
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Metingen van kleine rotaties en translaties m.b.v. holografische interferometrie

Aanensen, K.

Award date:
1971

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/71a27dd4-3549-4451-a821-7d7ef748c0e1


~' 

Afstudeerverslag van 

K. Aanensen 

Metingen van kleine rotaties en 

translaties m.b.v. holografische 

interferometrie. 

Afstudeeronderzoek uitgevoerd in de groep Materiaalkunde van 

januari 1970 t/m februari 1971 o.l.v. prof.dr.C.Zwikker en 

drs.L.W.G.Steenhuysen. 



-2-

I. Inleiding 

In dit onderzoek hebben wij kleine verplaatsingen beschouwd en 

methoden bestudeerd om deze verplaatsingen zichtbaar te rnaken en te 

berekenen met holografische interferometrie. 

Wij hebben in dit verband eerst een opstelling gebouwd, waar

mee wij goede hologranunen konden maken en in tweede instantie inter

ferentielijnen konden maken die eenduidig te bepalen waren. Daar

naast hebben wij met een eenvoudige methode de plaats van de inter~ 

ferentielijnen in de ruimte bepaald. Met behulp van afgeleide for

mules hebben wij verder enkele verplaatsingen berekend. Dit waren 

zuiver translaties in 1, 2 en 3 dimensies en rotatie in een een

voudig geval. 

Tenslotte hebben wij de mogelijkheden en beperkingen van dit 

onderzoek bediscussieerd. 
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II. Korte beschrijving van holografie en inleiding tot de interfero

metrie van verplaatsingen. 

0 

Figuur 1 

Figuur 1 geeft een eenvoudige opstelling voor het maken van een 

hologram. Deze opstelling bestaat in hoofdzaak uit twee coherente licht

bundels, de referentiebundel Ren de objectbundel 0 beide afkomstig van 

dezelfde lichtbron P. De referentiebundel valt op de fotografische 

plaat F via een vlakke spiegel S, de objectbundel idem via het object O. 

De gehele opstelling rust op een nagenoeg trillingsvrije tafel. 

Wat wij bij het maken van een hologram doen is dit. Eerst wordt de 

fotografische plaat een korte tijd belicht met de objectbundel en de re-

ferentiebundel ·. Daarna wordt het object verwijderd, 

de fotografische plaat ontwikkeld, gefixeerd, etc. en dan zo precies 

mogelijk teruggezet op zijn oude plaats. De plaat wordt nu belicht met 

alleen de referentiebundel en wij kijken met het oog door de plaat als 

getekend in figuur I. Wij zien dan een afbeelding van het object terug 

op zijn oorspronkelijke plaats. 

Wat zojuist gebeurd is, is dat wij eerst bij fotograferen een be

paalde interferentiestructuur op de fotografische plaat hebben vastge

legd. Daarna na de ontwikkeling etc. is met behulp van de referentie

bundel in deze interferentiestructuur de objectbundel precies zo terug

geconstrueerd als bij het fotograferen. 
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Wij kunnen dit aan de hand van een korte mathematische beschrijving 

toelichten. De intensiteit van de object- en de referentiebundel kunnen 

wij schrijven als resp. een product van de ampJ,.itude 0 en de complex 
x geconjugeerde I = 0.0x; e:venzo is x 

ll.ch tintensi tei t 0 dus I = R.R • De 
0 R 

die op de fotogr afis che plaat valt wordt 

I= (O+R) ·,ax+Rx)=RRX+OOX+ROX+ORX 

=IR+I0+ROx+ORx 

nu . . 

Deze intensiteit wordt op de fotografische plaat vastgelegd. Gaan wij 

na het ontwikkelen de plaat belichten met alleen de referentiebundel 

met amplitude R, dan wordt de amplitude van het licht wat op het oog 

valt : 

-v ; 

(I) 

Een voorwaarde voor de geldigheid van deze formule is dat wij bij het 

belichten van de fotografische plaat ons in het lineair gedeelte van 

de kromme in figuur 2 bevonden hebben. 

T 

I 

figuur 2 

,, 

In deze figuur is T de amplitude\transmissie, I de intensiteit, t de 

tijd en I.t de belichting. Van formule 1 is alleen de derde term RRxO. 

interessant. Deze is voornamelijk gelijk aan IR.O of in woorden gelijk. 

aan de intensiteit van de referentiebundel vermenigvuldigd met de 

amplitude 0 van de objectbundel. Wij zien dus dat de oorspronkelijke 

\ 
\ 

(J 

7 I 
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I 

amplitude 0 van de objectbundel ~eer terug geconstrueerd is. Een meer 

gedetailleerde afleiding hiervan is gegeven in literatuur 1 (zie 

achte~in het verslag). 

Van de eigenschap van de holografie van het kunnen terugconstrueren 

van een bepaald golffront, maken wij gebruik bij metingen van kleine 

verplaatsingen. Wij gaan nu echter twee golffronten terugconstrueren, 

een afkomstig van het object voor en een na de verplaatsing. Dit kunnen 

wij in principe op twee manieren doe.n. 

De eerste methode komt er op neer dat wij eerst een gewoon hologram 

maken van het object in zijn begins tand. De golffronten die wij bij terug

cons trueren krijgen, gaan wij nu vergelijken met de golffronten afkom

stig van het object zelf, hetgeen in dit geval niet verwijderd is. Als 

het object nog op zijn plaats is blijven staa~, zien wij door de foto

grafische plaat niets anders clan het beeld van het object gesuperponeerd 

op het werkelijke object, die samenvallen. Gaan wij nu het werkelijke 

object een klein beetje verplaatsen, dan krijgen wij interferentie tussen 

de golven van het werkelijke object en die van de fotografische plaat. 

De verkregen interferentielijnen zijn in de ruimte met het oog te zien. 

De tweede methode komt er op neer, dat wij eerst een hologram maken 

van het object in zijn beginstand. Daarna, na verplaatsing van het 

object, maken wij nog een hologram op dezelfde fotografische plaat. 

Deze plaat wordt dan na ontwikkeling, fixeren enz. belicht met de re

ferentiebundel waarbij wij twee golffronten teruggeconstrueerd krijgen. 

· Deze golven interfereren met elkaar en wij krijgen interferentiestrepen 

die vast in de ruimte staan. 

In het begin van het afstuderen hebben wij beide methoden geprobeerd, 

maar zijn naar korte tijd overgegaan op de tweede methode. De grootste 

moeilijkheid met de eerste methode was het precies ·terugzetten van de 

fotografische plaat op zijn oorspronkelijke plaats na ontwikkelen en 

fixeren. 

