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Samenvatting 

In dit verslag w~rdt een methode besproken welke het mogelijk 

maakt hologrammeq te realiseren van akoestisch transversale 

velden in een doorzichtig medium. 

Dit werd bereikt door de diffractie-theorie van Raman en Nath. 

Door loniitudinale velden (ref. 5) dusdanig te wijzigen dat 

deze ook toe te passen is op transversale (afschuif) velden. 

Daarbij bleek dat de-referentiebundel in frekwentie gemoduleerd 

moest zijn om coherentie met de objectbundel te ~ehouden. 
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Golffront reconstructie van transversale akoestische _velden 

I. Inleiding 

In de sectie materiaalkunde vannen de toepassingen van hologra

fie een van de onden.erpen van ~nderzoek. Hierbij is het accent 

komen te liggen op het trillingsonderzoek door middel van holo

grafie. In het afstudeerwerk van E.C. Buyck (ref.]) is 

sterk de nadruk gelegd op trill~ngsonderzoek aan diffuus re

flecterende voorwerpen (zoals trillende membranen). 

In de literatuur "(ref.2) wordt momenteel aandacht besteed aan 

het onderzoek door niddel van holografie van statisch belaste 

modellen. Men maakt daarbij gebruik van de dubbele breking w,elke 

in doorzichtige'modellen door afschuiving veroorzaaktwordt. 

Een veel gebruikte opstelling bij dit soort onderzoeken is de inter

ferometrische, die het eerst werd toegepast door Leith en Upat

nieks (ref.3). 

1 

In de literatuur is echter weinig bekend over trillingsonderzoek 

van akoestische 'velden in doorzichtige media (zeker niet op het 

gebied van transversale r,olven) waarbij holografie wordt toegepast. 

Om deze leemte te vullen werd het in dit vers lag beschreven onder

zoek verricht. Gebruik gemaakt werd van de reeds in de groep opge

dane ervarinr, in 

a) holografie van statische afschuivingen 

b) holografie van regelrnatir, trillende vodrwerpen. 

Op de achtergrond speelde verder het idee dat dit soort onderzoek 

technologisch interessante gegevens kan opleveren over de werking 

van vertragingslijnen welke worden toegepast in het P,A.L. systeem 

bij kleurentelevisie• 
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Bij de meest gangbare typen van deze delay-lines wordt een 

elektrisch in een akoestisch signaal omgezet. 

Dit akoestisch signaal plant zich voort in een medium (nees

tal glas) waarna het opnieuw omgezet wordt in een elektrisch 

signaal. Door de ten opzièhte van de lichtsnelheid lage ge

luidssnelheid wordt een vertraging bewerkstelligd. 

Nu gaan niet alleen de omzettingen in de transducers gepaard 

met verliezen, maar ook in het vertragingsmedium treden ver

liezen op. Indien nu de akoestische bundels door middel van holo

grafie zichtbaar gemaakt kunnen worden, zou dit een hulpmiddel 

zijn bij het onderzoek naar deze specifieke verliezen. 

In vertragingslijnen worden veelal afschuifgolven toegepast op

gewekt door transducers. De voorkeur voor deze transversale golven 

houdt verband met het feit dat de afmetingen van de vertragings

lijn dan geringer' kunnen zijn t.o.v. het geval dat bij dezelfde 

vertragingstijd longitudinale golven worden toegepast. 

De voortplantimgssnelheïd voor deze laatste soort is namelijk 

groter. 

We zijn uitgegaan van de gedachte dat, indien de interferometri

sche opstelling van Leith-Upnatieks bij statische problemen met 

afschuiving voldoet, dit ook het geval zal zijn indien dynamische 

afschuifgolven worden gebruikt. 

Een hologram ontstaat als een zwartingspatroon in een fotografische 

emulsie door belichting met twee coherente bundels. 

De object-bundel is gekarakteriseerd door de transmissie van het 

doorzichtige object, de ander is een hulp (referentie) bundel met 

constante eigenschappe~. Door interferentie ontstaan in het patroon 

zw.artingslijnen welke een rooster vormen. Door diffractie_aan dit 

rooster kan na ontwikkelen beeldvorming van.het oo~spronkelijke 
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object verkregen worden. Indien de opstelling tijdens de opname be

weegt, kunnen de verplaatsingen van de zwartingslijnen in het 

patroon aanleiding.geven tot geheel of gedeeltelijk verlies van 

de beeldvorming bij reconstructie van het hologram. 

De resultaten van een onderzoek verricht door Powell en Statson 

(ref,4) tonen echter aan dat opnamen bij een regelmatige trilling 

wel aanleiding geven tot een tijdgerniddeld holografisch beeld. 

Een regelmatige trilling van een akoestisch veld in een door

zichtig medium werkt als een fase-transformatie op het doorge

laten licht, identiek aan het onderzoek van Powell en Stetson 

waar trillende, diffuus reflecterende voorwerpen beschouwd 

werden. De fasetransforrnatie komt alleen bij longitudinale 

trillingen tot stand, evenwel niet bij transversale daar deze 

geen dichtheidsvariaties in het volume te weeg brengen. 

Vermoed werd dat de oplossing gezocht zou moeten worden in de 

diffractie theorie: 

zoals later zal blijken bevat de Ie orde zijbundel van licht dat 

onder de juiste hoek op een hologram is geworpen gegevens over 

het oorspronkelijke voorwerp. 

Het ligt enigszins voor de hand om dit gegeven ook te hanteren 

bij transversale golven die een diffractie rooster vormen. 

We hebben dit onderzoek moedwillig beperkt tot holografie van 

staande golven. In qet geval dat een succesvolle methode ont

wikkeld wordt kunnen lopende golven op dezelfde wijze aangepakt 

worden, evenwel stroboscopisch be~icht. Voor de toe te passen 

frekwenties werd gedacht aan het gebied van 1-10 mhz. 
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Hoofdstuk II 

Holografie 

We kunnen holografie het eenvoudigst uitleggen aan de hand van 

het meer bekende fotografische procedé. 

Een belicht voorwerp verstrooit het licht in alle richtingen. 

Een fotografische plaat geplaatst in dit verstrooide licht zal 

over het gehele gebied praktisch uniform belicht worden. 

figuur 1 

Er ontstaat op deze wij ze geen beeld (figuur 1) . 

Indien we een diafragma ("pinhole") plaatsen voor de foto

grafische plaat komt wel een beeld tot stand (camera obscura). 

figuur 2 

Het beeld wordt duidelijker naarmate het pinhole kleiner 

wordt (figuur 2). 
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Indien we nu het pinhole (lens) vervangen door een 2e bundel 

licht welke coherent :i,s met het verstrooide licht dan zal elk 
. ' 

punt op de fotografisc,he plaat, (elke zwarting) dus informatie 

bevatten over de amplitudes en de faseverschillen tussen beide 

bundels (figuur 3). 
~p,ege.l 

figuur 3 

Is de 2e bundel constant in eigenschappen,da~ zal elke zwarting 

gegevens bevatten over de amplitudes van het licht afkomstig van 

elk punt op het object alsmede het fase verschil van de punten 

onderling. 

Beeldvorming komt nu tot stand door de ontwikkelde plaat opnieuw 

~et de hulpbundel (of met een die daar veel op lijkt) te belichten. 

