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0. 0 SA"': NV A TT I NG 

Dit afstudeerverslag omvat het onderzoek dat erop gericht 

is onscheroe foto's (negatieven) te verbeteren en de 

daarvoor benodi~de technieken te bestude'"en. Het 

verbeteringsproces is te verwezenlijken 

filtering van de fouri ergetransformeerde värl 

doe"' spatial 

ee- afbeelcing 

van de onscherpe foto . De filters worde~ vervaardigd met 

behulp van holografische technieker op fotoemu~~ies die aan 

hoge eisen ten aanzien van contrastweergave m:)eter. voldoen. 

Voor het optimaal eigenmaken van de h:1ogra~ische 

technieken zijn re~lectie hologrammen verva3~digd daar 

hierbij de condities zeer nau~ komen voor goede "'esulta:en. 

Er is een procecJre gevor.den voor het o::;name er, 

ontwikkelproces ~aarmee reflectie hologramme: van hc,ge 

kwaliteit zijn te vervaardigen. 

Om de karakteristieken van fotoemulsies :~~dens he: 

ontwikkele:-: te ku;;~·1en volger. is een Gamma-!V\E:ter :~.tworper. er. 

gebouwa. Dit rr,çetinstument bepaalt mo:-r.entaa~ :lJOens r-.e: 

ontwikkelen de trar.s~~ssie door de plaat en le4c: hieruit de 

karakter4s:ieke ~Ja,.de Gam::-:a af. Voor de fo:oe-_;'ls'ie !:..':.F.A 

8E56 HD zijn in combinatie met verschillende c~twik~e'a3rs 

karakteristieken g.::meten met dit instrument da&rmee 

heeft bewe:en te voldoen aan zijn oczet. 

resultaten kan men toepassen bij het vervaardigen var 

hologra~men en spatialfilters. 

De kennis opgejaan b4j voorafgaande experir.~nten zijn 

toegecast bij het vervaardigen van fi~ters voor 

beeldverbetering. Het is gebleken dat de l"'lethode van 

filtervervaardiging volgens Zetsche niet uit te voeren ~as 

met de gebru1kte fotoemuls~e daar een gecontroleerde Gam~a=l 

niet te verwezenlijken was. De methode volgens Ragnarsson 

heeft wel tot resultaat geleid. Er is een filter 

vervaardigd waarvan de "vorm" overeenkomt met de theorie. 

Het is echter nog niet mogelijk gebleken een duidelijk 

verbeterde afbeelding ermee te verkrijgen De onscherpte 

waarvoor het filter bedoeld is, is te kiein om te 

onderscheiden na het doorlopen van het opscnerpingsproces 

door contrastverlaging. Het moet echter moge;ijk zijn orr. 

met een grotere onscherpte en verbeterde const""astweersave 

de werking van het oroces aan te tonen. 
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1.0 INLEIDING 

Afbee:dingen geproduceerd door optische systemen kunnen 

verva3gd zijn door niet optimale instelling van of 

constructiefouten in deze systemen. Een vervaagde 

afbeeiding kan beschou~d ~orden als een convolutie van de 

eigenlijke objectinformatie en de vervagingsfunctie. Het is 

mogelijk om in het tourierdomein de vervag1ngsfunctie ~Eg te 

filteren waarmee ~~n cpscherping van het beeld 

be~erkstelligd wordt. Dit proces noemt men s~at~al 

Filtering. De filters die hiervoor noodzakelijk zijn 

beva~!en amplitude en fase informatie en worden vervaardigd 

op fotografische em~lsies m.b.v. met holografisc~e 

technieken . Hierbij worden strenge voor~aarden gesteld aan 

de karakteristieken van het fotomateriaal welke tot 

uitdrukking komen in de waarde van Gamma en de 

Densiteit.Deze grootheden zijn sterk afhankelijk van het 

ontwikkelproces. Men dient deze grootheden goed te 

beheersen voordat me~ in staat is spatial filters te 

vervaardigen. 

Hier ~ordt verslag gecaa~ van een onderzoek dat op de eerste 

plaats bedoeld is o~ de fotografische en holografische 

technieken te kunnen kontroleren en optimaliseren rret het 

doel daarna een bekende vervaging oo te scherpen. In r,et 

eerste theoretische hoofdstuk wordt op mathematische ~~jze 

toegelicht hoe een afbeelding vervaagd wordt en hoe ceze 

opgescherpt kan worden. Ter ondersteuning van de uitleg over 

het vervaardigen van spatial filters in hoofdstuk 5 zal 

nader ingegaan worden oo de theoretische kant van de 

eigenschappen van fotoemulsies en holografie in reso. 

hoofdstuk 4 en 5 . In hoofdstuk 6 wordt het ontwerp en de 

bouw van een Gamma-meter beschreven. Met dit meetinstrument 

kan men tijdens het ontwikkelen van een fotografische plaat 

de gamma en densiteit van de emulsie controleren. Voor het 

verkrijgen van hologrammen met optimale eigenschappen en 

gekontroleerde Gamma en densiteits waarden zijn experimenten 

uitgevoerd welke in hoofdstuk 7 en 8 staan toegelicht. In 

hoofdstuk 9 staan de experimenten beschreven betreffende het 

vervaardigen van filters voor beeldverbetering. De 

eindconclusies zijn tenslotte te vinden in het hoofdstuk 10. 
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2.0 ASPECTEN MET BETREKKING TOT 
BEELDVERBETERING 

2.1 Fourier Transformatie 

De theoretische grondslag van optische bee~dverbetering is 

Fourier Transformatie (F.T.) [7). Het gedrag van het 

coherente optische systeem dat besproken zal ~orden in dit 

verslag (de coherente optische processor) is te beschrijven 

met een F.T. operator ~elke een 2-dimensionale F.T. 

uitvoert. Voor de volledigheid geven ~e hier een kort 

overzicht van de mathematische vor~ van de F.T. : 

De Fourier Transformatie F(u,v) van f(x,y) lS 

1(o.vk ff./c ~ ~)üp(-ni[u x t v ~))d•d'f 
( 2.1) -.. 

inverse transfor~a:ie 

(2.2) 

In een optisch systeem wordt de F.T. uitgevoerd door lenzen. 

De F.T. wordt dan uitgevoerd op een inter.siteits verdelins 

1n een 2-dimensionaal vlak dat gekarakteriseerd wordt doo~ 

i(x,y), met x en y als plaatscoordinaten. Zie figuur 2.1 . 

Na transformatie soreken we over het Fouriër domein dat 

opgespannen ~ordt door de ruimtelijke freq~en~ie coordinate~ 

u en v De getransformeerde van i(x,y) wordt hieri~ 

gekarakteriseerd door I(u,v). 

We kunnen de mathematische vorm van de F.T. mee~ 

aanspreekbaar maken door de optische toepassing te 

beschrijven. De coordinaten x en y zijn zoals vermelc 

plaatsecordinaten met dimensie [ml, u en v zijn frequentie 

coordinaten in het F domein met dimensie [1/ml en ~orde~ 

uitgedrukt in lijnen per millimeter. 
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Er 1s een relatie tussen u.v en de meetbare afstand in het 

Fouriervlak P2 tot de optische as x',y' : 

x' = f . ~. u 

Hierbij is f brandpunt F.T. lens 

~ golflengte van coherente 

lichtbron 

u ruimtelijke frequentie 

( 2.3) 

In figuren 2.1 en 2.2 staat weergegeven hoe een o~tische 

F.T. plaatsvindt. In figuur 2.2 ~taat weers~geven hoe met 

behulp van ee~ tweede lens een inverse F.T. plaatsvindt 

we de oorsrronkelijke intensite~ts verdelin9 

terugkrijgen (180 graden geroteerd rond optische as ). 

---
-

figuur 2.1 :Fourier transfc~matie door lens 

figuur 2.2 :Uitbreiding met inverse F.T. 
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In het Four1ervlak worden de ruimtelijke frequenties 1n het 

voorwerpsvlak gerepresenteerd door de vorm van het 

intensiteitspatroon aldaar. Hierdoor is het mogelijk om 

bepaalde frequenties weg te filteren met behul:::· van 

ruimtelijke filters. Dit gebeurt door deze frequenties te 

blokkeren in het Fouriervlak P2, vosr het 

terugtransformeren. Dit proces noemt men SPATlAL FILTERING. 

Een obstructie op de optische as in het Fouriervlak neemt de 

lage ruimtelijke freauer.ties weg terwijl een 

plaatse deze juist doorlaat en de hoge 

openins: ter 

frea:..;enties 

tegenh·:Judt. In 

details na F. T. 

ee~ intensite;tsverdeling vormen ~leine 

de hoge frequenties en deze zullen dus na 

inverse transformatie in he~ laatste geval niet meer 

aanwezig zijn. 

Men kan soms een ber~aalde intensiteits verdeling i(:x.~y) 

voorstellen als een convolutie van twee verdelingsfuncties 

a(x.y) en b(x.yl dus = a * 

men dan het product I = A 
b In het Fou-iervla~ vindt 

B Het is moge~ijk ju~st de 

frequentieverdeling va~ bijvooroeeld A te blo~keren en 

alleen B terug te transformeren. Men houdt dan de 

intensiteitsverdeling i'(x,yl = t(x,y) over. 

Hierboven staat het principe beschreven hoe men beelcen kan 

bewerken of ontdoen van storende functies. Hoe dit in de 

praktijk gedaan wordt staat in hoofdstuk 5 beschreven. 
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BEELDVORMING 

Indien men vervaagde afbeeldingen ~ilt opscherpe~ dan zal 

men eerst moeten ~eten hoe de vervaging tot stand is gekomen 
[7). 

Men kan zich een object opgebou~d denken uit punten ~elke de 

basiselementen vorl'llén. Wiskundig kan men eer. pu::t benaderen 

met een delta-functie. Als men een punt met een willekeuri9 

optisch systeem afbeeldt dan zal dit nooit ideaal verlooen, 

hetgeen tot vervorming van de punt zal leiden. Deze vorm 

geeft men ~eer met de zogenaamde puntsoreidfunct~e hfx,v) of 

in het Fourier-vlak met de Optische Overdra~ht Functie 

(OT F) : H (u, v) • 

Stel 

dan 

i (x,y) 

o(x,y) 

h(x,y) 

o(x,y) 

O(u,v) 

i neut van afbeeldingssysteem (object) 

outout van afbe~1dingssysteem ta'7'~eeld~r.g1 

Duntspreidfunctie van 

= i (x~y)*hl x,y) 

= I(u,v) .H(u,v) 

è(x. ) a( beeldt 
systu~ 

h 

in het 

o(•.~> 
1--

het systee::: 

(2 .4) 

F domein (2 .5) 

figuur 2.3 : proces beeldvorming 

Daarnaast zal een afbeeldingssysteem altijd belast zijn met 

een onvermijdelijke bron : ruis. Ruis mag beschouwd worden 

als een statisch random signaal met een soectrale verdeling 

~ (u,v). Gezien het onafhankelijke karakter moet het bij 

het afbeeldingsproces worden opgeteld 

( 2.6) 

( 2. 7) 
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2.3 OPTISCH FILTEREN 

Wil men een afbeelding o(x.y) opscherpen dan moet men he~ 

ontdoen van de "fouten 11 die geïntroduceerd :ijn door het 

systeem [7]. Deze fouten ~orden gekarakteriseerd door de 

OTF. Stel men heeft van een intensiteitsverdeling i(x,y) 

een afbeelding o(x,y) ~elke vervaagd is door de 

puntspreidfunctie van het systeem h(x,y). Me~ gaat de:e 

afbeelding opscherpen met het spatial filter F(u,v) ~aardoor 

men een benadering van i (x.y) verkrijgt 

formulevo:-m : 

beeldvervaging 

~eeldopscherping : 

I 
T(&,v)-= /-l(u,v) 

i'(x,y) In 

(2.8: 

(2.9) 

Het filter F(u,v) moet dus de vorm 1/H(u,v) hebben. In het 

ideale geval zal i(x,y) = i'(x,y). In de praktijk men heeft 

altijd te maken met een verschilterm E(u,v) tussen I(u,v) e~ 

l'(u,v) : 

E(u,v) = I(u,v)-l'(u,v) ( 2 .10) 

Het is zaak E(u,v) voor alle frequenties zo klein mogelijk 

te krijgen. De grootste problemen zitten in het onderdrukken 

van de ruis n(x,y) in het totale proces. Verder bezit 

H(u,v) ook wel nulpunten waardoor 1/H(u,v) op sommige 

plaatsen oneindig zou moeten zijn. Om deze problemen op te 

lossen gaat men ervan uit dat Et te schrijven is als (2.11) 

waarin rfc.- het frequentie spectrum van Et is en W(u,v) een 

~egfactor voorstelt in het frequentie gebied. 

(2.11) 
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Men streeft erna om deze grootheid te minimaliseren. Uit de 

lineaire systeemtheorie [71 volgt het volgende spectrum voor 

de overblijvende fout Et : 

~- frequentie spectrum van het 

oorspronkelijke object 

~r. kan het or:timCJle filter afleiden als zijnde [7]; 

(2.12: 

Dit optimale filter staat beke~d als het WIENE~ FILTER 

Oe overtlij~ende fo~t bij dit filter is : 

(2.14) 

D~t kan men als standaardfout beschouwen ter vergelijkir.g 

met de fouten van de filters die hierna besproken zullen 

worden. 

Indien men de ruis nul stelt in (2.13) dan houdt men over : 

F(u,v) = 1/H(u,v) 

Dit is het ideale filter ~ het INVERSE FILTER 

De overblijvende fout is dan : 

<tC.O -- - - -

E~= ff W{ulv). lft(Ci, v) ·/1 -}I["· v). r{ l4y)r dtAd V 

Dus voor het inverse filter is deze term nul 

(2.15) 

(2.16) 
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Aangezien men in een coherent systeem werkt kan men H(u,v) 

opgebouwd denken uit een fase en amplitude component. 

(2.17) 

Visueel is dit weer te geven in de complexe ru~~te zo~ls in 

figuur 2.4. Door vector vermer.i gvul di ging van vector, YJ.moet 
\:/ 

men in het reele punt 1 uit zien te komen. De::e vector- zal 

ook uit een fase en amplitude component moeten bestaan 

volgens : 

(2.18) 

,""asinqi~te as 

~-~-

figuur 2.4 

FASE FILTER : 

btstc be'>ac/tttlf19 "'l(t 
---- 'lto~pL,t&.tdc {tiitfl 

]'= 1,.·H= c.osfP;1·~·e;'f::: CoSff·eiy 

ll. eëeL as 

beste benadert•'>J met 
(wu fiLttR 

I'= T"·H:. e-iy_HAe;"= 11. 

comolexe ruimte met vectoren 

H (fout) en F (filter) 

Beschouwt men alleen het fasedeel dan maakt men in praktijk 

een zogenaamd fasefilter. De benadering met de kleinste 

fout is de fasedraaing{H tot op de reeele as : 

~IUe = .e)(p(- è ~) (2.19) 

Men houdt dan echter nog een ongecorrigeerd deel over nl: 

(2.20) 

.-· .. ' 

I I.) H/ 
\..... .. / 
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De overblijvende fout is : 

~ = ff ~/(o. v) · ~(u.vJ ·/I- 11 A ( ll,i!J/
2 
durlv (2.21) 

-e.. 

en indier, er.-.-::.- :;_;~:,is : 

Et= ff Wi ~ v).{ ?.<• v) + ~;< &. v) · /1- /1 i 1(. v)t) cl u a'V (2.22) 

-<.. 

AMPLITUDE FILTER : 

Beschou~t men enkel het amrlitude deel da~ vervaardigt men 

in praktijk e<::n amplitude filter. i"len r,:,c;dt de kleinste 

fout over indie~ 

(2.23) 

Ook nu ho~d: Gen ee~ ongecorrigeerd deel over 

(2.24) 

De overblijvende fout is : 

(2.25) 

en indien er ~el ruis aanwezig is 

(2.26) 

Voor de totale ooscherping heeft men dus een combinatie 

nodig van een fasedeel en amplitudedeel. In het geval de 

ruis nul gesteld is zal : 

en de overblijvende fout Et = 0 • 
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Hoe 1n de praktijk de vorm van het filter is en hoe het 

vervaardigd wordt zal in hoofdstuk 5 besproken worden. In 

de hoofdstukken 3 en 4 zal eerst nadere informatie worden 

gegeven. Men vervaardigt de filters namelijk met behulp van 

fotografische materialen. Daarom dient men eerst op de 

hoogte te zij~ van de eigenschappen van de:e materialen. 

Verder is naar voren gekomen dat voor een volledig filter 

zowel een fase als een amplitude deel nodig is. Ee~ techniek 

om het fasedeel te vervaardigen is Holografie. In hoofdstuk 

4 zal nader op Holografie worden ingegaan. 