Bij het interfereren van twee coherente golffronten krijgen wij 

op deze manier interferentielijnen die zich of in de buurt van het.object 

bevinden, op een afstand die van de orde van de golflengte van het ge-
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bruikte licht is, of tientallen cm van het object verwijderd. Of het ene 

of het andere geval is, is afhankelijk van het feit of wij met (zufiler"" · 
1
/}i( 

rota tie __ of--~Z:Utve_f€f[ trans la tie te maken hebbeh. Zui vere rota tie levert I 
·-·",-~,-·--,/·~·~ ----~ .-----r-~~--~ _, 

interferentielijnen vlak in de buurt van de oppervlakte van het object, 

zuivere translatie geeft interferentielijnen die in het algemeen ver 

van het object verwijderd zijn. Combinatie van translatie en rotatie 

levert in het algemeen interferentielijnen ver van het object verwijderd. 

Afhankelijk of het ene of het andere het geval is, kunnen wij for-

mules afleiden waaruit wij de verplaatsingen kunnen meten. 

II. Theorie 

Wij gaan nu de f ormules af leiden die gebruikt werden in de bereken

ingen van de translaties en de rotaties 

~I 

y' 

x 
figuur 3 
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figuur 4 

. - \ 

Een algemene \verplaatsing kunnen wij uitdrukken in~een rotatie 
I 

en een translatie. De translatie kunnen wij uitdrukken in een vector 

(x y z ) zie figuur 3 en de rotatie met behulp van de Euler-matrix. 
0 0 0 

Deze matrix wordt uitgedrukt in de hoeken ~. $ en y , zie figuur 3. 

In figuur 4 hebben wij een tekening gemaakt waar de puntbron P, 

het object 0 en de eers te fotografis che p laat F,: ~vereenko~t -~~ onze 

werkelijke opstelling van figuur 11 op blz. :i.<.. • In deze ops telling 

moeten wijl~~ coordinatensysteem van figuur 3 definieren. Wij kiezen 

nu eerst de oorsprong midden op het object in het punt B, en leggen 

de z-as in de kijkrichting K1, de x-as loodrecht hierop in het vlak 

van het papier, en de y-as loodrecht op de x- en z-as. Verder stellen 

we dat de laserstraal afkomstig is van een puntbron met de coordinaten 

(x y z) en gaan wij ervan uit dat de amplitude s(x,y,z) van de golf-· s s s 
fronten van de laser constant zijn over het belichte oppervlak·van 

het object. De golffronten, nadat zij gereflecteerd zijn door het 

object, noemen wij 

s(x,y,z) • f(x,y,z); f(x,y,z). 

is hier een amplitudemodulatiefunctie die wij mee moeten vermenig-

} 
' 
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vuldigen wegens de onregelmatigheden van het objectoppervlak. Wij voeren 

\ ook de functie f (x' ,y' ,z 1 ) in, die de reflectie door het object be-

_,..)- schrij ft, na de verplaatsing hiervan, uitgedrukt in het coordinaten

stelsel (xt,y•,z•). 

De Euler-matrix ziet er als volgt uit 

x' cos a cosy -coa.acosSsiny sinSsiny x 

-sina cosSsiny -sinacosy 

y'= sinacosBcosy cosacosScosy -sinScosy y 

-sinycosa -sinasiny 

z' sinasinS cosasinS cosS z 

(2) 

-4 
Voor kleine rotaties, dus a, Sen y minder dan 10 rad, kunnen wij 

de ze matrix vereenvoudigen en schrij ven 

cosacosy - sinacosSsiny = cos(a+y) = 

-cosacosSsiny - sinacosy = - sin(a+y) = - (a+y) enz. 

De gemaakte fout is bij deze benadering minder 

x' - (a+y) Sy x 

y' = a+y -s y (3) 

z' Sa s z 

of korter geschreven Ix' I = IExx' I Ix! (4) 

De twee golven f(x,y,z) s(x,y,z) en f(x'y'z') s(x,y,z) zullen 

ergens in de ruimte, bijvoorbeeld in het punt (x3y3z3) zie figuur 4, 

met elkaar interfereren. Wij moeten dus de twee golven daar met elkaar 

vergelijken. Gaan wij ervan uit dat 

2 2 2 ( ) . h b' ) x +y +z , x,y,z is een punt op et o Ject 

.. 
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wat in de praktijk wil zeggen dat de afstand R
3

, zie figuur 4 veel grater 

moet zijn dan de afmetingen van het belichte oppervlak van het object, 

dan ktmnen wij de amplitude A, van de eerste golffront m.b.v. de Kirch-

hoff-Fresnel diffractie-integraal schrijven als : 
\:;. 

. ~-

Al "'fjf exp (fi) 
2 

\ ~dxdydz (5) 
.I 

en van de tweede golf front · 

-2nL -2ni 
A

2 
= fff exp{ A~. (E (ci)

2
) !} f(x'y'z') exp{ --f( f (di)

2
) isdxdydz (6) 

,\,_.i,.r 

In deze integralen is a. een term van de matrix. (~·;-:'.=~v-C"" 
l v~ 

ci een term van de matrix jcj = jXsj - jX'I en di een term van de 

De matrix lxJ hiervan stelt een willekeurig ptmt op het object voor, 

voor verplaatsing, en jx' 1 dit punt op het object na verplaatsing IX! 

is verder uitgedrukt in het coordinatensysteem (x,y,z) en jx'j uitge

drukt in het coordinatensysteem (x'y'z'), zie figuur 3. 

De som 
2 1 

(f (ai) ) 2 s telt voor de afs tand 

en de som ( t (bi)2 )! de afstand naar (x ,y, z) 

(x,y,z). Uitgeschreven warden deze uitdrukkingen 

= ~(x -x) 2 
+ (y -y)

2 
+ (z -z) 2 

s s s 

= 2 
(y3-x) 

·' .. 

en 

van het ptmt (x y z ) s s s 
van (x3y

3
z 3) naar 
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Wij voeren nu een grootheid RS in 

en gaan de wortels van a. en b. benaderen met de gedachte dat Rs en 
1 1 

R3 veel groter zijn dan 

.;:2+y2+z2 ' . In het eerste geval krijgen wij dan 

2 +! 
(: (a.)) =Rs 

1 1 

2(x x +y y . + z z ) 
s s s 

R 2 
s 

+ 

2 2 2 x +y +z 

R 2 
s 

Benaderen wij deze uitdrukking met de twee eerste termen van de stan-
m 2 --;,. I 

daardreeks (I +x) • I +mx +! mx + • • • • • , }'<"~ \ 

!xi< I, /j~:~)/:Ji~ Y/ 

(a 
.. ) 2) r x8 x + y8 y + z 8 z 2 2 2 ~~- / 

( " 2 R x + y + z · ( ]) · " = S - ____ ....._ ___ + 2 R"-
1 1 RS S 

Evenzo vinden wij in het tweede geval 

+ 
2 2 2 

x + y + z 
2 R

3 
(8) 

Gaan wij nu c-:" end. bekijken dan stelt de wortel( ~ (c.) 2) ~·voor 
1 1 1 1 

de afstand van (x y z) naar (x',y',z') en de wortel ( ~ (d.) 2) ! de 
s s s 1 1 

afstand van (x::l
3

z3) naar (x',y',z')); (x',y',z') is hier een punt 

op het verplaatste object, uitgedrukt in het verplaatste coordinaten-

systeem, zie figuur 3. Uitgeschreven worden deze wortels 

I 2 2 2' 
l(x -x') + (y -y') + (z -z') en 

s s s 

! = .j"(x -x 1 )
2 + (y -y 1 )