De diffractie aan het fijne interferentie-patroon in de plaat ver

oorzaakt een Ie orde bundel alsof deze van het oorspronkelijke 

voorwerp afkomstig is. 

Door de wijze waarop beeldvorming optreedt heeft men holografie 
' 

ook wel de naam goiffrontreconstructie gegeven, alsmede lens

loze fotografie, omdat geen lenzen (pinholes)toegepast worden. 

We kunnen de gevolgde werkwijze op eenvoudige wijze mathematisch 

weergeven. 
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De arnp li t ude 1n het punt (x, y, o) van een bundel afkomstig 

van een bron 1n het punt (x Yo zo) 1S (zie figuur 4) 
0 

A 
0 

0 ( . (wt + k s + Qo ) ~ = -s- exp -J 0 

lC 

Q. 
>'.~.o ~ 

~o.,~o~'Z• 

z 

fi~uur 4 

met 

A de ~mp li tude 1n X Yo z 
0 0 0 

s de afstand tot X y 0 

k het golf getal 
0 

Q de fase van de puntbron x y z 
0 0 0 0 

\-Je laten de term exp J w t in het vervolg weg. 

Voor een andere bron geldt nu 

A 
R = ..____!:__ 

r 
exp II-a-2 

II-a-1 

Bij gebruik van een monochromatische lichtbron geldt( ind.ien de golven 

zich in hetzelfde medium voortplanten) 

k = k o r 
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In (x, y, o) is de amplitude van beide bundels 

't'=it+o hetgeen we kunnen vervangen door 

E = R + 0 als de bundels gelijk gepolariseerd 

zijn. 
De zwarting van een film geplaatst in het vlak z = o wordt be-.. .. 
paald door de intensiteit•EE ( complex geconjugeerd), 

en de tijd t. 

De intensiteit wordt dus 

.. 
I = (O + R) (0 + R) 

A. 
2 

A 
2 

AA 
! 0 r o r • f k(r-s)+ Q } = + -- + exp J, 

s r rs ro 

A A 
+ o r j 1 k(r-s)+ Q } 

rs 
exp ro 

Qro = Qr - Qo II-a-3 

De transmissie van de film,na ontwikkelen,heeft een verloop als 

functie van I t volgen f' · 5 b s iguur en evat een lineair stuk. 

figuur 5 
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Het lineaire stuk dat voorkomt in de curve kan dus weerge

geven worden door 

T = T + c (B - B) = 2 T - cB 
0 0 0 

Is de opname nu gerealiseerd in de omgeving van T , dan zal 
0 

opnieuw belichten met een bundel 

R' = 
A ' r 
r' ·exp j 

de volgende termen bevatten 

R'T = 2 T R' - CBR' 
0 

De interessante term hierin 1S CBR', deze levert uitgeschreven: 

( '0' 
2 2 .. .. 

) CBR' = CtR' + R + RO + OR 

A A 
2 

Ct 
r' 0 

j kr' + Q } = exp + 
r' s r 

A r' A 2 
Ct r 

Rr ', + Q ' 1 
r' exp J' + 

r r 

A A A r' 
Ct 0 r 

j k (r + r'-s) + Q Qr - Qs } exp + 
r r' s r 

A A A r' 
Ct 0 r ; k (s r' r)+ Q + Q ' } 1 exp J + -

r r' s s r 

. 

1 + 
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Indien we nu A , en r' vervangen door A en r ofwel dezelfde 
r r 

referentie kiezen dan bevat het licht een term 

2 A A 
r o 
2 

r s 
exp J f ks + Q} 

s 

Dit is een verzwakte weergave van het oorspronkelijke punt 

Dit proces zal nu voor alle punten x
0 

y
0 

z
0 

opgaan: er is dus 

een bundel die na reconstructie schijnbaar afkomt van het voor

werp. 

Dit voorwerp is als gevolg van diffractie goed te onderscheiden 

te midden van de andere termen. We willen dit aan een eenvoudig· 

geval laten zien. De maximale zwartingen ontstaan op de plaatsen 

waar 2 stralen elkaar in fase ontmoeten, zie figuur 6. 

De latere reconstructie zal dan volgens de geschetste figuur 6 

verlopen. De Ie orde• zijbundels gedragen zich als afkomstig van 

het oorspronkelijke object. 

Çol:opl..-t 

figuur 6 
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De verklaring blijft gelijk voor moeilijker interferentie 

patronen. 

We hebben nu de werking van holografie summier uiteengezet, 

maar het beeld gebruikt van een diffuus verstrooiend voorwerp. 

Bij volkomen trRnsparante media 'zal geen (d.w.z. overal gelijke) 

fasetransfo;matie plaats· vinden van de doorgelaten bundel. 

Bij aanwezigheid van een akoestisch veld gebeurt dit wel. 

We hebben reeds vermeld dat transversaal akoestische velden. 

geen fase verandering ondergaan. 

\Je zullen nu e~rst de transversale afschuifgo;ven behandelen 

om te laten zien dat hierbij als gevolg van dubbele breking 

een effect optreedt dat zich leent voor holografische op

namen. 
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Hoofdstuk III 

Transversale afschuifgolve~ 

We beschouwen een medium van voldoend grote dimensies waarin 

een akoestisch veld is opgewekt. 

Een vlakke geluidsgolf met hoekfrekwentie w .. (afkomstig van 
~ 

een piëzo-elektrische oscillator) met golfgetal k en snelheid 

v verplaatst zich in de richting van de x-as. 

De uitwijking Û wordt in het geval van een lopende golf aange

geven door: 

u i " {t 
X 

) = cos w - --
V 

, .. 
= K cos (w t - k x) III-1 

Voor een staande golf geldt 

u ·;. .. 
= cos w t cos 

.. 
k X III-1' 

Laten we de komponenten van U voldoen aan de drie differentiaal 

vergelijkingen voor een kubisch kristal (ref.8,9) 

2 ~, Ux 
/) 2 

"t 

waarin c de dichtheid 

i di V {J 
;:,x 

III-2 

C .. de componenten van de elasticiteï'tstensor 
1J 

Ux, enz. de componenten van de uitwijking U in de 

x richting enz. 
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Daar wij isotrope media zullen beschouwen geldt 

III-3 

Door III-1 in te vullen in III-2 en 

1/V te vervangen door siJ krijgen we drie lineaire homogene 

vergelijkingen in A: 

2 1) 0- 0 a) Ax (s C 11 - = A = 
z 

2 1) 0 b) A (s C44 - = 0 A = 
y z 

2 1) c) A (s C44 - = 0 A/"y = 0 
z 

voor het geval dat aan III-3 voldaan 1S, 

III-4 

We zullen III-4C buiten· beschouwing· laten. Het is een transver

sale golf met snelheid 

2 c44 
V = 

welke echter geen diffractie kan veroorzaken. (ref.6) 

Voldoet III-4-a dan hebben we een longitudinale trilling met 

2 
V = 

Voldoet III-4-b dan hebben we een transversale trilling met 

2 
V = 

We duiden de amplituden nu aan door 

A 
X 

en A 
y 

III-5 

III-6 



14 

Een elastische golf produceert periodiek veranderende verdelingen 

van de relatieve rekken welke worden aangeduid door de componenten 

van een 3-tensor. 

De componenten van deze tensor x = 
X 

-,u ·U 
'i.. z 

yz = + -- ' 
enz. 