2.4 BRON\EN VAN RUIS 

(A) Ruis reeds aan~ezig in het oe te scherpen fotc. 

De korrel van de em~lsie is hiervoor een goed voorbeeld. 

Hierdoor gaan details kleiner dan de korrel grootte 

verloren. De enige remedi is foto's op fijnkorrelige 

em~lsies vast te leggen maar dat heeft men niet in de hand. 

(B) Ruis ten gevolgen van storingen in het input vlak van 

de optische processor. 

Dit zijn krasjes en stofjes aanwezig op het op te scherpen 

voorwerp. Hoe hoger het dynamische bereik van het filter 

des te erger is dit soort ruis. 

(c) Ruis ten gevolgen van storingen in het Fourier vlak van 

de optische processor. 

Dit zijn eveneens krasjes en stofjes maar dan op het filter, 

of de korrel van de emulsie waarmee het filter is opgenomen. 
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2.5 DE OPTISCHE PROCESSOR 

De opstelling waarmee de o;scherping wordt uitgevoerd 

wanneer het filter eenmaal vervaardigd is~ staat schematisch 

in figuur 2.5 . 

~ J. ."j( ~. »!4' 1 .. )Ie;. ,{2. ,.1 

-~--- i}--f -{}- j~-%--
L< P, L, P, L1 P, 
Collimoting Fourier Fourier 
Lens Transferm Tronsform 

Lens Lens 

figuur ~=~erna o~~ische processor 

Essentieel is een coherente lic~:tbron. Men gebrt.,;ik hiervoor 

een laser met hoge coherentie graad (bv. Argon-Ie~ laser met 

etalon). Via een teamey~ander wordt een diverge~~e bundel 

verkregen die door een lens ir ..__ evenwijdig wo~:t gemaakt. 

Deze evenwijdige bundel gaat vervolgens door he: input vlak 

Pl en neemt daarbij de inte~siteits verdel1ng van het 

aangebrachte voorwerp over. Docr lens Ll vin:: de F.T. 

plaats en krijgt men het Fourier beeld in he: F-vlak P2. 

Hier wordt ook het filter ge~ositioneerd. Lens L2 zorgt 

voor de inverse transformatie van het door het filter 

gemoduleerde F-beeld welke men in vlak P3 op een scherm kan 

bekijken. Mathematisch ziet het filterings proces er als 

volgt uit 

transformatie voorwerp in vlak Pl 
~ 

Û/v.v)=l O(>.~i"P("~I. ·I>~< • '! vJ) d>dy 

filter Dr~~e~ in Fouriervlak P2 

inverse transformatie naar vlak P3 

!(•.~>~ [I1u.vH•p(-i'"hl .(l.Lltyv))du dv 

- l 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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Oe kwaliteit van een optische processor is grotendeels 

afhankelijk van de kwaliteit van de lenzen Ll en L2. In 

praktijk behoeft deze kwaliteit niet de hoogste te zijn. 

Een voer spherische abberatie gecorrigeerde lens voldoet 

reeds g~ed (men wer~t tenslotte met coherent licht). Ook 

voor de processor zelf kan men een OTP beoalen maar deze 

valt na~uurlijk moeilijk te verbeteren. Het is daarom 

belangrijk de processor zo goed mogelijk uit te lijnen en 

vrij te houden var. reflectie beelden, lichtverstrooiing en 

stof. 
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3.1 EIGE~SCHAPPEN VAN ZILVER-HALOGENIDE 

MATER!ALEN 

Zilver hal ogen~ de mat~rialen worden toege;;ast in 

fotografische emulsies voor het vastleggen van 

intensiteiten. Om de eigenschapoen te omschrijven hanteert 

men de v~lgende begrippen [8),[9) : 

EXPOSURE E Dit is de totale hoeveelheid eners~e die 

gedurende een tijdsinterval per oopervlakte eenheid op een 

lichtgevoelige plaat valt. 

E = I. t [j/m.ml ( 3.1) 

t = belichtingstijd 

INTENSITEIT I : Dit is de hoeveelheid energie die gedurende 

1 seconde op eer oppervlak van 1 m2 valt. [j/m.m.sl 

l~TENSITEITS-TRA~SMISSIE T : De zwarting van een ontwikkelde 

fotoplaat wordt beoaald met transmissie meti~gen. De 

transmissie wa5rde is de verhouding in intensite~t voor en 

na het passeren van een plaat op de fotoplaat. [-) 

T = l{na)/l(voor) (3.2) 

~PLITUDE TRANS~ISSIE Ta Dit is een begrip dat ge~ruikt 

wordt als men in termen van electramagnetische velden over 

de l i chtfl ux,en spreekt. Met name gebruikt men het bij 

coherente lichtbronnen omdat daar een onderscheid wordt 

gemaakt tussen amplitude en fase term~n. De Amplitude 

transmissie Ta ~angt als volgt met de Transmissie T samen : 

T = Ta.Ta* = Ta.Ta als Ta reeel (3.3) 
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OPTISCHE DICHTHEID D : Aang~z1en onze ogen intensiteiten 1n 

een logaritmische schaal waarnemen is het praktisch met een 

eveneens logaritmische schaal te werken voor Transmissie. 

Deze grootheid noemt men Optische Dichtheid en is als volgt 

gedefinieerd 

D = -lo~ T (3.4) 

D = -2.1 og Ta (3.~.) 

MJCJULATIE TRANSFER FUNCTIE MTF : Deze karakteristiek van 

fotomateriaal is aedefinieerd als de verhouding tussen de 

modulatie in de zwarting van de fotoolaat en de modu:atie in 

het intensiteitspatroon : 

modulatie Intens~teit 

t - r 
tv. - 1'14)( '"'~ 
'''(- t t'ICIX + l,.,," 

mcdulatie err.~l::ie 

10"- 1 
m ---

e - rl + 1 

( 3. E) 

( 3. 7) 

Dan is de MTF = Me/Mi Deze waarde is afhankelijk van de 

ruimtelijke frequenties in het intensiteits patroon. Dit 

drukt men uit in de s~atial Frequency waarde gedefinieerd in 

lijnen per millimeter. Veelal vormt de korrelgrootte van de 

emulsie een begrenzing voor de MTF. In figuur 3.1 is te 

zien dat boven een bepaalde frequentie de modulatie in de 

zwarting afneemt dus de MTF wordt eveneens kleiner. 
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fiouuY 3.1: Ve,-looo van de modulat~e 1"\:: var. 

een fotoemulsie afhankelijk van de freqJentie 

van de variatie in het intensite4tsoatroon. 

De samenhang tussen enkele hiervoor behandelde begrippe~ 

wordt meestal grafisch weergegeven. U ... l " deze grafieker. 

worden dan de ka~akteristieke waa~den van een tepaalce 

emulsie soort beoaala. De meest gebruikte grafiek is de 

HURTER-DRIFFIELD kurve. 

HURTER-~OIFFIELD KURVE 

In de:e arafie~ staan tegen elkaar u1tgeze: ae optische 

dichtheidDen de logaritme van de Excesure E. De vorm 15 

in onderstaande figuu~ ~eergegever: : 
lOr-------------------------------------------~----~ 

1.8 

Q l6 

" 1.4 
~ ..... 
~ 1.1. 

:.n 1.0 
w 

"'Sas .. 
Q.a6 
0 

0.4 

Linea, rt 
gebied 

D 
lt\IIJC 

I 

\AD 

/ 

' ' 
soL~~~

satie 
geb1ea 

I } LOj eKPOSu~e 
Hurter-Driffield kurve van 

een fotoemulsie 
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Men kan de volgfnde gebieden onderscheiden 

(A) VOET : Bij geen of zeer lage Exposure treedt een 

sluierzwarting op bij ontwikkeling van het fotomateriaal. 

(B) LINEAIR GEBIED : Dit is het gebie~ ~aar de toepassing 

van het fotomateriaal op is gericht o~dat er een lineaire 

overdracht van informatie plaatsvindt tussen het 

intensiteitspatroon en de zwarting op de plaat. Een foto is 

goed belicht indien men zodanig in dit gebied komt dat de 

variaties in het intensiteitspatroon ook binnen het lineaire 

gebied blijven. 

(C) SCHOUDER : Dit gebied is een aanlooD tot de verzadiging 

in de zwarting. 

(0) SOLARISATIE GEBIED In dit gebied leidt sterke 

overbelichting 

vastgelegde 

tot een afbraak oroces ~an het reeds 1 a tent 

beeld voor ontwikkeling waardoor bij 

ontwikkeling de zwarting minder is. 

Gebied ( B) is dus het meest belangrijk voor de 

karakterisering van een foto emulsie. In dit gebied bepaalt 

men de volgende indéx : 

GAMMA Y : Deze grootheid geeft 

weergave door de emulsie d.w.z. 

en donkere delen op de foto. 

gedefinieerd 

flD 
'f= 11 LogE 

een maat aan van de kontrast 

de ver~ouding tussen lichte 

De grootheid is als volgt 

( 3. 8) 

Bij Y = 1 zal de zwarting gelijk zijn aan de grootte van E . 

Het intensiteitspatroon zal dan precies vastgeinverteerd 

vastgelegd worden op de emulsie. Bij Y > 1 zal het kontrast 

groter worden ofwel de modulatie in het patroon neemt toe. 

Bij Y < 1 zal het kontrast kleiner zijn of~el de modulatie 

in het patroon neemt af. Zie ook paragraaf 3.4 . 
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1.8 2.7 36 45 
LOG EXPOSURE (RELATIVEJ 

fisuur 3.3 : Enkele H-0 kurven voor 

verschillende Y ~aarden 

3.3 BEPALING VAN DE H.D. KURVE 

voor het verkrijgen van een H.O. kurve wordt een fotoolaat 

in delen belicht met bekende Exposure waarden. Dit kan door 

variatie van de belichtingtijd of met een egale bundel te 

belichten door een getraote transparante grijssçhaal. Na 

ontwikkeling ~e: een ~auwkeur1g bekend preeede (t1jd, 

temperatuur, concentratie ) wordt van de belichte delen de 

transmissie gemeten. Hiermee heeft men een aantal punten 

van de H.O. ki..l''ve verkregen. 

3.4 OVERDRACHT VAN EEN GEMJDULEERD INTENSITEITS 
PATROON OP EEN FOTOGRAFISCHE EMULSIE 

Indien men een gemoduleerd intensiteits patroon fotografeert 

dan zal de weergave van dit patroon na ontwikkelen van de 

plaat afhangen van de plaats van de exposure waarde in het 

bijhorende H.O. kurve. Stel dat het intensiteitspatroon 

plaatsafhankelijk als volgt gemoduleerd is : 

i(x) =i .(1 + m.cosx) 

x plaatsecordinaat 

m modulatie 

i gemiddelde intensiteit 
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De weergave van dit patroon op de emulsie wordt grafisch 

weergegeven in figuur 3.4 voor twee verschillende H.O. 

kurven. Het verschil in Y is bereikt door andere 

ontwikkelaars. 

figu~y 3.4 : Overdracht van variatie in een 

inte~siteitspatroon naar de variatie in de 

densiteit van een fotoemulsie voor twee 

verschillende Y waarden 

Men kan in figuur 3.4 zien dat de vorm van het vastgelegde 

patroon afhankelijk is van E gemiddeld en Y. De steilheid 

van de kurve beoaalt de modulatie in de optische dichtheid 

D. 
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3.5 DE BETEKENIS VAN DE H.O. KURVE 

IN DE HOLOGRAFIE 

In de holografie wordt een interferentieoatroon op een 

fotoplaat vastgelegd. Dit is een intensiteitspatroon oo 

zeer kleine scr.aal ( ord•.: van rr:i erometers). Me-n streeft naar 

lineaire registratie . Hiervoor komt dire(t het lineaire 

gebied van dë H.O. kurve in aanmerking waar geldt 

02-Dl = Y.(log E2- log El) (3.11) 

ofwel 

(3.12) 

De lineairiteit ~ordt dus be~eikt indien Y = +2 cf Y = -2 

Respectievelijk negatieve en positieve ~eergave van het 

intensiteitsoatroc~ d.~.z. 

Tal!Ta2 = E2/El negatief 

(3.13) 

Tal/Ta2 = El/E2 positief 
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3.6 HET VERKRIJGEN VAN EEN BEPAALDE Y WAA;JE 

De combinatie van film en ontwikkelaar bepale~ voor een 

belangrijk deel de waarde van Y. Aangezien de eigenschappen 

van het fotomateriaal vastliggen kan men zelf aileen nog de 

Y waarde beïnvloeden met het ontwikkelproces. 

parameters zijn dan : 

:Jo:: variabele 

(A) eencentratie ontwikkelaar 

(8) soort ontwikkelaar 

(C) entwikkeltijd 

(Dl ontwikkeltemperatuur 

Er zal hier nader op een paar parameters ingega3~ worden. 

IA) concentratie on~wikkelaar Verhoogde cor:entratie van 

de ontwikkelaar heeft als gevolg een versnel,~nq van het 

ontwikkelproces~ dus verkorting van de ontw~~keltijd. De 

kurve in figuur 3.5 zal langs de tijdas inkrim:en. 

scort U'tvd k ke 1 aar De samenstel1~·g van de 

ontwikkelaar beoaalt de maximaal be~tikbare • waarde. rv'~en 

kan onderscheid ~aken tussen zachte (Y < 11 er harde (Y >> 
1) ontwikkelaa~s. Dit staat meestal in verband met 

fijnkorrel of grofkorrel ontwikkelaars. 

( c) ontwikkeltijd Het blijkt dat t-ijdens het 

ontwikkelproces de Y waarde toeneemt met c~ tijd zoals 

geïllustreerd is met figuur 3.6. Men kan dit effect ook 

laten zien met een zogenaamde Y-tijd kurve in figuur 3.5. 

'· 
y-l' d l<u«vc 

) 

.... 
l. 

l.--~ 
r--

V 
",.... 

/ 
.2 I 

11 
2 4 C. 6 10 12 14 IC. 1- 20 

Otlt ... ikkel t~ 

f1guur 3.5 : Verloop Y waarde met de 

ontwikkeltijd 
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00 
09 1.8 2.7 3.6 ·~ 

LOG EXPOSURE fRELATIVE) 

fio-...ur 3.6 : Verscht.iiving H-0 kurve met 
de ontwikkeltijd 

1'1:-n kan het verloop van de Gar::;c,;-tijd kurve in formule 
vorm zetten volgens 

Y = Ymax.(l-exp(-kt)) 

(0) ontwikkeltem~erat~ur : De temperatuur is een pelangrijke 

groot~eid in de werkzaam~e4d van een ontwikYe 1 aar. Hierdoor 

kan men bij verhoging ervan een versnelling van het 
ontwikkelproces bewerkstelligen. Het resultaat komt dan 
overeen met gev3l (Al. Het verloop van het effect staat in 
figuur 3.7 weergegeven 

~ 
~ 

'"" ~ 1\ 
1'\ 
~ 

figuur 3.7 : Invloed temperatuur op de 

snelheid ~aarmee een bepaalde Gamma 

waarde bereikt ~ordt. 
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3.7 DE GEVOELIGHEID VAN EEN EMULSIE 

De gevoeligheid var een fotoplaat geeft aan hoeveel energie 
' er nodig is om ~en bepaalde zwarting oD de fotoplaat te 

veroorzaken. Dez~ ~aarde kan een indicatie zijn voor de 

snelheid waarmee ~er bepaalde Y waarde tijdens ontw~kkelen 

wordt bereikt. Men kan ruwweg stellen dat een gevoelige 

film ook een ~rotere Y waarde zal hebben omdat de 
! 

gevoeligheidsw~ns~ voornamelijk uit kontrastverhoging wordt 

gehaald. Dit tehoeft echter geen vaste regel te zijn. De 

filmgevoeligheid wor~t uitgedrukt in een zogenaamde ASA 

waarde welke afgeleid wordt uit de H.O. kurve vo oens de 

volgende definitie : 

ASA = 0.8 / Es (3.14) 

Hierbij is Es de exoosure waarde die hoort bij het p~nt met 

een optische d~chtheid die 0.1 boven de voet van de k~rve 

ligt indien Y = 0.62. Bijvoorbeeld als dO = 0.8 en dlüg E = 
1.3 dan is Y = 0.62 e~ Es is te vinden zoals in onderstaa~de 

figuur staat aa~gegeven. Zie onderstaand figuur : 

~.-------------------------------------~~ 

~ 12 
; 
~ 10 

0.8 

06 

04 

02 ~F·O~ 

00 03 06 09 12 15 1.8 2J 
E1 RELATIVE LOG EXPOSURE (meler-cade -Hel 

figuur 3.8 : Afleiding van de snelheid van 

een fotoemulsie uit de H-D kurve 
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FOTO FYSICA EN CHEMIE 

3.8 VORMING VAN EEN LATE~H BEELD 

Een fotce~ulsie bestaat uit zilverhalogenide microkristallen 

van kubische vorm. Een Ag+ ion is zodoende omringd door 6 

nabije ~Juratomen X-. Deze X kunnen zijn : Cl-, Br-, 1-. 

