en graf som viser hvordan modulasjons transfer funksjonen
(MTF) varierer med romlige frekvenser (for den sentrale delen av bildefeltet).
• Resultatene presenteres med basis i tre ulike romlige frekvenser (fbrikke, fbilde og fq).
• Bakgrunnsstoff og detaljer er gitt lenger bak i dette skrivet.
b)
Beregn omtrentlig hvordan modulasjons transfer funksjonen (MTF) forventes å variere med
romlige frekvenser dersom diffraksjon var eneste årsak til at detaljer ikke kommer fram i et bilde
(at høye romlige frekvenser degraderes). Beregningene skal gjøres for akkurat det systemet som
ble brukt i deloppgave a) ovenfor. (Dette er kanskje den vanskeligste delen av prosjektoppgaven.)
Det henvises til aktuell beskrivelse av diffraksjonens rolle i denne sammenheng lenger bak i dette
skrivet.
c)
Er det tegn til at bildekvaliteten ville blitt bedre dersom man i fotoapparatet økte antall piksler?
d)
Les en velrennomert test av et fotoapparat på http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d600/15
. Vi lurer på om personen som gjorde testen har nok kjennskap til den bakenforliggende fysikken.
Er du enig? Hva synes å mangle i vurderingen?
Husk at det ikke bare er konkrete resultatene vi ønsker at du kommer fram til, men at du drøfter
resultatene og viser at du behersker stoffet på en moden måte.
Tips og litt bakgrunnsstoff følger litt senere i dette skrivet, men først kommer figurene som skal
bruker i oppgave 1d.

LYKKE TIL !!!
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Seks fotografier av diffraksjonsmønstre fra en og samme spalt.
Den hvite stripen i bildene svarer til en lengde på kamerabrikken som angitt i hvitt på hvert bilde.
Avstanden mellom spalten og detektorbrikken i kameraet er angitt under hvert bilde. Laserlyset
vi brukte ved opptak hadde en bølgelengde på 633 nm.

2 mm

3 mm
d = 55 mm

4 mm

d = 243 mm

6 mm
d = 493 mm

12 mm

d = 1293 mm

18 mm
d = 3013 mm

d = 5763 mm
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Litt generell teori
Utsmøring av detaljer, kvalitativt (relatert til oppgave 2)
Anta at vi har to hvite striper papir klistret opp på sort papir, og at vi tar et bilde av stipene med et
fotoapparat. Dette er en annen bølge-situasjon enn den vi hadde i oppgave 1.
I oppgave 1 antok vi at vi hadde koherent lys i det meste av oppgaven, det vil si at det var samme
frekvens og samme fase på lyset som kom fra ulike steder i spalten i ethvert valgt tidspunkt.
Ved fotografering av stripemønstre på papir, har vi hvitt lys med mange bølgelengder, og selv for
en valgt bølgelengde er det ikke samme fase for bølgene i alle punkter i spaltens plan.
Diffraksjonsbildet blir da en god del annerledes enn for koherent lys, men noen karakteristiske
trekk finner vi igjen. Skarpe kanter mellom lys og skygge i objektet (lyskilden) blir mindre skarpe.
Det betyr at et stripemønster med hvite og sorte striper etter å ha gått gjennom et optisk system,
ikke vil beholde skarpheten og kontrasten når vi betrakter bildet som systemet danner. Prosessen
som foregår blir vanligvis beskrevet ved hjelp av ”fourieroptikk”. Vi rekker ikke å gå inn på denne
formalismen, og nøyer oss derfor med litt kvalitative aspekter som har generell interesse.
Det er også en rekke andre grunner til at skarpe overganger fra lys og mørke blir forringet. Linser
er ikke perfekte. Vi har sfæriske og kromatiske feil og mere til, og vi har refleksjoner fra et linseelement i et objektiv til et annet, som fører til at lys flyter ut også i de mørke partiene av et objekt.
Figur 1 viser et tidligere mye brukt testbilde for å sjekke optisk kvalitet, nemlig det såkalte
USAF1951 diagrammet. Til venstre er vist diagrammet slik det er opprinnelig. Til høyre
er det vist et forstørret utsnitt fra midten av diagrammet slik det ser ut etter å ha passert et optisk
system. Legg spesielt merke til at utflytingen av de skarpe skillene mellom lyse og mørke partier,
først og fremst viser seg når stripene ligger nær hverandre. De hvite partiene blir grå, og de sorte
blir også grå slik at kontrasten mellom det hvite og det sorte blir kraftig redusert. For striper som
ligger lenger fra hverandre, er det fortsatt ordentlig hvitt midt i de hvite partiene og ordentlig sort
midt i de sorte partiene.
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Figur 1. USAF1951 test-objekt for å teste optisk kvalitet. Til venstre er det vist diagrammet slik det
foreligger med skarpe skiller mellom sort og hvitt. Til høyre er det vist hvordan den sentrale delen av
diagrammet (forstørret) ser ut etter at det har passert et optisk system (f.eks. et kameraobjektiv).
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En av flere mulige tester for optisk kvalitet, går da rett og slett ut på å bestemme hvor tett linjer
kan ligge i et testdiagram, og fortsatt bli oppfattet som ”veldefinerte striper”.
Vi trenger da å lage et kriterium på hva vi skal mene med ”veldefinerte striper”.