·Z ·y 

.. .,,.. ! ~ 

- w A s ~ sin (w t -

zijn evenredig 

* k x) 

In het geval van een transversale golf geldt 

- w sin * .. (w t - k x) 

Voor transversale golven is alleen 

-,u ·U 
X _J_ X = + 

y ;:,y ,_..,x 

ongelijk aan nul. 

met 

III-7 

Onder de invloed van de rekken wordt elk volume element dubbel

brekend. 

Voor licht dat zich voortplant in de z-richting kan de dubbele 

breking gekarakteriseerd worden door de index ellips. 

+ + = III-8 
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Naar de wetten van de foto-elasticiteit worden de constanten 

a .. gegeven door 
1J 

1 /r 2 
al 1 -

2 a22 - 1/r 

met r de brekingsindex 

+ 

en p .. de elasto-optische constanten. 
1J 

Voor transversale golven geldt 

1/r 
2 

a22 = 

' .. 2 

al2 = -p44 w AT s 2 

III-9 

~ ~ 

sin (w t k x) 

omdat alle componenten van rektensor uit 111-9 nul zijn uit-

gezonderd x ... 
1J 

De hoek e welke de assen van de ellips met de x-as rnaken,wordt 

gegeven door 

tan 2 e = III-11 

Het door ons beschouwde geval van transversale golven levert 

dus 

e -4-



16 

De lengte van de hoofdassen van de e 1 lips varieert periodiek 

ove reenkorns tig 

(1/r')i 
1 ' ! 

~ 

sin 
~ .+ 

= -2- - P44 w Ar s: (w t - k x) 
r 

2 2 ... 1 ... ... 
(1/r') = 1 /r + P44 w Ar s 

2 sin (w t - k x) 
II 

of anders 

(1/r')i 1/r 
2 ç ~ ~ 

= - P44 ' C44 
AT sin (w t - k x) 

(l/r 1
/ = 1 /r 

2 ' 
(w.,.t - k ... x) + p 44 ' -- Ar sin III-12 

II 
C44 

r' is de brekingsindex bij aanwezigheid van de transversale golf. 

Voor staande golven @elden soortgelijke uitdrukkingen. 

We kunnen het voorafgaande op andere wijze weergeven, zodanig 

dat meer inzicht verkregen wordt. 

We.stellen ons een medium voor met daarin een akoestisch veld 

van afschuifgolven. De afschuifspanningen worden sinusoidaal 

verlopend met de tijd en plaats gegenereerd . 

.. 
sin ( w t k x) 

0 

Op een blokje met afmetingen .· x = !y wordt een spanning 

:(x) uitgeoefend. 

On het koppel op te heffen is een t~gengesteld koppel aange

bracht, hetgeen de· reaktie van het materiaal voorstelt. 

(zie figuur 7). 
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'?' / 

' ~ 

" . / l~ ~1 ,. 
X ., 

/ ' 

/ ·, -, .. 
figuur 7 

Als gevolg van deze schuifspanningen treden rek en compressie 

langs de diagonalen op. 

We hebben reeds gezien dat de voortplantingssnelheid bepaald 

wordt door c44 , hetgeen°in dit geval de afschuifmodulus gis. 

Denken we ons nu een der ge lijk patroon van 

een bepaald moment "stilgezet" dan 
' 

in figuur 8 

' / ,, 

', / 
----.• ~ •t----

/ 
' . 

/ ' 
/ ', 

' 

figuur 8 

zien we 

' 

afschuifgolven op 

een vervorming als 

/ , 

i 



18 

Geven we de lengten van de diagonalen aan metten r ,dan is 

duidelijk dat geen volume verandering optreedt als [ + d( 

gecompenseerd wordt door r- dr • 

Dit neemt niet weg dat licht, dat invalt langs de z-as, lood

recht op de akoestische golven de deformatie wel waarneemt: 

Het invallende 1 ineai r gepolariseerde licht denken we ons ont

bonden langs de richtingen ~en r • Is C nu bijv. gerekt dan 

plant het licht in deze richting gepolariseerd, zich sneller 

voort dan licht, in de andere richting ·n gepolariseerd; er ont

staat een faseverschil : het uittredende licht is elliptisch 

gepolariseerd. 

De vervorming van figuur 9 leidt dus tot de volgende polarisatie 

toestanden 

figuur 9 

Laten we dit licht nu door een analysator vallen welke een 

doorlaat heeft welke 'IT 

2 gedraaid is t.o.v. de polarisatie 

richting van het invallende licht ,dan nemen we waar 

• 
◄ • • 

.. 
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Er ontstaat dus een patroon van afwisselend lichte en donkere 

zones bij een vlakke afschuifgolf. 

Dit zal dus door het oog waargenomen worden in het geval van 

staande golven. 

We keren terug naar het licht dat elliptisch gepolariseerd is. 

Een regelmatig patroon zal diffractie veroorzaken. 

We zoeken nu naar de golffronten met· gelijke fasen om de 

richting te vinden waarin de golffronten afgebogen worden. We 

bekijken daartoe de volgende fig. 10 a, b, c. 

0.. 

figuur 10. 
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In fig.a zijn nogmaals de elliptisch gepolariseerd·e uittredende 

lichtgolven getekend. 

We gaan nu na wat we waar nemen op een scherm dat op grote af

st~nd geplaatst is voor licht dat afgebogen wordt over een hoek 8 

met 

9 
n À 

Voorn is even is dit weergegeven in figuur b. 

Op het scherm komt links en rechts draaiend licht tot dekking 

in de getekende situatie is het linksdraaiende echter~ 

uit fase met het rechtsdraaiend~ wat tot gevolg heeft dat het daar 

aanwezige licht lineàir gepolariseerd is in de x-richting. 

Voorn is even komt op dezelfde wijze figuur c tot stand, nu ligt 

de polarisatie richting evenwel in de y-richting. 

Dit correspondeert met de polarisatie richting van het oorspronke

lijke gebruikte licht (het invallende licht). 

We concluderen: in de oneven orden wordt het licht -2-

polarisatie richting gedraaid t.o.v. het invallende licht. 

in 

Door tussenplaatsen van een analysator welke + gedraaid is 

t.o.v. het invallende licht, dat zijn polarisatie richting in de 

y richting heeft ~al dus alleen licht van de oneven orden worden 

doorgelaten. 

Tot nu toe hebben we stilstaande p~tronen van afschuifgolven beschouwd 

Het doorgelaten licht is echter arnpli tude gemoduleerd (na het .. 
passeren van de analysator) met de akoestische frekwentie w. 

Nu is een amplitude gemoduleerd signaal altijd op te vatten als .. .. 
een draagfrekwentie w met twee zijbanden w + w en w - w • We 

kunnen ons nu afvragen of deze zijbanden corresponderen met de 

1 e orde bundels. 
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Hoofdstuk IV 

• 
Diffractie aan transversaal akoestische velden 

In het vorige hoofdstuk is de diffractie van licht aan een akoes .-

t i sch veld in kwalitatieve zin besproken. Om tot een theorie te 

komen voor transversale velden die zowe 1 het amplitude- als het 

frekwentiegedrag van de verschillende orden bevatte, werd de 

theorie die Raman Nath opstelden voor longitudinale golven, aange

past voor transversale golven. 

We bespreken nu de theorie van Raman Nath sevolgd door de aan

passingen voor het transversale geva½ zowel voor lopende als 

staande golven. 