2 + (z -z 1 )
2 ' 

3 3 3 

Om nu de twee golven A1 en A2 te kunnen vergelijken moeten wij 

alles in eenzelfde coordinatensysteem uitdrukken. Om dit te bereiken 

gaan wij nu de coordinaten (z',y',z') van het gedraaide en verplaatste 

\ / v 
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coordinatensysteem uitdrukken in de coordinaten (x,y,z) van het oor-

spronkelijke coordinatensysteem. Dit kunnen wij doen m.b.v, de ge-
i ·11 'T' 

trans1o~erde Eulermatrix j E~x I die er als volgt ui t zien .: 
. I a +y 

l ~.) = - ( a+y) I 
Sa 
s 
I ,-J;:_,, Sy S 

en de translatie (x y z )die wij schriven als JT! = y
0 0 0 0 

Wij krijgen clan 

x' = x + (a+y)y +Saz + x 
0 

y' = - ( a+y) x +y + Sz + y 

z' =Syx -Sy + z + z 
0 

0 

z 
0 

Vullen ~ij dit verder in de uitdruk.king 2 L (c.) in, dan virtden wij 
l l 

2 L(c.) 
l l 

'12 \12 J2 = (x -x) + (y -y) + (z -z) 
s s s 

( (a +Y )y + Sa.z + XO) 2 (x - x) s 

- 2 (y s - y) (- (a+y )x + S z + y ) 
0 

2 (z - z) ( Syx - Sy + z ) 
s 0 

+ . ( (a+y )y +Saz + x) 2 

+ (-(a+y )x + s z + yJ 2 

+ (syx - Sy + zo) 2 

Uitgeschreven wordt <lit 

E- (c.)2 = (x -x)2 + (ys-y)2 + (z -z)2 
l l s s 

+ 2x (x -y (a+y) + z Sy+ y (a+y) - z Sy) 
0 0 0 s s 

+ zy (x (a+y) + y - z
0

13 - x
8 

(a+y) 
0 0. + z s) 

s 
+ 2z (x Sa+ y 13+ z ~ x Sa- y 13) 

0 0 0 s s 

-2 (x 2 2 2 (x x + y y + z z ) + + y + z ) 
0 s 0 s 0 s 0 0 0 

•. 

I 
{/f{ 



+ x2 (Ca+y)2 + S2yi) + y2(°'-.+~0)2 + s2) 

2 2 2 
+ z s - 2 X'j s y 

+ 2 yzS (a+y)a + I - 1) 

+ 2 xzs(a+y - (a+y)) 
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(9) 

Wij hebben bij onze metingen alleen translaties en rotaties beschouwd, 

waarbij van de vector (x y z ) ieder van de coordinaten kleiner is 
-4 0 0 0 -4 

dan JO m en van de hoeken (a,S,y) elke hoek kleiner dan 10 rad. 

Gaan wij uitgerust met deze kennis de net gevonden uitdrukking be
-4 kijken' x en y (a+y) de laats te term ongeveer een factor 10 

0 0 

minder is dan de eerste. Laten wij dus alle tweede orde terrnen zoals 
2 

x , x a, y s, enz. weg, dan maken wij een fout die gelijk is aan de 
0 0 0 

som van deze terrnen en die kleiner is dan 1°/oo. 

Met deze vereenvoudiging krijgen wij dan : 

E (c.)2 = (X -x)2 + (y -y)2 + (z -z)2 
i i s s s 

+ 2x (x
0 

+ Ys (a+y)) 

+ 2y( y
0 

- xsfo+y) + zss ) 

+ 2z (z - ysS) - 2(x x +y y +z z ) 
0 0 s 0 s 0 s ( 10) 

Voeren wij nu weer de grootheid R in, die dezelfde is als bij 
s :L ! 

het afleiden van formule 9- en benaderen wij de som(ri lei) ) 2 weer 

m.b.v. de reeksontwikkeling (l+x)m = I+ mx + .•••.• , dan vinden wij 

+ X (XO +y S {a+y)) 

R s 

(x x+y y+z z) s s s 
R 

s 
+ 

+y(yo-xs(a+y) + zss) 

R 
s 

- (x x +y y +z z ) os os os 
R 

s 

·' 
" 

2 2 2 x +y +z 
2R s 

( 11) 
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Voo~ (f(di>
2 )! vinden wij precies dezelfde uitdrukking alleen is nu 

(xsyszs) vervangen door (x
3

,y 3 ,z3) en Rs door R
3

• Wij vinden dan 

+x (x
0

+y
3

(a+y) ) 

R3 

) 2 ·2 2 z3z · · x · ·+ y · + z 
+ 

+y ( y
0
-x

3
(a+y) + z3s) 

R3 

R3 

(12) 

Vullen wij nu de berekende waarden voor a.b .c. en d. in de uitdrukkingen 
1 1 1 1 

