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Inleiding 

Opbouw van de module 
Iedereen heeft wel eens gehoord van de film Star Wars 
(figuur 1). Hierin komen pratende hologrammen voor: erg 
handig in de communicatie. Dat soort hologrammen is 
toekomstmuziek, maar er bestaan wel degelijk 
hologrammen. Aan het eind van deze module weet je niet 
alleen hoe een hologram wordt gemaakt, je hebt dat ook 
zelf gedaan! 
 
 
 
Door enkele voorbeelden van hologrammen uit het 
dagelijkse leven kom je in hoofdstuk 1 in de sfeer van deze 
module. Je bestudeert de overeenkomsten en de verschillen 
tussen een hologram en een foto. De werking van je ogen, 
stereobrilletjes en optische illusies (figuur 2) verklaren het 
3D-zien. Je herhaalt de noodzakelijke vakkennis van wis- en 
natuurkunde. Trillingen en golven zijn niet alleen 
bewegende voorwerpen of patronen, maar kun je ook 
gebruiken om licht (straling) te beschrijven.  
 
De basistheorie van het holograferen vind je in hoofdstuk 2. 
Wat heb je er voor nodig? Hoe zie je het beeld terug? Dat 
zijn de eerste vragen die je gaat beantwoorden. Je leert de 
twee belangrijkste soorten hologrammen kennen. Het 
interferentiepatroon uit het vorige hoofdstuk blijkt een 
belangrijke rol te spelen. 
 

Hoofdstuk 3 verdiept de golfoptica uit de natuurkunde. Je ziet buiging 
optreden bij één, twee of veel spleten. Je leert de plaats te berekenen van 
de extremen in de interferentiepatronen.  
 
Het hologram moet je niet alleen maken, maar ook nog kunnen vastleggen. 
Dan is het later te bekijken. In hoofdstuk 4 gaat het over de chemische 
reacties die voor dit vastleggen zorgen (figuur 3). Uiteindelijk zijn het 
minuscuul kleine korreltjes zilver die het blijvende patroon vormen. 

 
Je weet al iets van golven. Nieuw is dat je mechanische golven met formules 
kunt beschrijven. Dit gebeurt in hoofdstuk 5. Een dergelijke golf is op te 
vatten als een functie van twee variabelen: de uitwijking hangt af van de 
plaats en van het tijdstip. Je maakt de overstap van een mechanische golf 
naar een elektromagnetische golf. 

 
Figuur 1: Star Wars kent veel fans. En 
niet alleen omdat er hologrammen in 
voorkomen. 
 

 
Figuur 2: toch heeft elke  
dobbelsteen zes kanten. 
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Vanuit de bekende tralie uit de natuurkunde en hoofdstuk 3 
vindt de introductie van de zonelens plaats. Daarmee 
begrijp je waarom een plat hologram een ruimtelijk beeld te 
zien geeft. 
 
Hoofdstuk 6 staat (eindelijk) in het teken van de praktijk: je 
maakt zelf een hologram. Je docent bepaalt wanneer dit 
hoofdstuk aan de orde komt, want na de behandeling van 
hoofdstuk 3 is het al mogelijk het hologram te maken. Er 
zijn lichtbronnen, houders en chemicaliën nodig om dit te 
doen. De opstelling die nodig is om een holgram te maken, 

moet aan tamelijk strenge eisen voldoen. Praktische problemen vragen 
daarbij om oplossingen: je natuurkundekennis gebruik je om de opstelling 
trillingvrij te houden. De scheikunde is nodig om de drager te ontwikkelen. 
Het zien van het hologram gebeurt met een lichtbron. Aandacht is er voor 
alles wat mis kan gaan en voor de oplossing die erbij hoort. 
 
Vier toepassingen passeren in hoofdstuk 7 de revue. Verschillende soorten 
hologrammen met hun specifieke eigenschappen kunnen voor speciale 
doeleinden gebruikt worden. Een groepsopdracht is het onderzoeken van een 
actuele toepassing of het verzinnen van een nieuwe. Dit onderzoek kun je 
presenteren aan je klas. Het hoofdstuk eindigt met een voorbeeldtoets. 
 

Voorkennis  
Voor deze module zijn de volgende onderwerpen voorkennis. 
 
Uit de natuurkunde 

 geometrische optica: lenswerking 

 trillingen: plaatsfunctie van een harmonische trilling 

 golfoptica: buiging bij één spleet en bij een tralie; interferentie. 
 

Uit de wiskunde 

 goniometrie: sinusfunctie en cosinusfunctie; optellen en aftrekken van 
sinussen 

 functies: functie met twee variabelen. 
 

Uit de scheikunde 

 redoxreacties 

 de eigenschappen van zuren en basen 

 buffers. 
 

Het kan zijn dat op jouw school sommige onderwerpen (nog) niet behandeld 
zijn in de natuurkunde- scheikunde- of wiskundelessen. Daarom vind je in de 
module ook informatie over deze onderwerpen in de zogenaamde 
vakkennisblokken. 
 

 
Figuur 3: natuur- en scheikunde gaan 
bij holografie hand in hand. 
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Het kan zijn dat op jouw school deze kennis pas later in een ander vak aan de 
orde komt. Om het je gemakkelijk te maken, vind je in de eerste paragraaf 
van elk hoofdstuk vaak (introductie) opdrachten die je voorkennis toetsen. 

 

Leerdoelen 
Na het doorwerken van deze module weet je over een hologram: 

 wat het is en door wie het uitgevonden is 

 hoe je het verschil kunt uitleggen tussen een foto en een driedimensionaal 
plaatje 

 hoe je een hologram maakt, vastlegt en bekijkt 

 welke twee soorten hologrammen er bestaan en welke eigenschappen die 
hebben 

 hoe je het (wiskundig) kunt beschrijven als een groot aantal zonelenzen 

 een speciale toepassing (na een groepsonderzoek) 

 waarom het gebruikt wordt bij veiligheid en beveiliging. 
 

Bovendien weet je over de natuurwetenschappen natuurkunde, scheikunde en 
wiskunde 

 dat ze alle drie nodig zijn om een hologram te maken en te begrijpen 

 dat interferentie noodzakelijk is om een hologram te maken 

 hoe je berekeningen uitvoert aan interferentiepatronen bij één, twee of 
heel veel spleten 

 hoe je de intensiteit van interferentiepatronen kunt berekenen 

 hoe je lopende en staande golven in wiskundige functies uitdrukt en 
daarmee kunt rekenen 

 dat je licht kunt opvatten als een elektromagnetische golf 

 welke chemische reacties nodig zijn om het interferentiepatroon op een 
holografische plaat vast te leggen 

 welke kenmerken natuurwetenschappelijk onderzoek heeft en hoe je die 
kenmerken kunt herkennen. 

 

Toetsing 
Je toetst in de eerste plaats jezelf door de opdrachten te maken die aan het 
einde van elke paragraaf staan. De bijbehorende uitwerkingen krijg je via je 
docent(e).  
Je docent(e) kan vragen om een verslag of uitwerking van een experiment. 
Daarbij toetst hij/zij jouw praktische vaardigheden, de samenwerking, de 
veiligheid en de accuratesse. 
Een presentatie van een onderzoek naar een holografisch onderwerp is ook 
onderdeel van deze module. Die presentatie is een toets voor je kennis en je 
presentatievaardigheden.  
Ten slotte is er een theoretische toets (figuur 4) waarin je in een 

vastgestelde tijd vragen moet beantwoorden over wat je geleerd hebt. 
 

 
Figuur 4: de laatste test 
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Studie-info 
Deze module gaat over holografie en alles wat daarbij komt kijken. Bij de 
wijze van behandelen is beoogd voort te bouwen op de al aanwezige 
voorkennis, maar ook om waar mogelijk een stapje verder te gaan. Hiermee 
krijg je ook een indruk van het onderwijs aan een (technische) universiteit. 
De onderwerpen uit deze module sluiten het meest aan op een studie 
(Technische) Natuurkunde of eventueel Chemische Technologie. Deze 
opleidingen kun je onder andere volgen bij de Technische Universiteit 
Eindhoven, die ook betrokken was bij de totstandkoming van deze module. 
Meer informatie vind je op ►URL1. 
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1 Hologrammen 

1.1 Introductie 

 

Na deze paragraaf: 
 heb je kennisgemaakt met enkele verschillen tussen een foto en een hologram 

 kun je een kenmerk noemen van ‘onderzoek volgens de natuurwetenschappelijke 
methode’ 

 kun je twee denkwijzen in de optica benoemen. 

 

1. Opdracht: hologram op een bankpasje 
Op een bankpasje (figuur 5) en op papiergeld zijn kleine afbeeldingen 
zichtbaar. Gebruik een felle lamp en bekijk de afbeeldingen onder 
verschillende hoeken. Probeer onder woorden te brengen wat je allemaal 
ziet. Dat is niet het geval bij een gewone kleurenfoto, ook al is die met een 
digitale camera gemaakt (figuur 6). De foto is wel mooi, maar van welke kant 
je hem ook bekijkt: meer dan wat er zich op het papier bevindt, zie je niet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Er zijn tentoonstellingen waarbij je voorwerpen die aan de muur lijken te 
hangen, zomaar in de lucht ziet zweven. Je kunt er om heen lopen en het van 
verschillende kanten bekijken (figuur 7). Wonderlijk...  
 

 
 

 
Figuur 5: een bankpas met rood omcirkeld 
een speciale afbeelding. 
  

Figuur 6: een foto van een 
paddenstoel. 
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In deze opdracht 1 heb je naar een hologram gekeken. 
Na een dergelijke eerste ervaring bij het zien van een 
hologram zijn er mensen die het heel bijzonder en mooi 
vinden en vervolgens over gaan tot de orde van de dag. 
Er zijn in deze tijd immers wel meer bijzondere dingen 
te zien.  
 
Maar bij anderen komen na de eerste verwondering dan 
de vragen: 

 (hoofdstuk 1 en 7) Waarom wordt een hologram 
gebruikt op bankpasjes en bankbiljetten? Is dat 
alleen om de biljetten en het pasje fraaier te maken 
of is er een andere reden? 

 (hoofdstuk 1) Hoe komt het dat je door het kijken 
naar een vlak voorwerp toch een ruimtelijk voorwerp 
kunt zien? 

 (hoofdstuk 5) Waar komen de verschillende kleuren 
vandaan? 

 (hoofdstuk 2 en 4) Hoe ontstaat een hologram? 

 (hoofdstuk 3 en 6) Hoe maak je zelf een hologram?  
 

Deze verwondering en nieuwsgierigheid zijn in de wetenschap vaak de 
drijfveren om onbekende verschijnselen te gaan onderzoeken en te willen 
begrijpen. In deze module ga jij in de verschillende hoofdstukken een 
antwoord zoeken op de bovengenoemde vragen. 
 
In sommige gevallen worden verschijnselen min of meer toevallig ontdekt of 
uitgevonden. Een onderzoeker doet proeven met een bepaald doel, maar 
ontdekt iets dat helemaal niets met zijn onderzoeksvraag te maken had. Zo is 
bijvoorbeeld de ontdekking van penicilline min of meer toevallig gedaan door 
Alexander Fleming in 1928 tijdens een onderzoek naar bacteriën. Maar andere 
ontdekkingen zijn gebeurd door erover na te denken. Dan maak je gebruik 
van de natuurwetenschappelijke methode. 

Natuurwetenschappelijke methode 
Een hologram ontdek je niet ‘per ongeluk’ en ontstaat niet toevallig. De 
opstellingen en omstandigheden die bij het maken van een hologram nodig 
zijn, zijn zo ingewikkeld dat ze niet toevallig aanwezig zijn. Ze zijn 
doelbewust gemaakt op grond van theoretische overwegingen. Hoe het 
hologram zich in het verleden heeft ontwikkeld, zal in de loop van deze 
module ter sprake komen. 
Bij het oplossen van wetenschappelijke problemen gaan theorie en praktijk 
vaak hand in hand. In deze module maak je daarom niet alleen kennis met de 
praktische kant van hologrammen maar ook met de theoretische kant. Die is 
immers noodzakelijk om te begrijpen hoe een hologram gemaakt wordt en 
waarom er een driedimensionaal beeld zichtbaar is.  

 
Figuur 7: kijk je door het oculair 
dan zie je het preparaat liggen!  
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Je gaat je inleven in een onderzoeker die met een flinke dosis theoretische 
kennis begrijpt hoe een hologram werkt en die in staat is om zelf een 
hologram te maken. Bovendien begrijp je dan waarom er een hologram op 
een bankpasje staat. 

Twee manieren om tegen licht aan te kijken 
De eigenschappen van licht spelen bij hologrammen natuurlijk een grote rol. 
In de onderbouw heb je bij de behandeling van lenzen en spiegels al kennis 
gemaakt met licht. Daar tekende je lichtstralen met je geodriehoek als 
rechte lijnen. Dit onderwerp van de natuurkunde heet de geometrische 
optica. 
In deze module wordt licht beschreven als een golf en zijn de eigenschappen 
van golven erg belangrijk. Dit is de golfoptica. 
 

Samengevat: 
 Je hebt gezien welke verschillen er zoal zijn tussen een hologram en een foto. 

 Je kunt beschrijven welk kenmerkt een ‘onderzoek volgens de natuurwetenschappelijke 
methode’ heeft. 

 Je weet welk verschil er is tussen de geometrische optica en de golfoptica. 

 

1.2 Hologram en foto 

 

Na deze paragraaf 
 kun je het verschil aangeven tussen het beeld op een foto en het beeld van een hologram 

 kun je uitleggen waardoor deze verschillen worden veroorzaakt. 

 
Een hologram is een plaatje van glas of plastic, of gedrukt op papier. Daarop 
is door middel van fotografie een bepaald patroon vastgelegd. Dat patroon 
geeft een beeld te zien als je het hologram onder een lichtbron bekijkt. 
 
Om het verschil tussen een foto en een hologram te onderzoeken, ga je deze 
in experiment 2 met elkaar vergelijken. 

2. Experiment: hologram en foto 

Onderzoeksvraag 
Welke verschillen ontdek je tussen het beeld van een foto en het beeld van 
een hologram? 
 
Je hebt de beschikking over een hologram en een foto. 
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Uitvoering 
1. Bekijk het hologram en de foto. Let daarbij op: 

 de diepte van het beeld 

 of er meer te zien is als je onder een andere hoek kijkt 

 het gebruik van een spotje of van een zaklamp. 
2. Maak een zwartwit-kopie van beide voorwerpen. 
3. Maak een kleurenkopie van de foto en het hologram als dit mogelijk is. 
4. Met een scanner kun je eventueel een scan van het hologram maken. 

Uitwerking 
a. Noteer elk apart de verschillen die je ziet bij de opdrachten 1 t/m 3. 
b. Maak met elkaar één lijst met verschillen. 
c. Geef samen antwoord op de onderzoeksvraag door de belangrijkste twee 

verschillen op te schrijven. 
 

Uit experiment 2 blijkt dat een hologram moeilijk te kopiëren is. Zit er 
daarom een hologram op een bankpasje? 

Foto 
Iets dat je moet weten voor je begrijpt hoe een hologram werkt, 
is wat een hologram precies doet. Dit is niet zomaar duidelijk, 
zoals bij een foto. In een foto is het beeld van een voorwerp 
opgeslagen door gekleurde pixels die samen een afbeelding 
vormen. Van iedere pixel is precies aan te wijzen met welk deel 
van het voorwerp deze correspondeert. Het licht dat in je ogen 
valt, is afkomstig van deze pixels. Je stelt je ogen dan ook scherp 
op de foto. Het standpunt van waaruit je het beeld op de foto 
bekijkt, ligt vast en hangt alleen af van het camerastandpunt 
tijdens het fotograferen. Je kunt in figuur 6 niet de achterkant 
van de paddenstoel zien. Een foto bevat geen ruimtelijke 
informatie en is dus niet driedimensionaal. In figuur 8 zie je een 
(getekende) foto van een Legopoppetje. 

 

Hologram 
Bij een hologram is het niet mogelijk om punten van het 
voorwerp, bijvoorbeeld de hand, te laten corresponderen met 
punten op het hologram. Dit zou immers betekenen dat het 
standpunt van waaruit het voorwerp bekeken wordt, vastligt. Als 
je een hologram onder een andere hoek bekijkt, hebben 
bijvoorbeeld de handen van het Legopoppetje een andere 
positie. De informatie over die hand moet dus verdeeld over het 
hele hologram zijn opgeslagen.  
Je kunt je dit makkelijker voorstellen als je naar het spiegelbeeld 
van een voorwerp kijkt. Bij een ander standpunt zie je ook een 

 
 
Figuur 8: bij een foto is het licht 
afkomstig van de foto zelf. Een foto 
is niet driedimensionaal.  
 

 
Figuur 9: bij een hologram lijkt het 
licht afkomstig te zijn van het 
voorwerp. Een holografisch beeld is 
wel driedimensionaal.  
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ander gedeelte van het spiegelbeeld. De lichtstralen lijken afkomstig van het 
spiegelbeeld achter de spiegel. 
Om het voorwerp als holografisch beeld driedimensionaal te kunnen zien, 
moeten de lichtbundels uit dit holografische beeld voor of achter het 
hologram lijken te komen. Zie figuur 9. 

 
Als je naar het hologram kijkt, lijkt het dus dat het licht afkomstig is van een 
voorwerp voor of achter het hologram. De lichtbundels zijn echter afkomstig 
uit het hologram en vormen een beeld. Ligt het beeld voor het hologram, dan 
spreek je van een reëel beeld. Ligt het beeld achter het hologram, dan is het 
virtueel. Het scherpstellen van je ogen doe je op dit beeld en niet op het 
hologram. 