Modulasjons transfer-funksjonen (modulation transfer function) MTF
Ved karakterisering av linser eller optiske system, er det innført et analysesystem som gir oss et
mål for hvor godt systemet er mhp å gi detaljer og kontraster. Andre faktorer så som fargeforskyvninger m.m. blir ikke vurdert ved måling av MTF.
Vi starter gjerne ut med et stripemønster. I motsetning til USAF1951-diagrammet med rene sorte
og hvite striper, antar vi nå at intensiteten på tvers av stripene følger en sinusfunksjon. Dersom vi
måler intensitetsfordelingen på bildet, vil vi kunne beregne en modulasjonsdybde Mavbildning
Mavbildning = (Imax - Imin) / (Imax+ Imin)		

(1)

				

hvor Imax er den høyeste intensiteten i de lyse områdene og Imin er den minste intensiteten i de
mørke områdene av stripemønsteret. M vil alltid ha en verdi mellom 0 og 1.
Dersom vi måler tilsvarende intensiteter i de originale objektene vi tok bilde av, vil vi også kunne
beregne modulasjonsdybden for objektet Mobjekt. I så fall defineres modulasjons-transfer-funksjonen som forholdstallene mellom disse:
MTF = Mavbildning / Mobjekt
I praksis er det ofte vanskelig å foreta målinger av radiansen fra objektbildet direkte. Vi velger derfor heller å bruke modulasjonsdybden for stripemønster som er så bredt at utsmøringen ennå ikke
har gjort seg nevneverdig bemerket. Da følger:
MTF = Mavbildning, de stripene vi studerer / Mavbildning, svært brede striper 				

(2)

Dersom vi skal kjøpe gode objektiver for fotografi, er det i dag ganske vanlig at produsentene angir
tester basert på modulasjons transfer funksjonen MTF. I figur 2 er det vist et eksempel på hvordan
Nikon har valgt å angi resultatet.

Figur 2. MTF verdier for et av Nikons objektiver for stripemønstre som danner 10 og 30 linjer per mm
i selve bildeplanet. Langs x-aksen er avstand fra optisk akse til punktet MTF-verdien er målt ved. Ved
meridional måling er stripemønsteret radielt rettet, mens for sagittal måling er stripemønsteret tangentielt rettet. Størst x-verdi som brukes i praksis (bildet 24 x 36 mm) er 21.6 mm (radielt til hjørnet).
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Vi ser at objektivet gir dårligere kontrast i de ytre deler av bildet enn i de sentrale delene. Vi ser
også at objektivet (som forventet) gir dårligere kontrast ved tettliggende linjer enn ved litt større
avstand mellom linjene.
I vår prosjektoppgave skal vi selvfølgelig ikke gjennomføre en så omfattende test som Nikon gjør
med sine objektiver. Vi nøyer oss med å bestemme MTF-verdien for striper omtrent i midten av
bildet. MTF-verdien vil avhenge av hvor tett stripene ligger i forhold til hverandre.