voor Al en A2, dan vinden wij verder 

2'TTi (x x + + z z) ysy 
Al f Jf f(x,y,z) exp{ ( R 

s s 
= -- -A. s R s 

- R 3 

x
3

x + y
3

y + z
3

z 
+ ~~~~~~~-

. L. 2 2 
(x + Y + z ))}O dx dy dz 

2R
3 

; 

en AL.= Jffi(x' ,y',z') exp { -

2 2 2 x3x + Y3Y + !.,_ + y + z - R + 
2 R 3 R3 s 

2TI.t. x (x + 
0 

y (a+y) 
s x exp { -

A. 
( 

+ y (y -x (a+y) 
( 0 s 

R 
s 

+z ( zo - ys 
R s 

+ z s s 

- (xoxs + YoYs + zozs~ 
R 

s 

R s 

- (y -
0 

+ z3z 2 2 2 (x + y + z ) ) } 
2R3 

(x + Y3 (a+y) 
0 )) 

R, 

x
3 

(a+y) + z
3
S) 

) 
R3 

2 2 + x + y 

2 R s 

( 13) 

( 14) 

+ z 2 
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--1 

\In het punt (~3y_j_~~~--~a~::· ~=- in~er_~_~ren~i~~-t-~_l'e!l __ ~~-~~~_:_:'_~nd:~) 
moet~nwT]--de -s-;~- v-;n de amplitudes van beide golven A

1 
+ A

2 
be-

schouwen. Bekijken wij de uitdrukkingen voor A
1 

+ A
2

, dan zien wij 

dat deze som te schrijven is als 

exp (- l (w x + w y + w z)) dx dy dz 
x y z 

Hier is 

xo + ys(a+y) 
W = 2TI ( -~-~--

X A l R 
s 

(xox3 + Y oy3 + zoz3) 

R3 

(x
0 

+ y
3 

Caty) 

R3 
) 

y - x (a+y) + z S , 
2

rr (-o ___ s _______ s_ (Y 
0 

- x3 (a+y) + z}) 

R3 wy ,= ~ R3 

z - y 13 
( 0 s 

RS J 

(15) 

) 

( 17) 

( 18) 

(19) 

en g(x.y. z) = f (x,y ,z) expt 
2rri (x -x) 2 

( s 
-7 l 

2 
+ (ys-y) + (z -z) 2 

s 

2 2 2 

R 
s 

x3- x) + (y
3 

- y) + (z
3 

- z) 
( ) } (20) 

R3 

(16) 

. - --------\ 
Gebruik makend van fourier-transformatie ~unnen wij dit herschrijven 1 

als : 

i r/J = G(O) + e G (w , w , w ) 
x y z 

-· ,. 

(21) 
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De voorwaarde voor het vormen van interferentielijnen is nu dat 

w = w = w = 0. Dan immers representeert formule (21) een sommatie 
x y z •¢ 

van twee gelijke golven behalve voor de lineaire faseterm e 1 

Wij zien dat A1 + A2 = 0 als </J = 7T, </J = 3 TT enz en maximaal als 

f/J = 0 , 2 7T , enz . 

In figuur 5 hebben wij de interfe'rentie1ijnen getekend in het 

x3-y3 vlak, gelegen op een afstand R
3 

van het object; sx en sy zijn 

de af standen tussen de interferentielijnen in de x
3 

en de y3~ 
rich ting. 

Figuur 5 

¢ 

Figuur 6 
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In figuur 6 hebben wij de verandering van ~ bekeken in de 

richting x3. Uit de formule voor ~ 

+ ' " 
(x~x3 +y oY3 + zoz3) .x x yoys + .Z z 

2 'Tl' ( 
0 s 0 s 

~ = --;;- RJ ) R 
s 

zien wij, dat r/J lineair is als functie van x
3 

als wij R
3 

constant 

nemen. Dit kunnen wij stellen omdat R3 in het algemeen veel groter 

is dan de afmetingen van de interferentielijnen in de x
3 

en y
3
-

richting. Stel nu dat wij in punt A in figuur 5 een minimum hebben 

en dat de fase ~ in dit punt gelijk is aan TI , zie ook figuur 6. 

Gaan wij ons nu bewegen langs de posit~eve x3-as in figuur 5, dan 

komen wij het volgende minimum tegen in het runt B waar in figuur 

6, r/J gelijk is geworden aan 371' • Het verb and tussen ~ en Sx kunnen 

wij dus bepalen uit de driehoek ABC in figuur 6. Wij vinden dan 

d~ 271' x 21T 0 
of -= -X =-

dx R3 s x 

l..R 
= 3 x 

0 s (22) 
x 

Evenzo vinden wij in de y-richting 

(232 

De translaties x en y kunnen wij nu vinden door eerst de afstand 
0 0 

van het object naar de referentielijnen te meten en .daarna de afstand' 

tussen de interferentielijnen in de x- en de y-richting te bepalen, 

Op deze manier vinden wij geen waarde voor z ; z kunnen wij be-
o 0 

palen door gebruik te maken van twee holograrnmen tegelijk, wat nog 

nader besproken zal worden (op de yolgende bladzijde). 

De waarden voor de rotatie-hoeken aiS en y vinden wij nu door 

de gevonden waarden van x
0
y

0 
en z

0 
in de uitdrukkingen van wxi wy en 



w in te vullen. z 

\ '1 

Wij krijgen dan drie vergelijkingen met drie onbekenden • 

Figuur 7 

. -17-. 

Als wij de gevonden formules in de praktijk toe willen passen, 

dan zien wij dat de zaak het eenvoudigst wordt als wij een translatie 

in de x-richting hebben. Wij krijgen dan een situatie als in figuur 7 

getekend. De twee golffronten (1) en (2) van het object 0 in begin

stand en het object O,' in verplaatste s~and interfereren met elkaar 

in het punt (x3,y3,z 3) achter het object. Aangezien y
0 

en z
0 

beide 

nul zijn vinden wij voor de verplaatsing T nu 

/..R 
T = _._..-..3_ 

door 

Ligt de verplaatsing T in een vlak loodrecht op het papier 

dXRtwee punten 0 en O', dan vi~~en wij de verplaatsing door eerst 

x = ~-"-3- te berekenen, dan y = 3 • De werkelijke verplaatsing 
0 SX 0 Sy 



T wordt nu : 

I 
+ - 2 s y· 
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(24) 

p 

Figuur 8 

Figuur 9 
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Ligt de verplaatsing T nu in het x-z-vlak, dan zien wij uit 

figuur 8, <lat wij met een dubbelopname op de fotografische plaat F, 

slechts de component T
1 

in de x-richting kunnen berekenen en niet de 

werkelijke translatie T 

Tl= 
;\R31 

Om T te bepalen maken wij gebruik van twee opnamen tegelijk onder de 

hoeken s
1 

en s
2 

en berekenen daarna T
1 

en T2• Uit de twee vergelijkingen 

Tl 
T = en T 

cos x 

T 
zie figuur 9, kunnen wij nu 

de translatie T berekenen. Schrijven wij de cosinus van de laatstervan 

deze vergelijkingen uit, en vullen wij daarna de eerste vergelijking in 

de tweede, dan vinden wij 

T = 
T 

2 

Uitgewerkt levert dit 

en na ordenen en kwadrateren links en rechts volgt 

k ' 
1
2 + T2

2 
- 2 T1T2 cos (S 2 -s1J_ 

T = --~------------
sin2 (S

2 
-S 1) 

(25) 

Willen wij ook de richting van de translatie in het x-y-vlak weten clan 

volgt dat 

x = arccos = arccos 
Tl 

{ (26) 

/_~T_1_2_+T_2_2_-~2~T_1_T_2_c_o_s~<_s_2_-_s_1 )~'
sin2 (S 2:-S 1) 
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Wij hebben nu nog het algemene geval van een willekeurige trans

latie in de ruimte. Wij maken in dit geval ook gebruik van een opname 

met twee fotografische platen tegelijk. Verder bepalen wij nu de 

van T in de x-z-vlak met dezelfde 'formule als zo juist component Th 

·::•l:i~_1_2~+_T_2_2~-~2-T~1-·_r2~c-o_s __ <_s2_-_s_1_)_ 
sin

2 CB2-s 1) 

De translatie T in de y-richting bepalen wij met de formule 
v 

T 
'f.R31 l.R31 

Aangezien T twee manieren te bepalen is = = . op v syl s v 
Yz 

hebben wij een goede controle van de juistheid van de metingen. 

De uiteindelijke translatie wordt nu 

(27) 

Wij gaan nu overstappen van zuivere translaties naar zuivere ro

taties. In dit geval is zoals in de inleiding al is vermeld R
3 

gelijk aan nul. Een van de voorwaarden voor de geldigheid van de zo 

juist afgeleide formules was, dat R3 veel groter was dan de afmetingen 

van het belichte object. Dit geldt in dit geval zeker niet. De 

formules voor zuivere rotaties moeten wij dus op een andere manier 

afleiden 

p 

Figuur 
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Ln figuur 10 hebbcn \,'ij het !Ll'cst eenV<ludige 1~cv,1l van cE.'n zu1vere 

rotatie getekend. De rotatie-as ~le\·indt zich in de y-ricl1ting (lood-