Indien e~ l~cht o~ de kristallen komt dan spelen de volgende 

processe~ zich af [9] 

13.1!:) 

De:e processe~ moe:~~ doo~gaa~ totdat ~instens Ag 4 gevormd 

is om een ontwikke~baar beeld te krijgen. Samenq~vat krijgt 

men de · .. olgende tctaal formu"e : 

(3.1El 

3.9 DE ONTW:KKELING 

ONTWIKKELAAR Deze dient om het latent aanwezige beeld in 

èe emulsie om te zetten naar een stabiel beeld van 

metallisch zilver. Een ontwikkelaar is over het algemeen 

oogebouwd uit de volgende stoffen 

-ontwikkelstof 

-conserveringsmiddel ter vermijding van oxidatie van 

de o~twikkelstoffen 

-versnellers(alkali) welke snelheid beïnvloeden 

-sluierwerende stoffen ter voorkoming van de ontwikkeling 

van onbelichte kristallen 

-diversen zoals sta bi 1 i sa toren. watereverzachters, 

desin•ecterende middelen, zwellers en harders 
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De basisformule voor het ont~i~kelproces is 

( 3.17) 

totaal formule : 

(3.18) 

3.10 STOPPEN 

Een steebad dient voor het abrupt beeindigen van het 

ont~ikkelproces. Dit gebeurt door neutralisering van de 

alkalische ont~ikkelstoffen met beh~lc van een zure 

oplossing. 

3.11 FIXEREN 

iijdens het fixeren ~orden niet belichte delen van de 

emulsie ongevoelig gemaakt voor licht. Het chemische proces 

is als volgt: 
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3.12 BLEKEN 

De hologrammen ~orden transparant gemaakt 

licht ~ordt gebroken door plaatsafhankelijke 

de brekingsindex van de emulsie laag. 

belangrijke bleekprocessen 

en doorva1lend 

verschillen in 

Er zijn t~ee 

(1) DIRECTE BLEKING Hierbij ~orden de ontwikkelde 

metallische ziiverclust~rs omgezet in een transparant 

kristal met een hogere brekingsindex dan de omringende 

~mulsie. Meestal ~orde~ zilverhalogenide zouten ge~ruikt. 

( 2) REVERSA~ BLEKING Hierbij ~orden de ontwikkeiae 

metallische zilverclusters opgelost uit de emulsie. De 

achterblijvende onontwikkelde zilverhalogenide kristalle~ 

zorgen voor mo·:Jul at ie doc,r af~ijkende brekingsindex ten 

oozichte van de omgevins. Deze kristallen moeten we: 

lichtongevoelig ge~3Gtk.t worden. Het :1adeel van deze 

bleekmethode i 5 het krimpen van de emulsie en een 

overblijvende lichtgevoeligheid waardoor verkle~y~g van de 

fotoplaat optreedt. 

Voor de diverse soorten manieren van het 

ontwikkelproces wordt verwezen naar hoofdstuk 7 .,. 
i • l ;'i 

A.2 staan recepten van diverse ontwikke!aa,...s en 

bleekmiddelen gegeven. 
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4.0 HOLOGRAFIE 

4.1 BASIS BESCHRIJVING HOLOGRAFIE 

Een hologram is een interferentie patroon van twee 

interfererende coherente bundels dat op een fotoplaa: 

is vast geiegd. f"J-::-:'1 Ci..Jidt de diverse bundels als volst aan. 

REFERENTIE BUNDEL : Deze bundel is over het al~emeen goed 

gedefinieerd qua vorrr. welke vaak sferisch is. Deze bundel 

is rechtstreeks op de opnameclaat gericht bij het 

vervaardig~n van een hologram. 

OBJECT BUNDEL : Deze bundel bevat de informatie die men oo 

het hologram wil vastleggen. Veelal wordt de bundel gevormd 

door gereflecteerd licht van een object en is door ZlJn 

complexiteit moeilijk mathematisch te beschrijven. 

RECONSTRUCTIE BU~~JEL : Na opname is h<:-: hologram te beltijken 

met een zogenaamde reconstructie b~ndel. Deze b~ndel dient 

aua vorm de referentie bundel zo goed mogelijk te benaderen 

voor een optimaa' 

gemoduleerd door 

beeld. Het 

het patroon 

1 i cht 

OD de plaat dat de 

ocrspronkelijke golffronten gereconstrueerd ~orden. 

Analytisch kan men dit proces als volgt beschrijven (8]. 

[11] :Men neemt een situatie aan waarbij een fotogra~ische 

plaat in het x,y vlak staat opgesteld. Men beschrijft de 

objectbundel en referentiebundel met : 

O(t, ~) = OA(lC, ~). ()(p( c •'f()C,y)) 

lhd OA(k,~) : OW!pLtll.tif ~,..pc.-.r~i V~ll O(x,r;) 

yl](_;): (os~ ;"fo~,..~f,< V'4n O('x,'f) 

r{J(~)= r_.(>t.~). up(i·B{>t,'f)) 

,.,cf t"~().~): fi~t~pLifi.Cit CD1>1p~tHnt Viln #-(JC,f1) 

Bl"-1): /CtJc 1nfof{Wit1lrt V~17 r(')t,~) 

( 4.1) 



-30-

Het intensiteitspatroon dat door de interferende bundels op 

de fotoplaat geJormd word: is : 

Dit inte~sitei~soatroon wordt vastgelegd oe de olaJ~ welke 

y = 2 ~ 6-:JÎ.t'(~.l) verv~ls~ns on:,.,Hkeld wordt met Ga:-:-:rr;a waarde 

overeenkomstig hoofdstuk 3 voor lineaire everdracht 

intensiteits ra:roon. 

..• ~,., h.=>t IJ 
V 0 • - • 

Als recc~structie bund~l neemt ~en een bundel die gelijk is 

aan de refere~:ie bur.cel of deze zo goed mogelijk benadert : 

rc(x.y):::. rcA(Y..~) • npU·B'lJC,y)] 

rc('>c,'1) iJ fen btnactow"J v.;n r{ l:, ~) ( 4.3) 

De docr het holooram cernaduleerde tundel 1s dan van de 

vo 1 oende vorm 

i R((.(~. ~) = re,.( -x.y)· up[{. e (l', ~)] · ( J ~(K.~J (tI 'Ä().. yJ/
2
) (A) 

+ re A (x, y) • Olx8)·rl'k1 ~)· np[-é·Cf(x,y)]·txpU.2·B{11,yJ] (B) 
(4.4) + rcA(l;~J·OA(>c,~)·r.-(.\'.y)· e~pU·lf·:~.~JJ (c) 

~ ). J'f(~.,>. 
ltA. Otf·'1). e ~hn:; 

(A) Dit ceel 1s ook te schrijven ais jë(:x~l/ en is de nulde 

orde bundel van het als rooster werkende hologram. 

(B) Dit deel vormt een eerste orde bundel welke gescheiden 

wordt van het nulde orde ten gevolge van de fasefactor in de 

referentie bundel. De bunde1 heeft op een constante na 

dezelfde amplitudeverdeling als de oorspronkelijke bundel. 

De fasefactor is echter tegengesteld met als gevolg dat er 

een zogenaamd reeel beeld wordt gevormj dat moeilijk 

herkenbaar is. 
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(C) Dit deel vormt eveneens een eerste orde bundel welke 

gescheiden wordt van de andere eerste orde door een hoek 

2 6. Ook de amp11tudeverdelina va~ deze bundel komt overeen 

met de oorspronkelijke bundel en bevat dezelfde fase factor 

waardoor voor ons oog het object op de oorspronkelijke 

plaats wordt gevormd. Men noemt dit het virtuele beelc. 

He: geheel staat weergegeven in onderst~a~de fiouren 

f~aJur 4.1a :Situa~ie schets ooname va~ 

hologram m~t obiectbunael c en refere~tie 

bundel r. 

/:./,;~ ---.::>·--
//~.1--
/..-' 

:.fL 
beeLd 

figuur 4.1b :Situat1e schets bij reconstructie 

van beeld in het hologram. Men onderscheidt 3 

bundels zoals in formule 4.4 beschreven. 
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4.2 CLASSIFICATIE VAN HOLOGRA~N 

~n kan b1j de classificatie rekening houden met de vv1gende 

factoren : 

A opname geometrie 

8 getruik van ltnzen 

C mechanisme van vorming reconstructie beeld 

D dikte opname emulsie 

De combinatie van deze factoren bepaalt het soort hologram. 

Hieronder zulle~ de belangrijkste typen behandeld ~orden. 

Bij TRANSMISSIE HOLOGRA~N (leith-Upatnieks) vormt de 

reconstructie bundei ~elke door het hologram naar de 

waarnemer toe is gericht, het beeld. Tijdens opname komen 

de bundels vanaf dezelfde kant op de claat. Indien men een 

intensiteitsverdeling in het brandpunt van een lens 

r1olografeext dan legt men de fourier getransformeerde vast 

e~~ krijgt men zodoende et:1 FOURIER HOLOGRA"-':. Een, REFL_E:CTIE 

HGLOGRN-J, (liocmann) is zichtbaar doordat de recon'3tructie 

bu~del. die vanaf dezelfde kant komt als de ~aarnemer kijkt, 

reflecteert aa" de plaat en door modulatie het beeld vormt. 

Tijdens opname komen de bundels van tegengestelde richtingen 

op de plaat. Aangezien de plaat als een frequentie 

selectief filter werkt~ zijn deze hologrammen met 

breedbandige lichtb~cnnen (zoals ~it licht ) waar te nemen. 

Alle genoemde hologrammen kunnen uitgevoerd zijn als 

~PLITUDE HOLOGRAMMEN of als FASE HOLOGRAMMEN. Bij 

amplitude hologrammen komt de beeldvorming tot stanà door 

diffractie en amplitudemodulatie door absorptie. Fase 

hologrammen ZlJn gebleekt, hetgeen inhoudt dat het zilver 

uit de emulsie ver~ijdert is, meestal wordt dan een 

transparante stof met een afwijkende brekingindex ten 

opzichte van de emulsie toegevoegd. De beeldvorming komt 

tot stand door breking of~el fase modulatie. 
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(b) 

figuur 4.2 : (a) vor~ing van het interferentie 

catroon i~ het vlak van de fotoplaat bij opname 

van een transmissie hologram. 

(b) vorming van recorstructie bundel door 

diffractie aan het catroon dat op de plaat is 

vast gelegd bij een t~ansmissie hologram. 

)' 

t 

-~ 
(b) 

figuur 4.3 : (a) vorm~ng van het interferentie 

patroon in het vlak van de fotoplaat bij op~1ame 

van een reflectie· hologram. 

(b) vorming van reconstructie bundel door 

diffractie aan het patroon dat op de plaat is 

vast gelegd bij een reflectie hologram. 
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4.3 DIFFRACTIE EFFICIENTIE VAN HOLOGRAMMEN 

Een van de belan9rijkste grootheden van ee~ hologram is de 

diffractie efficientie d.w.z. hoeveel van het licht van de 

reconstructie bundel komt ten goede aan de beeldvorming. 

Deze grootheid geeft men aan met ry Er is een groot 

verschil in ry tt..:ssen A.rnp 1 itu.Je en Fase ho losrammen zoals 

men zal zien Va~ welke factoren ? afhankelijk is zal 

hieronder besproken worden [71, [8). 

(Al MACROSCOPISCHE OVERDRACHT KARAKTERISTIEK CX van een 

fotoolaat (soeciaal gelet op am:::iitude holog~ammen). Or:1 dit 

begrip uit te leggen moet men teruggrijpen naar de H.D.kurve 

uit hoofdstuk ~ . ex is namelijk als volgt gedefinieerd: 

; · ( ) (~Ja L n to - -~ f = = --· tCE) · )'(E) 
d Lv5 E _ 2. 

E (4. 5 i 

E 
y 

a~~litude t~ansmissie 

ge~1Jdelde excosure waarde 

Ga::;ma waarde 

Er is eer. max~m~.Hr. waarde voor (){ te vinden in de voet van 

de H.O. ku~ve hetgeen voor de meeste emulsie soorten 

overeenkomt met een amplitude transmissie Ta van ongevee~ 

0.5. Zie figJur 4.3 

D 
f 

figuur 4.3 

T~ 
f 

Gecombineerde H-D, TallogE kurve 

met daarin geprojecteerd de absolute waarde van 

CJ. . Het maximum van (){ ligt in de voet van 

de H-D kurve en rond een Ta waarde van 0.5. 
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(B) MICROSCOPISCHE OVERDRACHT KARAKTERISTIEK ofwel MTF 
van de emulsie. Deze 1s reeds in paragraaf 3.1 besproken. 

{C) INPUT MODULATIE m 

De verhouding tussen de intensiteiten van de 

referentie en objectbundel te~alen de input modulatie : 

i,.-{~ 
m=-

{, -t (. 

Naarbij ir de intensiteit va~ de ref.bundel 

e~ io de intensiteit van de obj.bundel 

met R = ir/io zal 

(4.6) 

( 4. 7) 

(0) FASE VERSCHIL ~~ (sc~ciaal gelet op fase~ologrammen) 

Indien er hologra~ ?ebleekt ~ordt ~wordt het z~lver in de 

err.~lsie vervangen door een transparante s:of met een 

brekingsindex die afwijkt van die van de emulsie. A~ is 

evenredig met de densiteit D van het hologram voordat deze 

geb 1 eekt wordt. 

/Jif =k· ylE)·llLcjE 
l+f'l111 

=k · 'v(F)· Loo 
6 J 1-~11 

i na 1ef"1 rn/1 ~ o.6 

dc.n flip-= l·k·((E) · fr:!'/ 

hierin is K een constante 

( 4.8) 

.t1~is vergelijkbaar met (){bij amplitude hologrammen. 

Men kan na het bespreken van deze factoren een formule 

opstellen voor de diffractie efficientie voor enkele soorten 

hologrammen . 
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f) Amplitude Hologram 

(4.9) 

Aangezien sommi9e factoren al vastliggen voor de opname kan 

men de benaderi~s c~s~Pllen [7)~ [81 : 

(4.10) 

Zoals men reeds in figuur 4.3 ko:~ zien ligt het maximum var, 

d, rond Ta = 0.5 

In figuur 4.4 staat de afhankelijkhe~.J van de 

bundelverhouding R geïllustreerd, welke samenhangt met m 

volgens form~le 4.7. 

o, 20 30 4050 100 200 300 !!100 1000 

R ~ <,.;, 
/lo 

~1guur 4.4 : Afhankelijkheid van de diffractie 

efficientie van de bundelverhouding ir/io=R. 

De maximaal bereikbare ry 1s theoretisch 6.25 %. 

praktijk ligt de maximaal bereikte waarde rond 4 ~ . 

In 
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~ Fase Hologram 

(4.11) 

~aarb1j J1 een Besselfu~ctie van de eerste orde is. De 

theoretisch maximaal bereikbare ? is 33.9 ~ hetgeen in 

figuur 4.5 is weergegeven [7]~ [8). 

~1 
30-

20 

f>.O 

figuur 4.5 : Afha~kelijKheid tussen de fase 

modulatie /:..~en de diffractie efficientie 

indien m=l. 

Indien f1~< 0.6 dan geldt bij benadering 

(4.12) 

fl 'f is afhankelijk van de kristallen in het gebruikte 

bleekmiddel. 

In praktijk blijkt de volgende benadering goed te voldoen : 

(4.13) 
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Door zoveel mogelijk zilver om te zetten in kristallen 

krijgt men hoge efficientie. Daarom moet men ontwikkelen 

tot een grote Y waarde en een hoge densiteit alvorens te 

bleken. In de H.O. kurve zitten we dan in de schouder. 

Indien men gebruik maakt van dikke emulsies d.w.z. d>> 

golfler,gte licht dan spreel<t men over VOLUME HOLOGRA~N. 

Door versterkend effect van meerdere werkzame lagen in deze 

emulsies zijn voor zowel Fase-Reflectie als Fase-Transmissie 

Hologrammen Efficientie waarden tot 100 % te bereiken [7]. 

Er dient oogemerkt te worden dat een hoge efficientie ten 

koste kan gaan van de beeldkwaliteit door een verlaging van 

de signaal/ruis verhouding. Een voorbeeld hiervan is de 

verstrooiing van licht aan grote kristallen in de emulsie. 

Zie figuur 4.6 als illustratie van dit effect. 