IV.a. Raman Nath diffractie lopende golven 

Zij beschouwden een rechthoekig medium waarin een door een piëzo

electrisch element opgewekte hoogfrekwente ( ~10 M 11z) akoestische 

golf loopt in de x-richting van een rechtsdraaiend assenstelsel. 

Een lineair gepolariseerde lichtbundel valt in langs de y-as, de 

polarisatie richting is de z-as. 

De lichtbundel doorloopt een lengte L in het akoestische veld dat 

aktief is in het gehele medium, waarvan de brekingsindex r
0 

is. 

We nemen nu aan dat de golf de volgende verstoring van de 

brekingsindex r veroorzaakt. 

r(x,t) = r + r sin 
0 

.. ,. 
(w t - k x) IV-1 



met w 

k " 

r 

X 

Opmerking 
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de cirkelfrekwentie van de akoestische golf 

het goifgetal van de akoestische golf 

de maximale variatie van r(x,t) 

de afstand van het centrum van de lichtbundel 

tot het beschouwde punt. 

Raman en Nath beschouwden een rechthoekige bundel met lengte p 

in de x richting. 

Daarbij was de keuze van een nulpunt voor x voor hen 1.n IV-1 

niet van belang. 

Als we de invallende bunde 1 karakteriseren door exp (j w t) 

dan is de bundel nà het doorlopen van een lengte L in het 

medium gekarakteriseerd door 

exp J w ( t - L r(x,t) 
C 

) 

Een lichtstraal uit de bundel welke na :1et verlaten van het 

medium over een hoek 8 is afgebogen,kan worden weergegeven 

door 

exp w ( t - L r(x, ~ 
C 

Dit 1.s 1.n figuur 11 geschetst. 

figuur 11 

(P/2-x) sine 
C 

) 
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Scheiden van de wel-en niet plaats-afhankelijke fasecomp~:menten 

levert : 

.. .. ' 
exp J · k 1 x - k r L sin (w t- k x) :- exp j (wt -4> ) 

met 1 = sin e 
k r L +kl 1 

11 = en 
0 

k = het golf getal van he-t gebruikte licht in vacuum. 

Door nu te integreren over alle waarden van x verkrijgen we de 

amplitude van de afgebogen bundel over de hoek e. 

Deze bewerking staat bekend als de diffractie integraal (K). 

Door invoering van 

V 

vinden we voor K 

+p/2 
, 

K = j 

-p/2 

.. 
k r L en e:= w t 

exp J 
.. ' 

J (xkl - v sin (E -k x) dx 

IV-2 

We berekenen deze inte,graal door te splitsen in reële en imagi.1-

naire gedeelten. 

+p/2 

R = ( cos 
.. ' 

x kl - v sin (2 -k x)• dx 

-p/2 
IV-3 

+p/2 

J = sin dx 

-p/2 



We ontwikkelen nu 

cos (v sin b x) = J (v) + 2 
0 

0. 

I: 
J2r(v) cos (2r b x) 

sin (v sin b x) = 2 

a 
L 
0 JZr+l(v) sin((2r-l) bx) 
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IV-4 

We maken alleen gebruik van de nulde en Ie orde Bessels uit 
, 

IV-4 om Ren J uit IV-3 te berekenen. 

!fa samenvoegen 1.s het resultaat voor K 

. .. 
K = p J (v) sin kl p/2 

o kl p/2 + p JI (v) 
sin(kl+k )p/2 

(kl + kä) p/2 exp - J~ 

. .. 
sin(kl-k )p/2 

(kl-k .. )p/2 
exp + JE 

IV-5 

Door de oorspronkelijk afgesplitste tijdsfunktie weer in te 
sin x 

voeren en te bedenken dat --- maximaal wordt voor x➔ 0, 
X 

vinden we het volgende diffractie patroon. 

hoek intensiteit frekwentie fase 

0 = 0 J (v): 
2 

0 w 
0 

* .. 
J 1 (v) ~ 

2 .. ~ k w + w + µ 
0 + 2 

k 

~ M 

- k 
J 1 (v):· 

2 ... ~ e 'k w - w 2 
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We merken op 

a) er zijn ne venb unde ls onder gedefinieerde hoeken 

b) de frekwentie is in de neven bundels gewijzigd 

c) de bundels zijn onderling uit fase 

d) als gevolg van b) lS geen coherentie meer aanwezig. 

Transversale golven 

We gaan het resultaat IV-5 nu toepassen op transversale golven; 

we gebruiken daarvoor de periodieke lengteveranderingen van de 

diagonalen uit figuur (7). 

We gebruiken weer een rechts dtaaiend coördinaten stelsel zie 

figuur 12. 

figuur 12 

Nemen we nu de richting van de afschuiving 1n de y-richting, dan 

kunnen we de polarisatie van de invallende golf (langs de y-as 

gekozen) ontbonden denken langs de diagonalen waar de maximale 
1 1 

lengte-veranderingen in optreden (e 1 ene 2). 
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We onderstellen nu cfat evenals bij de longitudinale golven, de 
1 

brekingsindex variatie langs de e 1 -as gegeven kan worden door 

r(x,t) = r + r sin (w*t 
0 

en voor de e2 as door 

... 
k x) 

IV-6 

We vinden dan voor beide richtingen het volgende resultaat 

... 
1 sin kl p/2 sin(kl + k )e/2 

~ 1 p Jo(v) kl p/2 + p J~(v) (kl + k"') pÎ2 exp + je: 

. .. 
1 sin kl p/2 sin(kl + k )p/2 

~ 2 p Jo ( v) k 1 p / 2 + P J 1 ( v) (k 1 + k"" ) p / 2 e xp + j é: 

Bovenstaande formules moeten nog met !v 2 vermenigvuldigd 

worden als de begin amplitude de grote I heeft. 

We laten het licht met bovengenoemde amplituden een analysa

tor passeren die een doorlaat in de x -richting heeft, dan 

resteert alleen 

sin kl,:;. k ... )p/2 
_:: p J 

1 
(v) ----"""-----A-- exp + js 

(kl + k-)p/2 

hetgeen een term is welke door Ie orde bundels veroorzaakt 

wordt. 

Door het toevoegen van de oorspronkelijke tijdfunctie blijkt 
... 

dat ook hier de frekwentie w + w bedraagt voor de richtingen 

rae t ,. 
8 = 

k 
+ -k-

• 
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IV-b Staande golven 

Het is niet moeilijk om een voorstellingswijze voor staande 

golven te vinden: 

We voegen een component toe welke zich in de tegenovergestelde 

richting voortplant met eventueel afwijkende amplitude en fase. 

De zaak kan nog gecompliceerder worden gemaakt door de terug

lopende golf een hoek te laten maken met de heengaande, een 

situatie die zich voordoet bij vertragingslijnen. 

We zullen evenwel de~e situaties vermijden door vlakke golven 

te beschouwen loodrecht op de voortplantingsrichting. 

Indien links en rechtlopende golven precies "passen" in een 

blokje materiaal dan kunnen we de variatie van de brekingsindex 

voorstellen door 

IV-7 

\~e gaan nu op dezelfde wijze te werk als in het geval dat we 

met lopende go 1 ven rekenden 

We schrijven nu opnieuw de diffractie integraal op en gebruiken 

daarbij variabele grenzen 

1 
X t +p/2 

t 
1 

1 
x- p/2 

exp J kl x-·kr L sin w~ 
.. 

t sin k x} dx IV-8 

Schrijven we voor K ,r L en w•t opnieuw v resp.~ en splitsen we 

in reeële en imaginaire gedeelten. 