 

Samengevat 
 Een foto is een stuk papier met daarop een tweedimensionale afbeelding van een 

voorwerp.  

 Een hologram is een stuk materiaal met daarin opgeslagen een driedimensionaal beeld van 
een voorwerp. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 1.2 

3. Vraag 
a.  Bij een foto correspondeert een punt van het gefotografeerde voorwerp 

één-op-één met een punt op de foto. Waarom kan dit bij een hologram 
niet zo zijn? 

b.  Waarom kun je de zijkant van een paddenstoel op een foto niet zien? 

4. Opdracht 
In deze opdracht bekijk je een foto van een voorwerp en het spiegelbeeld van 
dat voorwerp. Gebruik daarbij figuur 10. Teken bij de volgende opdrachten 
steeds lichtstralen die vanuit de punten A en B rechtstreeks (figuur 10a) of via 
de spiegel (figuur 10b) naar de twee ogen gaan. 
a. Leg met behulp van figuur 10a uit waarom je bij het bekijken van een foto 

onder verschillende hoeken steeds hetzelfde beeld ziet. 
b. Leg met behulp figuur van 10b uit waarom je bij het bekijken van een 

spiegelbeeld (en dus ook van een hologram) onder verschillende hoeken 
een iets ander beeld ziet. 
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Figuur 10a: beeld op foto    Figuur 10b: spiegelbeeld 
 

 

1.3 Diepte zien 

 

Na deze paragraaf 
 ken je een aantal manieren waarop diepte wordt gesuggereerd 

 ken je het verschil tussen een hologram en driedimensionale plaatjes. 

 
In paragraaf 1.2 heb je gezien dat een hologram een driedimensionaal beeld 
van een voorwerp vormt. Je kunt door je hoofd te bewegen andere gedeelten 
van het voorwerp bekijken, je ziet diepte in de afbeelding. 
 
Je hebt natuurlijk wel vaker afbeeldingen met diepte gezien. Plaatjes die, als 
je ze met een rood/groen brilletje bekijkt de indruk van diepte geven. In de 
Efteling vertoont men zelfs een fraaie film waarin op een heel bijzondere 
manier diepte gesuggereerd wordt.  
Je kunt je nu afvragen hoe het komt dat je diepte kunt zien. 
Om hierop een antwoord te vinden, doe je eerst enkele eenvoudige proefjes 
in experiment 5. 

5. Experiment: diepte zien 

Onderzoeksvraag 
Waarom zie je diepte? 

Uitvoering 
1. Houd een vinger 10 -15 cm voor je neus en kijk naar iets op een muur een 

paar meter weg.  
2. Doe je ogen nu om de beurt open en dicht en schrijf op wat je ziet. 
3. Rol van een blad A4-papier een koker met een diameter van ongeveer 3 

cm.  
4. Houd de koker voor je ene oog; houd je hand ongeveer 20 cm voor je 

andere oog vlak naast de koker.  
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5. Kijk vervolgens via het kokertje en je hand naar de muur erachter. Noteer 
wat je met twee ogen ziet. 

6. Ga naar ►URL2 en bekijk met een rood/groen brilletje de afbeeldingen. 
Alles waar 3D voor staat, zijn plaatjes die met deze bril het bekijken 
waard zijn. Vergeet vooral de spinnen (‘spiders’) niet. 

Uitwerking 
Schrijf met elkaar op hoe het volgens jullie komt dat je diepte kunt zien. 

 
Je ogen kijken elk met een iets andere hoek naar een voorwerp, daarom zie 
je dat voorwerp in drie dimensies. Als je plaatjes uit het experiment met een 
rood/groen brilletje goed bekijkt, merk je dat er wel diepte gesuggereerd 
wordt, maar je kunt de afgebeelde voorwerpen niet van opzij bekijken of 
bijvoorbeeld door je hoofd te bewegen achter een voorwerp kijken. Bekijk 
het hologram nog eens aandachtig. Je ziet nu wel meer van het beeld door 
onder een andere hoek te kijken! Het beeld dat een hologram laat zien, is 
geen gezichtsbedrog, maar echt driedimensionaal. Dat maakt een hologram 
zo bijzonder! Kijken doe je dus met je ogen en met je hersenen. 

 

Samengevat 
Met het ene oog zie je een iets ander beeld dan met het andere oog, omdat het ene oog 
onder een iets andere hoek naar het voorwerp kijkt dan het andere oog. Je hersenen maken 
van deze twee beelden een driedimensionale voorstelling.  
Om diepte te zien, moet je er dus voor zorgen dat het ene oog van hetzelfde voorwerp een 
beeld ziet dat een klein beetje verschoven is ten opzichte van het beeld van het andere oog. 

 

Suggestie van diepte 
Onze hersenen gebruiken nog andere manieren om diepte te 
suggereren: 
 
 Perspectief 

De vlakken van een kubus zijn vierkanten. Toch zie je geen 
vierkanten als je schuin naar een kubus kijkt. De ribben van 
het beeld dat je ziet, lopen naar elkaar toe. Dit heet 
perspectief, en geeft de indruk van diepte. 

 Grootte 
Van veel objecten ken je de grootte (bijvoorbeeld een mens). 
Als je een voorwerp kleiner ziet dan normaal, ‘weten’ je 
hersenen dat het voorwerp verder weg staat. De 
ogenschijnlijke grootte geeft veel informatie over de afstand. 
Licht en schaduw 
Computergegenereerde plaatjes zonder schaduw lijken veel 
minder ruimtelijk. Foto's genomen met een flits lijken vaak 
platter, omdat de belichting recht van voren is. 

 

 
Figuur 11: een bekende prent van 
M.C. Escher's ‘Belvedere’. 
(c) 2008 The M.C. Escher Company - 
Baarn. Alle rechten voorbehouden. 
http://www.mcescher.nl 
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 Helderheid 
Op grote afstand worden beelden vager door deeltjes in de lucht. 
Bij landschapsfotografie geeft die vaagheid mooie diepte. Na een 
onweersbui is de lucht schoner. Het effect is dat foto's dan minder diepte 
hebben. 

 Eigen beweging 
Een voorwerp verandert een beetje als je zelf beweegt. Dit geeft je 
hersenen ruimtelijke informatie over dat voorwerp. Je hersenen 
gebruiken zelfs de kleine bewegingen van het oog. Sommige dieren 
hebben hun ogen aan de zijkant van de kop zitten. Het ene oog ziet dus 
een ander beeld dan het andere oog. Om diepte te kunnen zien, bewegen 
ze hun kop voortdurend. 

 Beweging van object 
Een bewegend voorwerp is makkelijker in de ruimte te plaatsen dan een 
stilstaand voorwerp. 

 Overlap 
Een voorwerp dat we voor een ander voorwerp zien is vanzelfsprekend 
dichterbij, of misschien toch niet (figuur 11)? 

 
Figuur 11 is een voorbeeld van een optische illusie. Twee andere 
voorbeelden van gezichtbedrog staan in figuur 12 en 13. 

 

 
 
 
Figuur 12: Frans reclamekaartje voor Schmidt 
thee.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figuur 13: ook deze figuur klopt niet. Het gebruik 
van ‘schaduw’ versterkt dit effect. 
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Vragen en opdrachten bij paragraaf 1.3 

6. Opdracht 
In figuur 12 lijken de figuren van verschillende grootte. 
a. Verklaar op grond van twee dieptesuggesties dit gezichtsbedrog. 
b. Maak zelf ook een plaatje, met twee even grote figuren die toch 

verschillend lijken. Leg uit welke dieptesuggesties je hierbij hebt gebruikt 
 

1.4 Hologrammen en eigenschappen van licht 

 

Na deze paragraaf 
 kun je een harmonische trilling wiskundig beschrijven 

 ken je het begrip fase en fasehoek 

 kun je berekeningen maken met de fase, de fasehoek en harmonische trillingen 

 ken je de eigenschappen van een lopende en een staande golf 

 weet je dat licht een lopende elektromagnetische golf is. 

 
Je kent nu het verschil tussen foto’s, driedimensionale plaatjes en 
hologrammen. Je wilt nu natuurlijk weten hoe het komt dat een hologram 
een compleet driedimensionaal beeld van een voorwerp geeft, terwijl het zelf 
plat is. 
 
Licht is een golfverschijnsel. Twee of meer golven kunnen met elkaar 
interfereren, dat wil zeggen: elkaar beinvloeden. Als de golven dezelfde fase 
hebben (dat heet: ‘in fase zijn’), versterken ze elkaar (veel licht). Als ze in 
tegenfase zijn, dan verzwakken ze elkaar juist (donker). Omdat de golflengte 
van licht erg klein is, liggen deze plaatsen van licht en donker soms zeer dicht 
bij elkaar. Het vastleggen van deze verschillen in lichtintensiteit is daarom 
zeer lastig! Kort geformuleerd: een foto legt alleen de intensiteit van het 
licht vast. Bij een hologram wordt ook de fase van het licht vastgelegd. Om 
de theorie van hologrammen te begrijpen moet je dus je kennis van trillingen 
en golven weer ophalen (zie natuurkundeblok 1).  
Je beschrijft trillingen en golven met een sinus- of cosinusfunctie. Het is dus 
van belang dat je de theorie van de goniometrische functies goed beheerst. 
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1. Natuurkunde: de wiskundige beschrijving van een trilling. 
In de lessen natuurkunde heb je geleerd dat de uitwijking van een harmonisch 
trillend voorwerp een sinusfunctie van de tijd is: 
 

2
( ) sin( )

t
u t A

T


          (1) 

waarin: 

 u(t) = de uitwijking van het voorwerp in meters (m) 

 A = de amplitudo in meters (m) 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 T = de trillingstijd in seconden (s). 
Let voorwerp gaat op t = 0 door de oorsprong in positieve richting. 

  

 
 
Figuur 14: de schaduw van het bolletje voert op het scherm een harmonische trilling 
uit. 

 
Om deze sinusfunctie te begrijpen, bekijk je de opstelling van figuur 14. Een 
evenwijdige lichtbundel valt op een soort wiel met een straal A. Op de 
omtrek van het dunne wiel bevindt zich een dik bolletje P. Op een scherm 
achter het wiel is de schaduw van het bolletje zichtbaar. Terwijl het wiel 
eenparig ronddraait, maakt de schaduw op het scherm een op en neer gaande 
beweging. De beweging van de schaduw op het scherm is op te vatten als een 
harmonische trilling.  
Het wiel draait in T seconde precies één maal rond. Het bolletje draait dan in 

één seconde over een hoek 
T

2
rad. Het bolletje gaat op t = 0 door de 

evenwichtsstand in positieve richting. 
Als het bolletje na t  seconde in P is aangekomen, is het gedraaid over een 

hoek 
T

t2
 rad.  
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De schaduw zit dan in P’. Voor de uitwijking geldt dan: 
T

t
Atu

2
sin)(  . 

 
In figuur 15 is de uitwijking als functie van de tijd weergegeven. 

 
Figuur 15: de uitwijking als functie van de tijd van een harmonische trilling. 
 

De fase )(t op het tijdstip t  is het aantal trillingen dat een trillend punt 

heeft gemaakt.  
In formule:  

T

t
t )( .          (2) 

waarin: 
 φ(t) = de fase 
 t = het tijdstip in seconden (s) 
 T = de trillingtijd in seconden (s). 

In figuur 15 is op het tijdstip t = ¼T de fase dus 
4

14
1


T

T
 . 

 
Het punt heeft ¼ trilling uitgevoerd. Vergelijk je dit met het ronddraaiende 
stokje dan is het stokje over een hoek van ½π radialen gedraaid. Deze hoek is 
de fasehoek Φ.  
 
De fasehoek op een willekeurig tijdstip t  bereken je met 

2 2
t

T
               (3) 

waarin: 

 Φ = de fasehoek in radialen (rad) 

 φ = de fase 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 T = de trillingstijd in seconden (s). 
Als het stokje, en dus het trillende punt op t  = 0 s niet door de 

evenwichtsstand gaat, maar al gedraaid is over een hoek 0 , geldt voor de 
uitwijking (zie figuur 16):  
 

0
2

( ) sin( )
t

u t A
T


         (4) 
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waarin: 

 u = de uitwijking in meters (m) 

 A = de amplitudo in meters (m) 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 T = de trillingstijd in seconden (s) 

 0  = de fasehoek in radialen (rad).  

 

 
 

Figuur 16: een trillend voorwerp dat op t = 0 s niet door 
de evenwichtsstand gaat. 

 

Samengevat 
Voor elk harmonisch trillend punt geldt 
 

0
2

( ) sin( )
t

u t A
T


    

 
waarin: 

 u(t) = de uitwijking in meters (m) 

 A = de amplitudo in meters (m) 

 T = de trillingstijd in seconden (s) 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 0 = de fasehoek op t = 0 s in radialen (rad) 

 0 = de fase op t = 0 s 

 

Het verband tussen de fasehoek  en de fase  is 

0 02   

 

2. Natuurkunde: lopende golven.  
Bij een lopende golf plant zich een harmonische trilling voort. Bij een 
transversale watergolf of een golf in een touw voeren de opeenvolgende 
deeltjes na elkaar een trilling uit. Het beginpunt A en dus ook alle andere 

punten van het touw trillen met een trillingstijd (ook wel periode) T . 
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In figuur 17 is een golf in een touw getekend op het moment dat punt A drie 
trillingen heeft uitgevoerd. De golf heeft op het moment van de tekening 
punt B bereikt. De rest van het touw is nog in rust. Het terugkerend patroon 
van een golfberg en een golfdal is karakteristiek voor de golf. De lengte van 

dit patroon is de golflengte . 
 

 
Figuur 17: een lopende golf in een touw. 

 
Let op: de figuren 15 en 17 zien er ongeveer hetzelfde uit, maar hebben een 
totaal verschillende betekenis! Figuur 15 stelt de uitwijking van één punt op 
verschillende tijdstippen voor, de horizontale as is de tijd-as.  
Figuur 17 stelt echter verschillende punten (een touw) op één tijdstip voor, 
de horizontale as is hier plaats-as. In hoofdstuk 5 leer je hoe je een lopende 
golf wiskundig kunt beschrijven. 
 
Het faseverschil tussen twee deeltjes op een afstand x  van elkaar is gelijk 
aan:  
 

x


           (5) 

 
waarin: 

 Δφ = het faseverschil 

 x = de afstand tussen de deeltjes in meters (m) 

 λ = de golflengte in meters (m). 

 
De golf plant zich met een snelheid v  voort naar rechts. Even later ziet het 
koord er dan uit als in figuur 18. 
 

 
 
Figuur 18: het golfpatroon in een touw verplaatst zich naar rechts. 

 
Voor een lopende golf geldt:  
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T
v


          (6) 

 
waarin: 

 v = de snelheid in meters per seconde (m/s) 

 λ = de golflengte in meters (m) 

 T = de trillingstijd in seconden (s). 

 

Licht als golf 
Licht is ook een lopende golf. Het zijn het echter geen deeltjes die trillen, 
maar er veranderen voortdurend elektrische en magnetische velden. In elk 
punt van de ruimte is de sterkte van een dergelijk veld aan te geven met een 
(vector)grootheid. In figuur 19 stelt E  de elektrische veldsterkte voor (niet 
de energie!) in V/m en B  de magnetische veldsterkte in T. Deze veldsterktes 
staan steeds loodrecht op elkaar. Beide staan weer loodrecht op de 
bewegingsrichtingen en zijn op te vatten als transversale golven. De 
golfsnelheid waarmee een elektromagnetische golf beweegt, is de 
lichtsnelheid c = 3,00·108 m/s (zie Binas tabel 7). 

 

 
Figuur 19: een elektromagnetische trilling golf is samengesteld uit een elektrische en een 
magnetische golf die loodrecht op elkaar staan.  

 
Voor het zien zijn vooral de elektrische velden van belang. Zij zorgen voor 
elektrische pulsen op je netvlies. Daarom bekijk je in het vervolg alleen de 
elektrische golf. In de formules voor trillingen en golven is daarom het 

symbool voor de amplitudo A  vervangen door die van de maximale elektrische 

veldsterkte 0E  en de uitwijking ( )u t door de elektrische veldsterkte )(tE . De 

veldsterktes hebben als eenheid V/m (1 V/m = 1 N/C). 
 
Voor een lichttrilling geldt dus:  
 

)
2

sin()( 0 
T

t
EtE


       (7) 

 
waarin: 
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 E(t) = de elektrische veldsterkte volt per meter (V/m) 

 E0 = de maximale elektrische veldsterkte in volt per meter (V/m) 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 T = de triliingstijd in seconden (s) 

 Φ = de fasehoek in radialen (rad). 
 

Interferentie 
Twee of meer golven in hetzelfde medium beïnvloeden elkaar; 
in natuurkundetaal: ze veroorzaken interferentie. Door 
interferentie kunnen golven elkaar versterken of verzwakken. 
Twee bijzondere situaties zijn als golven elkaar maximaal 
versterken (resonantie) of maximaal verzwakken (uitdoving). 
 
Twee golven A en B kunnen in elk punt dezelfde fase hebben. De 
natuurkundige zegt dan: de golven zijn in fase. Zie figuur 20. De 
uitwijkingen van beide golven worden bij elkaar opgeteld. Het 
resultaat is golf C. De uitwijking wordt extra groot. 
 