recht op het papier) en het belichte vlnk v.in bet object in het x-y- .. ;lak. 

d is de afstand tussen twee interrerentielijnen en0e rotatiehoek 

tussen twee interferentielijnen en 5 ')le nlt.1tiel10ek. (1) stelt !lier 
'- -17 

de weglengte voor die het laserlicht af moet leggen or.1 van liet punt P 

naar de fotografische plaat te gaan via een hepa:ild punt van bet ob-

ject v66r rotatie, en 

het object. 

(2) hetzelfde na r,1t:1tie via hetzelfde nunt van 
,,y-

Wij krijgen nu~tielijneaj als het 1veglengte verschil t.:ssen 9 
(1) en (2) gelijk is aan ~. Uit figuur 10 is te zien dat ait weglengte

verschil gelijk is aan 

a+b =dB (l+cosB
1
). Dit rnoet gelijk zijn aan ~. 

Dus WlJ vinden 

B ( 2 8) 
d ( l + cos 

Door de afstand d te rneten kunnen wij nu i3 berekenen. 

tvoor rneer ingewikkelde rot~lwbben wij ook forr;iules afgeleid, 

rnaar aangezien wij niet zo ver kwarnen om deze te rneten, hebben WlJ het 

geven van de afleidingen hiervan achterwege gelaten. 

? 
/ 
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V.Beschrijving opstelling 

Figuur 11 

Wij gaan nu een beschrijving geven van de opstelling die wij ge

bruiken bij het verrichten van de metingen. Deze opstelling bestond, zie 

figuur 11, uit een continue: He/Ne-laser a. De golflengte van dit laser- I 
j /, ..vf''Y'h 

licht is 6328 .R. Verder is de laserstraal vertikaal lineair gepolariseerd. vlr:..----
De laserstraal werd verbreed en gezuiverd met een pinhole-lenscombinate b. 

Daarachter bevond zich een lens, daar neergezet om samen met de pinhole

lenscombinatie het licht de gewenste divergentie te geven. De laserbundel 

werd verder begrensd door een diafragma c, zie figuur 11. Dit sc{lerm dien-
(/ . I 

de te zorgen dat het belichte deel van het object niet te groot werd het- f~,,,p,~~', 

geen nodig is voor latere berekeningen. 

Tevens zorgde het scherm ervoor dat wij minder last hadaen van strooi

licht. Het maken van een hologram is hiervan erg afhankelijk. Met de half 

doorlaatbare spiegel d, splitsen wij de lichtbundel in twee bundels : 

de objec tbundel en de referentiebunde 1. De referentiebundel werd eers t 
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verzwakt met een gewoon filter e, dit om de juiste intensiteit te krijgen 

t.o.v. de objectbundel. Daarna werd de referentiebundel met behulp van 

de half doorlaatbare;spiegel~d 2 gesplitst in twee bundels. Deze twee 

bundels werden eerst door de twee vlakke spiegels f 1 en f 2 gereflecteerd 

naar de vlakke spi~gels f
3 

en f 4 om daarna op de fotografische platen 

g1 en g2 te vallen, op de manier zoals op .figuur 1 I s taat aangegeven. 

De objectbundel werd via het object naar g 1 en g2 gereflecteerd. 

Een scherm h was neergezet om de fotografische platen in g
1 

en g2 te 

beschutten tegen strooilicht van de rest van de opstelling. Verder werd 

ervoor gezorgd dat de afstand die de referentiebundel moesten afleggen·· 

van d 1, via f 1, f 2 en f 3, f 4 naar g1,en g2 ongeveer gelijk was aan de 

afstand van d1 naar g{ g2 via O, die de objectbundel moesten afleggen. 

Dit was om ae coherentielengte van de laserstraal, die 20 cm bedraagt, 

niet te overschrijden. 

De gehele opstelling is gemonteerd op twee optische rekken, die 9 
"--"'=-·--

ondersteund door een soort schuimrubber op een grote zware tafel staan. 

figuur 12 

Het object bestond uit een metalen plaat 0 waarvan een gedeelte belicht 

werd, en die vast was gemaakt aan een verplaatsbaar blad V. Aangesloten 

aan di t b lad was een meetklok M waarmee wij trans laties konden me ten met 
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een nauwkeurigheid van 0.5 µm. 

I~ bet geval van zuivere rotaties werd V vervangen door een deel 

van eensextant waarmee wij de rotaties konden meten met een nauwkeurig

heid van 10-6 rad. 

A 

5 

figuur 13 

C B A 

5. 

figuur 14 

Wij bescbouwen nu bet tweede deel van de opstelling, die wij ge

bruikten bij bet bepalen van R
3

, s en s • Deze opstelling konden wij x y 
maken volgens figuur 13 of figuur 14. Bij onze metingen bebben wij ge-

bruik gemaakt van beide opstellingen, ecbter hoofdzakelijk met de op

stelling in figuur 13. 

De eerste opstelling bestond uit een laser A, een pinbole-lenscom

binatie B en een collimatorlens C. D1 en n2 zijn twee lenzen die wij 

nodig hadden om de bundel weer convergent te maken. E is de fotografische 



-25-

plaat, F een lens met brandpunt 20 cm en G een (witte)plaat. 

Bij de opstelling in figuur 14 stellen de letters hetzelfde voor, 

en H is hier een vlakke spiegel. Het eigenlijke verschil tussen de twee 

opstellingen is dat wij in figuur 13 het werkelijke beeld afeeelden op 

scherm Gen in figuur 14 het imaginaire beeld. 

Beide opstellingen stonden gemonteerd op dezelfde tafel als de 

vorige opstelling. 

/7 
I 

Bij het maken en gebruiken van de opstelling komen en een aantal problemen 

tevoorschijn. Wij gaan nu enkele van deze nader bekijken. 

figuur 15 

Eerst hebben wij het probleem hoe groot wij de hoek 8 1 moeten 

kiezen, zie figuur 14. Het blijkt in de praktijk dat wij het punt C 

kunnen construeren door L 0 C 0 1 te benaderen met LO' P O. Het ge

volgt hiervan is dit. Stel dat wij een bepaalde hoek B 1 hebb~n. 
Laten wiJ' nu de absolute waarde van de translatie constant ziJ'n, maar , 

laten wij de translatierichting draaien van OB naar OA, zie figuur 1,,/,( [:{ [ 

dan gaat het punt (x3 y 3 z3) (ook C genoemd) zich verplaatsen van het 

object naar oneindig. Op welke manier dit geschiedt is afhankelijk 



van de hoek 13 . Dat kunnen WlJ zien E-~. g~:k ·-11 Hier is de afs tand 

van het object naar de interferentielijnen R
3 

uitgezet als funktie van 

de hoekverdraaiing. waarbij OG = o0 
en OA = 180°, zie figuur 14. 

Nu bleek in de praktijk dat het niet meer mogelijk was R
3 

te 

bepalen als deze groter was dan ca. 3 m, ook werden de metingen te 

onnauwkeurig als R3 minder dan ca. 0.5 m bedroeg. Voor een s
1 

van 15° 

is uit de grafiek af te lezen 1dat 0,5 m < R3 < 3m als de rich ting van 

de trans latie ligt in het hoekinterval tussen 20° e~ 16'0°. Voor een s 1 

van 45° ligt dit hoekinterval tussen 90° en 140°:. Wij zien dus dat 

als wij een willekeurige translatie hebben, wij een grotere kans hebben 

deze translatie te kunnen meten als 8 1 klein is. 

Bij een s1 van J5° hebben wij een niet meetbare hoek tussen o0 en 

20° en tussen 160° en 180°. In het eerste geval komen de interferentie

lijnen voor het object te liggen. Zij zijn hier wel rechtstreeks met 

onze opstelling te meten waarbij wij de lens F weg kunnen laten, zie 

figuur 13 van de opstelling, maar aangezien wij in dit gebied bij een R
3 

van minder dan 0,5 m liggen, (de afstand van de fotografische plaat 

naar het object was ca. 30 cm) zijn deze metingen niet betrouwbaar. 

In het gebied tussen 165° en 180° ligt R3 tussen 3m en .a.,. Aangezien 

de interferentie lijnen een bepaalde diepte hebben is het in dit gebied 