De berekening voor het re~le gedeelte gaat nu als volgt 
1 

X + p/2 

- cos (Kl x - v sin, sin k*x) dx R = 
1 

p/2 X -

1 
+ p/2 X 

= •. cos (kl x) cos C Ij,· sin k*x)+ 
1 

-p/2 X -+ sin (kl x) sin(.) sin k x): dx. 

waarin l staat voor v sin E • 
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Toepassen van de reeks ontwikkelingen IV-4 opnieuw afgebroken na 

de Ie term levert 

1 
X _+p/2 

R 
1 

X -p/2_ 
J

0 
(il:) cos kl x + 2 J 1(!j!) sin k.,.x sin kl x} dx 

Opmerking 

We breken steeds af na de Ie term omdat in het transversale geval 

toch slechts de Ie orde term interessant is. 

Dit levert bij berekenin~ 

cos kl x' sin kl p/2 
kl p/2 + p J 1 (i/!) 

cos(k* + kl) sin(k~ +kl)1 
... 

(k + kl) p/2 

Het imaginaire gedeelte levert een equivalent resultaat 

komst van de diffractie integraal is 

de uit-
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( sin kl p/2 
K = p Jo ~) kl p/2- ex.p J klx 1 + 

... 
sin (k + kl) p/2 * l 

. - P J 1 ( ") -..,--------- exp J (kl+k ) x + 
(k + kl) p/2 

+ p J 1 (·., ) 
sin kl)p/2 

... 
(k - kl) p/2 

De Bessel functie bevat nog een tijdsfunctie, door reeks ont

wikkeling verkrijgen we 

J (v/2) J (v/2) - 2 J 
1 
(v/2) J 

1
v/2 cos 2 n n n- n+ 

... 
JZn+I (v sin w t) = 2 J (v/2) J 

1 
(v/2) n n+ 

. * sin w t. 

Passen we dit toe dan resulteert dit in 

J 2 ( v/ 2 ) s in k 1 p / 2 ( J ) p ------- exp J wt + kl x o kl p/2 

~ 

w t .•.• 

, sin(k •+kl)p/2 ( .. .. 1 1T -
P J

O 
(v/2)J 1 (v/2) ... - exp j · (w+w ) t+(k +kl)x +2 : + 

(k +kl)p/2 
- ... ... 1 3 1r } exp j· (w-w )t+(k +kl)x + 2 

sin (k ... _kf)p/2 
~ 

(k -kl)p/2 

·- "' .i.: 1 31T, exp r (w+w ) t-(k -kl)x + 2 J + 

• . ~ "' 1 -11' } 'i exp r (w-w ) t-(k -kl)x + 2 J 

IV-9 
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We kunnen deze formules nog vereenvoudigen door de bundeldia

meter p zeer klein te kiezen en alle.en de resultaten te be

schouwen in de richting 8=0 zodat l=O. 

We passen deze werkwijze later experimenteel toe; in IV-9 

na;;ir 1. 
sin x 

gaan alle termen met 
X 

Aan IV-9 merken we op dat door de keuze van het nulpunt in de 

vorm x 1 het mogelijk 1s om de Ie orde termen· al dan niet aan

wezig te laten zijn 

M- 1 
voor k x -2-

3i.. - 2- zijn de Ie orde termen aanwezig voor 

lo'- 1 
k x - = O, - afwezig. 

We komen nog terug op de kleine bundeldiameter: door p zo klein 

te kiezen gaat het oplossend vermogen van het diffractie patroon 

verloren, maar we bereiken wél dat de eigenschappen van de Ie orde 
1 

bundels nu ook op de plaats van de Ode orde aanwezig zijn. 

We kunnen dit toelichten aan de hand van figuur 13. 

-

figuur 13 

p groot .. 
p>>· 

p - . 



31 

Transversale golven 

Het resultaat van de berekeningen van de diffractie integraal voor 

transversale golven is praktisch gelijk aan het verloop van de be

rekening voor lopende golven. 

We beperken ons tot het vermelden van het resultaat bij de volgende 

voorwaarden. 

a. de invallende bunde 1 heeft een diameter waarvoor p« .\ 

zodat voor p kan worden geschreven p • 0. 

b. de uittredende bundel wordt beschouwd in de richting 

e = 0 zodat geldt 1 -• 0 

,. 

c. een analysator is opgesteld achter het akoestische veld 

met de doorlaat richting loodrecht op de polarisatie -

richting van het invallende licht op het akoestische veld. 

d. het invallende licht ean polarisatie-richting heeft welke 

evenwijdig is aan de vlakke afschuif golven. 

Het resultaat is dan 

• ... ... 1 ..,, 
pJ 

O 
(v/2)J 

1 
(v/2) '. exp j (wt+w t+k x +-y-) + 

.. ... 1 3 -() + exp j (wt+w t-k X + 
2 

... .. · 1 3~) exp j(wt-w t+k x + -- + 2 

j(wt-w 
... .. 1 -r;-

1 exp t-k X + -) 
2 
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~ 

We zien dat het licht zowel de frekwentie w + w, bevat als 
. ... 

de frekwent1e w-w . 

Belangrijker is dat, indien de bundel gericht op een plaats 

met maximale afschuiving licht wordt doorgelaten, in tegen

stelling tot het geval dat de bundel is gericht op een plaats 

met minimale afschuiving. 

We kunnen deze situaties aanduiden door resp. 

... 1 ~ 3-:-k X = -2- -2- enz en 

... 1 
k X = 0, -- en .,. 
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Hoofdstuk V 

Experimenten 

V a) Holografie 

We zullen in dit hoofdstuk schetsen op welke wijze het inzicht, 

zoals in de voorafgaande hoofdstukken beschreven, verworven en 

toegepast is. 

Bij de aanvang van het onderzoek was bekend dat het trillingspatroon 

van een longitudinale trilling in vloeistof met behulp van'holo

grafie zichtbaar gemaakt kon worden. De toegepaste t~chniek bestond 

uit de vorming van een hologram door een dubbelopname. We gaan op 

dit soort opnamen iets dieper in, omdat we deze opstelling als 

eerste aanloop gekopieerd ~ebben voor transversale golven. 

De opstelling voor longitudinale velden is in figuur 14 geschetst. 

~o.1:e)a~ cu~et 
figuur 14 

Een smalle bunde 1 afkomstig 'Van een He-Ne laser wordt met een 

lens-pinhole combinatie in een divergerende bundel omgezet. 
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Een gedeelte hiervan valt op een verstrooiende matschijf, waarna 

het licht een doorzichtige cuvet met vloeistof passeert. Het an

dere gedeelte valt op een prisma en wordt verder als referentie 

bundel gebruikt. 

Er worden 2 opnamen na elkaar gemaakt, waarbij als eis gesteld 

wordt, dat tijdens en tussen de opnamen geen enkele (ongewenste) 

verplaatsing optreedt. 

Bij de Ie opname wordt een ~ologram gemaakt van de cuvet met de 

vloeistof in rust; bij de tweede opname is de vloeistof in trilling 

gebracht door een longitudinale transducent. 