 
 
Twee golven A en B kunnen ook in tegenfase zijn. Zie figuur 21. 
Ook hier tel je de uitwijkingen van beide golven algebraïsch bij 
elkaar op. Het resultaat is golf C. De uitwijking is nul, omdat de 
golven elkaar opheffen. 
 
 
In het interferentiegebied komen allerlei faseverschillen voor. 
Er ontstaat een interferentiepatroon. Daarin vind je gebieden 
met maximale versterking (buiken) en verzwakking (knopen) en 
alles er tussen in. Soms resulteert dit in een staande golf. 
 

Je hebt nu voldoende bagage om je verder in de achtergrond van een 
hologram te verdiepen. Maar je hebt nog steeds geen antwoord op de vraag 
waarom een hologram echt ruimtelijk is. Misschien krijg je al wel een 
vermoeden dat het met de eigenschappen van lichtgolven te maken heeft. 

 
 

Samengevat: 
Je hebt gezien dat: 

 voor een lopende golf geldt v T
  

 bij lopende golven tussen deeltjes op een afstand x van elkaar een faseverschil bestaat  

van x
 , 

 een elektromagnetische golf bestaat uit een elektrische en een magnetische golf die 
loodrecht op elkaar staan en dat voor het zien vooral de elektrische veldsterkte van 
belang is, 

 
 
 
Figuur 20: twee golven in fase. De 
amplitudo’s zijn niet gelijk. Golf C = 
golf A + golf B betekent maximale 
versterking.  
 

 
 
Figuur 21: twee golven in tegenfase. 
De amplitudo’s zijn gelijk. Golf C = 
golf A + golf B betekent maximale 
verzwakking.  
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 twee golven die op hetzelfde punt inwerken interferentie veroorzaken. Zijn de golven ‘in 
fase’ dan versterken ze elkaar; zijn de golven ‘in tegenfase’ dan verzwakken ze elkaar. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 1.4 

7. Vraag: slinger 
Een slinger voert een harmonische trilling uit. Op t  = 0,0 s gaat de slinger 
door de evenwichtstand naar rechts. De amplitudo is 5,0 cm. De trillingstijd is 
1,2 s. 
a. Stel de formule op van de uitwijking als functie van de tijd. 
b. Bereken het tijdstip waarop de uitwijking voor het eerst 2,0 cm is. 
c. Bereken de fase en de fasehoek van de slinger op dit tijdstip 

8. Opdracht: kermisattractie 
Een kermisattractie bestaat uit een ronddraaiende arm met daaraan een 
tweede ronddraaiende arm. Aan het eindeinde bevindt zich een bakje waar 
het slachtoffer in plaats kan nemen. Zie figuur 22. De eerste arm heeft een 
lengte van 5,0 m en beweegt rond met een frequentie van 0,30 Hz (rotatie 1). 
De tweede arm heeft eveneens een lengte van 5,0 m, en beweegt rond met 
een frequentie van 0,25 Hz (rotatie 2). In deze opgave bekijk je de hoogte 
van het bakje tot de grond. Het middelpunt van rotatie 1 is op 10 m boven de 
grond. 
Op t = 0 s bevindt het bakje zich in de uiterste stand beneden. 
a. De attractie gaat draaien. Bereken de hoogte h van het bakje als functie 

van de tijd t.  
Je moet hiervoor gebruik maken van de volgende formule die op de 
formulekaart van wiskunde staat: 

sin sin 2cos sin
2 2

              
   

 

b. Teken met behulp van Excel of de GRM het h,t-diagram van deze functie 
voor de eerste 60 s. 
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Figuur 22: een kermisattractie met twee roterende armen. 
 

9. Extra vraag: harmonische trilling 

Voor een harmonische trilling geldt: ( ) 0,12·sin(20 )u t t  met u in m en t in 

s. 
a. Bepaal de amplitudo. 
b. Bereken de trillingstijd. 
c. Bereken de uitwijking op t = 0,065 s. 
Een gewichtje van 32 g hangt aan een veer en trilt harmonisch met A = 3,8 cm 
en f = 5,5 Hz. De fasehoek op t = 0 s is 53º. 
d. Geef de vergelijking voor de uitwijking van het gewichtje in de tijd. 

 
 

10. Extra opdracht: lopende transversale golf 
In figuur 23 is de stand van een koord getekend op t = 
0,70 s. 
a. Bepaal de voortplantingssnelheid van de golf. 
b. Bereken de frequentie waarmee punt A trilde. 
c. Bereken hoe lang punt A getrild heeft. 
d. Hoe lang is punt A op t = 0,70 s weer in rust? 
e. Bepaal voor de punten C, D, E of ze op t = 0,70 s op 

het punt staan omhoog of omlaag te gaan. 
Figuur 23 stelt nu het model van een lopende elektrische lichtgolf voor met E0 
= 4,3·10² V/m. Voor de fasehoek op t = 0 s geldt   = 1,3 rad. De aangegeven 
afstand is nu geen 360 cm maar 1,77 μm. De golfsnelheid is nu natuurlijk de 
lichtsnelheid. 
f. Bepaal de golflengte in drie significante cijfers. 
g. Bereken de frequentie. 
h. Zoek in Binas op welke kleur licht het betreft. 

 

 
 
Figuur 23: een lopende transversale golf in een 
koord met BC = 2×AB. 
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2 Lichtbundels bij hologrammen 

2.1 Introductie 

 

Na dit hoofdstuk  
 weet je hoe een hologram met lichtbundels gemaakt wordt 

 weet je hoe je een hologram kunt bekijken 

 weet je welke soorten hologrammen er zijn. 

 
In de komende hoofdstukken gebruik je de begrippen foto en hologram die je 
goed uit elkaar moet houden. 
 
Bekend is: 

 een foto is het belichte en ontwikkelde vel fotopapier 

 een vel fotopapier is het onbelichte materiaal waarop je een 
intensiteitverdeling vastlegt 

 het voorwerp is het fysieke voorwerp dat je gaat belichten om er een foto 
van te maken 

 het fotografische beeld is dat wat je ziet als je de foto bekijkt; dit beeld 
is dus de weergave van het fysieke voorwerp 

 fotograferen is het tweedimensionaal vastleggen van een voorwerp op een 
vel fotopapier. 

 
En vergelijkenderwijs voor het onderwerp van deze module: 

 een hologram is het belichte en ontwikkelde holografische plaatje 

 een holografisch plaatje is het onbelichte glasplaatje waarop je een 
interferentiepatroon vastlegt 

 het voorwerp is het fysieke voorwerp dat je zult gaan belichten om er een 
hologram van te gaan maken 

 het holografische beeld is dat wat je ziet als je het hologram bekijkt; het 
holografische beeld is dus de weergave van het fysieke voorwerp 

 holograferen is het driedimensionaal vastleggen van een voorwerp op een 
holografisch plaatje. 

 
Eerst herhaal je in paragraaf 2.2 buigings- en interferentiepatronen die je in 
de natuurkundeles hebt gezien. 
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Vragen en opdrachten bij paragraaf 2.1 
 

11. Vraag 
Wat is het verschil tussen een holografisch plaatje en een hologram? 

 

2.2 Buiging en interferentie 

 

Na deze paragraaf  
 weet je wat interferentie en buiging zijn 

 weet je wie het hologram heeft uitgevonden 

 weet je de belangrijkste eigenschappen van de laser. 

 
De golven in een koord uit hoofdstuk 1 zijn eendimensionale golven. Een golf 
kan zich ook in twee of zelfs drie dimensies uitbreiden. Een bekend voorbeeld 
is de cirkelvormige golf die ontstaat als je een steentje in het water gooit. 
Deze golf breidt zich in twee dimensies uit. In de natuurkundelessen over 
golven heb je dit waarschijnlijk al eens geleerd. Christiaan Huygens 
ontwikkelde in de 17e eeuw een theorie (het principe van Huygens) waarmee 
hij onder andere het verloop van golven door een opening verklaarde. 

 

3. Natuurkunde: het principe van Huygens 
Twee ict-experimenten herhalen wat er gebeurt met een golf bij een nauwe 
opening (spleet). 
 

12. Experiment: buiging van een meerdimensionale golf 

Onderzoeksvraag 
Hoe gaat een meerdimensionale golf verder na één opening? 
 
Dit experiment is in de klas met een beamer of in een computerlokaal of thuis 
uit te voeren. 

Uitvoering 
Ga naar ►URL3. Je krijgt een applet te zien over golven.  
Kies een lage afspeelsnelheid. Er is sprake van een puntvormige bron (‘single 
source’). 
 
Om het principe van Huygens te onderzoeken laat je een golf door een zeer 
smalle opening gaan, een opening die kleiner is dan de golflengte. 
Stel de frequentie in op de kleinste stand en voer de applet uit. 
Kies in plaats van de ‘single source’ rechts boven in de applet voor één spleet 
(‘single slit’). 
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Uitwerking 
Leg uit wat het principe van Huygens betekent. 
Leg uit dat er buiging optreedt. 
 

Het principe van Huygens 
Volgens dit principe is ieder punt van een golffront op te vatten als een 
nieuwe puntvormige trillingsbron (kortweg: puntbron). De omhullende lijn van 
de golven uit deze bron op een bepaald moment is het nieuwe golffront 
(figuur 24). Het principe van Huygens verklaart het verschijnsel buiging. 
 

 
Figuur 24: ieder punt van een golffront (vlakke golf of cirkelgolf) zendt opnieuw 
golven uit. 

 
Buiging door een spleet 
Als een golf (watergolf, licht, geluid) door een smalle opening (in de orde van 
grootte van de golflengte) gaat, bewegen de golven niet uitsluitend rechtdoor 
achter de opening. Afhankelijk van de grootte van de opening buigen ze meer 
of minder naar de zijkanten af (figuur 25).  
Heel duidelijk merk je dit als je in een kamer bent waarvan de deur naar de 
gang open staat. Als je roept, hoort zelfs iemand die in de gang niet recht 
voor de deuropening staat, toch het geluid. Het geluid buigt door de 
deuropening naar links en naar rechts.  

 
a     b 
Figuur 25: buiging van golven door een opening: onvolledig (a) en volledig (b). 
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Omdat volgens Huygens ieder punt van een golffront is te beschouwen als 
een nieuwe puntbron, buigt een golf na een opening. 
 
Bij een kleine spleetbreedte treedt volledige buiging op. Overal achter die 
spleet is een golf aanwezig. Bij twee van dergelijke spleten zullen de golven 
door elkaar heen lopen. Elk punt achter de twee spleten moet meedoen met 
meer golven tegelijk. Je kunt dus interferentie verwachten. In experiment 13 
ga je na wat de gevolgen van die interferentie zijn. 
 

13. Experiment: interferentie van golven 

Onderzoeksvraag 
Hoe gaat een golf verder na twee openingen? 
 
Dit experiment is in de klas met een beamer, in een computerlokaal of thuis 
uit te voeren. 
 
Door te simuleren wat er gebeurt als uit twee spleten golven komen die 
buigen, is na te gaan of er interferentie optreedt. 

Uitvoering 
Ga weer naar ►URL3 en kies een lage afspeelsnelheid. 
Stel nu rechtsboven de twee spleten (‘double slit’) in. Zet de ‘3-D view ‘ aan. 
Bekijk het beeld. 
Stel de frequentie in op de laagste stand en voer de applet uit. 
 

Uitwerking 
Hoe zie je dat er interferentie optreedt? 
 

Interferentie bij twee- en driedimensionale golven 
In hoofdstuk 1 heb je gezien dat golven in een koord kunnen interfereren. Dit 
verschijnsel treedt ook op bij golven in meer dimensies. Ook dan kunnen 
golven elkaar maximaal versterken of juist maximaal verzwakken. In het geval 
van watergolven betekent dit dat het wateroppervlak op sommige plaatsen 
heftig trilt (maximale versterking of resonantie) en op andere plaatsen in rust 
is (maximale verzwakking of uitdoving). Spectaculair is interferentie bij 
geluids- en lichtgolven. Bij geluidsgolven betekent maximale verzwakking 
stilte (‘antigeluid’ als toepassing in een lawaaiige omgeving), en bij 
lichtgolven donker.  
Anders geformuleerd: je kunt plaatselijk geluid met geluid uitdoven en licht 
plus licht kan plaatselijk donker opleveren. De trillingsbronnen moeten wel 
coherent zijn. Dat wil zeggen dat ze dezelfde frequentie hebben én in fase 
trillen. De golven moeten op de plaats van uitdoving in tegenfase zijn. 
Bovendien moeten de amplitudo´s van de golven daar gelijk zijn, anders blijft 
er ‘iets’ over. 
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Interferentie van licht speelt een belangrijke rol bij het maken van 
hologrammen. In hoofdstuk 3 leer je nog meer over buiging en interferentie. 

 

De ontdekker van het hologram 
De Hongaar Dénes Gabor (figuur 26) ontwikkelde in 1948 een 
methode om in een soort fotografisch plaatje met behulp van 
licht een object ‘op te slaan’ in drie dimensies, dus ook met 
diepte. Helaas beschikte Gabor niet over betrouwbare en 
stabiele coherente lichtbronnen. Daardoor kwam hij met zijn 
onderzoek niet verder. Het was Gabor die het woord 
holografie invoerde. Holografie is afgeleid van het Griekse 
‘holos’ dat geheel en ‘grafein’ dat schrijven betekent. Het 
probleem van de lichtbron werd in 1960 opgelost door de 
ontwikkeling van de laser. Deze lichtbron met zijn coherente 
en intense licht bleek ideaal voor het maken van 
hologrammen. In 1971 kreeg Gabor de Nobelprijs voor 
Natuurkunde voor zijn ontdekking van de holografie. 
 

De laser 
Een gewone lichtbron zendt naar alle kanten licht uit. Dat licht bestaat uit 
veel golflengten (een breed spectrum van kleuren) en heeft zeer veel 
verschillende fasen (figuur 27). Daarom is van een regelmatig 
interferentiepatroon niets te merken. 
In figuur 27 is geschetst hoe normaal licht zich gedraagt. Dit bestaat vaak uit 
kleuren met verschillende golflengten, bovendien verschilt de fase steeds. In 
figuur 28 is de lichtbundel uit een laser aangegeven. Laserlicht gaat in één 
richting, is monochromatisch (heeft één kleur) en is coherent (heeft 
dezelfde fase). Bovendien is de bundel nagenoeg evenwijdig. De bundel kan 
zo’n grote intensiteit hebben dat je er metalen platen mee door kunt snijden! 
 
Het woord LASER is een acroniem (samenvoeging van de eerste letters) van 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation; in het Nederlands: 
lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling. 
Wil je meer weten over de laser? Ga dan naar ►URL4. 

 

 
 
Figuur 27: normaal licht heeft geen 
voorkeursrichting. 
 

Figuur 28: laserlicht is monochromatisch en 
coherent. Het heeft bovendien een 
voorkeursrichting.  

 

 
Figuur 26: Hongarije eert de 
uitvinder van het hologram met een 
postzegel.  
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4. Natuurkunde: intensiteit 
Een laser geeft een intense lichtbundel. In de natuurwetenschappen is heel duidelijk 
omschreven wat onder de intensiteit van een verschijnsel (licht, geluid, straling) 
verstaan wordt. 
De intensiteit I is de energie die in precies 1 s door een oppervlakte van precies 1 
m² gaat. Dus ook het vermogen P dat door oppervlakte van 1 m² gaat.  
Je kunt deze grootheid vergelijken met de druk: de kracht op precies 1 m². Omdat 
de meeste oppervlakken niet precies 1 m² zijn, moet je, om de intensiteit te vinden, 
het vermogen herleiden to het vermogen per vierkante meter.. Er geldt: 
 

P
I

A
           (8) 

 
waarin:  

 P = het vermogen in watt (W) 

 I = de intensiteit in watt per vierkante meter (W/m²) 

 A =-de oppervlakte in vierkante meters (m²) 

 
De energie en het vermogen zijn bij een trilling en een golf recht evenredig met het 
kwadraat van de amplitudo. Voor een elektromagnetische golf geldt dus ook voor de 
intensiteit dat I ~ E0² (weer niet te verwarren met de energie!). 
 

Samengevat: 
 Volgens het principe van Huygens wordt elk punt dat door een golf wordt bereikt zelf een 

puntvormige trillingsbron. 

 Met behulp van het principe van Huygens kun je verklaren dat licht dat door een smalle opening 
(spleet ter grootte van een golflengte) gaat, wordt afgebogen. 

 Achter een belichte dubbelspleet (twee vlak bij elkaar gelegen spleetvormige openingen) treedt 
interferentie op. 

 Een laser produceert een smalle bundel van evenwijdige lichtstralen die monochromatisch en 
coherent zijn. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 2.2 
 

14. Vraag 
Beschrijf in het kort wat de termen ‘coherent’ en ‘monochromatisch’ betekenen. 
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15. Opdracht: voorbereiding practicum 
Deze opdracht is een voorbereiding op het practicum van hoofdstuk 6. 
 
Een laserbundel heeft een diameter d en valt via een lens met brandpuntafstand f op 
een holografisch plaatje met breedte p. 
a. Teken de laserbundel die op een negatieve lens valt, divergeert en een 

holografisch plaatje belicht. Geef in je tekening d, p, f en de afstand b tussen de 
lens en het plaatje aan. 

b. Maak opnieuw een tekening zoals bij vraag a, maar nu met een positieve lens. 
Gebruik een negatieve lens met f = –10 mm en een plaatje met p = 80 mm. Ga uit 
van een laserbundel met d = 1 mm. 
c. Bereken b om het plaatje helemaal te belichten. 
d. Dezelfde vraag, maar nu met een positieve lens met f = +10 mm. 
e. Maakt het veel uit of de lens positief of negatief is? Verklaar je antwoord. 