niet meer goed mogelijk om deze afstanden, bij metingen van elkaar te 

onders cheiden. 

· figuur 16 
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Bij het maken van de opstelling krijgen wij oak met de hoek e 
tussen de objectbundel 0 en de referentiebundel R te maken. Wij 

stellen deze twee bundels voor het gemak nu voor als vlakke golven. 

Als deze twee vlakke golven op een fotografische plaat F met elkaar 

interfereren, krijg je na fotograferen wisselend zwarte en witte strepen 

die onder een microscoop te zien zijn. De afstand d tussen deze strepen, 

zie figuur 15, hangt samen met de hoek 8, volgens de formule d = A e 
• · ir 2sin-

dus hoe grater e, hoe klelner d (e < ~2-). 2 

Bij het uitkiezen van de fotografische plaat die wij willen ge

bruiken, moeten wij hiermee rekening houden. Immers een fotografische 

plaat heeft een bepaald scheidend vermogen (! 2000lijnen/mm) en als 

wij de grens van het toelaatbare hiervan overschrijden door 8 te groot 

te kiezen, dan wordt het hologram slecht. 

Een antler aspect in dit verband is dat wij tevens van een fotografische 

plaat verlangen dat deze een grate gevoeligheid heeft. Wij kunnen dan 

namelijk bij het fotograferen kortere belichtingstijden gebruiken hetgeen 

een voordeel is, omdat dan de opstelling minder gevoelig wordt voor trillingen 

van buiten. Nu is het helaas zo dat het oplossingsvermogen en de gevoelig

heid van een fotografische p laat eigenschappen; zijn die elkaar op een 

gegeven moment tegenwerken. Groot oplossend vermogen impliceert kleine 

gevoeligheid en omgekeerd. Wij moeten dus uiteindelijk een optimale com

binatie zoeken van de hoek 8 van de opstelling en de gevoeligheid en het 

oplossingsvermogen van de fotografische plaat. 

Nog een belangrijke eigenschap van de fotografische plaat is de 

amplitudetransmissie als funktie van de belichting, zie figuur 2. Om een 

goed hologram te kunnen maken moet deze funktie voor een gedeelte lineair 

verlopen. In mijn laatste stage hebben wij onder anderen verschillende 

van dit soort krommen voor verschillende materialen gemeten. Het bleek 

toen dat de Ilford He/Ne platen de meest lineaire karakteristiek hadden. 

Wij hebben daarom hoofdzakelijk met dit soort platen gewerkt ook omdat 

de net genoemde eigenschappen hiervam goed waren. 
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V.Meetmethoden 

Wij gaan nu eerst de procedure beschrijven die wij toepasten bij 

het uitvoeren van de metingen en daarna enkele problemen in vetband hier

mee bespreken. 

Het uitvoeren van de metingen ging als volgt. Een fotografische 

plaat ter grootte van ongeveer 2 x 4 cm werd vast gespannen in een houder, 

die bekleed was met rubber om scheuring te voorkomen. Daarna werd er ca. 

5 minuten gewacht om geen last te hebben van eventuele thermische of 

mechanische nawerkingen hier of daar in de opstelling. Pas dan werd er ge

fotografeerd. De belichtingstijd werd in het algemeen gemeten door een 

zwarte doek een korte tijd uit de laserbundel weg te halen. Bij be

lichtingstijden beneden een seconde gebruikten wij een tijdsluiter. Deze 

stond dan zodanig opgesteld dat hij verder geen kontakt had met de rest 

van de opstelling, dit om verplaatsingen t.g.v. sluitertrillingen, die 

ontstonden bij het open en dichtgaan van de tijdsluiter, te voorkomen. 

Nadat de eerste opname gemaakt was, werd het object verplaatst, waar

na na enkele minuten wachten de .volgende opname op dezelfde fotografische 

plaat werd gemaakt. De fotografische plaat werd dan ontwikkeld, gefixeerd 

en gedroogd, waarna de eerste opstelling in figuur 11 vervangen werd door 

een van de opstellingen in figuur 13 en 14. De fotografische plaat werd 

hier neergezet in de lichtweg op de plaats aangeduid met de letter E. 

Door de plaat dezelfde hoek te laten innemen, t.o.v. de referentie

bundel als bij het fotograferen, konden wij interferentielijnen op de 

plaat s te zien krijgen. De plaat s werd tevens verplaatst in de licht

richting om de plaats te bepalen waar de referentielijnen het duidelijkst 

te zien waren. De plaat werd ook zodanig ingesteld dat het vlak hiervan 

precies loodrecht kwam te staan op de bundel· 

De horizontale en de vertikale afstanden tussen de interferentie

lijnen werden verder gemeten. Ook werd de afstand tussen de plaat en de 

lens F gemeten. Met de hieruit verkregen informatie konden wij nu de trans

latie van het object met de in hoofdstuk III afgeleide formules berekenen. 

In het geval van zuivere_ rotatie, waarbij de interferentielijnen te 

_voorschijn komen in het vlak van het object en dus de afstand R
3 

gelijk 

is aan nul, hebben wij alleen de afstand tussen de interferentielijnen 

bepaald. 
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bepaald. 

Bij het tevoorschijn "toveren" van meetbare interferentielijnen 

kwamen er een aantal problemen naar voren. Wij gaan nu enkele hiervan 

nader bekijken. 

Ten eerste hadden wij het probleem van het maken van een trillings

vrije opstelling. Aangezien wij bij het begin van het afstuderen net 

verhuisd waren naar het nieuwe gebouw en wij van het trillen van dit 

gebouw niets afwisten·was dit probleem na het maken van de opstelling het 

eerste dat opgelost moest worden. 

Bij het onderzoeken van het trillen van de opstelling speelt de af

stand d tussen de interfer~ntielijnen, zie figuur 15, een grote rol. 

Inuners gaat de opstelling bijvoorbeeld met een amplitude trillen die even 

g~oot is als de afstand d, dan worden de interferentiepatronen op de 

fotografische plaat bij het fotograferen zodanig uitgesmeerd, dat er van 

het hologram niets meer over blijft. In het algemeen wordt gesteld dat de 

amplitude van de trillingen van de opstelling minder moet zijn dan d/4 

om een redelijke hologram te krijgen, waarbij d de afstand van de fringes 

l.S • 

Het zichtbaar maken van de interferentielijnen die wij krijgen bij 

het interfereren van twee laserbundels afkornstig van dezelfde lichtbron, 

hebben wij gedaan met een Michelson-interferometer. De interferentie

lijnen die wij hiermee kregen, werden met een lens vergroot en op een 

wand van de kamer geprojecteerd. Stelden wij de zaak goed in, dan konden 

wij interferentielijnen krijgen met een dikte van 2 cm die 4 cm uit elkaar 

lagen, en waaruit wij met het oog het trillen van de interferentielijnen 

goed konden zien. 

Het bleek de eerste keer dat wij deze interferometer gebruikten, dat 

de interferentielijnen zodanig trilden, dat zij nauwelijks van elkaar te 

onderscheiden waren. Het bleek ook al gauw dat deze trillingen afkomstig 

waren van het gebouw zelf. Om de opstelling enigszins stabiel te krijgen 

begonnen wij daarom het optische rek waarop onze opstelling ziuh bevond 

op verschillende manieren te ondersteunen om deze trillingen te dempen. 

Wij deden dit gewoon door een aantal materialen zoals rubberen stukjes 