0.1 
~ 

figuur 4.6 : Samenhang tussen diffractie 

efficient~e en signaal/ruis verhouding 

bij verschillende exposure waarden. 
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5.0 FILTER ONTl-ERP EN VERVAARDIGING 

5.1 INLEIDING 

Ge~apend met de thecrie over beeldverbetering en ever de 

eigenschappen van fotomaterialen is men in staat de 

vervaardiging van filters uiteen te zetten. Er zullen 

enkele filtertypen behandeld ~orden ~elke gebruikt worden 

voor beeldverbetering. Er zal onderscheid gemaakt worden oe 

gro~d van de werking en de manier van vervaardiging. In het 

kort worden de fo~mules (2.8) en (2.9) herhaald : 

Stel O(u,vl 

H(u,vl 

I(u,v) 

beeldvervaging 

vervaagd beeld 

vervagings functie 

oorspronkelijk object 

ü(u,v) = H(u,v).I(u,v) 

alle g-rootheden 

in Fourier 

domein 

( :. . 1 ) 

beeldopsc'terping O(u,v). 1/H(u,v) = I'(u,v) ( 5.2) 

waarbij 1/H(u.v) het opscheroings filter F voorstelt dat m~

wilt vervaardioen. 

H(u,v) is ee~ comclexe amolitude functie 

Met betrekking tot het fotomateriaal dient men formule 3.12 

uit paragraaf 3.5 in gedachten te houden. 

( 5.4) 
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Er is dan een lineair verband t~ssen E en Ta indien Y = 

In dat geval geldt 

_., ..... 

( 5.5) 

waarbij {3 een constante is a"'rJ~;kelijk van de ontw~K~elde 

fotoemulsie. 

Voor het vervaardigen van een filter is het noodzakelijk dat 

de puntsDreidfu~ctie h beker: is en dat een transcarant 

met een arr.rlitude tra:~sr:issie hix.y) of een benadering ervar 

voorhander, ~ s. 

5.2 FILTERS ~T ABSORPTIE~'\~RKIN~~ 

Deze filters bestaan uit een arr.:litude en een fase deel: eer 

negatief en 

ondersche~den: 

een hologram. Er 

TVPE Al Stro~e Filter [11. [4]. 

zijn twee tvoen te 

!'vlet behulr:: van d-:: 

opstelling in figu~r 5.1 wordt een ocname gernaa~t va

H(u.vl. Een evenwijdige coherente bundel valt door ee~ 

transparant met de informatie van h(x,y) erop. Vervolgens 

wordt de bundel, die nu de intensiteitsverdeling van h(x~y\ 

bevat, door een lens Fourier getransformeerd. In het 

brandvlak vindt men dan H(u,v) alwaar men de opnameolaat 

opstelt. Na opname dient de plaat tot gamma=l ontwikkeld te 

wcr'den. tv\et de exposure 
.lfL -{ft 

E (), y)= (3 . H~,t \ill >f JE ~ rE (5.6) 

krijgt men volgens formule 5.4 

1"o = ( lcr'h , (3 . A := Q·-: fJ 
lfA 

( 5. 7) 



figt;ur 5.1 
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h(x,y) 

o".,L;t .. dc (,Lt .. lf. t, 
Q•-1_ 
I~ 

Opname amplitude filter tl 

Dit filterdeel wordt t1 gesteld en wordt gebruikt in de 

o~stelling volgens figuur 5.2 om het fasedeel te maken in de 

vorm van een hologram. In deze opstelling bloKkeert tl het 

fourier patroon H in zijn doorgang. 

Door zijn filterwerking zal alleen het signaal 

H.tl = ~· U.p{ip)· (Á· ~ = lÁ·VCpCI~) 
~ 

( 5.8) 

door het filter komen. Achter lens L3 van ae costelling 

(fig~ur 5.2) komt het tourierpatroon samen met eer' 

evenwijdige referentie bundel R = A.exp(i .~ oe een 

opname1=-laat. Het zo gevormde hologram heeft de volgerce 

variatie in zijn transmissie : 

(5.9) 

rJ_~ ----~tnLL{t_L ~je{) 
men · moet nu enkel een van de transmissiecomponenten 

beschouwen die een eerste orde bundel veroorzaakt en deze 

fasefilter t2 stellen : 

I 

f1 = (3· oA·exp(-{F)·t..Xp(te) ( 5 .10) 
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hlx,yl 

fttrr /iltrc 
t~, 

e't. aA(1 
' 

I P, I L, I h I LJ. I I Ll ' 
r-- t,--t-- t,-+-- t1--t- t.-+- t,--+- t,--l 

figuur 5.2 O~name fase filter t2 

Indien de componenten tl en t2 in een ootische processor 

exact uitgelijnd teaen elkaar geplaatst worden (figuur 5.3) 

dan ontstaat bij doorgang van bundel door het filter een 

l-orde bundel waaro~ dJor het filter een bewerking is 

uitgevoerd volgens : 

Dit is op een constant~ na het ~n·verse f~lter dat men nodig 

heeft voor beeldverbetering. Indien men dit filter op de 

juiste wijze positioneerd is in het fouriervlak P2 van de 

optische processor (zie figuur 5.3) dan krijgt men in vla~ 

P3 een l-orde beeld do: de "opgescherpte' informatie bevat 

het voorwerp in vl at.'. Pl. · 

.-~Rvao,de 
a(bcflt••J 

Ol•.yl 

figuur 5.3 : Opscherping vervaagde afbeelding o 

in optische processor met resultaat i'. 



TYPE A2 

filtertype 

Zetzsche 

Al is een 

-43-

F11ter [6]. Een 

filter dat slechts 

variatie 

uit een 

op het 

plaat 

bestaat. Eerst maakt men weer een amplitude filter tl zoals 

bij Al staat beschreven. Dit filter tl plaatst men nu in 

een opstelling zoa~s in figuur 5.4 Zowel de referentie 

bundel R als de verdeling H worden dor het filter beinvloed. 

Het doorgelaten veld heeft de vorm 

(5.12) 

Men ma~kt nu een ocr.ame met een plaat direct achter filter 

tl. Het gevormde hologram heeft de transmissieverdelina 

( 
A1a' Aa'" 

fl 14 = fi· a"'+ 1) + f3 u ·txp{c'f)·€xp{-éS) 
[)HA nA ® (5.13) 

+ f3 A a~. t.Xp{l'Bj. exp(-i1) ~ 
~ . 

Beschouwt men de derde term in (5.13) dan heeft men wederom 

een va~ je transmissiecomconenten welke een eerste orde 

veroorzaakt met ce vorm : 

Stelt men deze term filter t3 dan ziet men dat deze op zich 

evenals (5.11) d~ gewenste transmissie bezit : 

(5.15) 

t. 

L~ ~x-:+~~Pz 
figuur 5.4 : Opname fase filter t3 



Dus geplaatst 1n een optische 

5.5) veroorzaakt de eerste 
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processor in vlak P2 (figuur 

orde bundel van dit filter een 

afbeelding in vlak P3 welke de opgescherpte informatie bevat 

va~ een vervaagae afbeelding in vlak Pl. 

Df1fJCI-f'te ",.,td.l ",, 
l'tx.yl 

-.....;.. 1< Oll.tt. 

figuur 5.5 : Opscherping van o door filter t3 

in de optiscne processor met resultaat i' 

5.3 FILTE~ MET DIFFRACTIEWERKING 

D~t filter wordt gevor~d door een fasehologram dat op een 

speciale manier vervaardigd is. We georuiken hiertoe de 

costelling in figuur S.E welke op de referentiebundel na 

gelijk is aan die in figuur 5.1. De referentiebundel die 

nsrmaal bij holografie e~kele malen sterker is dan de 

ctjectbundel, is bij de vervaardiging van dit filter een 

factor duizend z~akker dan het centrum van de objectbundel 

welke het fouriergetransformeerde H van h(x,y) bevat. Het 

filter dat ook wel het Ragnarsson filter genoemd wordt [21, 

[5] is een gebleekt hologram. Om de werking ervan te 

begrijpen dient men een afleiding te maken uit de volgende 3 

formules : 

(a) Voor een niet gebleekt hologram is de absolute waarde 

van de amplitude transmissie plaatsafhankelijk. Bij bleken 

echter is deze waarde over het hele hologram constant en 

nagenoeg 1 en heeft de transmissie alleen een fasegevoelig 

element: 

(5.16) 

-. 
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(b) Uit paragraaf 4.3, formule 4.8 is af te leiden dat 

D-:: Conrt. • f + D, (5.17) 

(c) Uit paraaraaf 3.2, formule 3.8 is af te leiden dat : 

(5.18) 

Uit deze laatste drie formules kan men afleiden dat geldt 

(5.19) 

Voor kleine variaties 1::.. E rond de gemiddelde exposure E 

qeldt dan : 

!iE 
f,.~= c.onst.·-=:-- (5.20) 

E 

Indien men een holografisch filter voldoet aan bovenstaande 

condities, dan zal een van de transmissiecomconenten die bij 

doorgang van licht een eerste orde bundel veroorzaakt in 

analogie met formule (5.10) en (5.20) de volgende vorm 

hebben 

(5.21) 

~aarbij A amplitude van de referentie bundel 

a amplitude van de object bundel op de optische as 

(dit is dus een deel van H) 
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Stelt men R de verhouding tussen de intensiteiten van 

de referentiebundel en objectbundel bij opname : 

N R = ( 5.22) 
Q~ 

da1 geeft dit ingevuld in (5.2ll 

15.23) 

Vergelijkt men de vorm van deze formule met (2.13) dan is 

direct de overeenkomst met het WIENER FILTER duidelijk. 

Ir.dien men ervoor zorgt dat de verhouding tussen de 

intensitei~en van de opnamebundels R gelijk is aan de 

signaal/ruis verhouding zoals in tormul e (2.13) 

gedefiniee~d, dan zal de amplitudetransmissie term voor de 

eerste orde bundel dezelfde optimale filter eigenschappen 

bezitten als het Wiener Filter. 

Er is voor de vervaardiging van dit geen 

gecontrolee~de Gamma-~aarde noodzakelijk, hetgeen wel een 

vereiste is voor de filters in paragraaf 5.2. Theoretisch 
. h , y 4-"l .. ge:1en zou voor een o.ocram =-.:.moeten ZlJn. Voor het 

verkrijgen van een hoge diffractie efficientie !zie formule 

(4.13)) wordt deze voorwaarde in praktijk vaak verwaarloosd. 

Indien men een filter van deze vorm op de juiste manier in 

een optische processor (figuur 5.5) positioneert dan zal op 

het eerste orde beeld in vlak P3 een optimale filtering zijn 

uitgevoerd met onderdrukking van ruis. 

figuur 5.6 

h(x,yl 
'; 

f'Jfl· /iltcR 

e11 . C111st. 

' 

Opname van Ragnarsson filter 
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5.4 UIT-FOCUS ONSCHERPTE 

Om de beeldverbetering in de praktijk uit te voeren kan men 

het beste beginnen met een bekende en mathematisch te 

beschrijven fcu~functie. Zodoende kan elke stao in het 

o~scherpingscroces gekontroleerd worden aa~ de hand van de 

theorie [21. 

Er is gekozen voor een uit-focus foutfunctie omdat deze aa~ 

de hierbeven gestelde eisen voldoet. Men karakteriseert 

deze foutfunctie aan de hand van de modulatie transfer 

functie (MTFl van een lens door welke een object ~it-foc~s 

afgebeeld wordt. Om deze situatie mathematisch 

beschrijven moe: men eerst op 

definities. 

de hoogte zijn van enkele 

De grootte van het "uit focus :i jn" wo:·dt 

eenheden van de Rayleigh ~/4 tolerantie 

gedefin~eerd 

uitgedrukt in 

[21. Deze ie: 

(S.24) 

Ö = afstand tussen focaal vlak en vlak waar de 

uit-focus afbeelding wordt beschouwd. 

gebruikte lens. 

F = f/0 van de 

In figuur 5.7 staan de ~F's weergegeven van verschillende 

mate van uit-focus situaties ~aarbij langs de horizontale as 

de gereduceerde ruimtelijke frequentie staat uitgezet : 

(5.25) 
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Met een stippellijn is de benaderingsfunctie B aangegeven 

(~ie ook figuur 5.8) 

B-= · 2. J, ( zrrrp/). /) 

(111rp/)../) 
(5.26) 

met J Besselfunctie le orde 

r straal opening 

f afstand ooening tot afbeeldingsvlak 

p afstand tot as in afbeeldingvlak 

voldoende "onscherpte" is deze be:1adering zee~ 

na~wke~ri g. 

c J 

c; 

OI 

· 0 I 

MTr 
C5 

~Tf MTF 
es 05 

A :10 

6=20 t.=LO 

fig:.;ur 5.7 ; Enkele voorbeelden var. MTF's voor 

verschillende mate van uit-focus instelling. 

De puntspreidfunctie behorende bij deze functie B wordt in 

het voorwerpsvlak van een lens gevormd door een 

cirkelvormige open4ng met straal r. Men kan de 

puntspreidfunctie h van een uit-focus opname dus benaderen 

~t een vlak met een rond gat erin. 



figuur 5.8 : Illustratie grootheden gebruikt 

in formule 5.26 . Di~fractie aan ooe~ing. 

Men is in staat or een filter te 'JE:rvaardigen van d.:::::e 

functie h orr uit-focus conamen op te scherpen zoals in 

hoofdstuk 5 beschreven staat. Indie~ men de functie h met 

behulp van ee~ lens fouriertransformee~t dan krijgt men in 

het touriervlak c= het 

intensiteit~ verde~ina 

i{p) = T(o) • B' 

Deze verdelin9 

-10 

; s ~ ~ 
• r: ..\ ,-; 
I ! t I 

brandvlak 

10 

1-

0.5 

• 

,. ...... 
/;e.a.: 

_/1 

van de lens) een 

(5.27) 

10 

figuur 5.9 : Intensiteits verdeling volgens 

formule 5.27 uitgezet tegenrrr.r.p/fA· Oe min. 

en max. zijn in getallen aangegeven. 

H 1 . . 2firtJ/,,--~.ll, . i ~ et eerste nu ount 15 biJ 'IÁ ~• 7 , hieru1t sa, te 

leiden dat : 

J.X f = 1.22.
'lf" (5.28) 
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Volgens de procedures beschreven in hoofdstuk 5 is van dit 

patroon een filter 1/H te vervaardigen. De theoretische vorm 

van het filter F staat in fig~ur 5.10b. 

/Hl 

.l uuu\ /Hl 

(b) V,. 

f1guur 5.10 : Verge~ijking va~ de verdeling va~ 

de frea~enties in ~al H (b) het inverse filter 

1/H en (c) het wiener filter 

Men ziet dat de nulounten in H leiden tot oneindige waarden 

in 1/H leiden welke vermeden dienen te worden door deze 

punten eveneens "weg te filteren". Dit kan indien men een 

een Wienerfilter vervaardigd met de vorm : 

(5.29) 
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De 1ntens1te1ts transmissie van dit filter heeft de vorm als 

in figuur 5.11 staat weergeven. 

-----
-- -r--- -- ~---7\··· .. , 

~· 
V 

. V 

) 
,.. 

: Intensiteits trans~iss~e verde1in~ 

van het Wi~~er filter als funct~e van dé straal 

tot het cer:~rurr .. 

Als testobject heeft een voorwerp opgebouwd uit een 

symme~rische verdeling van ruimtelijke freauenties de 

voorkeur. Een soakenschijf zoals in figuur 5.12 voldoet aan 

deze eis. 

figuur 5.12 Voorbeeld spakenschijf 
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In een spakenschijf zitten de ruimtelijke frequenties ( 

verceelt in cirkels 

J: laan toL spake,.] 
[ Lyl'lt"' put ~t~M] (5 .30) 

2 .rr.r 

In het fouri en lak vormen dtze ~ een ring waarvoor geldt; 

f=À·../·J (5.31) 

Indien men een spa~enschijf c~5cherp afbee~dt dan zullen 

volgens de vorm vam de MTF somm~ge ~ nul zijn hetgeen in 

de onscherpe afbeelding van de soakenschijf te zien zal zijn 

in de vorm van een diffuse ring in het patroon .. Zie figuur 

5.12 . 

figuur 5.12 : Voorbeeld van uit-focus afbeelding 

van de soakenschijf in figuur 5.11. Let op de 

difusse ring er. de fasesorong in de spaken voorbij 

de ring 

Door de straal van deze ring te bepalen is men in staat de 

overeenkomende J te berekenen welke in de MJF van de 

onscherpte functie h een nulpunt zal moeten zijn. Zodoende 

is men in staat de bijbehorende MJF danwel h te bepalen 

waarmee dan een filter gemaakt kan worden. 
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6.0 G~A-METER 

6.1 OPZET GAMMA-METER 

Zoals uit voorgaande hoofdstukken is gebleken, is de ~aarde 

Gam~a va1 een ortwikkelde foto~laat e~~ belangrijK grootheid 

voor het optimaliseren van de diffractie efficientie van 

hologrammen en het vervaardigen van filters voor 

beeldverbeterinc. Het ontwikkelproces heeft grote invloed 

oo de uiteindelijke ~aarde van Gamma. In hoofdstuk 2 is 

reeds beschreven dat de soort ontwikkelaar. de temperatuur 

en de ortwikke~t~jd bepalend zijn. Het is daarom 

aantrekkelijk o~ tijdens het ontwikkelproces het verloop van 

de Gamma waarde te kunnen volgen waardoor men directe 

controle heeft over de ui:eindelijke Gamma waarde. Voer dit 

doel is een Gamma-meter ontwikkeld die tijdens het 

ontwikkelen van de fotoplaat de Gamma waarde mo~entaan 

aangeeft. 