 

16. Vraag 
De intensiteit van de zon op een heldere dag is 1,0 kW/m2. Je pupil heeft een 
oppervlakte van 5 mm2 en je ooglens focusseert het licht met een factor 105 op je 
netvlies. 
a. Bereken het vermogen dat in je oog valt als je in de zon kijkt. 
b. Bereken de lichtintensiteit op je netvlies. 
Een 100 W gloeilamp geeft 5 W aan licht en verdeelt dit gelijkmatig in alle 
richtingen. 
c. Bereken de lichtintensiteit op een afstand van 2 meter. Gebruik hierbij de 

formule voor de oppervlakte van een bol 24A r  .  
d. Bereken de lichtintensiteit op je netvlies als je in de lamp kijkt. 
Een laserbundel van 5 mW en een doorsnede van 1 mm2 schijnt in je oog en wordt 
gefocusseerd op je netvlies. 
e. Bereken de lichtintensiteit op je netvlies. 
 
17. Extra vraag 
De zon staat zo ver van de aarde dat je mag aannemen dat het zonlicht als een 
evenwijdige bundel op de aarde valt. 
a. Bereken de intensiteit van het zonlicht op het aardoppervlak; gebruik hierbij 

Binas. 
Een ‘standaard’ helium-neonlaser bij holografie heeft een lichtvermogen van 5,0 
mW. De bundel is op te vatten als een cilinder met een bundeldiameter van 0,80 
mm. 
b. Bereken voor deze laser de lichtintensiteit.  
c. Bereken de verhouding van de berekende lichtintensiteiten in vraag a en b. 
d. Wat betekent dit voor het gevaarlijk zijn van een laserbundel? Betrek hierin de 

dagelijkse praktijk. 



 
Nlt3-v119  Holografie  29 

2.3 Een hologram maken 

 

Na deze paragraaf  
 weet je hoe een holografische opstelling eruit ziet 

 weet je hoe het interferentiepatroon ontstaat 

 kun je in principe een holografische opstelling bouwen. 

 
Bij het maken en het bekijken van een hologram maak je gebruik van het 
natuurkundige verschijnsel interferentie bij licht. Een hologram is een 
interferentiepatroon, dat is vastgelegd in een lichtgevoelige laag. 

 

De object- en referentiebundel 
Om bij het hologram het interferentiepatroon te maken, zijn twee lichtbundels 
nodig; bij één lichtbundel valt er weinig te interfereren. Het licht van de eerste 
lichtbundel is afkomstig van het voorwerp dat je wilt holograferen. Een lichtbron 
belicht het voorwerp en dit voorwerp weerkaatst het licht naar de holografische 
plaat. Deze lichtbundel heet de objectbundel. Door deze bundel zie je het voorwerp 
doordat licht in je oog komt. Je kunt er een (gewone) foto van maken als het licht 
op de lens van een fototoestel valt (figuur 31). 
 
Het is de tweede lichtbundel waardoor het maken van een hologram verschilt van 
het maken van een foto. De holografische plaat moet tijdens het maken van een 
hologram behalve door de objectbundel ook direct belicht worden door de lichtbron. 
Deze lichtbundel is de referentiebundel. De twee bundels komen dus uiteindelijk 
van dezelfde lichtbron. De referentiebundel bevat geen informatie over het te 
holograferen voorwerp, maar dient uitsluitend als bundel waarmee de objectbundel 
kan interfereren. Bij een gewone foto zou dat een extra lampje in je fototoestel zijn 
dat het filmpje rechtstreeks belicht. Dat leidt uiteraard tot een mislukte foto.  
 
De objectbundel en de referentiebundel vallen beide op de holografische plaat en 
vormen een interferentiepatroon: een patroon van lichte en donkere vlekken. Heel 
simpel gezegd komt het er bij het maken van een hologram op neer dat: 
 

objectbundel referentiebundel interferentiepatroon      (9) 

 
Om een stabiel interferentiepatroon te krijgen moeten de bundels wel aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten coherent en monochromatisch zijn. De 
lichtbron die zulke bundels kan leveren, is de laser. Een laser is dan ook onmisbaar 
bij het maken van een hologram.  
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  Figuur 29: opstelling om een Legopoppetje te holograferen. 
 

Een mogelijke opstelling voor het holograferen van een voorwerp staat getekend in 
figuur 29. De laserbundel wordt door een beamsplitter gesplitst in een 
referentiebundel (zwart of blauw) en een objectbundel (grijs of rood). Een 
beamsplitter is een halfdoorlatende spiegel: de ene helft van het licht kaatst terug, 
de andere helft wordt doorgelaten. Afhankelijk van de gebruikte splitter kan de 
intensiteit van de bundels verschillen.  
De referentiebundel (onderste bundel, blauw) valt direct of via een spiegel op de 
holografische plaat. De objectbundel (bovenste bundel, rood) valt via een spiegel op 
het voorwerp (het poppetje). Dat voorwerp reflecteert het licht vervolgens naar de 
holografische plaat. Omdat de twee bundels coherent moeten zijn, moeten ze 
afkomstig zijn van dezelfde laser. 
 

Vastleggen van het beeld 
Nadat het holografische plaatje belicht is, moet je dit ontwikkelen om het 
interferentiepatroon van lichte en donkere vlekken vast te leggen. Het ontwikkelen 
van een hologram is vergelijkbaar met het ontwikkelen van een foto. Dit chemische 
proces maakt het patroon zichtbaar. Bovendien is het plaatje daarna niet meer 
lichtgevoelig. Hoofdstuk 4 beschrijft gedetailleerd het hele ontwikkelproces. Je 
holografische plaatje is dan een hologram geworden 
De lichte en donkere gebieden van het interferentiepatroon zijn te klein om met het 
blote oog te kunnen zien.  
 

Samengevat 
Om een hologram te maken heb je een laser nodig omdat deze coherent en monochromatisch licht 
geeft. De laserbundel wordt in twee bundels gesplitst om er de object- en de referentiebundel van 
te maken. Een hologram is een vastgelegd interferentiepatroon. 
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Vragen en opdrachten bij paragraaf 2.3 
 

18. Vraag 
Bij holografie heb je twee bundels nodig. 
a. Hoe heten deze bundels? 
b. Waarom zijn ze nodig?  
c. Wat is het verschil tussen die twee bundels? 

 

19. Groepsopdracht: voorbereiding practicum 
Deze opdracht is een voorbereiding op het practicum van hoofdstuk 6. 
 
De opstelling die in figuur 29 getekend is, blijkt in de praktijk een moeilijke 
opstelling om te bouwen. Het kan veel eenvoudiger. 
Bedenk en teken met elkaar een geschikte opstelling om een hologram van een 
voorwerp te maken. Je maakt alleen gebruik van één laser, één lens, een voorwerp, 
een (doorzichtig) holografisch plaatje en houders voor alle onderdelen (die hoeven 
niet getekend te worden). Het resultaat van deze opdracht heb je straks nodig in 
opdracht 25. 

 

2.4 Het voorwerp terugzien 

 

Na deze paragraaf  
 weet je wat een gereconstrueerde objectbundel is 

 weet je hoe je het holografische beeld gevormd wordt. 

 
Het is eigenlijk vrij eenvoudig om het beeld dat opgeslagen is in een hologram te 
bekijken. Er geldt volgens paragraaf 2.3 dat de referentiebundel en de objectbundel 
samen het interferentiepatroon vormen. Je wilt het object (het voorwerp) zien, dus 
is de objectbundel nodig. Die krijg je door het interferentiepatroon samen te laten 
gaan met de referentiebundel. 
Je belicht daarom het hologram opnieuw met de gebruikte referentiebundel.  
 

Reconstrueren van de objectbundel 
De objectbundel zoals deze op het hologram viel tijdens het belichten wordt precies 
gereconstrueerd (figuur 30). De referentiebundel bevat geen informatie over het 
voorwerp, dus het beeld wordt helemaal gevormd door de objectbundel uit het 
hologram. 
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Figuur 30: door het hologram met de referentiebundel te belichten, wordt de 
objectbundel gereconstrueerd.  

 
Eenvoudig gezegd komt het er bij het bekijken van het beeld op neer dat: 
 

referentiebundel interferentiepatroon objectbundel      (10) 

 
Als je in de gereconstrueerde objectbundel kijkt, zie je een beeld van het voorwerp 
(figuur 31) zoals dit was tijdens het belichten. Je kunt het hologram dus eigenlijk 
beschouwen als een soort venster waardoor het beeld zichtbaar is. Je kunt er een 
foto van maken (figuur 32) of het met een lens op een scherm projecteren. Als het 
voorwerp voldoende diepte heeft, moet je je ogen accommoderen om de 
verschillende delen scherp te kunnen zien.  
 
Nog even een misverstand uit de wereld helpen. De ‘holografische projectie' zoals 
die soms in films (zoals in Star Wars) voorkomt, is onzin. Je moet om het beeld te 
kunnen zien altijd dóór het hologram kijken. 
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Figuur 31: een foto van het originele voorwerp. Figuur 32: foto van het holografische beeld. 
 

Het hologram als lens 
Een divergente lichtbundel die op een gewone lens valt, wordt zo gebroken dat deze 
afkomstig lijkt uit een (reëel of virtueel) beeldpunt. Een hologram is op te vatten als 
een grote verzameling bijzondere lenzen, elk met een eigen brandpuntsafstand. Bij 
belichting vormen deze lenzen samen een ruimtelijk beeld. In paragraaf 5.4 wordt 
dit uitgewerkt. 

De lichtbron 
Belangrijk bij het bekijken van een hologram is de lichtbron. Deze moet zoveel 
mogelijk lijken op de bron van de referentiebundel die gebruikt is bij het belichten 
van het hologram. Vaak is de referentiebundel nagenoeg parallel, zodat het 
hologram goed zichtbaar is in direct zonlicht of met een gerichte spot op afstand. 
Diffuus licht van bijvoorbeeld een tl-lamp is minder geschikt. De lichtbron is 
belangrijker naarmate het beeld meer diepte heeft. Bij grote hologrammen wordt 
bijna altijd een aparte spot gebruikt. 
Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat je een hologram met wit licht kunt 
bekijken. Wit licht bevat alle kleuren van de regenboog, terwijl de referentiebundel 
bij de belichting monochromatisch was. Sommige soorten hologrammen zijn wel met 
wit licht te bekijken. Andere soorten kun je alleen met behulp van een laser zien. In 
de volgende paragraaf kom je beide soorten tegen. 

 

Samengevat 
Om een hologram te bekijken heb je de referentiebundel nodig. Daarmee reconstrueer je de 
objectbundel. Het hologram is op te vatten als een verzameling lenzen met eigen brandpunten. 
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Vragen en opdrachten bij paragraaf 2.4 
 

20. Vraag 
Wat is het verschil in je eigen ooglens als je een foto en als je een hologram bekijkt? 
 
21. Opdracht: voorbereiding practicum 
Deze opdracht is een voorbereiding op het practicum van hoofdstuk 6. 
 
Niet elk voorwerp is geschikt om te holograferen. 
a. Bedenk minstens vier voorwaarden waaraan een voorwerp moet voldoen om er 

wel een hologram van te maken. Denk daarbij aan kleur, vorm, materiaal, 
enzovoorts. 

Geef van de volgende voorwerpen aan of ze geschikt zijn om een hologram van te 
maken, en waarom. 
b. Een Legopoppetje 
c. Een ring 
d. Een roos 
e. Een blauwe koffiemok 
f. Een witte koffiemok 
g. Munten 
h. Bankbiljetten 
i. Je hand 

 

2.5 Twee soorten hologrammen en een toepassing 

 

Na deze paragraaf  
 ken je twee soorten hologrammen 

 weet je wat de verschillen tussen deze hologrammen zijn 

 weet je hoe een multiplex hologram opgebouwd is. 

 
De twee bundels kunnen op verschillende manieren op het holografische plaatje 
terecht komen. De eerste manier is dat beide bundels dezelfde kant belichten. Het 
bijbehorende hologram is dan een transmissiehologram (figuur 29). Omdat het 
plaatje doorzichtig is, kunnen de twee bundels ook van verschillende kanten op het 
plaatje vallen (figuur 33). Je maakt dan een reflectiehologram. 

 

Transmissiehologrammen 
Bij het bekijken van een transmissiehologram valt de referentiebundel door het 
hologram heen in je ogen. Dit verschijnsel heet transmissie, vandaar de naam. Een 
transmissiehologram is te herkennen doordat de lichtbron achter het hologram staat. 
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Een transmissiehologram is relatief gemakkelijk te maken. Daarom is het verstandig 
om met een transmissiehologram te beginnen. Ook professionele holografen maken 
van moeilijke voorwerpen vrijwel altijd eerst een transmissiehologram. De opstelling 
van figuur 29 is die voor een transmissiediagram. 
Een transmissiehologram is niet met wit licht te bekijken. Hij moet dus altijd met 
een monochromatische lichtbron zoals een laser bekeken worden. Dit komt doordat 
een hologram last heeft van chromatische aberratie. Dat wil zeggen dat de 
beeldafstand afhangt van de kleur van het licht (dat wil zeggen van de golflengte 
van het licht). Gewone lenzen hebben hier veel minder last van. Als je een 
transmissiehologram bekijkt met wit licht zie je een waas over het hologram dat uit 
vele kleuren bestaat. Dit komt doordat elke kleur (golflengte) zijn eigen beeld op 
een iets andere plek maakt en ze dus niet mooi samenvallen; er ontstaat een 
onscherpe afbeelding. 

 

Reflectiehologrammen 
Een reflectiehologram kaatst de referentiebundel terug naar de toeschouwer; 
vandaar de naam. Een reflectiehologram is te herkennen doordat deze van voren 
belicht wordt en dus van dezelfde kant als vanwaar je kijkt. De eisen aan de 
stabiliteit van de opstelling (figuur 33) zijn veel groter dan bij een 
transmissiehologram. De stabiliteit is de gevoeligheid voor trillingen van de omgeving 
naar de tafel waarop je een hologram maakt. Je zult in hoofdstuk 6 merken dat dit 
het grootste probleem is bij het maken van een hologram. Het interferentiepatroon 
van een transmissiehologram laat relatief grote fouten toe als je het vergelijkt met 
een reflectiehologram. Hologrammen die je gewoonlijk ziet, zijn waarschijnlijk 
allemaal reflectiehologrammen. Voor tentoonstellingen e.d. zijn deze hologrammen 
beter geschikt dan transmissiehologrammen. Een reflectiehologram heeft namelijk 
twee praktische voordelen. 
 

 ten eerste bevinden de toeschouwer en de lichtbron zich aan dezelfde kant; je 
kunt het hologram dus aan de muur hangen 

 ten tweede, nog belangrijker, is een reflectiehologram wel met wit licht te 
bekijken.  

 
Dit laatste is wel zo gemakkelijk, want nu kun je eenvoudige halogeenspotjes als 
verlichting gebruiken. Dat een reflectiehologram geen last heeft van chromatische 
aberratie komt doordat het hologram zelf de juiste golflengte uit het witte licht 
filtert, waardoor het beeld dus toch monochromatisch is. Normaal gesproken heeft 
het beeld de kleur van de gebruikte laser, meestal rood. Soms verkleurt echter door 
ontwikkelprocessen het beeld naar oranje of zelfs groen. 
Het nadeel van reflectiehologrammen is dat ze moeilijker te maken zijn. Kleine 
foutjes in het interferentiepatroon zijn al fataal. Het maken van dit soort 
hologrammen vereist dus een uiterst stabiele opstelling. 
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Figuur 33: de opstelling om een reflectiehologram te maken. 
 

Multiplex hologram 
Je kent waarschijnlijk wel het principe van de tekenfilm. Zelf kun je ook 
gemakkelijk een korte tekenfilm maken. Je maakt dan een aantal tekeningen van 
een voorwerp dat er telkens net iets anders uitziet; bijvoorbeeld van een paard met 
steeds een andere stand van zijn benen. Als je nu je tekeningen op elkaar legt en ze 
dan heel snel bekijkt (zoals bij een spel kaarten) dan zie je een korte ‘film’ van een 
galopperend paard. 
 
Zo kun je met een aantal hologrammen ook beweging laten zien. Dit gebeurt met 
een multiplex hologram. 
 
Een multiplex hologram is een opslag van fotografische informatie. In eerste 
instantie heb je een serie foto’s of een aantal beelden uit een film. Het aantal 
stilstaande beelden hangt af van de gezichtshoek naar je object die je in het 
hologram wenst. Bijvoorbeeld: als je rondom een voorwerp wilt kunnen lopen en je 
wilt geen schokkende beweging zien, dan zou je drie opnamen per graad 
draairichting kunnen belichten. In totaal heb je dan 1080 stilstaande beelden nodig. 
Het opnemen kan op twee manieren gebeuren. Je laat het voorwerp roteren met een 
stilstaande camera (gebruikelijke methode) of de camera draait rond het voorwerp. 
Na het ontwikkelen van de film met stilstaande beelden maak je van elk beeld een 
‘spleet’ hologram (‘slit hologram’ in het Engels). Eigenlijk zijn dit geen hologrammen 
omdat elk beeld een foto is. Omdat je veel van die foto’s hebt vanuit allerlei 
verschillende standpunten krijg je toch driedimensionale informatie.  
Deze ‘hologrammen’ zijn gewoonlijk circa 1 millimeter breed en worden tegen 
elkaar aan opgenomen; er zit geen ‘dode’ ruimte tussen. Zonder dat je het kunt 
zien, ga je op deze manier van de ene naar de andere foto over. Dardoor zie je het 
voorwerp dus steeds vanuit een iets ander standpunt. 
 