Romlig frekvens
Vi har flere ganger sett at MTF-parameteren vil variere med hvor tett stripene ligger. Hvor tett
stripene ligger kan angis på flere måter:
* som antall striper per mm i brennplanet til objektivet (fbrikke)
* som antall striper per total lengde på det endelige bildet (hele bildestørrelsen) (fbilde)
* som antall striper per grad (eller radian) sett fra fotoapparatets posisjon ved bildeopptak
(fq)
I alle disse tilfeller snakker vi om en “romlig frekvens”, fordi vi har med et periodisk intensitetsforløp å gjøre, som kunne svart til et øyeblikksbilde av en bølge (men som på ingen måter beveger seg).
Figur 3 gir et relevant eksempel på hvordan vi kan snakke om tre ulike (nær beslektede) romlige
frekvenser. Utgangspunktet er et stripemønster klebet på en papplate, og vi har tatt bilde av papplaten med stripemønsteret på.
CMOS brikke
i fotoapparat
Bildet av en
papplate med
stripemønster

Figur 3: Illustrasjon for å belyse tre ulike måter å angi en romlig frekvens på. Se tekst for detaljer.
Anta at papplaten vi har tatt bilde av er L lang (målt i m), og at stripemønsteret midt på har n
linjer per meter. Det betyr at dersom stripemønsteret hadde gått over hele papplaten, ville det vært
nL linjer totalt i lengderetningen.
La oss anta at bildebrikken i fotoapparatet har størrelsen l x b (lengde x bredde), angitt f.eks. i
mm. Fullformat bildebrikke har størrelsen 24 x 36 mm. Brikken i fotoapparater på mobiltelefoner
er mye mindre, men størrelsen kan vi relativt lett finne på web.
Dersom papplaten fyller ut omtrent hele bildebrikken (men heller ikke mer), finner vi ved rett fram
skalering, at stripemønsteret på bildebrikken vil få en romlig frekvensen fbrikke :
fbrikke = nL / l

målt i linjer per mm (på bildebrikken)
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Den romlige frekvensen på bildebrikken er bare interessant i visse tekniske sammenhenger, f.eks.
når vi skal bedømme hvor mange pixler vi bør ha for å fange opp mest mulig informasjon. Dersom produsenten har valgt riktig, er det likevel mer interessant for oss som forbrukere å vite hvor
mange linjer vi kan skille mellom innenfor bildets lengderetning. Jo flere detaljer vi kan skille mellom, desto mer informasjon kan bildet gi.
Det er en enkel overgang mellom romlig frekvens på bildebrikken fbrikke og romlig frekvens i forhold til bildet fbilde , nemlig:
fbilde = fbrikke l

målt i ”linjer per bildebredde”.

En tredje variant av romlig frekvens er å angi avstand mellom linjene i vinkelmål sett fra kameraet.
Dersom den totale bildevinkelen kameraet fanger inn er q (i lengderetning av fotografiet), vil romlig frekvens angitt i vinkelmål fq bli:
fq = fbilde / q

målt i ”linjer per grad” eller tilsvarende

Dette uttrykket er bare korrekt i de sentrale delene av bildet. Vi vil bare operere i de sentrale områdene av bildet, og ser derfor bort fra geometriske effekter i ytre deler av bildefeltet.