6.2 WERKING VA~ DE GA~A-MCTER 

Voor het verd;..;~de"1ijken van de werking van de Gamma-meter is 

de H-0 kurve nodig die in hoofdstuk 2 beschreven staat. Deze 

kurve wordt benaald door punten die aangeven welke zwarting 

bepaalde exposure waarden tot gevolg hebben. Indien dus 

bepaalde delen van een fotoplaat met bekende exposurewaarden 

belicht worden en tijdens ontwikkele~ op deze plaatsen de 

transmissie gemeten wordt dan is het mogelijk uit deze 

waarden de Gamma te bepalen. Zie figuur 6.1 . 
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E, 

f1a~~~ 6.1 : Afleiding H-0 kurve aa~ de hand 

een vijftal meetpunten met bekende ex~os~re 

waarden. 

In p~aKtijk wordt dit proces tot stand gebrach~ doqr tijdens 

de c~name een rand van de fotoplaat door een g~ijsschaal te 

belichten. Voordien is bepaald hoe groot de transmissie va~ 

de dive~se tra~oen van deze qri~sschaal is. H~eruit zijn oe 

relatieve expos~re waarden af te leiden. I~ een soecia" 

geconstrueerde ontwikkelbak wordt het via de grijsschaal 

belichte deel va~ de fotoplaat gepositioneerd tussen parer 

lichtemitters-lichtmeters die werken met I.R. licht. Het 

I.R. licht heeft geen invloed oe de zwarting van de plaat. 

Op deze manier wordt de transm~ssie gemeten oe de plaatsen 

belicht door de grijsschaal. De gemeten signalen worden 

door een converter omgezet in signalen waarmee een computer 

aanspreekbaar is. Uit de exposurewaarden, afgeleid van de 

grijsschaal, en de binnenkomende transmissiewaarden leidt de 

computer via een algoritme direct een Gamma-waarde af er. 

laat deze zien in zijn display. In orde van enkele seconden 

wordt oe volgende Gamma waarde bepaald. Indien de gewenste 

Gamma waarde bereikt is kan men het ontwikkelproces 

beeindigen. 
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6.3 OVERZICHT TOTALE G~A-METER 

In onderstaande figuur staan de diverse componenten waaruit 

de Gammameter is opgebouwd weergegeven. Deze zullen in de 

volgende paragraaf besproken ~or~0~. 

mut~ek. 4 

Qr'Jlwikkdhak 

A€7 7 / 7 
9"-jST,htJOL 

foto 5Lttle 

... ~~ ... 

Vocdt'1J ~ 

JfF C.OhVlf{((lf 

figuur 6.2 : Overzicht va~ de comoonenten 

waaruit de Gamma-meter bestaat. 
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6.4 COMPONENTEN BESCHRIJVING 

ONTWIKKELBAKtSLEDE : Deze geheel glazen bak past precies in 

het rek met transmissie-meters. Er zit een rail op de bodem 

om een slede te geleiden en oe zijn plaats te houden. In de 

slede past precies een voor dit onderzoek gebruikte 

fotoplaat ( Agfa BE56HD 4""5"). Hiermee is de plaat oe 

precies de juiste plaats tussen de trans:-:-.issie-meters te 

brengen. Na het bereiken van de gewenste Gamma .... aarde kan de 

olaat in de slede makkelijk en snel uit de ont~ikkelaar 

S<::haal d YOrden. 

REK MET TRANSMISSIE-~TERS Dit rek bestaat uit een 

raamwerk met een balk die in vertikale richting verschoven 

kan worden. Op deze talk zitten 5 lichtemitters in de vorm 

van I.R.leds die met een gerichte bundel naar beneden 

schijnen. Recht tegenover elke zender is een ontvanger in 

de vorm van een fotodiode aa~ de onderlat van het raamwer~ 

bevestigd. De leds worden met ee~ zeer stabiele 

stroomsterkte gevoed afkomstig uit een voeding die ingebouwj 

is in de converterkast. Me'1 verkrijgt hierdoor een zeer 

constante licht intensiteit. De balk met de leds kan 

neergelaten worden tot vlak boven de fotoplaat in de 

ontwikkelbak zodanig dat ze precies gepositioneerd zijn voor 

de door de grijsschaal belichte delen en tegenover de 

fotodiodes. De leds bevinden zich in de ontwikkelaar zelf 

zodat storingen op het vloeistof oppervlak geen invloed 

hebben. Ze zijn ingebouwd in materiaal dat niet aangetast 

wordt. De ontwikkelbak past precies in het rek zodat de 

slede met de plaat op de goede plaats tussen de 

transmissie-meters komt. De fotodiodes ontvangen het licht 

door de fotoplaat en de glazen bodem van de bak. De 

intensiteit wordt door de diodes omgezet in een evenredige 

stroomgrootte. Dit stroomsignaal wordt per diode via 

afzonderlijk afgeschermde kabels doorgegeven aan een 

converter. De stroomgrootte ligt in orde van microamperes. 



-57-

STR00'-1/FREQUENTIE (I/F) CONVERTER : Dit is een electronische 

schakeling die de door de fotodiodes afgegeven stromen omzet 

in een evenredig freauentiesignaal. Dit is een digitaal 

signaal dat kan worden aangeboden aan een computer. Voor 

elke fotodiode gebeurt dit apart. De print met voeding is 

in een kast ingebou~d. De digitale signalen worden naar de 

IlO poorten van de co~~uter aeleid. De frequenties liggen 

in de orde van 50-lO.OJO Hz. 

COMPUTER : Hiervoor is de eenvoudige Micro-Professor I 

(MPFI) gebruikt. De=e is van oorspron~ enkel in machinetaal 

te programmeren. De M~FI is echter voor dit doel uitgebreid 

met een eenvoudigetasic Eorom (Tiny Sasic), een IlO I.C. 

(PlO) en een Timer I.C. !CTC1. Het hart van de ~FI is de 

bekende Z80 processor. Het programma cat deels in basic en 

deels in machinetaa' geschreven is wordt in de volgende 

paragraaf behandeld. In net display va~ de MPFI dat bestaat 

uit 6 rode cijferle~s kunnen instructies en ~aarden 

zichtbaar gemaakt worder die in het donker goed zichtbaar 

zijn. 

GRIJSSCHAAL : Dit is ee~ strook van dezelfde breedte als de 

gebruikte fotoplaten welke verdeelt is in 5 gebiede~ met elk 

een eigen transmissie waarde. Deze waarden liggen ongeveer 

gelijk verdeeld tussen de 5 tot 100 % . 
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6.5 STROOMOIAGR~M VAN HET PROGRAMMA 
A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

Gamma 

input rel. 

exposure 

waarden 

J conversie 

T -- logT 

K 

L 

M 

display 

"start ijk'' 

meting ijk- J 
waarden voor 

100_~-r ______ _ 
display J 

l_:.:.smtwi k keI_''_ 

I met i n_9 trans mi ss i e 1--~~----,.-----
r-;aaraen @ 

bepaling Gamma 

waarden tussen 

naburige punten 

T waarden 

een voor een 

~ 
I 

I 
I 
I 

display gemiddelde\--------~--------
Gamma waarden , 

STOp 

beeindiging 

Gamma meting 
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6.6 PROGRAMMA 

De MPFI is een zeer eenvoudige computer die in eerste 

instantie alleen met machinetaal te programmeren is l201. 

[211. Met een Eprom uitbreiding kan men gebruik maken van 

het zogenaamde Tiny Basic waarin men de elementaire 

rekeninstucties +~ -, ~ I kan uitvoeren echter alles in 

integer getallen met als grenzen -32767 tot +32767. Verder 

zijn de standaard basic instructies mogelijk . 

In oaragraaf 6.5 is het stroomciagram van het weerprogramma 

gegeven welke hieronde besproken wordt 

A De manier van opstarten van het programma zal in 

pa~agraaf 6.7 toegelicht worden. 

BIC De computer wacht op een input 

(1) voor display van Gamma waarde 

( 2) voor dist)lay van Trar1smissie waarder, 

( 2) voor display van Transmissie en 

Gamma waarde 

D : Bij keuze van 1 of 3 dient men vervolgens de relatieve 

exoosure waarden afgeleid uit de transmissie van de 

grijstrappen als volgt in te voeren : 

El=lOO > E2 > E3 > E4 > E5 

E : Een machinetaal subroutine laat "start ijk" in het 

display verschijnen totdat een willekeurig karakter wordt 

ingetoetst. 
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F : Met een machinetaal subroutine wordt op elk van de 5 

input poorten van de computer de frequen~ie van het 

aangeboden signaal gemeten met behulp van een teller die de 

oogaande flanken in het signaal telt. De gemeten waarden 

worden op een geheugenplaats weggeschreven. Dit geheel 

wordt tien maal gedaan en vervolgens wordt een gemiddelde 

van de 10 waarden berekend als zijnde de 100 % transmissie 

ijk,..aarde Dit gebeurt voordat de fotoplaat ontwikkeld 

wordt door een transparante glasplaat. 

G : Een machinetaal subroutine laat "ontwikkel" in het 

display zien totdat een willekeurig karakter wordt 

ingetoetst. 

H : wederom wordt met een subro~tine de freauentie van het 

aangeboden signaal op de inoutpoorten gemete~. Deze waarden 

worden gedeeld door de 100 I ijkwaarden en de verkregen 

transmissiewaarden worden OP een geheugenplaats 

weggeschreven. 

I : Indien 2 of 3 bij B irgevoerd is, zullen de ... . . 
·~ransmlSSle 

waarden in een machinetaa~ subroutine aangepast worden en na 

el~aar zichtbaar zijn in het display samen met het num~er 

va~ de transmissie-meter. In geval 2 wordt er een lus 

gevormd terug naar H. 

J : In geval 1 en 3 zulle:~ de transmissiev-;aarden met behulp 

van een machinetaal subroutine omgeschreven worden naar een 

log T waarde m.b.v. een conversie tabel in het geheugen van 

de computer. 

K : Met de gemeten log T waarden en de ingevoerde exposure 

waarden worden 5 Gamma waarden berekend tussen de 

meetpuntparen 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 3-5 zo als in figuur 6.3 

aangegeven : 
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1-1- D kuRVE 

Ts - - - - - - - - - -------

--------------

T, 

E, 

figuur 6.3 Afleidinc Gamma waarden uit de 

diverse paren meetounten op de H-0 kurve 

L Aangezien volgens de theorie de Gamma waarde in het 

ge~1ed ~et de hoogste exposure waarden het grootst zal zijn 

(totdat de schouder van de H.O. kurve bereikt is) worden in 

dit ge~ied de actuele Gamma waarden bepaald. Hier z1l 

namelijk het door de theorie voorspelde lineaire gedrag het 

eerst opgaan. Zie figuur 6.3. 

Als gemiddelde wordt de Gamma behorende bij het punten paar 

3-5 genomen en deze waarde verschijnt in het display. Vereer 

wordt getoetst hoeveel de Gamila waarden van de paren 2-3, 

3-4 en 4-5 van paar 3-5 afwijken. Is deze afwijking kleiner 

dan 0.3 dan zal een extra teken verschijnen in de vorm van 

horizontale streepjes links in de display. Zie figuur 6.4 . 

figuur 6.4 : Weergave display van de MPFI met 

de Gamma waarde Y=-.- en met aan de linkerkant 

balkjes ter aanduiding van de nauwkeurigheid. 
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Na het verschijnen van de Gamma waarde voor ongeveer 2 

seconden in het display zal een lus gevormd worden naar H. 

Dit gaat door totdat het programma beeindigd wordt. 

In het programma zijn diverse k~nstgreper. a~genomen om de 

beoerki~gen van de camouter te omzeilen. Zo worden voor 

de 1 i ngen de te 11 ers met 10 of 100 vermen i g ... :ul di gd om te 

grove afrondingen naar integer getallen te voorkomen. Ook in 

de machinetaal routines zijn "trucs" toegeoast. Het valt 

echter buiten het kader van het verslag om hierop verder in 

te gaan. 

6.7 PROCEDURE GA~ METING 

Men begint met het bevestigen van de gri jsscr:aal zodanig dat 

deze op de rand van de fotoplaat belicht wordt. Vervolgens 

meet men, onder de omstandigneden ~aarbij nadien de 

eigenlijke ooname gemaakt zal worden, de intensiteit d~e 

door de 5 afzonderlijke trappen komt. Men re1ateert aan de 

trap met de grootste doorgelaten intensiteit de 

intensiteiten die door de andere trappen ko~n. De gevonden 

waarden neemt men aan als relatieve exposJre waarden tijdens 

opname. ~€n stelt E5=100 > E4 > E3 > E2 > El. Deze waarden 

dienen ingevoerd te worden in de comouter. 

figuur 6.5 : Manier van belichten door grijs

schaal aan de rand van de fotoplaat. 
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Hierna kan de plaat belicht worden. In de doka wordt de 

Gamma-meter als volgt voorbereid : Vanaf een cassettetape 

wordt met behul~ van een cassetterecorder het programma in 

de MPFI gelade:~ met het commando "load 1000". Na inladen 

toetst men in "adres 817, go H en in de disolay zal 'Basic" 

verschijne!':. Het prograrr.rr•a zelf start men met. "run (enter)". 

Hierna wordt direct om input gevraagd volger.s menu 

(1) Gamma waayde display 

{2) Transmissie waarden display 

{3) Transmissie en Gamma waarden disolay 

Bij keuze (1) en (3) moet men 

invoeren volsens E5=100 > 
de relatieve exposure waarden 

E4 > E3 > E.., '\ 
L I El. Dan 

verschijnt "start ijk" in de display. 1\'ien zorgt ervoor dat 

de ontwikkelbak met de ontwikkelaar in het meetrek is 

geïnstalleerd en dat de leds in de ontwikkelaar steken. 

Vanaf 

gewerkt 

emulsie 

beoalen 

dit moment moet in de doka in 

worden of met een rode lamp 

dit toestaat. !Vier: kan nu 

door een willekeJrig karakter 

volledige duisternis 

indien de ge~ruikte 

de ijkwaarden late~ 

in te toetse~ op de 

computer. Hie:·na verschijnt "ontwikkel" in de disnla.,:. fvîer 

plaatst de fotoplaat op de juiste manier in de slede (zie 

figuur 6.6) en laat deze l!î de ontwikkelbak t,_;ssen de rails 

glijden totaan de achter~and. Op dat moment kan de Gamma 

meting beginnen door op een willekeurige toets te drukken. 

Het is nuttig met een stoowatch de ontwikkeltijd en het 

verloop van de Gamma ~aarde bij te houden. 

~''""" /otepl(lot ----
figuur 6.6 : Houding van fotoplaat in 

de ontwikkelslede. 



-64-

J\fhankelijk van het gekozen menu :zullen de Gamma 1-11aarden en 

Transmissie waarden afwisselend een seconde lang in het 

display verschijnen. Deze waarden veranderen in het verloop 

van de ontwikkeling. Als de gewenste waarde~ bereikt zijn 

dan haalt men de sled~ u~t de ontwikkelaar voer verdere 

afwerking van de onth~~ktlprocedure (stoppen. fixeren en 

sooelen ). 

Indien het programma vastloop tijdens het ontwikkele~ da~ 

kan men zonder eensequenties het programma herstarten met: 

"RESET~ ADRES 817, CC. RUN 50 (ENTER) "Het ;:;rogram:..a kar. 

beeindigd worden :Tet "RESET". 