Een multiplex hologram kun je meestal alleen in horizontale richting bekijken. In de 
verticale richting is geen veranderlijke informatie opgenomen. 
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Een multiplex hologram is meestal van een flexibel materiaal dat bedekt is met een 
holografische emulsie (zie hoofdstuk 4). De gehele procedure voor het maken van 
een multiplex hologram kan volledig geautomatiseerd worden. 
Het voordeel van een dergelijk hologram is dat je van vrijwel elk voorwerp een 
hologram kunt maken zonder heel grote en complexe lasersystemen. Het nadeel is 
dat het eigenlijk geen hologram is maar fotografische informatie die holografisch is 
opgeslagen. 
Een voorbeeld van een multiplex hologram zie je in figuur 34. Helaas kun je op deze 
afbeelding niet de ‘beweeglijke’ informatie zien, maar als je er langs loopt bewegen 
de brokstukken om de planeet. 

 

 
 
Figuur 34: de brokstukken in dit planetenstelsel draaien om de centrale planeet.  

 

Samengevat 
Er is sprake van een transmissiehologram als de objectbundel en de referentiebundel dezelfde kant 
van het holografische plaatje belichten. Het hologram is met monochromatisch licht te bekijken. 
 
Als deze bundels ieder een andere kant van het holografische plaatje belichten, maak je een 
reflectiehologram. Bij dit soort hologrammen bevinden toeschouwer en lichtbron zich aan dezelfde 
kant van het hologram. Dit type hologram is met wit licht te bekijken. 
 
Multiplexhologrammen zijn heel smalle hologrammen van foto’s van een voorwerp die tegen elkaar 
aan zijn geplakt. Deze foto’s zijn steeds vanuit een iets ander standpunt genomen. Op deze manier 
krijg je toch driedimensionale informatie over het voorwerp. 

 
Je hebt in dit hoofdstuk gezien hoe je een hologram zou kunnen maken; je hebt het 
interferentiepatroon opgenomen. Hoe dat interferentiepatroon ontstaat, leer je in 
hoofdstuk 3. Helaas kun je er dan nog steeds niets mee: het patroon moet nog 
worden vastgelegd. Hoofdstuk 4 gaat daarom over de scheikundige reacties die 
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ervoor zorgen dat het belichte plaatje in een hologram verandert. Dat uit een plat 
voorwerp een driedimensionaal beeld ontstaat, wordt duidelijk in hoofdstuk 5. In 
hoofdstuk 6 kun je dan echt aan de slag gaan met het maken van je eigen hologram. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 2.5 

22. Vraag 
Waarom kun je een transmissiehologram niet met wit licht bekijken? 

23. Opdracht 
Beschijn het hologram op een bankpas of op geldpapier met een rode laser, 
eventueel een laser in een andere kleur en met halogeenlicht. Leg vervolgens uit 
welk soort hologram het is. 

 

24. Vraag 
Je hebt geleerd hoe een multiplex hologram in horizontale richting gemaakt wordt. 
a. Hoe krijg je een multiplex hologram in verticale richting? 
b. Waarom komt dit niet zo vaak voor? 
c. Verzin een toepassing voor een dergelijk hologram. 

 

25. Opdracht 
Deze opdracht is een vervolg op opdracht 19. 
a. Bedenk en teken hoe het hologram van de opstelling uit opdracht 19 bekeken 

moet worden. Geef daarbij aan hoe je het moet belichten, van welk punt je het 
plaatje bekijkt en waar je het beeld ziet. 

b. Leg uit of je hologram een reflectie- of een transmissiehologram is. 

26. Extra groepsopdracht 
a. Teken een opstelling zoals in opdracht 19 maar dan voor het andere type 

hologram.  
b. Bedenk en teken hoe je dit hologram moet belichten en bekijken. 
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3 Buiging en interferentie 

3.1 Introductie 

 
In het vorige hoofdstuk is behandeld dat je hologrammen kunt maken door twee 
lichtbundels met elkaar te laten interfereren. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op 
het verschijnsel interferentie. We laten zien hoe je kunt verklaren dat licht door een 
nauwe opening wordt afgebogen en hoe je kunt begrijpen dat er na die opening 
lichte en donkere strepen kunnen ontstaan.  
Je zult in dit hoofdstuk veel wiskunde tegenkomen, want we gaan formules opstellen 
waarmee je de plaats kunt berekenen waar de lichtgolven elkaar versterken of waar 
ze elkaar uitdoven. De kwalitatieve behandeling van interferentie uit het vorige 
hoofdstuk (die beschrijft hoe je het verschijnsel kunt verklaren) zetten we hier voort 
met een meer kwantitatieve aanpak (we gaan nu meer berekeningen maken en met 
formules werken). 

 

Na dit hoofdstuk 
 weet je dat het ontstaan van het buigingspatroon met behulp van interferentie is te verklaren 

 kun je de plaatsen van de minima en maxima in het buigingspatroon berekenen 

 weet je van welke grootheden de intensiteit in het buigingspatroon afhangt. 

 
In paragraaf 2.2 ging het kort over buiging en interferentie. Buiging en interferentie 
zijn belangrijk om het ontstaan van een hologram te begrijpen. Bij een hologram 
interfereren de lichtgolven die van een punt van een voorwerp uitgaan met de 
golven van een andere lichtbundel. Omdat de begrippen buiging en interferentie zo 
belangrijk zijn, leer je daar in dit hoofdstuk meer van. 
Licht, opgevat als golf, heeft net als mechanische golven een golflengte en een 

frequentie. De vergelijking v
T


  (zie vergelijking (6)) geldt dus ook, waarbij de 

golfsnelheid in dit geval de lichtsnelheid voorstelt, een natuurconstante (Binas tabel 
7). 
 
Na het omwerken van vergelijking (6) zie je dat voor een lichtgolf geldt: 

c
c T

f
             (11) 

waarin: 

 λ = de golflengte in meters (m) 

 T = de periode in seconden (s) 

 f = de frequentie in hertz (Hz) 

 c = de lichtsnelheid 3,00·108 m/s 
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Om een voorspelbaar interferentiepatroon te krijgen, moet de lichtgolf volledig 
buigen. 

 

5. Natuurkunde: buiging bij licht 
Bij een lichtgolf zie je achter een nauwe spleet geen kleine lichtvlek op een scherm, 
maar een breed patroon. Bovendien is er op het scherm een patroon van lichte en 
donkere vlekken zichtbaar. Daarin zijn plaatsen met maximale en minimale 
lichtintensiteit te onderscheiden. Zie figuur 35a. 
 

 
Figuur 35a: het buigingspatroon van een spleet Figuur 35b: de spleet is smaller 

  
Dit zogenaamde buigingspatroon varieert met de spleetbreedte. Bij een kleinere 
spleetbreedte verschuiven de maxima en minima naar buiten. Zie figuur 35b. 
Bij een zeer kleine spleet waarbij je eigenlijk één puntbron krijgt, zijn er geen 
maxima en minima meer. Bij deze volledige buiging (zie hoofdstuk 2) buigt de hele 
lichtbundel over 180˚.  
Het ontstaan van de maxima en minima bij onvolledige buiging is te verklaren door 
interferentie. Twee golven versterken elkaar in een bepaald punt maximaal als ze in 
(gelijke) fase aankomen. Maximale verzwakking (uitdoving) treedt op als de golven in 
tegenfase zijn. Interferentie speelt daarom een belangrijke rol bij het ontstaan van 
het buigingspatroon. 

 

Orde 
Buiging en interferentie van licht zijn verschijnselen die zorgen voor maxima en 
minima. Vaak is een symmetrie te ontdekken: aan weerszijden van de recht 
doorgaande bundel vind je bij een buigingspatroon evenveel minima en maxima. 
Om deze van elkaar te onderscheiden is het begrip orde ingevoerd. Bij de orde hoort 
een ordegetal n (= 0, 1, 2, 3, . . . ). 
Voor de rechtdoorgaande richting is de 0de orde gereserveerd. In M bevindt zich het 
0de orde maximum of centrale maximum. Het eerste maximum links en rechts van 
het 0de orde maximum krijgen het ordegetal n = 1. Net zoals de eerste minima. 
Omdat er geen 0de orde minimum bestaat, geef je deze orden aan met k (= 1, 2, 3, 
…) 
 
In het geval van het buigingspatroon van figuur 36 is M het 0de orde maximum en zijn 
P1 en P2 de 1ste orde minima en Q1 en Q2 de 1ste orde maxima.  
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Figuur 36: orden bij een buigingspatroon. 

 
Er treedt volledige buiging op als de spleetbreedte b kleiner of gelijk is aan de 
golflengte λ. Is b > λ dan is sprake van onvolledige buiging. Hierbij treedt 
interferentie op waardoor minima en maxima ontstaan.  
Maxima en minima krijgen een ordenummer n (= 0, 1, 2, …) of k (= 1, 2, …). 

 

Samengevat: 

 Voor een lichtgolf geldt: cc T f     

 Als licht valt op een smalle spleet, treedt buiging op.  

 Is de breedte van de spleet kleiner dan de golflengte van het licht, dan treedt volledige buiging 
op. 

 Is de breedte van de spleet groter dan de golflengte van het licht, dan ontstaan op een scherm 
achter de spleet door interferentie maxima (lichte strepen) en minima (donkere strepen). De 
maxima en minima worden geteld vanuit het centrale (0-de orde maximum). 

 Hoe breder de spleet, hoe kleiner de afstand tussen de maxima en minima. 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 3.1 

27.1 Opdracht: Ict-opdracht 
Open de applet van ►URL5. Varieer de spleetbreedte. 
a. Wat gebeurt er met de plaats van de minima als de spleetbreedte groter wordt? 

Ga na of dit in overeenstemming is met de gegeven formule. 
Varieer bij constante spleetbreedte de golflengte. 
b. Wat gebeurt er met de plaats van de minima bij een grotere golflengte? Ga na of 

dit in overeenstemming is met de gegeven formule. 
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27.2 Opdracht: Positieve lens 
De lichtbundels die uit spleten komen, kun je met lenzen nauwkeurig afbeelden. 
Bedenk dat een positieve lens van een evenwijdige lichtbundel een convergente 
bundel maakt. 
a. Leg met een tekening uit hoe je met een positieve lens van een evenwijdige 

lichtbundel vlak achter de lens een divergente lichtbundel krijgt. 
b. Leg uit of de sterkte van de lens groot of klein is als deze bundel vlak achter de 

lens te zien is. 
 

3.2 Buiging bij een smalle spleet 

 

Na deze paragraaf 
 kun je de plaats van de minima bij één spleet berekenen 

 weet je van welke grootheden de intensiteit in het patroon afhangt. 

 
In experiment 12 en opdracht 27.1 heb je gezien dat in het buigingspatroon van één 
spleet uit plaatsen bestaat met een verschillende lichtintensiteit. Met behulp van de 
golftheorie van licht kun je de exacte plaatsen van de minima uitrekenen. 
 

De plaats van de minima  
Je laat een laserbundel op een smalle spleet vallen. Volgens het principe van 
Huygens gedraagt iedere punt van het golffront in de spleet zich als een nieuwe 
puntbron die een bolvormige golf uitzendt. Ieder punt zendt dus lichtstralen uit in 
alle richtingen. 
In figuur 37 zijn twee van deze puntbronnen in een spleet getekend. Uit elke 
puntbron gaat één lichtstraal naar ieder willekeurig punt van het scherm.  

 

 
Figuur 37: ieder punt van de spleet zendt in alle richtingen lichtstralen uit. 

 
Bekijk eerst de lichtstralen die evenwijdig aan de as van de spleet vallen. Zie figuur 
38. Omdat de lichtbundel die uit de spleet komt een bepaalde breedte heeft, zet je 
vaak een lens achter de spleet die de bundel in één punt concentreert. Het scherm 



 
Nlt3-v119  Holografie  43 

staat dan in het brandpunt van deze lens. Voor het begrijpen van de theorie is de 
lens niet belangrijk. 
De lichtstralen komen dus op het scherm in één punt bijeen. Omdat de lichtstralen 
in de spleet in fase zijn, zijn ze ook nog in fase in punt M. In M is dus een maximale 
versterking dus maximale lichtintensiteit. Je zegt: in M is een maximum.  

 

 
 
Figuur 38: lichtstralen evenwijdig aan de as van de spleet. 

 
Bekijk nu de lichtstralen die onder een hoek  op het scherm vallen en door de lens 
in punt P samenkomen. Zie figuur 39. Straal r1 komt van het bovenste punt van de 
spleet, straal r2 van het middelste punt. De spleetbreedte is b.  
 
Omdat r1 naar P een langere weg aflegt dan r2, zijn de golven daar niet meer in fase. 
Er is door dit weglengteverschil een faseverschil. 

 

 
 
Figuur 39: de lichtstralen r1 en r2 komen onder een hoek α uit de spleet. 

 
Uitdoving treedt op als de golven in P in tegenfase zijn, dus met een faseverschil van 
1/2. De stralen doven elkaar in punt P uit als het weglengteverschil tussen r1 en r2 

precies 
1/2 λ bedraagt. Op dezelfde manier doven andere overeenkomstige 

lichtstralen uit de bovenste helft van de spleet de lichtstralen uit de onderste helft 
uit. In punt P ontstaat dus een minimum.  
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Figuur 40: het weglengteverschil tussen r1 en r2 is 

1/2 b sin α. 
 

Het weglengteverschil tussen r1 en r2 is gelijk aan 1/2 b sin α, Want 
1

2
1

2

sin
b


   (zie 

figuur 40).  
In P ontstaat dus een minimum als 1/2 b sin α = 1/2 λ ofwel als b sin α = λ. Voor alle 
minima geldt:  
 

sinb k             (12) 
 
waarin: 

 b = de spleetbreedte in meters (m) 

 α = de hoek tussen de invallende bundel en het betreffende minimum in graden 
(°) 

 k = de orde van het minimum (1, 2, 3, 4, . . . )   

 λ = de golflengte in meters (m). 
 

Samengevat 
Een buigingspatroon ontstaat als licht door een smalle spleet valt. Op een scherm achter de spleet 
ontstaan in dat patroon plaatsen met minimale lichtintensiteit. 
Voor de hoek waaronder de minima ontstaan, geldt:  
 

sinb k     
 
waarin: 

 b  = de spleetbreedte in meters (m) 

 α = de hoek tussen de invallende bundel en het betreffende minimum in graden (°) 

 k = de orde van het minimum (k = 1, 2, 3 , . . . )   

   = de golflengte in meters (m). 
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De plaats van een minimum Pk is te berekenen met  
 

tank kMP l               (13) 

 
waarin: 

 MP = de afstand tussen een minimum en het centrale maximum in meters (m) 

 l  = de afstand van de spleet tot het scherm in meters (m). 

 

De plaats van de maxima 
De maxima liggen op het scherm tussen de minima. Tussen de maxima en de minima 
is er een geleidelijke overgang van de intensiteit van licht naar donker die in de 
volgende paragraaf beschreven wordt. 

 

Rekenvoorbeeld 
Op een spleet met een spleetbreedte b = 0,0200 mm valt laserlicht met λ = 630 nm. 
Op een scherm op 1,60 m van de spleet ontstaat een buigingspatroon (figuur 41). 
a. Bereken de plaats van de eerst drie minima. 
b. Bereken het theoretisch aantal minima. 

 

 

Figuur 41: laserlicht valt op een spleet. De punten P stellen de minima voor.  
 

Oplossing 
a. Het 1ste orde minimum ontstaat in P1. Voor de afbuigingshoek  geldt: 

 kb sin .  

Met k = 1 krijg je 0315,0
10020,0

10630
sin

3

9





 



 en  81,1  

In figuur 42 zie je dat 50,081,1tan60,11 MP . 

Voor de eerste drie minima geldt dan: 

sin
k

b


   met n = 1, 2 en 3. Zie de tabel van figuur 42. 
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k sin    (°) kMP  (m) 

1 0,0315 1,80 0,0500 
2 0,0630 3,61 0,101 
3  0,0945 5,42 0,152 

 
Figuur 42: de plaats van de eerste drie minima. 

 
b. De afbuigingshoek bedraagt maximaal 90°, dus sin α is maximaal 1. Hieruit volgt 

dat k
b


 maximaal 1 kan zijn, zodat k is maximaal gelijk aan 


b

: 

4

max 9

0, 2 10
31,7

630 10

b
k








  


 

Er zijn dus 31 minima. (Let op: niet afronden tot 32: maximaal is echt 
maximaal!) 
Omdat het patroon symmetrisch is ten opzichte van m zijn er dus in totaal 62 
minima zichtbaar. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 3.2 
 

28. Vraag: spleetbreedte 

a.  De plaats van de minima wordt weergegeven door de formule sinb k    . 
Leg uit wat er met de plaats van het eerste minimum gebeurt als de 
spleetbreedte steeds kleiner wordt en ten slotte gelijk wordt aan de golflengte. 

b. Bereken hoeveel minima er zichtbaar zijn op een scherm als de spleetbreedte 
gelijk is aan drie golflengten. 