Vårt valg av implementering
Vi kommer til å ta utgangspunkt i bilder tatt av en spesiell testplate (”Koren testplate”). I stedet for
å bruke ett fast stripemønster med én romlig frekvens, som antydet i figur 3, har vi et stripemønster hvor den romlige frekvensen endres ”kontinuerlig” totalt med en faktor 100. Det effektiviserer
arbeidet vi skal gjøre betydelig.

25 cm

101 cm

Figur 4: Grå plate med Koren-test-plate midt på.
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Koren-testplatene har angitt en romlig frekvens nederst. På den varianten vi har valgt, går markeringene av romlig frekvens fra 2 til 200 linjer per mm på bildebrikken, under forutsetning at hele
diagrammet faktisk er 2.5 mm langt på bildebrikken på kameraet (se figur 5).
Vi har klebet opp Koren-platen på en grå papplate, og vi skal ta bilde av papplaten med platen
på. Siden Koren-platen er 25 cm ut den 101 cm brede grå platen hvor diagrammet er klistret opp,  
betyr det at romlig-frekvens-angivelsen bare stemmer for kamera som har bildebrikker på 10 mm
i lengste retning. Det er det praktisk talt ingen kamera som har. Vi må derfor bestemme en faktor
rf-faktor som vi må multiplisere angivelsene på Koren-bildet med.
Dersom detektorbrikken i kameraet har lengde l angitt i mm, blir korreksjonsfaktoren (du kan gjerne
kontrollere selv):
		rf-faktor = 10 / l
Et fullformat kamera med 36 mm lengde på bildebrikken, vil ha en rf-faktor på 1/3,6 = 0.28. Det
betyr at en avlesning på 20 på Koren-platen svarer til romlig frekvens 20 x 0.28 = 5.56 linjer per
mm (l/mm) i dette kameraet.
For en iPhone med en bildebrikke som er 4.592 mm lang, ville rf-faktoren bli 10/4.952 = 2.18. Det
betyr at en avlesning på 20 på Koren-platen ville svare til en romlig frekvens 20 x 2.18 = 43.6 l/mm
på dette kameraet.

Praktisk gjennomføring
I korridoren utenfor rom FV329 har vi satt opp en grå plate hvor det er klistret en Koren linsetest-plate. Platens størrelse er 101 x 70 cm. Vi ønsker at du tar et bilde med eget fotoapparat/mobiltelefon, og henter ut filen for videre analyse. De som ikke har mulighet for å ta egne bilder, kan
bruke en fil fra en medstudent, eller i verste fall få tilsendt et bilde tatt av kursledelsen.  (Send en
e-mail.)
Det er et sett med detaljer du må passe på:
• Pass på å notere nøyaktige opplysninger om hva slags fotoapparat/mobiltelefon dette er
slik at du kan finne relevante tekniske data på web.
• Ta bildet på en slik måte at hele den grå platen som Koren-platen er klistret på kommer
(såvidt) inn i bildet (i lengderetning).
• Hold fotoapparatet så støtt som mulig når bildet tas.  
• Ta gjerne flere bilder, og gjerne med litt variasjon i eksponering dersom du har mulighet
for å gjøre endringer manuelt.
• Ikke bruk digital zoom dersom denne muligheten finnes på fotoapparatet.
• Bruk størst mulig bildeformat (antall piksler) dersom du kan velge.
• Bruk minst mulig komprimering dersom du har mulighet for å velge dette selv.
• Mål avstanden mellom fotoapparatet og den grå platen for den avstanden bildet ble tatt i.
• Forsøk å bestemme hvilken blender (1/f-tall) bildet ble tatt ved. Les av på kameraet, eller
bruk info på web om ditt kamera/mobiltelefon. Alternativt kan du forsøke selv å måle
omtrentlig diameter på kameraets objektiv (eller finn diameteren på nettet) og finne
brennvidden, og beregne blendertallet ut fra brennvidde/diameter på objektivet.
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For de mest avanserte: De som bruker fotoapparater hvor blenderen blir justert: Velg gjerne en blender som ligger omtrent
1/3 av alle blenderstoppene fra laveste blendertall. F.eks. dersom du har blendere fra 2.8 til 22 (dvs verdiene 2.8, 4, 5.6, 8,
11, 16, 22, så velger du blender 5.6).