Voor belangstellenden is er een bijlage behorende bij dit 

verslag beschikbaar met daarin uitgebreide technische 

informatie over de Gam~a-meter (bouwtekeningen, onderdelen~ 

computer en programma ). 
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7.1 REFLECTIE HOLOGRAFIE 

Reflectieholografie is een tak van de holografie waarbij 

zeer hoge eisen gesteld worden aan de techniek van zowel 

opname als ontwikkelen. Hierdoor l~ent het zich uitstekend 

om de tecnnieK van holografie ir. het algemeen te 

perfectioneren. Verder is het voordelig dat men zonder 

speciale meeta~paratu~r direct uitspraken kan doen over 

de emulsietoestand, de diffractie 

scheidend 

efficientie en het 

vermogen. Vooral de diffractie efficientie is een 

belangrijke gro:tneid ~elke a~ha~gt van de bundelverhouding, 

de belichtingstijd~ de coherentiegraad en het 

ontwikkelproces. Oe Gamma-meter welke reeds besproken is in 

hoofdstuk 6 vor~t een hulpmiddel voor het verkrijgen van het 

optimale ontwikKelcroces. 

Oe opstelling voor reflectie holografie staat in figuur 7.1 

bea"TTS;>ii:ter mEt ·~l.ng """ óe i'lle"tsr!e:ter va•, be:OE, !!•al€·, 

u~· ~ 
I 1------------- ----~---- __ -------h---------~ 

' 
!stralenbundeiYerdeler 
1 

- + pinhok 

, v:emulsiezi!dt' : , 

\--J:~-=~=1~---___ --- -._-~~--A 
/ - __ 0 

atralenbundeiYercleler • - .\- - - -- -- - -- object 
+ pinhole fotografiSChe plaat 

figuur 7.1 : Schematische opstelling voor 

reflectie holografie. 
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Doordat de referentiebundel en objectbundel van 

verschillende kanten op de opnameplaat komen, zal er een 

gelaagd interferentie patroon ontstaan in de emulsie zoals 

in figuur 7.2 is weergegeven. 

figuur 7.2 : Tot stand komen van het 

interferentiepatroon in de fotoemulsie. 

De afstanc tuss.::~ de diverse laag,ies in het 

interferentie~atroon 
~ . + 
! 1 a ..... in de orde van micro~eters. 

Dientengevolge is een trilling tijdens ooname in die g~ote 

orde reeds veldoenee om he: hologram te doen mislu~ken. Een 

luchtstroom langs de fotorlaat of geluid kan dus al funest 

zijn. Ook het vastklemmen van de plaat in de houder kan 

rlaatselijk dusdanige spanningen of vervormingen in de plaat 

aanbrengen dat er aeen beeld verkregen wordt in "ontspannen" 

toestand. 

De verhouding tussen de referentiebundel en objectbundel en 

de belichtingstijd is belangrijk voor het verkrijgen van een 

hoge diffractie efficientie. Aangezien reflectiehologralllTlen 

in principe altijd gebleekt worden, moet men volgens de 

theorie in hoofdstuk 4 in de schouder van de H.D. kurve 

zitten. Bij ontwikkelen moet men een densiteit van ongeveer 

2 zien te bereiken. Met behulp van de Gamma-meter is deze 

conditie te controleren. 
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Een probleem b ~ ~ 
I ,1 de ont~ikkelprocessen ~ordt 

gevormd door het feit dat er materiaal uit de emulsie 

ver~ijderd ~ordt ~aardoor de emulsie na het ont~ikkelproces 

gekromoen is. Dit is speciaal bij reflectie holografie zeer 

onaansenaam. Mer: kan reflectie hologrammen namelijk met eert 

~itlit~t puntbror bekijken. Dit komt doordat juist voor de 

zogenaamde Bras9conditie versterking optreedt in het 

reflectiebeeld vo2r een bepaalde golflengte : 

inkowrnd~ 
btAndtL ~e.{Ledu:;nde 

La:;en 

figuur 7.3 Versterking v~~ gereflecteerde 

bundel bij ir.straling onder de Bragg hoek. 

( 7.1) 

Afhankelijk van de hoek #8 zal er slechts een golflengte 

voldoen aan deze voorwaarde. Aangezien onze ogen onder een 

kleine hoek naar het beeld kijken is het reflectiebeeld 

slechts smalbanc"g qua kieurspectrum. De afstand d tussen 

de interferentie~agen in de emulsie is afhankelijk van de 

golflengte van het coherente licht bij ooname en de hoek 

tussen de bundels. Indien echter na ontwikkeling de emulsie 

gekrom~en is dan zullen ook deze lagen dichter bijeen 

gekomen zijn waardoor de golflengte van het reconstructie 

beeld korter geworden is. Een veelgebruikte golflengte voor 

opname is de 514.5 nm lijn van de Argon laser (groen licht). 

Na normale ontwikkeling zal de Braggconditie door het 

krimpen alleen nog oogaan voor golflengten van blauw licht 

of zelfs violet. Hierdoor zal het beeld slecht te zien zijn 

voor ons oog dat zijn hoogste kleurgevoeligheid heeft voor 

geel licht. Het is daarom noodzakelijk een ontwikkelproces 

te gebruiken waarbij de emulsie zijn oorspronkelijke dikte 

behoudt of zelfs iets opz~elt. Men dient daarbij steeds 

rekening te houden met het behoud van een hoge diffractie 

efficientie. 
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7.2 EXPERIMENTEN 

Om een optimale techniek te vinden zijn diverse reflectie 

holo~rammen gemaakt ~aarbij telkens een 

gevarieerd is terwijl de andere gelijk zijn 

volgende factoren zijn gevarieerd : 

- bundelverhouding 

- belichtingstijd 

- soort ont~ikkelaar 

- soort bleekmiddel 

beoaalde factor 

9ebleven. De 

De hologrammen zijn op de volgende factoren beoordeeld 

Reconstructie golflengte(kleur) van het beeld ten 

opzichte va~ de opname golflengte(kleur) hetgeen 

de dikte verandering van de emulsie verraadt. Dit is 

met het oog makkelijk en nau~keurig genoeg te 

beoordelen. 

Diffractie e~ficientie van het beeld. Deze grootheid 

is relatie~ ook goed met het oog te beoordelen door 

hologrammen onderling te vergelijken. 

Details in het beeld(scherpte) en de signaal/ruis 

verhouding (contrast). Ook deze grootheiden zijn te 

beoordelen met het oog al zijn het wel relatieve 

waarnemingen. 

OPNAME : De hologrammen zijn opgenomen met een costelling 

zoals in figuur 7.1 weergegeven. Hierbij zijn de dimensies 

tussen de opname in geringe mate gevarieerd hetgeen echter 

geen grote invloed heeft op het eindresultaat. Men dient er 

wel voor te zorgen dat heel de opstelling trillingsvrij is. 

Indien men belichtingstijden hanteert van enkele seconden 

dan kan men door het al dan niet blokkeren van de 

laserbundel voor de opstelling de exposure regelen. De 

exposurewaarde kan men afleiden uit de H-D kurve die met de 

Gammameter bepaald is (hoofdstuk 8) of uit eerdere opnamen. 
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ONTWIKKELING : Voor de gebruikte fotoplaten AGFA 8E56 HD kan 

men werken met rode doka verlichting De standaard 
procedure 1s Ontwikkelen, spoelen met water (1 min.), 

bleken ( 1. 5 ma a 1 bleektijd), spoelen met water (3 a 5 rrin.). 

sooelen in methanol (3 min.)~ ongestoord drogen (10 min. ) . 
De ontwikkeltijd is afhankelijk van de exposure erl soort 

ontwikkelaar. 

RECONSTRUCTIE Met een wit licht puntbron (spot 

halogeenlamp of diaprojector) kan men het reconstructie 

beeld bekijken waarbij de bron onder globaal dezelfde hoek 

als bij opname op de plaat moet schijnen (Bragg hoekl. 

7.3 RESULTATEN 

In het tabel in de a~oendix A3 staan de opnamecondities en 

resultaten van de d~";erse conamen vermeld. De gebru~kte 

emulsie is AGFA 8E5t HO welke bedoeld is voor groen licht. 

De ooname golflengte is 514.5 nm van een Argon laser. De 

recepten van de gebruikte ontwikkelaars en bleekmiddel en 

hun afkortingen staan in de appendix A2. 

7.4 CONCLUSIES 

Uit de gedane experimenten is een ontwikkelprocedure naar 

voren gekomen waarmee met succes reproduceerbare 

reflectiehologrammen vervaardigd kunnen worden met hoge 

diffractie efficientie en een beeld kleur welke overeenkomt 

met de opname golflengte [131. 

De totale opname en ontwikkelprocedure is als volgt : Bij 

opname moet de bundelverhouding obj. ref. = 1 : 2 . Het 

ontwikkelen gebeurt in PAL of PAL/ase. ontwikkelaar tot een 

densiteit rond 2 ofwel een transmissie waarde van 1 a 3 

voor bleken Men kan deze conditie testen tijdens 

ontwikkelen met de Gamma-meter in transmissie waarde display 

mode. Het bleken moet in PBQl waarbij de plaat 1.5 maal de 

bleektijd in het bad dient te blijven. 
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Spoel~n gebeurt ~erst voor enkele minuten in ~ater gevolgd 

door ~en met~anolbad eveneens voor enkele minuten. 

Tenslotte laat men de plaat rustig drogen zonder hem 

tussentijds te verolaatsen. Door het vluchtige methanol is 

dE: plaat binnen :ien minuten "gebruiks droo9". 

Het nadeel van de ontwikkelaar is het feit dat deze binnen 

tien minuten g~bruik dient te worden waardoor serie 

productie moeilijk is. Uitlichting van het object zodanig 

dat ever heel de plaat een gemiddelde intensiteit valt is 

zeer berangrijK. Daarom lenen diffuse witte objecten zich 

goed ter holografering. De platen zijn na ontwikkeling goed 

tegen verkleurig in fel licht bestand. Men kan zonder 

schade de emuls~e laag met mat zwarte s~uitlak afdekken 

hetgeen contras:verhoging van het teeld geeft en de em~lsie 

beschermt. 

Voor reflect~eholografie is het boven vermelde 

ontwikkelproces octimaal vooral doordat het beeld in de 

gewenste kleur •s te zien. Bij Transmissie Hclo~rammen is 

echter een geringe krimp van de emulsie niet direct van 

invloed op de knaliteit van het gereconstrueerde beeld. Men 

kan dan volstaan met het ontwikkelen in D 19 tot rond 

densiteit 2 en vervolgens bleken in een KDCHR bad. Een 

voordeel is da: beide baden goed houdbaar en dus direct voor 

handen zijn met goed resultaat. Een nadeel is echter dat de 

emulsie van de hologrammen bij blootstelling aan felle 

lichtbronnen paars/bruin kleuren hetgeen een verlaging van 

de diffractie efficientie ten gevolge heeft [12], [17]. 
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8.0 EXPERIMENTEN MET DE GA~-METER 

8.1 INLEIDING 

Tijdens de vervaardiging van de Gamma-meter zijn diverse 

componenten getest oe hun eigenschappen om na te gaan of z~ 

aan de eisen van het uiteindelijke doel voldoen. Ee~ 

belangrijk onderdeel van de Gamma-meter zijn de transmissie 

meters (IR LED-fotodiode combinatie). De nauwkeuri9heid van 

deze meters is afhankelijk van de lineairiteit van diverse 

componenten. Voor het testen van de lineairiteit zijn 

filters met geijkte trans~issie ~aarden noodzakelijk. 

Hiervoor zijn glasfilters en een fotografische grijssc~aa1 

gebruikt. De volgende onderdelen zijn getest: 

-Transmissiegedrag van IR licht(900 nm) door glas 

en fotografische em~lsies t.o.v. rood licht 

-De lineairiteit van de conversie van de door de 

fotodiode BPW 34 afgegeven stroom naar een 

freauertie door een proefschakeling van de !/F 

converter. 

-De nauwkeurigheid waarmee het camouter program~a 

in staat is aangeboden frequenties te meten. 

-De nau~keurigheid van de transmissie metingen van 

de gehele combinatie die de uiteindelijke 

Gamma-meter vormt. 

Resultaten van deze testmetingen zijn te vinden in appenc~x 

A4. Uit de resultaten kan men concluderen dat alle 

componenten een lineair gedrag vertonen binnen de geeiste 

nauwkeurigheid. Het is mogelijk de transmissie waarde in de 

range 1-100 tot een nauwkeurigheid van+/_ 0.5 te bepalen. 
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Na deze testmetin~en van de transmissie meters kan men de 

GammJ-meter gaan testen oo het uiteindelijke doel : de Gamma 

waarde. Hierbij is van belang 

-Is de nauHkeurigheid van de transmissie waarden 

voldoenee om betrouw~aye Gamma waarden van af te 

leiden. 

-Is het a·?oritme van het programma in staat een 

fysisch verantwoorde Gamma waarde te bepalen. 

Voor het uittester 1s als volgt te werk gegaan : Van de 

fotcolaten AGFA 5::56 HD 4*5" zijn over de breedte stroken 

gesneden van engeveer 20 mm hoogte. Vervolgens zijn volgens 

de procedure bes:hreven in paragraaf 6.7 deze stroken 

belicht via geijkte grijsschalen, waarna ze ontwikkeld zijn. 

De volgende factore~ zijn gevarieerd : 

-[xoosure waarde 

-Verdelir~ in grijssenaal 

-soort o-:~ikkelaar en concentratie 

Door voor prograr;;r-;; menu Transmissie en Gamma waarde display 

(zie paragraaf E.6) te kiezen kan men gedurende de 

ontwikkeling de T ~aarden noteren en nadien 1n een H-D kurve 

uitzetten. Zodoe:je kan men onafhankelijk van het camouter 

programma de Ga~~a waarde afleiden uit de grafiek. Deze 

waarde kan men vervolgens vergelijken met de waarde die door 

de computer tijde~s ontwikkeling gegeven is en hiermee is de 

nauwkeurigheid te bepalen. 

De resultaten van een aantal metingen met proefstroken staan 

in grafieken weergegeven. Van elke strook staat een 

H-O/tijd kurve gegeven d.w.z. voor bepaalde tijdstippen 

tijdens ontwikkeling is eer. aparte kurve getekend in 

dezelfde grafiek. De tijd staat in seconden weergegeven 

rechts van elke k~rve. 
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8.2 COMMENTAAR BIJ DE FIGUREN 

In grafiek nrs 8.1, 8.2 en 8.4 t/m 8.7 vindt men het verloop 

van de H-D kûrve als functie van de ontwikkeltijd. Langs de 

vertikale as zijn de transmissie waarden. gemeten op de 

plaatsen belicht door de grijsschaal, logaritmisch uitgezet 

(in tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is, staat hier 

log T i.p.v. -logT uitgezet waardoor onder en boven 

omwisselen). Langs de horizontale as staan de relatieve 

exposure waàrden logaritmisch uitgezet. Deze waareen zijn 

bekend uit de transmissiewaarden van de grijsschaal waardoor 

belicht is. Hierbij komt relatieve exposure 100 (= Emax) 

overeen met de belichting door de grijstrap met de grootste 

transmissie waarde. Hieraan zijn de andere exposurewaarden 

gerelateerd. Rechts van elke kurve staat de o~twikkeltijd in 

seconden aangegeven. Bij de ingetekende punten staan 

vanwege de overzichtelijkheid de foutmarches niet 

aangegeven. Voor de transmissie waarden is de foutgrootte 

+/- 0.5 hetgeen rechtsonder in de grafieken grote 

afwijkingen kanoeven vanwege de logaritmische schaal. 

In grafiek nrs 8.3, 8.8 en 8.9 vindt men het verloop van de 

Gam~a waarde als functie van de ontwikke1tijd. Ook hier zijn 

de foutmarge niet bij de punten ingetekend om overzicht te 

behouden. Men kan afleiden dat voor de foutgrootte geldt : 

:!I= 
r 

TJ- Ts 
· dT r,. Ts • (log T3 - L OJ Ts) 

(8.1) 
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8.3 CO~~LUSJES 

Men is in staat met de Gamma-meter transmissiewaarden in de 

range 0-100 met ~en nauwkeurigheid van +/ 0.5 te bepalen. 