Bij de 2e opname ervaart het doorvallende licht de verdichtingen 

en verdunningen in de vloeistof als variaties in de lichtweg zo

wel in de tijd als in de plaats. 

Een gevolg van een en ander is dat het interferentie patroon op 

de plaat tijdens de opname beweegt. 

Dat bij de reconstructie toch beeldvorming optreedt wordt verklaard 
' 

door de theorie opgesteld door Powell en Stetson waarvoor we ver-

wijzen naar referentie 4. 

Bij de dubbelopname die ·bij deze techniek toegepast wordt,komen 

twee golffront reconstructies tot stand die het oog ervaart op de

zelfde wijze als in een interferorneter,dus als een verschil tussen 

twee situaties (referentie 8). 
1 

Bij de aanvang van het onderzoek veronderstelden we, dat deze 

techniek ·met enige aanpassing ook geschikt zou zijn voor transver

sale golven. 

In de diagonaal-richt~ngen waar als gevolg van de afschuiving de 

grootste lengteverandering_ optreedt,is een pseudolongitudinaal 

effect. Indien we nu licht kiezen dat zijn polarisatie richting 

heeft in deze diagonaalrichting dan zou een dubbelopname tot het 

juiste resultaa~ leiden. 
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• 

Een op de ze wijze ge r e ali seerd ho l6gram bevatte geen inf ormatie 

over de transversale golf. De onderst aande reproduktie bewijs t 

dat de opstelling hologr afisch werkte. 

We zien dat r ond om de vlakke transducent een ci r kelvormig patroon 

is ontstaan. Dit patr oon ontstaat als gevolg van optische weg

l engte verschillen in het glas tijde ns de beide opnamen. 

Deze verschillen zijn zeer waar sch ijnlijk ont s t aan als gevol g 

van war mte dissipatie van de transducent. He t aant a l waa r ge

no~en ringen wo rdt gr oter naa r ma te het g lasblok meer ge legenheid 

kreeg om op t e warmen. 

De transdu cent werd zo zwaa r belast dat hij in sommi ge gevallen 

losraakte van het glas doordat de soldeerlaag doorsmol t. 

Daar de resultaten onbevredïgend wa r en, werd e r omgezien naar 

ee n andere methode. 

Het was reeds bekend d~t het patroon ~an afschuifgolven dubbele 

breking veroorzaakte welk door mid del van een analysato r zicht

baar gemaak t kan worden . 

We kunnen he t patroon met het blote oo g door de analysat or waar

nemen . 
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We trachten nu een hologram van dit patroon te realiseren door 

het licht van de referentiebundel in polarisatierichting te 

draaien met behulp van polarisatoren. 

Onderling loodrecht gepolariseerd licht is niet coherent 

De lichtbron (lle-Ne laser) zond lineair gepolariseerd licht uit. 

De polarisatierichting werd evenwijdig aan het vlakke golffront 

in de transversale golf gekozen en de referentie door middel van 

twee polarisatoren 2 x over 45° gedraaid. 

Indien nu geen hologram tot stand komt,is het uitgesloten dat 

dit veroorzaakt zou zijn door incoherentie van het toegepaste 

licht. 

De opstelling zag er nu als volgt uit, (methode van Leith en 

Upatnieks). 

---

s 

·figuur 15 
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Het enige resultaat was een beeld van het glasblok en de om

geving, overigens na zeer lange belichtingstijden. 

In de literatuur zochten we naar de oorzaak van deze nogal 

frustrerende resultaten (het beeld is met het blote oog wel 

waarneembaar) bij de interaktie tussen licht en akoestische golven. 

Over de interaktie van licht met longitudinale golven bleek 

lii:eratuur in overvloed te bestaàn., echter voor transvarsale 

golven slechts in beperkte mate en dan nog zeer beknopt. 

Uit de theorie van longitudinale golven volgde de frekwentie

modulatie van de diverse diffractie-orden. We zijn nu onze experi

menten zo gaan inrichten dat we inzicht verkregen in de diffractie 

van licht aan afschuifgolven om na te gaan of hetzelfde gedrag 

ook bij deze golven optrad. 

Diffractie aan transversalè golven 

Een lineair gepolariseerde laser-bundel viel door een pyrex 

glasblok, waarin door een transducent een staande afschuifgolf 

was opgewekt. 

Het uittredende licht bestond uit een nulde orde bundel en twee 

lste orde bundels welke laatsten 90° in polarisatie-richting 

gedraaid zijn ten opzichte van de nulde orde bundel, zoals bleek 

bij onderzoek met een analysator. 

De licht-intensiteit van de beide lste orden es zeker 2 orden 

zwakker dan die van de nulde orde. 

We hebben in hoofdstuk III ui te enge zet dat de afbuighoek 8 

welke de Ie orde bundel maakt met de Ode orde bundel kan worden 

aangeduid door 

8 
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waarin i. de golflengte van het- licht en 

" \ de golflengte van de afschuifgolf in het medium. 

~ 

Daar zowel afhangt van het medium als de opgedrongen frekwen-

tie f~ herschrijven we 

e 

met v~ de voortplantingssnelheid in het betreffende medium. 

We kunnen de hoek 8 zeer gemakkelijk rechtstreeks meten door 

de beide Ie orde bundels op te vangen op een scherm dat op 

grote afstand van het glasblok was opgesteld (2,7 m) en 

door toepassen van de betrekkirg 

2 e .. X 

L 
(zie figuur) 

- ~ "Mlt'-~-~ ----
- - \ - J ---
We vermelden de resultaten 

4 Mhz 

5,6 Mhz 

x in mm 

4 + 0,3 

6 + 0,3 

(zie ook appendix). 

. '-' 
-'-' 

L in rn 

2,70 + 0,01 

2,70 + 0,01 

~ 

•• 
~ 

.., ., 

8 rad 

0,74 + 0,06 X }0-J 

1,11 + 0,05 x 10-3 
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V.c. Intensiteitsmetingen aan gemoduleerd licht 

De vraag was 31s licht gemoduleerd is met een hoogfrekwent signaa~ 

hoe onderzoek je dan dit licht. 

Het probleem is dat de meeste lichtgevoelige fotocellen als ge

volg van hun hoge parasitaire capaciteit deze frekwenties niet 

meer volgen. 

Een foto-multiplier vertoont dit euvel in geringere mate, zodat door 

afsluiting van de uitgang met een lage'weerstand hier een betere . 
signaal-ruis verhouding bereikt kan worden. 

Uiteraard daalt hierdoor de geyoeligheid. 

Het bleek raadzaam om het licht van de laserbundel na passeren van 

het akoestische veld, niet direkt op de multiplier te laten schijnen; 

er ontstaan dan uitputtings-verschijnselen, welke vermeden worden 

door een divergerende lens te gebruiken. 

Nu bleek de lichtvlek afwisselend donkere en lichte vlekken te 

vertonen, een reproductie van het gepasseerde akoestische veld, 

daar de analysator alleen licht door.laat van plaatsen onderhevig 

aan afschuiving. 

Deze heldere en donkere gedeelten zijn bij holografie hinderlijk 

zodat direct omgezien werd (om dit euvel te vermijden) naar een 

andere methode. 

Deze werd gevonden door de bundel in het veld te focusaeren. 

Hiermede werd tevens bereikt dat lens-pinhole-combinaties kunnen 

worden toegepast. 
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Opmerking: 

Lens-pinhole-combinaties worden bij holografie wel toegepast. 