• Etter fotograferingen overfører du de aktuelle bildene til datamaskinen.
• Det kan være lurt å lagre bildene to steder slik at du har en backup i tilfelle originalen
blir ødelagt underveis.
• Det er en fordel å bruke bare den sentrale delen av bildet i selve analysen. Beskjær bildet
slik at bare Koren-platen kommer med (se figur 5, men litt hvitt på hver av sidene). Lagre
denne på et nytt navn (ikke overskriv originalen). [Dersom du ikke lett kan gjøre dette
selv på den datamaskinen du har tilgjengelig, kan vi som lærere hjelpe deg å gjøre dette.
Avtal praktiske detaljer med oss.]
• Dersom du selv ønsker å laste ned stripemønstrene vi bruker, eller sjekke beskrivelser
knyttet til testing av linser: Se http://www.normankoren.com/Tutorials/MTF.html, og
velg 5: Lens testing.

Figur 5: Koren-testplaten: Den delen av det totale bildet som analysen gjennomføres på.

Programvare
Bildene kan analyseres med ulike programmer. Vi anbefaler gratisprogrammet ImageJ ( http://
rsb.info.nih.gov/ij/ ). Programmet er for anledningen lagt inn på datamaskinene på rom 329, men
programmet kan også fjern-aktiveres vha ssh. For eksempel slik:
[Ditt brukernavn/maskin du er på] ~ $ ssh -XC vandegraaff  (eller -YC)
[Ditt brukernavn/maskin du er på]’s password:
...
[[Ditt brukernavn/maskin du er på] ~]$ /site/ImageJ-1.46/run
Prosedyren for å lese av intensitetsvariasjonene i Koren-testplaten er som følger:
Ved hjelp av programmet ImageJ markeres en linje ca midt i øvre feltet av platen (sort-hvit stripemønsteret med gradvise overganger mellom sort og hvitt). Se figur 6. Vær nøye å la linjen starte
helt ytterst til venstre i stripemønsteret (angitt romlig frekvens 2) og slutte helt ytterst til høyre
(angitt romlig frekvens 200). Den gule linjen er synlig i figuren og markert med en pil.
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Figur 6: Prosedyren for å lese av intensitetsvariasjonene i Koren-testplaten ved hjelp av programmet
ImageJ. For detaljer: Se teksten.
Gå deretter til “Analyse” og velg “Plot Profile”. Diagrammet som da framkommer kan med fordel
blåses opp til å dekke hele skjermen før bildet lagres (skjermdump). Alternativt kan tallene lagres og
plottes i et annet program, f.eks. Matlab. Tallene langs x-aksen angir avstand i antall piksler, men må
i neste omgang kobles til angitt romlig frekvens i Koren-platen på tilsvarende sted i diagrammet.
Fra plottet av profilen, fra programmet ImageJ, lager vi oss en omtrentlig omhyllingskurve som
gir et representativt mål for gråverdi ved ulike verdier langs x-aksen (se figur 7). Ved lave romlige
frekvenser (venstre del) er som oftest forskjellen mellom maksimal og minimal y-verdi størst. Når
vi går mot høyre, vil forskjellen mellom max og min gråverdi i stripemønsteret avta.
Husk at det er forskjellen i max og min i selve stripemønsteret vi er interessert i, ikke mer eller
mindre tilfeldig støy som ikke følger stripemønsteret.
Ut fra max og min gråverdi kan modulasjonsdybden beregnes ut fra ligning (1) side 7. Og når vi
også kjenner modulasjonsdybden ved de minste romlige frekvensene, kan modulasjons transfer
funksjonens verdi beregnes ut fra ligning (2).
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For å komme fram til MTF ved ulike romlige frekvenser, må man på et eller annet vis finne en
sammenheng mellom x-verdier i ImageJ-figuren til romlige frekvenser angitt i nedre del av Koren
test-platen. Tankegangen går fram av figur 7.
Les av data for å bestemme modulasjonsdybden ved minimum fem ulike (velvalgte) romlige frekvenser. Lag et diagram som viser hvordan modulasjons-transfer-funksjonen endrer seg ved ulike
romlige frekvenser. Det er i prinsippet tre ulike plot det her er snakk om, siden vi opererer med tre
ulike romlige frekvenser. Alle tre kan evt med litt kreativitet kombineres i ett og samme diagram,
men en kombinasjon bør ikke bli så komplisert at det går ut over lesbarheten av diagrammet.