en bolletjes, marmerenen plaat, stukjes spons, combinaties hiervan etc. 

er onder te leggen en het resultaat te bekijken door naar het bewegen 
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van de interferometer te kijken. 

De meest gunstige stof bleek na ongeveer een maand uitproberen een 

soort sponsachtige stof te zijn, alleen iets harder dan spons. Met dit 

materiaal vertoonden de interferentielijnen alleen kleinere variaties ver 

beneden de afstand d/4, en proefliologrammen gemaakt met deze ondersteuning 

bleken , na in dezelfde tijd hiervan een beetje oefening gekregen hebben, 

van bruikbare kwaliteit. 

Wij hebben nadien verschillende opstellingen gemaakt voor het maken 

van gewone hologrammen en nadat wij de beste van enkele methoden uitge

kozen hadden zijn wij terecht gekomen op een ops telling die er ongeveer 

uitzag als die in het vorige hoofdstuk geschetst. 

Wij hebben nu geprobeerd door middel van dubbele opname zuivere 

translaties in de x-richting te meten. Dit leverde de volgende moeilijk

heden op : _ 

I. het vinden van interferentie lijnen die duidelijk genoeg waren om 

gemeten te kunnen worden, 

2. het in de tijd constant houden van de eenmaal gevonden interferentie-

lijnen. 

In het begin maakten wij namelijk mee <lat de interferentielijnen bij her

haling van dezelfde meting in allerlei hoeken stonden t.o.v. het x-z-vlak. Wij 

gaan echter niet dieper op deze problemen in, dan mee te delen dat ze 

een goede oefening waren voor het menselijk zenuwstelsel. 
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VII Meetresultaten en beschouwingen 

In <lit hoofdstuk hebben wij enkele meetresultaten en berekeningen neer

geschreven voor verschillende translaties en een rotatie. Wij beginnen met 

het eenvoudigste geval zuivere translatie alleen in de x-richting; daarna 

behandelen wij translatie in de x-z-richting, dan translatie in x-y-z-richting 

en tenslotte rotatie in een eenvoudig geval. 

a) Meetresultaten en berekeningen van zuivere translatie in de x-richting 

an met meetmethode op figuur 13. 

a 1) Tm 

s g 

Tb 

a2) T m 

sg 

R3g 

= 1 1, 0 ).ID s = 0 46 7 73 , 0 cm = 2, 17 cm b , 15, 7 

1, 40 0, 467 cm R3b = (73,0+5,6-37,0)cm = 41, 6 =-= 
3 

;,.R3b 0,633.41,6 11 • 3 = µ m = um 
Sb 0 ,53 

= 51, 5 µm 

= 0, 114 cm 

= 15, 7 cm 

= 0,633. 41,6 
0,53 

Sb = 0 • 1 1 4. 7 3 z.. 0 cm = 0 , 5 3 cm 
15,7 

R3b (73,0+5,6-37,0)cm = 41,6cm 

m = 47 ,5 µm. 

cm 

Bij deze metingen hebben wij eerst de werkelijke translatie Tm gemeten 

met een meetklok. De afstand R3g van lens F naar scherm G, zie figuur 13, 

hebben wij gemeten met een gewone rolmaat. De afstand tussen de interferen

tielijnen S , hebben wij gemeten met een schuifmaat. De werkelijke afstand 
g 

h .. . .. dl f 1 1 1 J R3b ebben WiJ gevonden door in eerste instantie e ens ormu ea+ b = c 
toe te passen. Bij meting a 1 wordt dit 

1 --20 15,7 = => x 73,0 cm x 
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De afstand 20 cm is hier de brandpuntsafstand van de gebruikte lens. De 

afstand 5,6 cm is verder gelijk aan de afstand van de lens F naar de 

fotografische plaat E en dus (73,0 + 5,6) = 78,6 cm gelijk aan de werke

lijke afstand van de fotografische pl~at naar de interferentielijnen, die 

wij gekregen hadden als de lens F er niet was geweest. Om de werkelijke 

afstand van de interferentielijnen naar het object R
3
b te vinden moeten 

wij de afstand van het object 0 naar de fotografische plaat g, zie 

figuur II, aftrekken van 78,6 cm, zodat wij tenslotte krijgen: 

R3b = (78,6 - 37,0)cm = 41,6 cm. 

Dit procede van R3b berekenen; hebben wij gevolgd bij de rest van 

de metingen behalve in het geval van rotatie, waarbij de afstand R
3
b = 0. 

Bij het berekenen van Sb, hebben wij gebruik gemaakt van de ver

grotingsformule voor lensen. 

b) Meet-resultaten en berekeningen voor zuivere translaties in de x-richti~g 

en met meetmethode op figuur 14. 

Tm = 25 µm 

S = 0,66 cm g 

= 35 cm 

0,633. 163 µm 
3,96 

Sb = 0,66. 210 cm= 3,96 cm 
35 

= (210-147)cm = 143 cm. 

26,0µ m =-----

Het verrichten en uitrekenen van deze metingen ging op dezelfde manier 

als bij meting a. 

c) Meetresultaten en berekeningen van zuivere translaties in de x-z richting 

en met meetmethode op figuur 13. 



S = 0,276 cm 
g 

R = ·17 2 cm 
3g ' 
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figuur 17 

. 0~276 .• 123 
Sb. = cm = 1 , 9 7 cm 17,2 

R
3
b = (123+5,6-37)cm = 91,6 cm 

0,633. 91,6 = ~------ J.1 m I ,97 = 30,6 µ m 

Tb = 30 , 6 . I , I 3 m = 3 4 , 0 µm • 

V...14" ~lo...c.,ts 1'\.\. 

;fc,l... t i"'-'.3 

figuur 18 



T = 78 µm m 

S = 0,212 cm g 
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S 0,212 . 97,6 = cm= 1,25 cm b 16,6 

R3b= (97,6+5,6-37,0)cm = 66,2cm 

= 0,633.66,2 
I, 25 µm = 33,5 µm. 

Tb = 3 3, 5 + 2, 4 If'" m = g 0 , 5 µm. 

Bij deze twee metingen is het enige nieuwe wat erbij gekomen is, 

het getal 1, 13, zie meting c 1 en het getal 2,41, zie meting c
2

• Deze 

getallen zijn gelijk aan resp. ~in figuur 17 en~ in figuur 18. 

d) Meetresultaten en berekeningen van zuivere translaties in de x-y-z

richting en met meetmethode op figuur 13. 

V-t.rr rvto...o..i-~ rvi. ?S 

"Yf(Jl.. f ,·i..,.~ 

figuur 19 

T = 46,0 µm. m 

l) s = 0,209 cm gl 
0,209. 170,5 2 00 

Shi = cm= , cm 17,5 

R3gl 17,9 cm R3bl = (170,5+5~6-33)cm = 143, l cm 
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0,633. 143, l = --<---..,..--'--
2, 00 µm = 45,0 µm. 

sg2 = 0,760 cm sbz'"" 0,760. 179,Scm • 7,23 cm 

R3b2 = 143;1 cm 

0,633. 143,1 12 5 
..= µm = , µm 7,23 

2) sg3 = 0,204cm sb3 = 0,204.94,3 = 1,17 cm 
16,5 

R3g3 = 16,5 cm 

= 0,633. 69,9 µ 
I, I 7 m = 

R3b3 = (94,1+5,8-30,0)cm = 69,9 cm 

38,0 µm 

2 2 (38,0) +(45,0) -2.45,0.38,0.0,55 
µm = 45,0 µ m = 

(0,52) 2 

x = arccoss T2 = arc cos 45,0 
45,0 

I Tb 12+Tb3 2_2Tb I Tb3 
"\ 

cos 132 
00 = 

sin2 13 
2 
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46,0 µ m. 

Bij deze metingen van translaties in de x-y-z-richting, hebben wij 

eerst Tb!' de horizontale component van de translaties loodrecht op ob

servatierichting (1) bepaald zie figuur 19 en dan Tb 3' de horizontale com

ponent van de translatie loodrecht op observatierichting (2) bepaald. 

Met behulp van de formule 

= /Tb /+Tb32+2Tb1 Tb3 cos 132 
Tb . 2

0 
hebben wij verder de werkelijke 

sin µ
2 

horizontale component bepaald, die gelijk is aan de component die wij 

krijgen als wij de T-vector van de algemene translatie in het x-z-vlak 

projecteren. De verticale component Tb 2 hebben wij bepaald door Tb 2 
in richting (1) te bepalen. Daarna hebben wij de werkelijke translatie 

T bepaald en voor de volledigheid de hoek x, zie figuur, 9. 

e. Metingen en berekeningen van zu1vere rotaties met rotatie-as in de 

y-richting en het rotatievlak in het x-y-vlak. 

figuur 20 



-6 = 4. 8. IO rad 

s
8 

= 0,267 cm 

;\ 

--SU + sin 8) = 

0,267.33 
~~~~--cm = 0,705 cm 