Gezien deze nauwkeurigheid kan men de vorm van de gemeten 

H-D kurven als betrouwbaar classificeren daar deze enkel op 

transmissie metingen berusten. Wel dient men rekening te 

houden met de logaritmische schaal waardoor de foutmarge bij 

lage T waarden een groot deel van de schaal beslaat. Men kan 

echter uit het v~rlooo van de kurven met de tijd stellen dat 

tot transmissie waarde 1 a 2 de kurven een nauv-;keurig 

verloop hebben hetgeen mogelijk wordt gemaakt door middeling 

in de tijd. Dit wordt ook bevestigd door de vorm van de H-0 

kurve opgegeven door de fabrikant (figuur 8.1). Zoals uit 

de crafieken valt oe te maken bevindt het lineaire deel van 

de kurve zich onder transmissiewaarden 35 a 40 Oe Gamma 

waarde afgeleid van punten in dit gebied kan men als 

nauwkeurig beschouwen. Er is geen verschil ~ussen de Gamma 

waarden gegeven door de camouter en de waarden af te leiden 

uit de H-D kurven. Echter bij transmissie waardç~ beneden ç 

kan de foutmarge oc1Joen tot +/- 0.5 Y nabij transmissie 1 

De spreiding in de Y waarden afgeleid uit lage transmissie 

waarden zijn een direct gevolg van de "sprongen" tussen de 

integer transmissie~aarder.. In de grafieken vallen hoge 

Gamma waarden samen met lage transmissie w3arden. In de 

Gamma/tijd kurven ziet men da~ ook dat de soreiding in Y 

groter wordt bij hoge Y waarden. De spreiding is echter 

niet zo groot als op grond van de foutmarge volgens formule 

8.1 verwacht kan worden. Dit pleit voor een redelijk 

nauwkeurige Y waarde bepaling. Ook het verloop van Y met de 

tijd bevestigd dit met het logische verloop van de kurven. 

Gamma waarden bepaald uit transmissie waarden <2 moeten 

voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

Het valt op dat Y vrij snel grote waarden bereikt. Met het 

oog op de beeldverbetering ligt onze interesse vooral in het 

gebied tussen 0.5 en 2.0. Dit gebied wordt zoals men kan 

zien in de Y/t grafieken zeer snel gepasseerd. 
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Er is daarom getracht door het verdunnen van de ontwikkelaar 

dit proces te vertragen om meer grip te krijgen op de 

gewenste Y waarde. In figuur 8.8 is te zien dat het wel 

lukt om rond Y = 2 uit te komen. Verder verdunnen om V = 1 

te bereiken lukt niet en leidt tot afwijkend gedrag van de 

H-D kurve. Dit gedrag is deels te verklaren doordat men 

over de schouder van de H-D kurve komt indien men voldoende 

zwarting wilt bereike~. In het solarisatie gebied neemt de 

zwarting weer af met toenemende exposure. 

De informatie verkregen 

ontwikkele~ van slechts 

Zonder de Gamma-meter 

met de Gamrr.a-meter docr het 

een proefstrook is zeer groot. 

zou 

ontwikkelen als het aantal 

men evenveel 

tijdkurven in 

stroken 

een 

moeten 

grafiek. 

Hierbij dient men dan bovendien nauwkeurig de condities 

hetzelfde te houden. Met de verkregen H-O/tijd kurven is men 

in staat globaal te extracoleren naar andere exposure 

gebieden waarmee het gedrag van een foto~laat in kombinatie 

met een bepaa:de ontvdkkelaar bijna geheel vastligt. Deze 

bewering worct bevestigd door de reoroduceerbaarh~id van de 

resultaten (zie fisuren 8.3 en 8.8 ) en door metingen 

over een groter exoosure gebied (zie figuren 8.4 en 8.5 ). 

tv'len kan zodoende een schatting doen voor de Gamma en de 

densiteit bij een bepaalde ontwikkeltijd en exoosure waarde. 

Deze bevinding komt goed van pas bij het vervaardigen van 

filters en bij de holografie voor optimale diffractie 

efficientie. 

EINDCONCLUSIES ; 

-Gamma waarde bepaling kan nauwkeurig uit transmissie 

waarden tussen 40 en 4 . 

-De gebruikte fotoplaten 8E56 HD lenen zich niet om Gamma 

waarden rond 1 te bereiken ondanks manipulaties met de 

ontwikkelaars en hulp van de Gamma-meter. 

-De met de Gamma-meter verkregen H-O/tijd kurven geven goed 

inzicht in de eigenschappen van film en ontwikkelaar. 

-De Gamma-meter blijkt een succesvol hulpmiddel te zijn 

bij het controleren en optimaliseren van het 

ontwikkelproces van fotoplaten. 



-79-

9.0 PRACTISCHE FILTER VERVAARDIGING 
BEELDVERBETERING 

9.1 BEPALING PUNTSPREIDFUNCTIE 

De ex~erimenten zijn erop gericht om een uit-focus ooname oe 

te scherpen De betreffende theorie staat in caragraaf 5.3 

beschreven. Als testobject is een spakenschijf gebruik~ met 

72 soaken in 360 graden. De testopnamen zi~n gemaakt met een 

210 mm/5.6 telelens op kleinbeeld formaat (24""3E.:-:rnl. Er zijn 

oenamen gemaakt van de spakenschijf en van ee~ ountbron met 

dezelfde mate van orscherpte. De o~ntspreidfunctie van de 

uit-focus opname is onafhankelijk uit de elk var d~ volgende 

g~gevens af te leiden : 

(al G~ootte van de afbeelding van de CJntbron 

oo de opname. 

(bl e.ecaling van de ruimtelijke .ç +" 
.reaue:'l~.-le 

behor~~de bij de buitenste diffuse ring in 

de onseneroe afbeel~~ng van de spake~schijf, 

(c) Berekering uit dimensies tijdens de ocname 

situatie. 

~~n kan elk onderdeel uit~erken 

(a) De afmeting van de door de lens afgebeelde puntbron op 

de fotoemulsie bedraagt 0.59 +/- 0.02 mm gemeten met een 

microscoop. 

(b) De straal van de buitenste diffuse ring in de afbeelding 

van de spakenschijf op de fotoemulsie bedraagt 5.5 +/- 0.2 

m~ Dit leidt met formule 5.30 tot een ruimtelijke 

frequentie van 2.08 +/-0.05 lijnen/mm. Indien men deze 

ooname fouriertransformeert met een lens met 

brandpuntsafstand 450 mm dan zal deze frequentie 

overeenkomen met een ring met straal r = 0.48 +/-0.01 mm in 

het fouriervlak (bepaald met formule 5.31). Het eerste 

nulpunt van de MTF van foutfunctie h zal ook op deze straal 

moeten ligg~n in het fouriervlak. Uit form~le 5.28 volgt 

dan dat h een gat mJet zijn met een doorsnee van 0.6+/-0.1mm 
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(c) Uit de dimensies van de opname situatie kan men met 

eenvoudige lens formules afleiden dat de doorsnee van het 

gat dat de puntspreidfunctie vormt 0.6 +/-0.1 mm bedraagt. 

MEn kan ook testen of de onscherpte groot genoeg is om een 

gat als onscherpte functie te gebruiken door in formule 

de dimensies tiidens opname in te vullen. Hieruit volgt voor 

delta een waarcè van 140 waaruit blijkt dat een gat een zeer 

goede benaderina is (zie figuur 5.7). 

Met grote zekerheid is nu de purtspreidfunctie van de op te 

scherpen opname bekend, nl een ocening met doo~snee 0.6 mm. 

De theorie in hoofdstuk 5 besch~ijft hoe men met behulp van 

h volqens diverse procedures het gewenste filter kan vormen. 

In eerste instantie is de procedure gevolgd waarbij een 

amplitude filter met Y = 1 vervaaraigd dient te worden 

(paragraaf E.2l. Deze weg is ech:er gestrand oo de volgende 

oroblemen : 

~De beschjkbare fotoplaten zijn AGFA 8E56 HO welke bestemd 

zijn voor holografische doeleinoen dus voor de vorming van 

het t~eede deel van het filter v:1gens deze crocedure. Deze 

platen hebben een karakteristieK met een zeer grote Gamma 

waarde (zie figuur B.ll. Zcals in hoofdstuk 8 al is 

geconcludeerd lenen deze platen zich niet voor ontwikkelin9 

met Y = 1. Hierdoor is het amplitude filter met een 

gecontroleerde waarde Y = 1 zeer moeilijk te vervaardigen. 

* Indien men er toch in slaagt een juist amplitude filter te 

verkrijgen dan is de volgende stao het vervaardigen van fase 

filter welke voor bleking moet voldoen aan Y = -2 d.w.z. een 

positieve afbeelding van het gefotografeerde patroon. Dit 

is te verwezelijken door van een opname met Y = 2 een 

kontact copy te maken met eveneens een Y = 2. Deze methode 

is in praktijk te omslachtig en leidt tot grote problemen. 

Daarbij komt nog dat ontwikkeling tot Y = 2 eveneens nog 

niet goed te controleren is. 
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Oe experimenten zijn voortgezet met het vervaardigen van een 

'' fase filter volgens de procedure beschreven in paragraaf 

5.3. Daartoe 1s gebruik gemaakt van de opstelling 

weergegeven in figuur 9.1. 

<:t 
B.E. 

Lc 

A 

--
/ 

L, P" 

figuur 9.1 : Opstelling gebruikt voor de 

experimenten voor de vervaardiging van filters 

en het opscherpen van beelden. Zie beschrijving 

in paragraaf 9.2 

l3 

Ll 

P. 
f!' I 

=~ --- =~ 
------

~ 
I 
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9.2 BESCHRIJVING OPSTELLING 

Men kan de costelling in twee delen opsplitsen 

(A) Fourier Transformatie en opname deel 

(8) Inverse Transformatie en opscherpings deel 

Hieronder werden beide delen nader toegelicht 

(A) Een Argon-io:1 laser met ma>~imale outout van 250 nl.'ll wordt 

gebruikt als coherente lichtbron in deze opstelling. De 

laser bundel w:rdt bij het binnenkaDen van de opstelling 

gesplitst m.b.v. een variabele beam-splitter (B.S.). Van het 

rechtdoorgaande deel van de bundel wordt via een combinatie 

van een beam-exoander (B.E.l) en lens Lc een evenwijdige 

b~ndel van 80 mm doorsnee gemaakt met een gaussische 

intensiteitsverdeling indien er een groot voorwerp in vlak 

Pl aanwezig is. Indien in vlak Pl de puntspreidfunctie in de 

vorm van een kleine opening aanwezig is dan wordt de 

laserbundel nie~ verb~eed om voldoende intensiteit te 

behouden. ~eze bundel saat door het voorwerpsvlak Pl en via 

lens L1 wordt de Fourier getransformeerde van een voorwerp 

in vlak Pl afgebeeld in Fouriervlak P2. Het andere deel van 

de bundel wordt door combinatie B.E.2 en L3 verbreed tot een 

evenwijdige bundel die onder een hoek van 11 graden met de 

normaal op vlak P2 valt. Dit geheel wordt gebruikt om een 

filter te vervaardigen. 

(8) Nadat een filter vervaardigd is kan men deze in het 

Fouriervlak P2 positioneren. Het uitlijnen van het filter 

gebeurt m.b.v. de met micrometers instelbare vertikale 

translatietafel waarop het filter bevestigd is. De fourier 

getransformeerde van een voorwerp in vlak Pl wordt door het 

filter in P2 gemoduleerd waarbij nulde en eerste orde 

bundels ontstaan welken resp. door lens L2 en L4 worden 

afgebeeld op schermen in vlak P3. 
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9.3 BESCHRIJVING OPNAME FILTER 

Voor de vervaardiging van een Ragnarsson filter 

paragraaf 5.3 plaatst men in vlak Pl een voorwe~p 

volgens 

dat de 

informatie van de puntspreidfunctie h bevat. Zoals reeds is 

afgeleid in paragraaf E.l is h in dit geval een opening van 

0.6 mm doorsnee. Deze opening wordt rechtstreeks belicht met 

de laserbu~del welke een doorsnee van enkele mm heeft om 

voldoende intensiteit te be~ouden. Er vc~mt zich een 

diffractie patroon in het Fouriervlak P2 waar tijdelijk een 

scherm staat opgesteld. Onder een hoek van ll graden met de 

normaal valt een even~ijdige bundel van 100 m~ deersnee op 

vlak P2 welke dient als referentiebundel voor de opname van 

het (holografische) filter. De verhouding tussen de ref. 

bundel en het centrum var het Fourier patroon van h dient 

een factor duizend te zijn. Dit centrum is echter te klein 

om de intensiteit ervan met een normale intens~teitsmeter te 

meten. Men kan echter de intensiteitsverschillen 

vergelijken tussen delen van het diffactie patroon en oe 

referentiebundel. D~ intensiteitsverdeling in het diffrctie 

patroon staat geillustreerd in figuur 5.9. Indien beide 

bundels tegelijkertijd oo het scherm in vlak P2 vallen, kan 

men zien hoeveel ringen er boven de achtergrondverlichting 

van de referentiebundel te zien zijn. Voor de goede 

verhouding dienen er nog 4 a 5 ringen zichtbaar te zijn . 

Met de intensiteitsmeter kan men de gemiddelde intensiteit 

van het gehele patroon meten als leiddraad voor verdere 

opnamen. Aan de hand van de intensiteit van de 

referentiebundel (I ref.) wordt de belichtingstijd bepaald. 

Deze dient afgestemd te zijn op 2 maal de sterkte van de 

referentie bundel te zijn omdat voor die waarde de modulatie 

in het interferentiepatroon gelijk is aan 1 waarmee men de 

maximale diffractie efficientie kan verkrijgen. Na het 

blokkeren van de laser bundel voor de opstelling kan men bij 

rode doka verlichting de opname plaat (AGFA 8E56) in vlak P2 

installeren. Geheel trillingsvrij wordt de plaat belicht 

door de laserbundel de benodigde tijd door te laten. 
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9.4 DE ONTWIKKELING 

Bij de experimenten in paragraaf 7.2 zijn verschillende 

ont~ikkelprocedures getest voor het verkrijgen van een hoge 

diffractie efficientie. Voor transmissie hologrammen is de 

combinatie D 19 o~twikkelaar met ~DCHR I bleek :eer geschikt 

gebleken. Tijdens ontwikkelen kar. men met de Gammél-meter het 

verloop van de zwartinc contro1eren aan de hand van de 

transmissie. De gemeten trans~issie zal voornamelijk het 

gevolg zijn va~ de intensiteit van de referentiebundel, 

indien de transmissie 5 I is :al de densiteit voor 2 maal I 

ref. rond 2 liggen hetgee~ ae octimale waarde is voor hoge 

diffractie efficientie (zie carag~aaf 7.2). Bij het bereiken 

van deze waarde wordt de Dlaat gespoeld en gebleekt volgens 

de normale procedure. 

9.5 DOORMETEN VAN HET FILTER 

Om de "vorm" van het filter te eertreleren is een opstelling 

gebouwd volgens figuur 9.2 waarmee het filter doorgescand 

kan worden terwijl plaatsafhankelijke diffractie efficientie 

gemeten wordt. Een laserbundel wordt door lens LS 

gefocusseerd op het filter in vlak P2. Deer diffractie 

ontstaat er een eerste orde bundel onder een hoek van 11 

graden ( =hoek van ref. bundel bij opname) met de normaal. 

Deze divergerende bundel wordt door lens L6 gefocusseerd oe 

een fotodiode. Met behulp van een mater wordt een micrometer 

van de translatie tafel waarop de plaat bevestigd is met een 

snelheid van 8 omwentelingen per minuut gedraaid hetgeen 

resulteert in een verplaatsing van de plaat van 4 mm per 

minuut. De door de fotodiode ontvangen intensiteit wordt 

doorgegeven via een intensiteits meter aan een recorder die 

het signaal uitschrijft tegen de scansnelheid. Men dient 

recht door het centrum van rotatiesymmetrische patroon te 

scannen. Aan de hand van de scansnelheid kan men nadien de 

werkelijke afstand bij het opgetekende signaal zetten. 
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figuur 9.2 : Opstelling voor het doormeten van 

de plaatsafhankelijke diffractie efficientie 

van de eerste orde bundel welke de filtervorm 

behoort te bezitten. 

9.6 EXPERIMENTEN 

Er zijn een aantal filters vervaardigd waarbij de verhouding 

tussen het centrum van het object en de referentiebundel 

gevarieerd ZlJn aan de hand van het ringen patroon. De 

ontwikkeling was standaard. 
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9.7 RESULTATEN 

De gegevens van de vervaardigde filters staat weergegeven in 

tabel 9.1. 

TABEL 9.1 resultaten f4lters 

NR Irefj Iobj; Itot ring t ontw.t dif .eff 

( *) 1 ( ... ) ("") [sl [rr.inl 

28 I 15 5e 20 ? 62 ... 
I ..J "' 

35 30 3e 15 3 1 % 

r; 27 13 40 3e 25 ., 3 % ..) 

37 20 10 30 4e 10 3 40% 

Toelichting 

NR nummer filter 

Iref (*): Intensiteit referentiebundél 

Iobj 

I tot 

ring 

t 

Intensiteit gehele diffractie patroon 

Iref + Iobj 

aantal ringen zichtbaar boven Iref 

belichtin9stijd in seconden 

ontwikkeltiid in minuter. in D 19 

vor~l 

--

++ 

++ 

--

ontw.t 

dif .eff diffractie efficientie bepaald uit verhouding 

1 eerste orde I I n~lde orde 

vorm doorgemeten vorm vergeleken met theoretisch 

voorgeschreven vorm volgens figuur 5. 