29. Vraag: röntgenstraling  
Ook röntgenstraling is op te vatten als een elektromagnetische golf. De golflengte 
van deze straling is veel kleiner dan die van licht. Metalen platen houden die straling 
tegen. In een zeer nauwkeurige opstelling zitten een paar metalen platen tegen 
elkaar. Er zijn zeer kleine spleten aanwezig. Deze spleten mogen niet te klein zijn 
omdat anders de platen bij uitzetten krom worden. Maar ook niet groter dan 5x de 
golflengte van röntgenstraling. Leg uit hoe je deze straling kunt gebruiken om te 
controleren of de spleten niet te groot of niet te klein zijn.  

30. Extra vraag: zoemer 
Tijdens een gymles staan de leerlingen in een rij op het sportveld. Zie figuur 43. 
Omdat het regent, staat de docent binnen in de deuropening. Deze opening heeft 
een breedte van 0,90 m. Als hij een signaal met een zoemer geeft moeten de 
leerlingen een sprong maken. Hij gebruikt de zoemer, maar ziet dat enkele 
leerlingen niet bewegen. Ga met een berekening na welke leerlingen de zoemer niet 
horen. De leerlingen staan op een afstand van 15 m van de deuropening. De 
frequentie van het geluid dat de zoemer voortbrengt is 1215 Hz. De geluidssnelheid 
is 340 m/s. 
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Figuur 43: luisteren naar de zoemer. 

 

31. Ict-opdracht 
Zie ►URL6 en bekijk de applet. Stel de spleetafstand in op 2,0 mm en de afstand 
van de spleten tot scherm op 3,0 m. 
a. Noteer wat er met de maxima gebeurt als de kleur van het licht verandert van 

rood naar blauw. 
Stel de golflengte in op 560 nm en laat de andere instelbare grootheden gelijk.  
b. Noteer wat er met de maxima gebeurt als je de spleetbreedte steeds groter 

maakt. 
 

3.3 Interferentie van licht door twee spleten 

 

Na deze paragraaf 
 weet je dat licht afkomstig van twee spleten op een scherm een interferentiepatroon vertoont 

 kun je de plaats van de maxima en minima berekenen 

 weet je van welke grootheden de intensiteit in het patroon afhangt. 

 
Als je licht door twee spleten stuurt, kun je interferentie verwachten. Je leerde in 
hoofdstuk 2 dat een gewone gloeilamp geen coherent licht uitzendt. Daarom heb je 
een lichtbron nodig die ervoor zorgt dat de lichtgolven in beide spleten in fase zijn. 
Dat wil zeggen: je hebt weer een laser nodig. 
 

6. Natuurkunde: buiging door twee spleten kwalitatief 
Je laat licht van een laser door twee zeer smalle spleten A en B vallen, elk met 
breedte b. Een dergelijke combinatie heet een dubbelspleet. De afstand tussen de 
middens van de twee spleten is de spleetafstand d. Er geldt dat d >> b. In de vorige 
paragraaf heb je gezien dat als b < λ het licht dat uit een spleet komt over een zeer 
grote hoek buigt. Je mag er in dat geval van uitgaan dat de twee spleten het hele 
scherm nagenoeg uniform verlichten. Zie figuur 44.  
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Figuur 44: bij volledige buiging achter twee spleten treedt regelmatige interferentie op. 

 
Ieder punt van het scherm wordt dus getroffen door één lichtstraal uit A en één uit 
B.  
Afhankelijk van de plaats op het scherm is er tussen de twee lichtstralen een 
faseverschil waardoor deze elkaar versterken of verzwakken. Op het scherm zie je 
daarom een patroon van lichte en donkere lijnen die in elkaar overlopen. 

 

De plaats van de minima en maxima 
In figuur 45 verlaten de stralen r1 en r2 de twee spleten onder een hoek α en komen 
in P op het scherm. Het weglengteverschil tussen r1 en r2 is d sin α met d de afstand 
tussen de spleten.  
Het scherm staat in het brandpunt van de lens.  
Als dit weglengteverschil gelijk is aan λ dan versterken de lichtstralen elkaar 
maximaal en ontstaat op die plaats een maximum van lichtintensiteit. Op dezelfde 
manier ontstaat een maximum als het weglengteverschil gelijk is aan n·λ met n = 0, 
1, 2, … Hierin is n weer de orde van het maximum. 
 
Voor de maxima geldt bij een dubbelspleet: 
 

sinn d             (14) 
 
Als dit weglengte verschil gelijk is aan ½ λ, 1½ λ, 2½ λ, . . . dan verzwakken de 
lichtstralen elkaar maximaal en ontstaat op die plaats een minimum van 
lichtintensiteit. 
 
Voor de minima geldt bij een dubbelspleet dat: 
 

1
2sin ( / )d k             (15) 
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In vergelijking (14) en (15) is: 

 n = de orde van de maxima: n = 0, 1, 2, … 

 λ = de golflengte van het gebruikte licht in meters (m) 

 d = de afstand tussen de spleten in meters (m) 

 α = de hoek tussen de invallende bundel en het betreffende maximum in graden 
(o) 

 k = de orde van de minima: k = 1, 2, … 
 

 
Figuur 45: evenwijdige lichtstralen vallen onder een hoek α op het scherm. Een 
positieve lens convergeert deze in zijn brandvlak. 

 
In experiment 32 gebruik je vergelijking (14)  om de golflengte van laserlicht te 
bepalen. Eerst gebruik je de geometrische optica om de spleetafstand te vinden. 
 

32. Experiment: golflengte van laserlicht 

Onderzoeksvraag 
Hoe bepaal je met een dubbelspleet de golflengte van een laser? 

Benodigdheden 

 laser 

 scherm 

 dubbelspleet 

 positieve lens 

 liniaal (rolmaat). 

Uitvoering 
a. Ontwerp met een lens een scherpe afbeelding van de dubbelspleet op een 

scherm. 
b. Meet de voorwerp- en beeldafstand en de afstand tussen de spleten op het 

scherm. 
c. Ontwerp met een laser een interferentiepatroon op een scherm. 
d. Meet de afstand tussen het centrale maximum en een ander maximum. Neem een 

zo groot mogelijke afstand. Noteer de orde van het maximum tot waar je meet. 
e. Meet de afstand van de dubbelspleet tot het scherm. 
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Uitwerking 
a. Bereken met de gemeten waarden de afstand tussen de spleten d.  
b. Bereken  . 
c. Bereken de golflengte van het gebruikte licht. 
d. Maak een kort verslag van dit experiment. Vermeld hierin ten minste  

 de opstellingen die je gebruikt hebt 

 je meetgegevens 

 de uitwerking 

 het antwoord op de onderzoeksvraag. 
 

Samengevat 
In het interferentiepatroon bij een dubbelspleet ontstaat  

een maximum als:  sind n     

een minimum  als:  1 )
2

sin (d k      

waarin: 

 d = de afstand tussen de spleten in meters (m) 

 α = de hoek tussen de invallende bundel en het betreffende maximum of minimum in graden (o) 

 n = de orde van de maxima:  n = 0, 1, 2, … 

 λ = de golflengte van het gebruikte licht in meters (m) 

 k = de orde van de minima:   k = 1, 2, … 

 
De plaats van een maximum Pn is te berekenen met  
 

nn lMP tan   

 
waarin:  

 MP = de afstand tussen een maximum en het centrale maximum in meters (m) 

 l =  de afstand van de spleet tot het scherm in meters (m). 

 
De minima liggen tussen de maxima. Bij gebruik van een lens is l gelijk aan de brandpuntsafstand f 
van die lens. 

 

Rekenvoorbeeld 
In figuur 46 zie je twee zeer smalle spleten op een onderlinge afstand d. De afstand 
tussen de spleten is in de figuur zeer sterk vergroot en niet op schaal weergegeven. 
Op de spleten valt licht met een golflengte van 4,9·10–7 m. Op een scherm dat op 
4,50 m van de dubbelspleet staat, is een interferentiepatroon zichtbaar. 
De afstand tussen het 0de en het 2de orde maximum is 1,5 cm. Bereken de afstand d 
tussen de spleten in mm. 
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Figuur 46: het interferentie patroon van de twee spleten. De hoek hoort bij 
het tweede-orde maximum. 

 

Oplossing 
 

Er geldt: 
 

21,5 10tan 0,194,5
     ˚. Uit sind n      volgt 

7
42 4,9 10

3,3 10 m
sin 0,19

d


 
    

 

De intensiteit van de minima en maxima 
In figuur 47 vallen twee lichtstralen onder een hoek   op het scherm in P.  
Het weglengteverschil tussen deze twee lichtstralen is gelijk aan  

sind . Het faseverschil is dan 

sind

 en de faseverschilhoek 

 sin

2
d

 . 

 
Figuur 47: twee lichtstralen vallen onder een hoek  op het scherm. Het 
weglengteverschil is sind . 

 
Om de intensiteit van het licht in punt P te berekenen, tel je de amplitudo’s van de 
golven die in dat punt bij elkaar komen bij elkaar op. Zie figuur 46. 
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De elektrische component van de lichtgolf 1r  in P is 
1 0

2
sinE E t

T

   
 

. Omdat 2r  een 

langere weg heeft afgelegd namelijk sind  is er een fasehoekverschil met 1r  gelijk 

aan  .  

De elektrische component van de lichtgolf 2r  is dan 





  t

T
EE

2
sin02

. 

In P wordt de totale elektrische veldsterkte: 12 EEE  . 

 
In de wiskundelessen leer je hoe je twee sinussen bij elkaar kunt optellen. 
Op de formulekaart staat de volgende formule: 
 

1 1
sin sin 2cos ( ) sin ( )

2 2
               (16) 

 

Als je in vergelijking (16) α vervangt door 


T

t2
 en  vervangt door 

T

t2
, dan  

is het resultaat van de som van de twee golven in punt P: 
 

0

1 2 1
2 cos( ) sin( )

2 2
E E t

T


       

De amplitudo van de somgolf is: 0

1
2 cos( )

2
E E    met 2 sind

 


     

De amplitudo van de somgolf is alleen afhankelijk van het fasehoekverschil   en 
dus van de plaats van P en verandert niet in de tijd. Elke plaats heeft en houdt dus 
zijn eigen lichtintensiteit I.  
Als α = 0º dan is E = 2Eo en voor de maximale intensiteit in punt M geldt: Io ~ E² = 
constante · 4Eo².  
Voor de intensiteit I van het licht in P geldt dan: 
 

2 2 2 2
0 0

1 1
constante constante 4 cos cos

2 2PI E E I
            
   

  (17) 

 
waarin: 

 IP = de intensiteit van het licht in P in watt per vierkante meter (W/m2) 

 E = de elektrische veldsterkte in volt per meter (V/m) 

 E0 = de maximale elektrische veldsterkte in volt per meter (V/m) 

 Φ = de fasehoek in radialen (rad) 

 I0 = de maximale intensiteit van het licht in watt per vierkante meter (W/m2). 
 

Samengevat 
De intensiteit van het interferentiepatroon varieert met een cos² (½ ΔΦ) en hangt af van  de plaats, 
de golflengte en de afstand tussen de spleten. 
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In het geval dat de twee spleetbreedtes b veel kleiner zijn dan λ wordt het scherm 
door de twee interfererende golven uniform verlicht. De grafiek van de 
intensiteitfunctie ziet er uit als in figuur 48. 

 
 

Figuur 48: interferentiepatroon van twee zeer smalle spleten.  
 

Onvolledige buiging 
Als de twee spleten breder zijn (groter zijn dan de golflengte) dan bepaalt de 
intensiteit van het buigingspatroon de intensiteit van de interferentiemaxima. Zie 
figuur 49. Als er geen interferentie was, ziet het buigingspatroon eruit als de 
omhullende getrokken lijn. 

 
Figuur 49: interferentiepatroon van twee brede spleten. De rode lijn is het opgetelde 
buigingspatroon van de enkele spleten.  

 

Samengevat 
Het intensiteitverloop van de maxima in een interferentiepatroon van een dubbelspleet hangt af van 
de spleetbreedte b.  
Als b < λ dan is de intensiteit in de maxima nagenoeg constant.  
Als b > λ varieert de intensiteit in de maxima met het buigingspatroon. 



 
Nlt3-v119  Holografie  54 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 3.3 

33. Ict-opdracht 
Zie ►URL7 en open de applet. Stel de spleetbreedte in op 1, de afstand tussen de 
spleten op 10 en de golflengte op 2.  
a. Stel het aantal spleten in op 2 en vervolgens op 20. Maak een duidelijke tekening 

van de twee patronen in één tekening. Wat is het belangrijkste verschil? 
Stel het aantal spleten in op 20, de afstand tussen de spleten op 10 en de 
spleetbreedte op 1. 
b. Stel de golflengte in op achtereenvolgens 2, 3 en 4. Teken de patronen in één 

tekening. 
c. Wat zie je op het scherm als je de drie golflengten tegelijk op de tralie laat 

vallen? Maak een tekening in kleur. 
 

34. Vraag 
Om vergelijking (17) af te leiden, heb je in een punt eerst de somgolf E berekend 
van twee elektromagnetische golven E1 en E2. Na gebruik van de goniometrische 
formule (16) staat in de tekst: 

0

1 2 1
2 cos( ) sin( )

2 2
E E t

T


       

Laat zien dat, uitgaande van de vergelijking voor E1 en E2, dit inderdaad de juiste 
vergelijking voor de somgolf is. 

 

35. Extra vraag 
Interferentie treedt niet alleen bij lichtgolven op, maar ook bij 
geluidsgolven. De luidsprekers in figuur 50 zijn te vergelijken met 
spleten. Ze zijn aangesloten op dezelfde toongenerator. Ze trillen in 
fase en met dezelfde amplitudo. Je verschuift een microfoon van 
links naar rechts langs de lijn l. In M neem je een maximum in 
geluidsintensiteit waar. Verder naar rechts vind je in P opnieuw een 
maximum.  
Er geldt: MP = 1,50 m; a = 10,00 m; AB = 3,00 m. De temperatuur is 
20 °C.  
Bereken de frequentie van het geluid. 
 
 
 

 
 
Figuur 50: de opstelling met twee 
luidsprekers A en B. Punt P ligt recht 
tegenover B. 
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3.4 De tralie 

 

Na deze paragraaf 
 weet je dat bij gebruik van een tralie de maxima in het interferentiepatroon scherper worden 

 kun je een tralie gebruiken om de golflengte van licht te bepalen 

 kun je het aantal bundels uit een tralie berekenen. 

 

36. Opdracht: kijken door tralies 
a. Wat zie je als je met je duim en je wijsvinger een nauwe opening (een 

enkelspleet) maakt en daar vervolgens doorheen kijkt? Zijn dat minima? 
b. Bekijk door een fijne vitrage (heel veel spleten) het licht van een natriumlamp. 

Beschrijf wat je ziet. 
 
In de natuurkunde heb je geleerd dat naast een enkel- en een dubbelspleet er ook 
voorwerpen zijn met heel veel spleten: tralies. 

 
7. Natuurkunde: de tralieconstante 
Bij een tralie liggen deze spleten zeer dicht bij elkaar, bijvoorbeeld 300 per mm. De 
afstand tussen twee opeenvolgende spleten heet de tralieconstante d. In het 
voorbeeld: d = 1/300 mm = 3,33·10–3 m. Door het grote aantal spleten treden er 
veranderingen op in de intensiteitverdeling van het interferentiepatroon in 
vergelijking met het interferentiepatroon van een dubbelspleet. 
 
Bij een groter aantal spleten N  
worden de maxima smaller 
ontstaan tussen deze hoofdmaxima kleinere secundaire maxima 
die bij een zeer groot aantal spleten verdwijnen. 
 
Zie figuur 51a t/m d 
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c. bij tien spleten d. en de intensiteit bij veertig spleten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 51: de intensiteit van het interferentiepatroon bij 2 (a), 6 (b), 10 (c) en 40 (d) spleten. 
 

In figuur 51 zie je dat de plaats van de maxima niet verandert. Voor deze plaats van 
de maxima bij een tralie geldt dezelfde formule als voor de plaats van de maxima bij 
twee spleten:  
 

sind n             (18) 
 
waarin: 

 d = de tralieconstante in meters (m) 

 λ = de golflengte in meters (m) 

 n = de orde  (n = 0, 1, 2, …) 

 α = de hoek in graden (°). 

 
Omdat de maxima bij een tralie veel scherper zijn en de afstand tussen de maxima 
veel groter is dan bij een dubbelspleet, gebruik je voor de bepaling van de golflengte 
van licht bij voorkeur een tralie. De hoeken waaronder de bundels de tralie verlaten, 
bereken je (weer) uit de afstanden (zie figuur 52):  
 

tan
x

l
            (19) 
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b. Bij zes spleten 
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waarin:  

 x = de afstand tussen het centrale maximum en het maximum in meters (m) 

 l = de afstand van het tralie tot het scherm in meters (m) 

 α = de hoek in graden (°). 

 

 
Figuur 52: vijf maxima bij een tralie op een afstand l van een scherm. 

 
De minima 
De secundaire maxima verdwijnen bij een zeer groot aantal spleten omdat hoe meer 
spleten er zijn, hoe beter de golven elkaar uitdoven op de plaatsen waar ze niet in 
fase zijn. Dat betekent dat er tussen de maxima die ver uit elkaar liggen, alleen 
maar minima liggen! Er is geen geleidelijke overgang meer. 

 

Samengevat 
In het interferentiepatroon bij een tralie ontstaat een maximum als:  
 

sind n     
 
waarin: 

 d = de tralieconstante in meters (m) 

 λ = de golflengte in meters (m) 

 n = de orde  (n = 0, 1, 2, …) 

 α = de hoek in graden (°). 