Figur 7. Indikasjon på hvordan vi kan tegne inn en omhyllingskurve som kan brukes ved beregning
av modulasjonsdybde ved ulike romlige frekvenser. To markeringer er tegnet inn som svarer til de
romlige frekvensene 30*rf-faktor og 60*rf-faktor på brikken.

Hvor mye av degraderingen av bildet skyldes diffraksjon?
Vi har nå sett at kameraet ikke klarer å gjengi svært fine detaljer i objektet. I stripemønstre der
stripene ligger temmelig tett, blir de hvite partiene gråaktig, og de sorte partiene blir også gråaktige. Tiden er nå inne for å undersøke hvor mye av de observerte utsmøringene av detaljer som
skyldes diffraksjon og hvor mye som skyldes ulikhete uperfektheter i linser og detektorer.
Dette er siste del av prosjektoppgaven, og vi vil ikke gi mye hjelp i dette skriftlige notatet. Dette er
en deloppgave som bare vil bli løst av dem som yter litt ekstra. På den annen side er det en oppgave du kan lære en god del av, både mhp å løse tekniske/praktiske utfordringer, og mhp å forstå
den underliggende fysikken bedre.
Vi tar med oss noen detaljer før vi overlater resten til deg (men du kan gjerne spørre om hjelp).
Vi har i kapittel 12.9 sett at diffraksjon av lys som har gått gjennom et sirkulært hull, gir oss en
Airy-skive. I vår sammenheng er det sirkulære hullet objektivet eller blenderen i fotoapparatet, og
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vi ender opp med en situasjon at lys fra ørsmå detaljer i objektet (f.eks. en ”punktformig stjerne”)
vil få en utstrekning i bildet, slik vi har antydet i figur 12.21 i læreboka.
Når vi har et stripemønster, kan vi anse dette som om at hvert punkt i de hvite områdene vil bli avbildet som Airy-skiver i bildet. Det fører ikke til noe merkbart i de områdene der vi har hvitt (eller
sort) ”overalt”, for da vil Airy-skivene bare overlappe hverandre og vi vil ikke se noe til dem.
I overgangen mellom lys og mørke, derimot, vil den endelige størrelsen til Airy-skivene føre til
at en skarp overgang i objektet vil bli en mer gradvis overgang i bildet. Overgangen vil omtrent
strekke seg ut over et område som er lik Airy-skivens diameter.
Interferensbildet fra et hull inneholder også ringer rundt Airy-skiven. Effekten av disse må også
tas med.
Vi opererer i vår oppgave med en geometri hvor vi har ”lange spalter” eller lange striper, for å
gjøre matematikken og analysen av bilder noe enklere. I en slik sammenheng blir det sirkulære
mønsteret som Airy-skiven er en del av, erstattet med et oppintegrert diffraksjons-forløp.
Du kan godt gjøre denne oppintegreringen selv, men vi har allerede gjort den for deg. Resultatet
er vist i figur 8 og foreligger også i form av en datafil og litt rettledning. Dersom du vil prøve deg
på dette på egen hånd, må du erstatte ligningen like under figur 12.19 med følgende uttrykk for
intensiteten fra et rundt hull:
		I(q) a [ 2 J1(ka sinq) / (ka sinq) ]2