(*) De intensiteit is bepaald met de intensiteits-meter 

beschreven in appendix Al en staat gegeven in duizendtallen. 

In figuur 9.3 staan de resultaten van het doorscannen van de 

vorm van filter 35 en 36 weergegeven. Ter vergelijking is 

ook de theoretische vorm (figuur 5.11) erbij geplaatst. 
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figuur 9.3 Vorm van de plaatsafhankelij~e 

diffractie efficientie van de eerste orde 

(a) 

(b) 

(c) 

bundel van filter 35 (a) en 36 (c) vergeleken met 

de theoretische vorm van het Wiener filter (b) 
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9.8 OPSCHERPINGSPROCES 

Om de werking van de filters te testen zijn de filters van 

de juiste "vorm" (filter 35 en 36) in de opstelling in vlak 

P2 gepositioneerd. Het uitlijnen gebeurt aan de hand van een 

testvoorwerp in vlak Pl. Vervolgens is een afbeelding van 

spakenschijf met een onscherpte overeenkomend h = o.6 mm in 

vlak Pl geplaatst. Oe een scherm in vlak P'3 behoort het 

opgescherpte beeld te verschijnen. Het is gebleken dat de 

eerste orde beelden te zwak en te vaag zijn om cpscherping 

te kunnen onderscheiden. 

9.9 CONCLUSIES 

Op grond van de resultaten verkregen met de Gamma-meter over 

de karakteristieken van de gebruikte fotoplaten AGFA 8E56 HD 

moet men concluderen dat een gecont~·oleer-de Gamma = 1, 

hetgeen een eis is voor het Zetzsche filte0 niet haalbaar 

is. Wel is het mogelijk gebleken filters te vervaardigen 

volgens de methode van Ragnarsson welke niet direc~ gebonden 

is aan gecontroleerde lage Gamma~aarden. Uit de resultaten 

in tabel 9.1 kan men afleiden dat er filters met hoge 

diffractie efficientie zijn vervaardigd maar dat deze niet 

de juiste "vorm" bezitten. De vorm van de filters (35 en 

36) komen qua vorm goed overeen met de theorie zoals in 

figuur 9.3 is te zien, hun diffractie efficientie is echter 

te laag om beeldverbetering te kunnen constateren. De lage 

diffractie efficientie is te wijten aan een niet ootimale 

exposure en ontwikkeling. Verder blijkt dat tijdens het 

opscherpings proces het contrast dermate verlaagd wordt dat 

details op plaatsen waar de cpscherping te constateren is te 

vaag worden. Hierdoor is het herstel van de fasesprong 

voorbij de diffuse ring (zie figuur 5.12) niet te zien. Het 

moet mogelijk zijn op korte termijn een goed filter met hoge 

diffractie efficientie te vervaardigen om daarmee 

cpscherping aan te tonen. Men dient echter wel een grotere 

onscherpte te nemen om deze cpscherping juist in grotere 

details te constateren die niet door contrastverlaging 

verdwijnen. 
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10.0 EINDCONCLUSIES 

Uit het gehele onderzoek kan men de volgende conclusies 

trekken : 

Men kan stellen cat de technieken. welke gebruikt worden om 

spatial filters voor beeldverbetering te vervaaraigen, 
·~ 

onderzocht ziin. Dit heeft qeleidl tot resu~taten 

e oo toepasbaar zijn voor andere doelei~den. 

Oo holografisch gebied is een geschikte opname. en 

ontwikkelcrocedure 

hologrammen va~ 

gevonden waarmee 

goede kwaliteit te 

Gammameter die ge~ouwd is kan hierbij 

men in staat is 

vervaardigen. De 

van dienst zijn voor 

het verkrij9en van de optimale ontwikkelcondities. 

De Gamma-meter heeft bewezen aan zijn opzet te voldoen. Men 

kan momentaan tijdens ontwikkelen de transmiss~e op 

verschille~de oiaatsen van de fotoplaat bepaier. met een 

nauwKeL:richeid 

algoritme va0 net 

transmissiewaarden 

+I- ü.5 op een 

computerprogramma 

een verantwoorde 

schaal van 100. Het 

is in staat uit de 

waaY de voer de 

karakteristieke grootheid Gamma (Y) van een fotoplaat af te 

leiden. Door het ontwikkelen van slechts een proefstrook 

verkrijgt men voldoende gegevens om een 

fotoemulsie/ont~'kkelaar combinatie te karakteriseren. 

Hiervoor zijn bij niet momentane metingen vele proeven 

noodzakelijk. Men kan zodoende gecontroleerd naar bepaalde 

karakteristieken toewerken hetgeen voor zowel Spatial filter 

vervaardiging als holografie van groot belang is. 

Bij het vervaardigen van Spatial filters is m.b.v. de 

Gamma-meter gebleken dat de gebruikte fotoplaten (AGFA 8E56 

HO) minder geschikt zijn om de karakteristieken te 

verkrijgen vereist voor het Zetzsche filter. Voor dit type 

filter is een gecontroleerde Y = 1 noodzakelijk hetgeen 

moeilijk te ver~ezelijken is met deze fotoplaten. Er zijn 

echter wel filters mee vervaardigd van het Ragnarsson type 

daar hiervoor niet direct een bepaalde Gammawaarde 

noodzakelijk is. 
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Een aantal van deze filters hebben een vorm welke 

overeenstemt met de theorie. Men is echter niet in staat 

een opname met de betreffende onscherpte te beoordelen op 

verbetering omdat door contrastverlies in het 

opscherpingscroces, details verloren zijn gegaan. Het moet 

mogelijk zijn de werking van het opscherpingsproces aan te 

tonen door filters te vervaardigen, volgens de optimale 

proce~ure, die bedoeld zijn voor grotere mate van 

onscherpte. Hierdoor kan men de cpscherping beoordelen aan 

de hand van grotere details die niet verloren zijn gegaan 

vanweae het contrastverlies. De achteruitgang in contrast 

kan tegengegaan worden door de filters een zo groot 

mogelijke d~namisch bereik en diffractie efficientie te 

geven. 

Er dient opgemerkt te worden dat met de theoretisch vereiste 

Y = -2 voor hologrammen in praktijk gee1'1 rekening wordt 

gehouden. Men streeft juist naar een hoge Gammawaarde (>>2) 

en ee~ grote optische dichtheid voor het verkrijgen van een 

hoge diffractie efficientie. 
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A.1 DE INTENSITEITSMETER 

De intensiteitsmeter~ welke gebruikt is in de experimenten, 

is binnen de va~groep gebouwd en is bekend onder de naam 

"Halometer". Het· pdncipe van de meter berust oo het meten 

van de kortsluitatro~m van een aange31oten fotocel en een 

daaraan gekoppelde waarde te laten zien ~";het display. De 

fotocel wordt n1~t belast en vertoont daardoor een lineair 

qedrao over een bereiK van enkele decaden in intensiteit. De 
.... - :c-

meter is instelb~ar ever 6 decaden in meetbereik en verder 

is hij uitgevoerd met een externe uitgang voor aansluiting 

oo b.v. een recorder. 

De metingen zijn uitgevoerd met een sele~~um fotocel, model 

594 van het fabrikaat WESTON, welke geciafragmeerd is tot 

een opening met straal 5 mm ofwel een oppervlak van 0.785 

cm2. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van de fotodiode BPW 

34. 

Met behulr van een geijkte LEXCL fot.J:neter is de relatie 
' tussen de relatieve intensiteit aangegeven door de meter en 

de absolute intensiteit bepaald. 

Een relatieve waarde 100.000 

een absolute waarde 0.09 

fotocel(gediafragmeerd). 

op de meter· komt overeen met 

ml'li/ crr.::: voor de lr,!ESTON 

Een relatieve waarde 100.000 op de meter komt overeen met 

een absolute waarde 0.48 mW/cm2 voor de BPW34 fotodiode. 

Aangezien de meter en de fotocellen lineairgedrag hebben, 

kan men hiermee ook andere waarden omzetten naar absolute 

waarden. 
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A.2 RECEPTEN FOTOCHEMICALIEN 

ONTWIKKELAARS 

D 19 fabrikaat KODAK 

"harde" ontwikkelaar 

150 9r. in 1 liter water 

G3P fabrikaat AGFA 

PAL 

deel A 

deel E 

deel A 

deel B 

7 gr. 

50 gr. samen in 1 liter water 

5 gr. Pyragallcl 

30 gr. Na2C03 (soda) 

apart oplossen en op laatste momen~ bijeen voegen 

totaal 1 liter water. Deze ontwikkelaar is slechts 

gedurende 10 minuten werkzaam. Er ontstaat een 

donke~e neerslag. 

PAL +a se.: ge 1 i~~: aan PAL. met e.xtra toevoeci ng van 5 gr. 

SP 62 

vi ta-:-,i ne c (ascorbinezuur) ~-;aar door de 

ontwikkelaar ~a1ger werkzaam is en de emulsie niet 

zo sterk bruint als bij PAL. 

Reeeet van AGFA echter niet commercieel verkrijg

baat'. 

tv'leto 1 7.5 gr. 

Pyragallol 3.5 gr. 

NaS03 10 gr. 

KBr 2 gr. 

Na4 EDTA 1 gr. 

samen in 700 ml water vormt dit deel A 

Na2C03 (soda) 30 gr. 

in 300 ml water vormt deel B 

Beide delen op laatste moment bijeen voegen 
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BLEEKMIDDELEN 

REVERSAL BLEKERS 

KDCHR. 

KDCHR.+KI 

KPMJN. 

I2 

K2Cr207(Kaliumdichromaat) 3 gr 

H~S04 gec.(z~avel:uur) 5 ml 

samen in 1 liter water 

gelijk aan KDCHR. met toevoeging van 1 gr KI 

KMn04 (Kaliumcermagnaat) 

H2S04 gec.(zwavelzuur) 

samen ~n 1 liter water 

I2 (jocide) 

methanol 

water 

3 gr 

700 ml 

300 ml 

3 gr 

10 ml 

naspoe1en met gelijke oplossing zonder 12 

Na ble~en met de:P oplossingen moet men d~ fotcelaten 

nabehandelen met de zogenaamde kleuroplossers om te 

voor kome:î dat ze donker k1 euren bij blootstelling aan fel 

licht : 

KLOPL I methanol 900 ml 

glycerol 20 ml 

water 100 ml 

KBr 1.5 gr 

KLOPL II: methanol 900 ml 

glycerol 20 ml 

water 100 gr 

KBr 0.2 gr 
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DIRECTE BLEKERS 

PBO I 

PBO II: 

AGFA rece~t GP 432 

KBR 
Boorzuvr 

water 

P-Benzoc:~inone 

30 gr 

1.5 gr 

1000 ml 

toevoeger aa~ rest. 

gr op laatste moment 

Deze stof is giftig en werkt 

op de huid en de luchtwegen. Voorkom 

dus dus :ontact en zorg voor een goede ven~ilatie 

AGFA re:e~t GP 433 

KI 30 gr 

Boorzw..:r j gr 

water 1000 ml 

P-Benzc:~.;none gr OP 1 aatste momer,t 

toevoege~ aan rest. 

irritere~d 

Deze stof is giftig en werkt 

op de huid en de luchtwegen. Voorkom 

dus dus :ontact en zorg voor een goede ventilatie 

PBO III: KBr 50 gr 

15 gr 

1000 ml water 

P-BenzocJinone 2 gr op laatste moment 

toevoege 'I aan rest. 

WAARSCH:.J..JING Deze stof is giftig en werkt 

irriterend op de huid en de luchtwegen. Voorkom 

dus dus contact en zorg voor een goede ventilatie 

EMULSIE ZWELLER : Triethanolamine 3 ml 

oplosser in 1000 ml methanol 

Bij bloctstelling aan fel licht kleuren de platen 

echter c~uin. Gebruik is daarom niet aan te raden. 
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A.3 RESULTATEN REFLECTIEHOLOGRAFIE 

In onderstaande tabel staan de gegevens van de opname en 

ontwikkelcondities van de beste hologrammen ~eergegeven. 

TABEL REFLECTIEHOLOGRAMMEN 

NR. Iref Iobj t ont .... ik(t) bl k ( t) T k~al. object 

( *) ( *) [s] [min] [min] [%] 

1 ( #) 260 60 4 D 19 ( 3) KDCHR(2) 1 +++ paard 

45 130 40 8 PAL ( 1 . 5) PBQ1(2.5) 3 +++ vrouw 

54 150 50 8 PALas:(4) PBQ1(3) 1 ++ vrouw 

58 200 100 8 PAL ( 2) PBOl ( 1. 5) 1 ++ kind 

61 120 60 10 PAL ( 2) PBQ1 ( 1.5) 1 ++ lam::: 
----

64 110 50 12 PAL (2) PBQl( 1.5 1 +++ lamo 

toelichting bij tabel : 

NR 

I re 

(*) 

t 

or.twik(tl 

bl k ( t) 

T 

kwal. 

object 

( #) 

nummer plaat 

Intensiteit re~erentiebundel 

Intensiteit c~iectbundel 

Intensiteits .... aarden zijn relatief in ~~izendtallen 

gemeten met :~tensiteitsmeter beschreven in Ao~.A . 

Belichtingst~j: in seconden 

Ontwikkelaar :ontwikkeltijd in minuten) 

Bleekmiddel rtleektijd in minuten) 

Transmissie waarde voor bleken 

Kwaliteit beoordeeld op diff. eff., kleur en beeld 

Voorwerp op het hologram 

Dit hologram is met HeNe-laser gP.maakt 
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A.4 IJKWAARDEN FILTERS 

In onderstaande tabel staan de transmissiewaarden van een 

aantal oogedampte 

met behulo van een 

onbelast de stroom 

glasfilters. De ijkwaarden zijn bepaald 

lichtvlek galvanometer die geheel 

van een BP!f.. 34 fotoeiode meet. De 

transmissie is gemeten met een evenwijdige bunde·:. Deze 

ijkwaarden kan men vergelijken met de waarden die gemeten 

:zijn met de transmissiemeters van de Garr:7oa-meter (11 tlm 

TS). Uit de gegevens blijkt dat deze trans~issiemeters een 

nauwkeurigheid hebben van +/-1 o; een schaal van 100 en dat 

ze e1kaar goed reproduceren. 

TABEL TRANSMISSIE GLASFILTERS 
-

! IJK. T Tl T2 T3 T4 T5 

! 
i 
I 

65 64 64 64 65 E5 

55 57 S7 56 56 56 

30 29 29 '10 28 ,...,~ 

(..Cl .:.Cl 
i---- f-·-·--1---

25 24 24 24 24 ., . 
._'!, 

13 11 12 11 1" ~L 12 
. -

8 8 8 8 8 B 

1 ') ') 2 2 ) 
(.. .... (.. 

GIUJSKAART AGïA 

Voor het vervaardigen van de grijsschalen voor de 

Gamma-meter is gebruik gemaakt van een grijskaart van Agfa. 

Deze bestaat uit 5 genummerde stroken waarvoor de volgende 

transmissiewaarden gevonden zijn : 

NR Transmissie(\) 

1 32 
., 59 .:. 

3 64 

4 82 

5 92 



NA!rDORD 

Dit verslag vorrr.t min of meer de afsluiting van mijn studie 

aan de Technische Hogeschool. Een studie waarin ik mijn 

nieuwsgierigheid in wetenschap en techniek grotendeels heb 

kunnen bevredige~. ~ijn voorliefde voor ootica en fotografie 

zijn gebundeld in holografische technieken goec aan bod 

gekomen. · Ik vind het plezierig dat mijn 

afstuaeerwerkzaamheden van zowel theoretische als practische 

aard zijn geweest. Wa: mi~ zeer aangesproken heeft in het 

afstudeeronderzoek is de magie die ro~d holografie hangt 

welke bij iedereen verwondering opwekt bii het zien van de 

hologrammen die vervaardigd zijn. Ik hoop daarom cat de 

kennis verworve~ op dit gebied in de toeko~st nog vee'vuldia 

toegepast zal worden. 

Langs deze weg zou ik graag mijn afstudeerteoeleider Loek 

Steenhuijsen en mijn afstudeerhoogleraa~ Prof. Hagedocr~ 

willen bedanken voor hun medewerking aan mijn afstuderen. 

Ook de hulp van de mensen van de werkplaats. de mede~erkers 

ir, het cyclotror.gebouw en de "stamgasten" van cafe "de stam" 

in het bijzonder Gert~ Piet, Harm, Hans en Ad heb ik zeer 

gewaardeerd. Natuurlijk kan men niet zonder de ste~~ van ~et 

thuisfront : Pa en Ma bedankt! 