 
De plaats van de maxima bereken je met 

tan
x

l
   

waarin: 

 x  = de afstand tussen het centrale maximum en het maximum in meters (m) 

 l  = de afstand van het tralie tot het scherm in meters (m) 

 α = de hoek in graden (°). 

De intensiteit van de maxima is nagenoeg gelijk. Tussen de maxima treedt uitdoving op. 
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Rekenvoorbeeld 
Loodrecht op een tralie valt het licht van een rode laser met een golflengte van 633 
nm. Het aantal spleten per mm bedraagt 600. 
a. Bereken de tralieconstante. 
b. Bereken de afbuigingshoek van de eerste orde. 
c. Bereken het aantal bundels waarin het opvallende licht door de tralie wordt 

gesplitst. 

d. De afstand tussen tralie en scherm m 00,2l  . Bereken de afstand tussen het 

nulde orde maximum M en het eerste orde maximum P1. 
e. Geef een vergelijking voor het aantal bundels uit een tralie. 

 

Oplossing  

a. De tralieconstante d is de afstand tussen twee spleten. 00167,0
600

1
d  mm. 

b. Voor een tralie geldt 
9

3

1 633 10
sin sin 0,379 22,3

0,00167 10

n
d n

d





  
       


. 

De afbuigingshoek is maximaal 90°. Dus kan sin  en 
d

n
 maximaal 1 zijn. 

64,2
10633

1000167,0
1

9

3





 




 d

n
d

n
 dus nmax = 2 

c. Het aantal bundels waarin de laserbundel wordt afgebogen is dan 5122  . 
 
 

 
Figuur 53: twee ordes, vijf bundels. 

 
d. Zie figuur 53. 

  

1
1tan tan 2,00 tan 22,3 0,820 m

MP
MP l

l
           

e. Het aantal bundels uit een tralie bedraagt 2·nmax + 1 
 
Je hebt nu veel geleerd over buiging en interferentie. Dit moet je weten omdat bij 
een hologram de golven die elk punt van een voorwerp uitzendt, interfereren met de 
golven van een andere lichtbundel. Het interferentiepatroon leg je vast op een 
fotografische plaat. In dit interferentiepatroon zit alle informatie van het voorwerp 
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opgeslagen. Het patroon op een hologram is te vergelijken met het 
interferentiepatroon van een tralie. In hoofdstuk 5 ga je hier verder op in.  

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 3.4 

37. Groepsopdracht  

 Jullie hebben de formule geleerd om de plaats van de minima bij buiging door 
één spleet te berekenen.  

 Vervolgens heb je de formule geleerd om de plaats van de maxima bij een 
dubbelspleet te berekenen.  

 Ten slotte heb je de formule geleerd om de plaats van de maxima bij een tralie 
te vinden. Deze staat ook in Binas. 

a. Verdeel de drie formules onder elkaar. 
b. Leg aan de anderen uit om welke grootheden het in jouw formule gaat. 
c. Bedenk met elkaar een methode om de formules niet door elkaar te halen. 

 

38. Vraag 
In vergelijking (17) die het verband beschrijft tussen de I en E staat een constante. 
Deze grootheid I vind je ook in vergelijking (8). 
a. Welke eenheid heeft de grootheid I? 
b. Bepaal de eenheid van de constante uit vergelijking (17). 

39. Extra vraag 
Je laat laserlicht van 633 nm loodrecht op de tralie vallen dat 100 lijnen per mm 
bevat. Op een wand 8,00 m verderop zie je het nulde orde maximum evenals beide 
eerste en tweede orde maxima.  
De wand staat loodrecht op de bundel van de nulde orde.  
Bereken de afstand tussen de maxima van de tweede orde.  

40. Extra groepsopdracht  
Om de samenstelling van het licht dat door een natriumlamp wordt uitgezonden te 
onderzoeken, maak je gebruik van een tralie. Je hebt een tralie waarvan je geen 
gegevens hebt. 
Geef stap voor stap aan hoe je tot het bepalen van de golflengte komt. 

41. Extra vraag 
Een tralie wordt loodrecht beschenen met een smalle laserbundel. Een scherm staat 
op 130 cm afstand evenwijdig aan de tralie opgesteld. Op dit scherm is nu een aantal 
stippen te zien. De afstand tussen het 0de orde maximum en de eerste stip ernaast is 
43,4 cm. Het laserlicht heeft een golflengte van 633 nm. 
a. Bereken het aantal krassen per mm. 
Vervolgens beschijn je de tralie met een natriumlamp. De plaats van tralie en 
scherm is niet veranderd. Op het scherm zie je een aantal lichtvlekken. De afstand 
tussen de beide 1ste orde maxima is 80,2 cm. 
b. Bereken de golflengte van het natriumlicht. 
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4 Het vastleggen van het patroon 

4.1 Introductie 

 
In hoofdstuk 2 en 3 heb je geleerd hoe je een interferentiepatroon in een 
holografisch plaatje kunt opnemen; maar je hebt er nog niets aan. Je kunt het nog 
niet zien en als je lang wacht, zie je alleen maar een zwart plaatje. Je moet het 
interferentiepatroon nog ‘vastleggen’. 
 
In dit hoofdstuk kun je leren welke chemische processen bij het vastleggen van het 
interferentiepatroon een rol spelen. Nadat je dit hoofdstuk hebt doorgewerkt, weet 
je niet alleen welke handelingen je moet verrichten om een goed eindresultaat te 
krijgen, maar ook waarom je die handelingen moet verrichten. 
 
Om het vastleggen van het interferentiepatroon te begrijpen, heb je dus enige 
scheikundekennis nodig. 
Het ontwikkelen van een foto- of holografische film is een redoxreactie met 
organische stoffen (alcoholen in een basische omgeving) als reductor. Bij een 
redoxreactie worden elektronen overgedragen. 
 
Je ontwikkelt je film, foto of holografisch plaatje in een basische omgeving omdat er 
hydroxide-ionen (OH–-ionen) tijdens de reactie worden verbruikt. Zodra de 
‘ontwikkelaar’ neutraal is zal het ontwikkelproces stopen. Het is dus van belang dat 
je oplossing basisch blijft: je moet een basische bufferoplossing maken.  
 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 4.1 
 

42. Vraag: voorkennis 
Een fotografische ontwikkelaar is vaak een alcohol met meerdere –OH groepen. In 
deze opdracht bekijk je de reactie van een alcohol met een krachtige oxidator als 
een aangezuurde K2Cr2O7-oplossing. Geef voor elk type alcohol de reactievergelijking 
van de halfreactie. 
a. ethanol 
b. 1-butanol 
c. 2-butanol 
d. 2-methyl-2-propanol 
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4.2 Fotochemie van zilverzouten 

 

Na deze paragraaf  
 weet je wat fotochemie is 

 weet je hoe zilverhalogenidekristallen gebruikt worden bij fotografie 

 weet je wat de gevoeligheid van fotografische films is en waardoor deze bepaald wordt 

 kun je het belichtings- en ontwikkelproces van films beschrijven. 

 
In de hoofdstukken 2 en 3 heb je gezien dat je een interferentiepatroon kunt 
opnemen op een holografisch plaatje. In dit hoofdstuk leg je dit interferentiepatroon 
vast, zodat je het kunt bekijken. Dit gebeurt met een aantal chemische processen, 
waaronder een redoxreactie die ook nog in een bufferoplossing plaatsvindt.
 

Zilverhalogenides 
Om de chemie van hologrammen te kunnen begrijpen, bekijk je eerst de 
fotochemie (scheikunde onder invloed van licht) van zilverzouten. Deze 
zouten gebruik je namelijk in een fotografische film als lichtgevoelige stof.  
Een dergelijke film bestaat uit heel kleine kristallen van slecht oplosbare 
zouten van zilver en halogenen. Deze zouten worden zilverhalogenides 
genoemd. In Binas tabel 45 staat de oplosbaarheid van deze zouten. Het 
meest gebruikt is zilverbromide AgBr. Vaak worden deze kristallen korrels 
genoemd. Ze zijn gelijkmatig verdeeld in gelatine (figuur 54 en 55). Deze 
combinatie staat bekend als de emulsie, hoewel dit chemisch niet juist is.  
 
Het gesmolten gelatine-zilverhalogenidemengsel is in een dunne laag 
aangebracht op een plastic ondergrond (een fotografische film), een stuk 
papier (fotografisch papier) of op een glazen plaatje zoals je bij holografie 
gebruikt. 

 

 
Figuur 54: kristallen in een fotografische 
emulsie. Bron: 
http://www.ecm.ua.ac.be/onderzoek.html 
 

 
Figuur 55: zilverbromide kristallen. Bron: 
http://www.ecm.ua.ac.be/onderzoek.html 
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Het belichtingsproces 
In figuur 56 is het belichtingsproces schematisch weergegeven. Als licht van 
de juiste golflengte op een zilverbromidekristal valt, ontstaat er een keten 
van verschillende reacties. Uiteindelijk leidt dit tot een kleine hoeveelheid 
zilveratomen in de korrel.  
De zilverhalogenidekristallen absorberen de stralingsenergie als er licht op 
een emulsie valt. Daardoor breken de ionbindingen in het zilverhalogenide. 
Allereerst ontstaat hierdoor een vrij broomatoom: 
 

+ +Ag Br  (kristal)  (licht) Ag Br eh f        (20) 

 

met 
c

f


 . 

 
Bij de volgende stap combineert het zilverion met het ontstane elektron tot 
een zilveratoom: 
 

Ag  e Ag           (21) 

 

 
 

Figuur 56: schematisch overzicht van het belichtings- en ontwikkelproces. 
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Bij voldoende belichting ontstaan in de korrel vervolgens clusters van een 
aantal zilveratomen. Dit heet het latente beeld. Dit beeld werkt als een soort 
katalysator om bij het ontwikkelen het ‘echte’ beeld te krijgen. Zonder 
latent beeld zal er geen ontwikkeld beeld ontstaan. Het is dus geen 
katalysator volgens scheikundige termen. 
Latent (letterlijk ‘verborgen’) wil zeggen: aanwezig, maar nog niet tot uiting 
gekomen. 
Het latente beeld heet zo omdat het met het blote oog niet waarneembaar is. 

 

 
 
Figuur 57: onbelichte en belichte zilverbromide kristallen. 

 

Het ontwikkelproces in het kort 
Om de foto zichtbaar te maken, wordt de film ‘ontwikkeld’. De korrels waarin 
het zilver is ontstaan, bewerk je in dit proces met een stof (de 
ontwikkelaar). Hierdoor ontstaan relatief grote hoeveelheden zilver. Deze 
zilveratomen zorgen voor een donkere vlek in dat deel van de film. De 
ontwikkelaar versterkt eigenlijk het latente beeld. 
De reactie met de ontwikkelaar verloopt sneller als er meer clusters van 
zilveratomen in een korrel zijn. Op die plek is de foto donkerder. Er is dus 
een direct verband tussen de intensiteit van het opvallende licht en de 
zwarting van de foto. 
De ontwikkelaar zal onder dezelfde omstandigheden een niet-belichte korrel 
niet beïnvloeden; dit worden de lichte delen in de film.  
 
Vervolgens wordt de film ‘gefixeerd’; het beeld wordt permanent 
vastgelegd. Het fixeerproces verwijdert alle onbelichte zilverzouten zodat 
deze niet op de lange duur toch in metallisch zilver omgezet kunnen worden.  
Het laatste proces is het wegwassen van de gebruikte chemicaliën door een 
aantal spoelbeurten. Deze chemicaliën zijn geen prettige stoffen en 
bovendien kunnen resten ook later een film nog beïnvloeden waardoor het 
beeld niet meer zichtbaar is. In paragraaf 4.4 komt het ontwikkelproces 
uitgebreider aan de orde. 

  

De korrelgrootte 
De gevoeligheid voor licht (ofwel welke lichtintensiteit heb je nodig om een 
goede foto te kunnen maken) van een zilverhalogenidefilm hangt af van de 
grootte van de korrels in de emulsie. De lichtgevoeligheid neemt toe als de 
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korrels groter zijn. Deze lichtgevoeligheid wordt aangeduid met de ‘snelheid’ 
van de film en vaak aangegeven met het ASA-getal. 
De grootte van de kristallen in fotografische emulsies verschilt. Bij een 
‘langzame’ film (lange belichtingstijden nodig) is de afmeting van de 

kristallen circa 0,1 m. Bij het vastleggen van snelle bewegingen waarbij 
soms ook nog weinig licht aanwezig is (sportopnamen), gebruik je een 
zogenaamde ‘snelle’ film, met korrels die tientallen keren zo groot zijn. 
Ook bij digitale camera’s is de gevoeligheid van de opname chip nog steeds 
aangegeven met een specifiek ASA-getal (meestal van 100 tot 400 ASA, 
tegenwoordig ook hoger). Kijk dit maar eens na als je een digitale fotocamera 
bij de hand hebt (zie ook opdracht 47). 
 
De grootte van de korrel bepaalt ook of je een foto sterk kunt uitvergroten of 
juist niet. Een langzame film heeft kleine korrels (te vergelijken met een 
kleine pixelgrootte in een digitale foto) en dus kun je sterk inzoomen. Met 
een snelle film kun je prima snelle bewegingen vastleggen, omdat je korte 
opnametijden kunt gebruiken, maar kun je niet uitvergroten omdat je hier 
juist grote korrels hebt. 

 

Licht en zilverzouten 
Door een oplossing van een zilverzout toe te voegen aan een oplossing met 
halogenide-ionen (Cl–, Br– of I– ionen), ontstaat een onoplosbaar 
zilverhalogenide dat als een neerslag te zien is. 
Het gebruik van zilverhalogenides in foto- en holografie toon je in experiment 
43 aan door het effect van licht op de neerslagen te bekijken. 

43. Experiment: zilverhalogenides 

Onderzoeksvraag 
Hoe gevoelig zijn zilverhalogenides voor (zon)licht? 
 
De zouten zilverchloride, zilverbromide en zilverjodide herken je aan hun 
kleur en de oplosbaarheid in ammonia. In drie deelexperimenten ga je na hoe 
zilverhalogenides reageren. 

Benodigdheden 
Experiment A 

 2 rekjes met elk 3 reageerbuizen 

 reageerbuisklem 

 2 pipetten 

 natriumchlorideoplossing 

 natriumbromideoplossing 

 natriumjodideoplossing 

 zilvernitraatoplossing. 
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Experiment B (zuurkast) 

 3 reageerbuizen 

 2 pipetten 

 3 rubberstoppen 

 verdunde ammonia 

 geconcentreerd ammonia. 
 
Experiment C 

 3 bekerglazen of erlenmeyers van 100 mL 

 filter + filtreerpapier 

 wit karton 

 zwart karton 

 natriumchlorideoplossing 

 zilvernitraatoplossing. 
 

Uitvoering 
Experiment A 

 Doe circa 5 mL van de halogenideoplossingen in gemerkte reageerbuizen; 
van elke halogenideoplossing maak je 2 buizen. Je hebt nu dus 6 
reageerbuizen 

 Voeg een aantal druppels zilvernitraatoplossing toe aan de 
natriumchloride oplossingen. Wat is je waarneming? 

 Voeg een paar druppels zilvernitraat oplossing toe aan de natriumbromide 
oplossingen. Wat is de waarneming? 

 Voeg een paar druppels zilvernitraat oplossing toe aan de natriumjodide 
oplossingen. Wat zie je nu? 

 Plaats 1 set met buizen in een donkere kast en 1 set in het zonlicht 
gedurende 10 minuten. Vergelijk het met de referentieset die in het 
donker stond. 

 
Experiment B 

 Maak verse zilverhalogenide suspensies zoals beschreven in de stappen 1 – 
4  

 Voeg met een druppelpipet langzaam een gelijke hoeveelheid verdunde 
ammonia toe aan de reageerbuis met zilverchloride. Schud goed na elke 
toevoeging. Schrijf op wat er gebeurt. 

 Voeg met een druppelpipet langzaam een gelijke hoeveelheid verdunde 
ammonia toe aan de reageerbuis met zilverbromide.  Voorzichtig, doe dit 
in de zuurkast en vooral niet ruiken. Schud goed na elke toevoeging. De 
neerslag zal niet oplossen. Voeg nu zoveel geconcentreerd ammonia toe 
dat de reageerbuis voor ¾ gevuld is. Doe een stop op de buis en keer de 
reageerbuis om. Wat zie je? 

 Voeg een overmaat geconcentreerd ammonia aan de reageerbuis met 
zilverjodide. Doe de stop erop en keer de buis ook om. Reageert deze stof 
anders? 
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Experiment C 

 Dit is een uitbreiding op de bovenstaande proef. In dit geval maak je het 
zilverchloride in een sterk verduisterde omgeving. Hierdoor kan het 
ontstane zilverchloride pas reageren met licht op het moment dat jij dat 
bepaalt. 

 In een verduisterde omgeving (verduisterd lokaal, donkere kamer of een 
donkere ruimte met een klein lampje) doe je 25 mL van de 
natriumchlorideoplossing en 25 mL van de zilvernitraatoplossing bij elkaar 
en filtreer de ontstane suspensie. 

 Vouw het filtreerpapier open en leg het op een witte kartonnen 
ondergrond. De helft van het filtreerpapier dek je af met een stuk donker 
papier. Leg vervolgens de ondergrond met het filtreerpapier en de 
afdekking in helder zonlicht. Bekijk het verschil tussen het zilverchloride 
in het zonlicht en onder het donkere papier. 

 Je ziet hier het resultaat van een fotochemische reactie. Verklaar het 
effect. 