		

(3)

hvor a betyr ”proporsjonal med”, k er bølgetallet for lyset, a radien i hullet og q er vinkelen hvor
intensiteten betraktes. J1 er en av Bessel-funksjonene. (Den funksjonen som dessverre ble tatt med
i læreboka angår en litt annen side av det samme fenomenet og må erstattes med (3).)
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Figur 8. Oppintegrert intensitet i én retning av en todimensjonalt intensitetsfordeling gitt i ligning
(3). Dette svarer til intensitetsprofilen for en tynn stripe. Dataene er tilgjengelig i datafilen “airyInt.
txt”. Totalt antall punkter er 2894. To ganger avstanden fra toppunktet til der ligning (3) (!) har første
minimum (dvs diameteren i Airy-skiven) svarer til 783 datapunkter i filen (markert).

Tankegangen videre er som følger:
Enhver tenkt ”uendelig smal” stripe lys fra de hvite områdene vil føre til en stripe i bildet som er
har en intensitetsprofil (på tvers av stripen) lik den som er vist i figur 8. Bredden på stripen slik
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den er indikert på figuren, og som svarer til 783 antall punkter i datafilen, svarer til ”diameteren i
Airy-skiven” (ikke integrert opp).
Vi vet fra s 412-413 i læreboka at radien i en Airyskive i fokalplanet er gitt som:
D/2 = 1.22 l f0 / D0 = 1.22 l ”f-tall”
Ved hjelp av profilen gitt i figur 8 (og tilgjengelig i filen ”airyInt.txt”) oppfordres du til å foreta
beregninger som vil gi en liknende figur som den vi ba om i forrige deloppgave, men som nå er
basert på diffraksjon alene. Med andre ord, vi ønsker å se hvordan MTF-verdiene vil endre seg
med ulike romlige frekvenser på et stripemønster, på grunn av diffraksjon alene.
Med to kurver som viser MTF-verdier for ulike romlige frekvenser på stripemønstre, er det mulig
å få et visst inntrykk av hvor mye diffraksjon og hvor mye andre faktorer fører til begrensingene vi
observerer i det virkelige optiske systemet vi har undersøkt.
De to kurvene vil også gjøre det lettere å trekke slutninger mhp om vi kan hente ut mer informasjon fra bildet ved å bruke en detektorbrikke med flere piksler, eller kanskje er det slik at detektorbrikken allerede i utgangspunktet har flere piksler enn det vi klarer å utnytte pga begrensinger i
det øvrige optiske systemet? [Noen få av dere har kanskje noen ekstra momenter å komme med i denne sammenheng ut fra allerede eksisterende produkter til produsentene.]

PS: Analysen vi legger opp til er egentlig ikke helt korrekt, men for å ikke øke kompleksiteten for mye, har vi valgt å

holde oss til denne. Poenget er først og fremst at lyset fra et bilde ikke er koherent, bare delvis koherent. Det fører til at
diffraksjonsbildet blir litt annerledes enn det som er gitt i ligning (3) ovenfor. Videre er det ”hvitt” lys vi benytter, noe som
innebærer flere bølgelengder. Det vil si at vi får en summasjon av flere kurver a la det som er vist i figur 8, med større
bredde på diffraksjonslinjen for de største bølgelengdene. Dette fører forresten til litt artige fenomener som du kanskje har
lagt merke til i de bildene du tok.
Vanligvis brukes såkalt ”fourier-optikk” ved behandling av den type problemstillinger vi har tatt opp i oppgaven knyttet til
testing av optisk kvalitet. Vi håper å kunne tilby et kurs i fourier-optikk om få år ved UiO, gjerne i samarbeid med UNIK.