Elke lens geeft nl. aanleiding tot beeldfouten, en deze weer 

tot snel afwisselende heldere en donkere gedeelten in een afge

beelde vlek. 

De combinatie lens-pinhole verhindert dit. 

Dat deze combinatie nu wel gebruikt kan worden,heeft de volgende 

achtergrond. De Ie orde bundels worden bij een grote bundel als 

een lens fout ervaren en niet doorgelaten.· 

Door in het akoestische veld te focusseren, wordt het licht in 

alle richtingen verstrooid, de eigenschappen: van de Je orde zij

bundels komen ook in de Ode orde richting voor. 

De opstelling voor intensiteitsmetingen was ·nu de volgende 

--
--

1 -.. 

figuur 16 
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Voo r deze opstelling kunnen we nu on ze fo rmu les uit hoof dstuk IV 

(blz . 3 1) toepassen. 

Door het gl asblok op een slede t e plaatsen, kan de vaste bundel 

he t veld aftisten. He t gemodu leerde signaal i s het enige wat 

ove r b lij f t na door gang van een an a l ysa tor welke l i cht doof de dat 

dezelfde tri llingsri ch ting had als het inva llende. 

De signalen van de multiplier werden aan ee n oscil l ograaf toege

voe rd e venals de aan de transducent toegevoe rde f r ekwentie . 

De verkregen beide onde r s taande beelde n door de bundel over 

1/ 4 t e ve rplaatsen waarbij een mi nima l e e n maximale toestand 

we rd gevonden . 

1let akoestis che ve ld li ep hierbij in een r ech thoeki g py r ex blok , 

de bundel was ger i ch t op een p l aats welke ca. 0 , 5 mm lag van het 

r eflectie vlak . Dit om t e verh-inderen da t de hee ngaande golf 1.n 

ampl itude zou a fw ijken van de teruggaand golf. 
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Van het maximale signaal valt ons op dat 

a . de gedaante sin
2
w~t-achtig is 

b . de toppen niet gelijk zijn. 

Uit de laatste f ormule van hoofdstuk I V volgde dat de amplitude 

van de bundel als volgt was opgebouwd : 

{•xp - à/. 1 --
E p J

0
(v/2)J 1 (v / 2) j(wt+w t+k u + 

2 
+ 

1 

• • 1 3iT } exp J (wt-w t+k u +_ - 2-

en 

p J
0 

(v/ 2)J 1 (v/2) [ exp 
... * 1 3~ 

E2 J (wt+w t-k x + -2- + 

~ ;.< 1 q E: >..--p J (w t-w t-k l! + 
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~ 1 
Het is reeds eerder aangegeven dat k x de plaats aangeeft 

waar de bunde 1 door het ve lc~ loopt. 

De intensiteit volgt nu uit 

Berekening leidt tot 

2p 2 2 ( / ) 2 ( / ) . 2 ... I = J
0 

v 2 J 1 v 2. sin w t 

of met J (v/2)'. 1 
0 

V 
en J 

1 
(v/2) -v -z-

2 2 
I = p v -2-

. 2 ... 
sin w t 

Met de waarde van v ingevuld 

We vinden het sin
2
wt beeld door berekening bevestigd, de intensi

teit wordt dus bepaald door: 

de bundeldiameter p 

het golfgetal van het licht k 

de brekingsindex verschillen :r 

en de lengte L in het glas doorlopen. 

De verklaring voor·de ongelijkheid der toppen schuilt in een 
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~ * mengterm in de intensiteit formule (niet 2w t maar w t be-

vattend). Deze ontstaat doordat licht, elliptisch vervormd door 

metaalspiegels, doorgelaten wordt met frekwentie w. 

Deze hinderlijke storingen zijn gedeeltelijk op te heffen door 

een rigoreus toepassen van polarisatoren. 



L 
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Hoofdstuk VI 

Holografie van transversale golven 

De bovengenoemde opstelling is ook gebruikt voor het holograferen 

van transversale velden. 

We schetsen nu de complete opstelling 

'P, L g.;. L ~-1-Ît:~1""'4 
-::, -- L'r -

?2. Ml>~ ~o-.~-----

figuur 17 

Het licht afkomstig uit een He-Ne laser wordt door een variabele 

beamsplitter BS over de beide armen van de opstelling verdeeld . . 

In de objectarm is de polarisator P2 aangebracht om de elliptische 

vervorming door de metaalspiegels S ongedaan te maken. 

Ha de lens pinhole combinatie LP valt het licht op de matplaat M, 

waarna een polarisator is geplkatst om ongewenste richtingsver

anderingen ongedaan te maken(iàentiek aan P2 ). 
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Daarna wordt het te hologr a f eren akoes ti sche veld AV
2 

ge

pas see rd en de ana lysator. 

De opbouw van de r eferenti e -a r m is r eeds bij de intensiteits 

me ti ngen t e r sprake gekomen. 

Wa de keuze van he t platen mate ri aal betre f t ~ebben we de volgen

de e r varing op gedaan. 

De allereerste opnamen ( f oto 1) zij n alle holog ramme n met Kodak 

p l a ten 647 F. De ze zijn on gevo lig maa r hebbe n een hoo g op

l os send vermogen. 

Daa r we in de laatste holog rammen te kampen hadden met zeer ge

ringe li chtintensiteiten ve r gde de belichtingstij d vaak 15 mi n. 

tot 60 mi n . Dit is zeer ongewe nst omda t dan de hoo gste e is e n 

ges tel d wo r den a an de me chanische stab i liteit van de opstelling. 

Ve rb e t e ri ng in dit opzi cht gaven de Agfa pla t en 10 E 70 met een 

ge voe l ighe id van 50 erg / cm2 e n een sche ide nd vermoge n van 2800 

lijne n/ mm . 
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Van de zeer snelle platen Agfa 14 C75 mcl 3 erg/cm2 en 1500 lijnen/mm2 

en Ilford He Ne l, 5 erg/cm
2 

en 2000 lijnen/rnm2 ,bleek de laatste 

het beste te voldoen. 

De beli ch tingstijden bedroegen nu vaak 1-5 min. De platen zij n 

steeds op dezelfde wijze behandeld 

5 min ontwikkelen in Kodak D19 

en 3 min fixe r en in Amfix snelfixeer . 

De resultaten van de opnamen worden mede bepaald door de intensi

teitsverhouding tussen de ob_j eet ~n referentie --bunde 1 (verkrijgen 

van lineaire transmissie). He hebben bij opnamen van de akoestische 

velden daarom steeds de verhouding van de beide bundels door meting 

met een f oto multiplier gehouden op 1 : 1. 

Opmerking 

Het obj ekt geef t steeds een wazige band op de oscillograaf omdat 

alle f asen in het li ch t aanwezig zijn. 

To t slot late n we een reproduktie van een re constructie zien naast 

een reproduktie van de reali teit. 

Het is hologram TE 47 300 sec belicht van een Ph ilips delay-line 
1 

op ILFORD He Ne-1. De zwarte lijnen op het beeld zijn draden, ge--

bruikt om het aantal lijnen te tellen. 
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De l aa t s te reproduktie is een sp c iaal geval. I n een blok glas 

is een tr ans versale golf opgewekt, door re f lecti e aan een vaste 

wand vindt omzetting Rlaa t s in een longitudinale gol f (ref.7). 