12,5 

0.633. 10-6 
rad 

0,705.J0-2 (l+0,82) 
=49,l0-6 rad 
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Aangezien in dit geval R3 gelijk aan nul is hebben wij alleen Sq 

gemeten op dezelfde manier als bij de voorgaande metingen. 

VII Discussie 

Bij de net beschreven methode van berekenen van translaties en ro

taties hebben wij een nauwkeurigheid gevonden van 6%. De grootste struikel

blok bij het verkrijgen van een nauwkeurig resultaat was het bepalen van 

de afstand RJb' De op het scherm komende interferentielijnen hadden namelijk 

een bepaalde diepte. Wij konden bijvoorbeeld een R3g meten, die lag tussen 

16 en 17 cm en waar het moeilijk met het oog te zien was of 16 of 17 cm de 

goede waarde van R3g was. Een voordeel in <lit verband was <lat bij vergroting 

van R
3
g ook s (de afstand tussen de interferentielijnen) grater werd, zodat 

de quotient R3g niet zo veel veranderde als R3g zelf, maar binnen de 5% 

bleef. 

Er bestaat ook een andere methode om R3b en sb te bepalen, namelijk 

om met hct oog door het hologram te kijken zeals in figuur I, Een plaat 

achter het hologram te zetten en deze zodanig verschuiven <lat bij het be

wegen van het oog van links naar rechts,de interferentielijnen stil op het 

scherm blijven staan. Wij kunnen dan rechtstreeks R3b en sb bepalen. In 

de praktijk b leek het echter een hopeloze zaak te zijn om de metingen op 

deze mani.er te verrichten, daartoe was het ho·logram te slecht. 

Wij hebben op blz. t:/o enkele van de verkregen interferentielijnen 

gefotografeerd. De letter bij elke foto bijv. a 1, komt overeen met meting. 

a I. 

Het meetbereik bij het meten van de translaties lag ongeveer tussen 4 

en 100 µm. Dit is te zien door naar de interferentielijnen bij meting a 1 
en a2 te kijken. 
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Wij kunnen tenslotte enkele conclusies trekken door enkel naar de 

interferentielijnen te kijken. Weten wij bijvoorbeeld dat de translatie 

ligt in de x-richting zoals bij meting a 1 en a2 , dan kunnen wij de ver

houding tussen de translaties schatten door naar de afstand tussen de 

interferentielijnen te kijken. Staan de interferentielijnen schuin, clan 

hebben wij een translatiecomponent in de '~-richting. Is R3 = 0 zowel 

in richting (1) als in richting (2) clan hebben wij met een zuivere ro

tatie te maken. 

In het algemene geval van trahslatie in de x-y-z-richting kunnen 

wij in eerste instantie niet veel zeggen over de werkelijke translatie T, 

voordat wij de RJb's in richting (!) m (2) bepaald hebben. 



nteting d l,: T .. 

'· 

··''" 

= 46,e 

• 

meting e: 



,·:z. 0 d 

·-:.::·r ···"f.', :~ ... ~-
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