Uit de opname blijkt duidel ijk dat de go l f len g t e verandert als 

gevol g van de verschillen in voortplantingss nelhe id tussen lon gi

tudi nale en trans~ r sali golven. 
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Het onderwerp kan nog uitgebreid worden tot opnamen van lopende 

golven door stroboscopische belichting. Het is echter sterk de 

vraag of hier puls- lasers kunnen worden toegepast. 

De pulslasers moeten nl. een puls afgeven welke korter is dan een 

periode van de toegepaste frekwentie (ca 10 mhz). 

In het geval dat pulslasers met een dergelijke korte pulsduur 

niet bestaa~ stellen we als oplossing voor, lichtpulsen te maken 

door middel van het Poekel of het Kerr effect. De kristallen 

worden gestuurd door pulsen gemaakt uit de akoestische frekwenties 

zodat ze ten alle tijden in fase zijn met het akoestische veld. 
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Hoofdstuk VII 

Conclusies 

Het gestelde doel nl. het opnemen van een hologram van een object 

waarin transversale akoestische golven zich voortplanten,is ver

wezenlijkt voor staande golven. Dit positieve resultaat is bereikt 

dankzij de frekwentie modulatie van de referentiebundel. 

De theorie van Powell en Stetson voor bewegende trillingen blijkt 

bij dit soort trillingen geen toepassing te vinden omdat geen fase

veranderingen op het hologram optreden tijdens de opname. 

De vraag of een holografische opname van dit patroon 3 dimensionale 

gegevens bevat kon niet beantwoord worden. 

Dit is een gevolg van h~t feit dat men slechts onder zeer kleine 

hoeken in het veld kan zien; onder grotere waarnemingshoeken worden 

de stralen afgeschermd (te vergelijken met een systeem van evenwijdig 

opgestelde platen). 

We hebben wel de ervaring opgedaan dat hologrammen contrastrijker 

zijn dan de reële beelden. Het storende licht, licht waarin het 

verschijnsel het golfpatroon verdringt,is niet coherent met de 

referentiebundel. 
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Appendix 

a) Meten van vertragingstijden met een golftrein oscillator. 

Met behulp van elektronische apparatuur werd een blokpuls 

gemoduleerd met een aan de transducent aangepaste frekwentie. 

Deze golftrein werd aan de transducent aangeboden en tege

lijkertijd zichtbaar gemaakt op een dubbelstraal oscillograaf, 

evenals de over een tijd~ vertraagde puls welke tengevolge van 

reflectie in het glasblok een verzwakt signaal gaf. 

Uit de afgelegde weg en de v~rtragingstijd: van deze gere

flecteerde puls volgt dan de voortplantingstijd met een nauw

keurigheid van ca. 55%. 

b) Meten van vertragingstijden door impedantie meting.· 

Hoewel de waarde van de hoekbepaling ge.en grote nauwkeurig

heid vereiste, is ten behoeve van de afdeling toch een nauw

keuriger methode onderzocht. 

Een transducent is een piëzo-elektrisch element waarvan het 

elektrische vervangingsschema kan worden weergegeven door onder

staand schema. 

L C. 
■ 

vervangingsschema transducent 

.. 
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Dit is een tweepool;•C wordt gevormd door de stat.capaciteit de in-o , 
ductie Lende capaciteit C vervangen de mechanische trillings-

grootheden en bepalen de resonantie - frekwentie en de elektrische 

weerstand is· ingevoerd om de mechanische verliezen te ·vervangen. 

Een elektrisch signaal wekt in de transducer een afschuifgolf op, 

deze wordt overgedragen op het glasblok. 

De trilling plant zich voort, reflecteert en keert terug op de 

transducent, en is dan in of uit fase met de op dat moment ver

wekte trilling. 

Is de terugkerende golf uit fase met d~ ingestuurde mechanische 

trilling,dan ondervindt de transducent een extra mechanische be

lasting; deze mánifésteett zich uitwendig als een weerstands

vergroting. 

Een golf welke 1n fase aankomt zal een lagere weerstand geven. 

We hebben deze variaties in elektrische weerstand gemeten door 

1n serie met de transducent een laagohmige weerstand op te nemen, 

waarover de stroomvariaties in de kring bepaald kunnen worden. 

Door de spanning over deze meetweerstand te bepalen als funktie 

van de frekwentie kunnen we voor elk maximum in de spanning stellen, 

dat in dat geval een geheel aantal golflengten in het glas pasten. 

We hebben deze metingen uitgevoerd op een brug van Wandel en Gol

termann, die welwillend ter beschikking was gesteld door het 

Physisch Lab. Elcoma N.V. Philips . 

... 
We kunnen nu V als volgt vinden. 

* M Voor elk maximum passen bij frekwentie f J, nÀ 1 golven op de 



lengte 21, waarbij 

is 

1 = 

,.. ,.. 
met f ). 

1 = 
.. 

V 

1 de lengte 

... 
n >.1 

of 
2 

volgt dan 

2L 
n 

= V 
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van de af~elegde weg in 

.. 
21 

).1 = 
'11 

Voor het volgende maximum bij hogere frekwentie geldt 

"' 21 
f2 X n+) 

.. 
V 

1 

het glas 

Uit de optredende· frekweritie-verschi llen tussen de maxima in de 

spanning op de meetweerstand volgt dan 

.,, 
V = 2 L :_f 

We berekenden uit. een groot aantal metingen 

.. 
V = 3396 + 24 m/sec 

De met deze waarde van v berekende hoeken 0 uit 

0 = .. leiden tot de volgende waarden 

(fout 1%) 

frekwentie 

4 mhz 

5,6 mhz 

V 

berekende 
-4 

8,0xl0 
-4 11 ,2x10 

gemeten hoek 8 
7,4 + 0,6 x I0-4 rad 

- -4 
11,1 ~ 0,05x 10 rad 

De gemeten en berekende waarden van 0 ste1IUI1en in voldoende mate 
). 

overeen, zodat de betrekking 0 = 
M 

voldeed. 
\ 
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Golffrontreconstructie van transversale akoestische velden. 

Errata 

blz. 1 rege 1 5 Door ....... moet zijn voor ...... . 

blz.22 in de laatste formule ontbreekt een j na exp. 

blz.23 in formule IV-2 staat een j teveel 

blz.35 foto I onde~tek~t moet luiden: 

Hologram dubbelopname verstoring tengevolge van dissi

patie van de transducent. 

blz.41 regel 9 moet luiden 

De beide onderstaande beelden werden verkregen door ..... 

blz.41 foto 2 ondertekst moet luiden 

tijdbasis 0,04 ~ sec/cm 

akoestisch signaal 10 V/cm 

multiplieL sign~al 0,05 V/cm. 

blz.42 foto 3 zie blad 41 foto 2 

blz.46 foto 4 ondertekst moet luiden 

gedeelte van d~'opstelling uit figuur 17. 

blz. 47 yoorlaatëte allnea naast ..... moet worden vervangen door 

gevolgd door .. · ........ . 

blz.47 foto 5 ondertekst moet luiden: 

Philips delay Line hologram 

golf begi..nt links boven. 
' ► 

blz.48 foto 6 ondertekst moet luiden: 

Philips delay line fot~ 

golf begint links boven. 

blz.48 foto 7 ondertekst moet luiden: 

omzetting van transversale (rechts) in longitudinale 

golf. 