Uitwerking 
Maak een verslag van de drie experimenten. Verwerk in het verslag ook de 
veiligheidskaarten van de gebruikte chemicaliën. 

 

Samengevat 
Een fotografische laag is opgebouwd uit zilverhalogenidekristallen die onder invloed van licht 
omgezet worden in metallisch zilver. Dit zilver zorgt voor de donkere plekken op de foto of 
op het holografische plaatje. 
De grootte van de kristallen bepaalt de lichtintensiteit die nodig is om tot het gewenste 
resultaat te komen. Het ASA-getal geeft dit aan: hoe hoger het getal, hoe groter de korrels 
zijn en hoe ‘sneller’ de fotografische laag is. Dit betekent: als de korrels groter zijn, is er 
minder licht nodig om een goede afbeelding te maken. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 4.2 

44. Vraag: emulsie 
Bij een fotografische film wordt gesproken over een emulsie. Dit is eigenlijk 
niet juist. 
a. Leg uit waarom het geen emulsie is. 
b. Wat is een betere naam voor deze ‘emulsie’? 

45. Vraag: fotografische film 
Beschrijf kort het belichtings- en ontwikkelproces van een fotografische film. 
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46. Vraag: ASA-waarde 
Een halvering van de ASA-waarde betekent dat een film 2x zoveel licht nodig 
heeft om een vergelijkbaar en bruikbaar resultaat te geven. 
a. Ga door een halveringsberekening na dat het verschil tussen ASA-0,02 en 

ASA-200 inderdaad een gevoeligheidsverschil is van meer dan 200 / 0,02 = 
10 000. 

Een normale foto belicht je voor een ASA-200 film ongeveer 1/200 s. Dit zou 
betekenen dat het belichten van een holografisch plaatje dan ongeveer één 
minuut (50 seconden) zou duren. Je belicht echter maar 3 s tot 5 s. 
b. Bedenk een reden waarom dit zoveel korter is. 

47. Opdracht: proefje korrelgrootte 
Met een digitale camera kun je het effect van de korrelgrootte bekijken. 
a. Neem een foto op VGA kwaliteit (640×480 ofwel 0,3 megapixel) en één op 

5,0 megapixel (of de hoogste mogelijkheid die je camera heeft).  
b. Bekijk beide foto’s op de computer en zoom daarna in.  
c. Bij hoeveel maal inzoomen zie je blokjes ontstaan? 
d. Welke foto heeft de hoogste resolutie? 

 

4.3 Het totale ontwikkelproces 

 

Na deze paragraaf  
 weet je welke verschillende stappen er nodig zijn in het ontwikkelproces 

 ken je de chemicaliën die hiervoor nodig zijn 

 ken je de scheikundige processen bij het ontwikkelproces. 

 
In een aantal opzichten wijkt het proces van het ontwikkelen van een 
hologram af van het ontwikkelen bij fotografie, maar er zijn ook veel 
overeenkomsten. Vandaar dat je het ontwikkelen van een foto eerst leert 
begrijpen. In deze paragraaf bekijk je het ontwikkelproces voor fotografie. In 
paragraaf 4.4 ga je in op het ontwikkelen van hologrammen. 
 
Het ontwikkelproces bestaat uit een aantal stappen: 

 het ontwikkelen zelf 

 het stoppen van het ontwikkelen 

 het fixeren; 

 het spoelen 

 het drogen. 
 

Ontwikkelen 
De twee belangrijkste bestanddelen van een ontwikkelaar zijn de stof die 
zorgt voor het ontwikkelen zelf (de ontwikkelende stof), een base en soms 
een aantal hulpstoffen.  
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Met het woordje ‘ontwikkelaar’ wordt voortaan de ontwikkelende stof 
bedoeld. 
 
Er bestaan veel ontwikkelaars, de meeste zijn gebaseerd op de benzeengroep 
met daaraan één of meer functionele groepen. Veel gebruikte ontwikkelaars 
zijn hydroquinon (figuur 58a) en pyrogallol (figuur 58b). 

 
OH

OH       hydroquinon  1,4-benzeendiol 
a 

 
 

OH

OH

OH   pyrogallol  1,2,3-benzeentriol 
b 

 
Figuur 58: veel gebruikte ontwikkelaars. 

 
Het ontwikkelproces van een foto is een redoxreactie waarbij de 
halogeenatomen uit het zilverhalogenide worden gehaald (reductie). Dit 
werkt alleen als er al een latent beeld aanwezig is. De ontwikkelaar versterkt 
het latente beeld. 
 
Zoals je al eerder hebt gezien, wordt in de belichtingsstap wat zilver 
‘gemaakt’ en blijven de overige zilverhalogenide deeltjes (AgX) achter. In 
aanwezigheid van deze zilveratomen wordt dit AgX alsnog omgezet in zilver 
en X-ionen. 
 
Als je hydroquinon als ontwikkelaar gebruikt, krijg je de volgende halfreacties 
en de bijbehorende totaalreactie waarbij X voor een willekeurig halogeen 
staat: 

 

2 AgX + 2 e
   2 Ag(s) + 2 X

 
 

OH OH

  + 2 OH     
O O

      2+ 2 H O + 2 e  

 
 

2 AgX +  
OH OH

 + 2 OH    2 Ag(s) +   
O O

    2+ 2 H O + 2 X  
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Ofwel voor zilverbromide: 
 

6 6 2 6 4 2 22 AgBr + C H O  + 2 OH 2 Ag(s) + C H O  + 2 H O + 2 Br   (22) 

 
Deze reactie vindt plaats in een basische omgeving, zie de OH– ionen bij de 
uitgangsstoffen van de reactie. Voor alle ontwikkeloplossingen geldt een pH > 
7.  
 
Uit de reactievergelijking blijkt dat tijdens het ontwikkelproces de OH– ionen 
verbruikt worden. De pH wordt lager en het ontwikkelproces wordt dus 
negatief beïnvloed. Het kan zelfs geheel stoppen voordat het voltooid is.  
Vandaar dat als 2e stof in de ontwikkeloplossing een base wordt gebruikt, 
bijvoorbeeld natriumcarbonaat. Deze stof bevat de base CO3

2– (zie Binas tabel 
49) en zorgt ervoor dat er een grote hoeveelheid OH– ionen ontstaat die bij de 
ontwikkeling verbruikt kan worden. 
 

2
3 2 3CO  + H O HCO  + OH         (23) 

 
Deze stof geeft opgelost een bufferoplossing. De pH van ontwikkelaars voor 
holografische plaatjes ligt vrij hoog meestal tussen 9 en 10. In een 
bufferoplossing blijft de pH vrijwel constant, ook als je kleine hoeveelheden 
OH– of H3O

+ -ionen toevoegt. 
 

Degradatie van de ontwikkelaar 
Er is wel een probleem; de ontwikkelende stof reageert in een basische 
omgeving met zuurstof uit de lucht. Daardoor vermindert het reducerend 
vermogen van de ontwikkelende stof die niet goed meer werkt. Dit gebeurt 
vooral als de oplossing gedurende een langere tijd aan lucht wordt bloot 
gesteld. Deze degradatie kan voorkomen worden door de ontwikkelaar vlak 
voor gebruik klaar te maken. Degradatie is het afnemen van de wenselijke 
eigenschappen van een stof. 
Een andere mogelijkheid is om een extra reducerende stof toe te voegen die 
niet het ontwikkelproces beïnvloedt, maar er alleen voor zorgt dat de 
ontwikkelaar niet zal oxideren aan de lucht. Deze stof oxideert dus 
gemakkelijker dan de ontwikkelaar. 
 
Tot slot wordt er soms nog een stof toegevoegd die ervoor zorgt dat de 
ontwikkelende stof geen onbelichte kristallen beïnvloedt. Hierdoor ontstaat 
een effect dat ze ‘mist’ noemen (‘fogging’ in het Engels); over de foto / het 
hologram hangt een waas. 
 
Aan commercieel verkrijgbare oplossingen zijn vaak nog meer hulpstoffen 
toegevoegd. Deze vergroten het gebruiksgemak, maar hebben geen invloed op 
het ontwikkelproces zelf. Bij holografie gebruik je alleen de ‘noodzakelijke’ 
stoffen; dit bekijk je in paragraaf 4.4. 
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Stoppen 
In het stopproces breek je het ontwikkelen af om te voorkomen dat ook 
onbelichte zilverzoutkristallen door de ontwikkelaar worden aangepakt. 
Hierdoor voorkom je het hierboven al genoemde ‘mist’effect. 
Eventueel gebruik je hiervoor water, maar je kunt de foto beter in een bad 
met azijnzuur houden. Hierdoor verandert de pH in de omgeving van de foto 
van basisch naar zuur en stopt het ontwikkelproces onmiddellijk. 

 

Fixeren 
Na het ontstaan van het ontwikkelde beeld blijft er in de fotografische laag 
nog een grote hoeveelheid zilverhalogenide achter. Als je dit niet verwijdert, 
zal de foto langzaam donkerder worden doordat in (zon)licht in de onbelichte 
korrels alsnog vrij zilver gevormd zal worden. Dit is hetzelfde proces als het 
proces waarmee het latente beeld gevormd werd. Omdat dit alle korrels 
beïnvloedt, verdwijnt het beeld langzaam, omdat de foto geheel zwart wordt 
(experiment 43). 
 
De zilverzouten zijn echter slecht oplosbaar in water (Binas tabel 45). Je kunt 
deze alleen verwijderen als je ze kunt omzetten in in water oplosbare 
‘complexen’. In deze situatie wordt een complex gevormd, omdat het 
zilverion een binding aangaat met een negatief ion dat beide 
bindingselektronen levert. Hoewel zo’n complex op een zout lijkt, is het iets 
heel anders. Het gaat in deze module te ver om de verschillen te bespreken. 
Een complex schrijf je altijd tussen rechte haken. 
Om dit complex te maken, wordt heel vaak natrium- of ammoniumthiosulfaat 
gebruikt. In de fotografie noemt men dit ook wel hypo. Het thiosulfaation 
levert dus beide bindingselektronen. 
 
De 1ste reactiestap in het fixeerproces is de volgende: 
 

 2
2 3 2 3AgBr + S O AgS O  + Br

       (24) 

 
In deze stap wordt het onoplosbare AgBr omgezet in Br–-ionen en een eerste 
complex van het zilver- en een thiosulfaation. Met een tweede thiosulfaation 
treedt  de volgende reactie op: 
 

    32
2 3 2 3 2 3AgS O  + S O Ag S O

           (25) 

 
Dit zilvercomplex is oplosbaar is water waardoor het zilverbromide op deze 
manier uit de emulsie in de fixeeroplossing oplost en hierdoor wordt 
uitgespoeld. 
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Spoelen 
De voorlaatste stap, die je meestal met gewoon water uitvoert, verwijdert 
alle restanten van de gebruikte chemicaliën uit de emulsie. Hierdoor komen 
deze niet op je handen en hebben ze ook geen effect op de lange termijn 
waardoor de foto toch nog zwart zou worden. 
Bovendien raak je de laatste resten opgelost zilverzout kwijt. 
 
Deze stap is de enige stap in het gehele ontwikkelproces die in het licht 
plaats vindt. Alle andere gebeuren in het donker of in zeer zwak licht met 
een golflengte waarvoor de emulsie niet gevoelig is. 

Drogen 
Na het spoelen droog je de belichte emulsie waardoor deze bovendien veel 
minder kwetsbaar wordt voor beschadigingen. 

 

Samengevat 
Om een belichte film of holografische plaat te ontwikkelen gebruik je scheikundige processen 
zodat het vastgelegde beeld zichtbaar wordt en blijft. In een basische omgeving is een 
redoxreactie nodig tussen het zilverhalogenide en de ontwikkelaar. De stappen in het gehele 
ontwikkelproces zijn: ontwikkelen, stoppen, fixeren, spoelen en drogen. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 4.3 

48. Opdracht: veiligheid 
Zoek bij scheikunde naar de veiligheidskaart van beide ontwikkelaars 
(hydroquinon en pyrogallol) en geef in een kort verslag (½ A4) aan hoe je het 
beste met deze stoffen kunt omgaan.  
Zie ►URL8 voor een uitgebreide en up-to-date set veiligheidskaarten. 

 
49. Extra vraag 
Er zijn bedrijven die uit gebruikte fixeeroplossingen het zilver terugwinnen. 
Dat gebeurt niet alleen om economische redenen maar ook om 
milieutechnische redenen. 
Na het fixeren van circa 5 000 kleinbeeldfilms kan 1,00 kg zilver worden 
teruggewonnen uit de gebruikte fixeeroplossing. (bron: Chemie Overal vwo) 
a. Bereken de massa zilverbromide die voor het fixeren gemiddeld op elke 

film nog aanwezig was. 
Om het zilver terug te winnen, leidt men de gebruikte fixeeroplossing door 
een ruimte gevuld met staalwol. De volgende reactie vindt dan plaats: 
 

 
3 2+ 2

2 3 2 32
Fe(s) + 2 Ag S O (aq) 2 Ag(s) + Fe (aq) + 4 S O (aq)

      

 
b. Bereken de massa ijzer die ten minste nodig is om 1,00 kg zilver uit de 

fixeeroplossing te halen. 
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4.4 Holografische plaatjes 

 

Na deze paragraaf  
 weet je de specificaties van holografische plaatjes 

 weet je de recepten om een holografisch plaatje te ontwikkelen 

 ken je overeenkomsten en verschillen tussen fotografische films en holografische plaatjes. 

 
Bij het maken van een hologram in hoofdstuk 6 werk je niet met een 
fotografische film maar met holografische plaatjes: dunne emulsies op 
glasplaatjes. 
 

Verschil tussen fotografische en holografische emulsie 
Een gewone fotografische film gebruik je meestal onder wisselende 
lichtomstandigheden. Op de film gemeten zijn geen kleinere details dan 0,010 

mm (=10 m) te zien. Hiervoor zijn korrels nodig met een diameter van 1 à 2 

m, omdat tijdens het ontwikkelen de korrels de neiging hebben samen te 
klonteren en dus wat groter worden dan je eigenlijk zou willen. De grootte 
van deze kleinst mogelijke details is het zogenaamde oplossend vermogen. 
 
Een hologram is een vastlegging van een interferentiepatroon met een 

oplossend vermogen van veel minder dan 1 m. Dit betekent dat voor een 
transmissiehologram de gemiddelde korrelgrootte niet meer dan 60 nm (= 

0,060 m) mag zijn. Voor een reflectiehologram is dit zelfs kleiner dan 25 nm. 
Het oplossend vermogen geeft aan hoe dicht beeldpunten bij elkaar kunnen 
liggen om nog net gescheiden waargenomen te kunnen worden.  

 

Korrelgrootte bij hologrammen 
In hoofdstuk 2 en 3 heb je geleerd dat de interferentiepatronen die bij 
holografie belangrijk zijn, bepaald worden door de golflengte van het 

gebruikte licht (circa 630 nm). Bij een korrelgrootte van 1 m is er geen 
patroon vast te leggen omdat de korrel groter is dan het patroon. Ook bij een 
korrel van 300 nm werkt het niet omdat de korrel dan óf wit óf zwart wordt. 
Je krijgt dan geen tussenliggende grijstinten. 
Wil je een mooi verloop in grijswaarden krijgen waarmee het patroon wordt 
vastgelegd, dan moet de korrel kleiner zijn dan 10% van de gebruikte 
golflengte, dus kleiner dan de al genoemde 60 nm. 
 
Je kunt je nu wel voorstellen dat de gevoeligheid voor het licht ook veel 
kleiner zal zijn. We hadden voor een typische amateurfilm nog een 
gevoeligheid van 200 ASA, voor een holografische plaat is dit ongeveer 0,02 
ASA; de gevoeligheid is hiermee ongeveer een factor 10 000 keer lager. Dit 
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betekent dan ook dat het belichten van een holografisch plaatje seconden 
duurt. Een bepaalde holografische zilverhalogenide-emulsie (zie opdracht 50) 
heeft bijvoorbeeld een korrelgrootte van 58 nm. Deze emulsie is gevoelig voor 
licht met een λ < 750 nm. Uiteraard heeft iedere producent zijn eigen 
specificaties. 

 

Samengevat 
Een hologram is doorzichtig, een foto niet. De korrelgrootte in een holografische emulsie is 
circa 200x zo klein als in een fotografische emulsie. Bij een fotografische film en een 
holografisch plaatje zorgt zilver voor een beeld. Een fotografische film moet nog afgedrukt 
worden, het hologram is direct klaar voor gebruik. 

 

Holografische plaatjes 
Fotografische films moeten gevoelig zijn in het hele zichtbare 
golflengtegebied. Je hebt daarbij de keus uit tientallen soorten. 
Holografische plaatjes worden door een beperkt aantal leveranciers 
aangeboden. Veel gebruikt zijn die van Slavich (zie ►URL9) en 
Colourholographic (zie ►URL10). Omdat je met een rode laser werkt, maak 
je gebruik van holografische plaatjes die gevoelig zijn in dit golflengtegebied.  
Als voorbeeld gebruiken we de gegevens van de Colourholographic BB-640 
plaatjes.  

 

 
Figuur 59: spectrale gevoeligheid van BB-640 plaatjes. Op de horizontale as staat 
de golflengte  uitgezet (Wl = wavelength). 

 
In figuur 59 staat de spectrale gevoeligheidscurve voor een bepaald type 
holografisch plaatje. Op de horizontale as staat de golflengte λ in nm uit en 
op de verticale as een maat voor de absorptie. 

Hieruit zie je dat het plaatje gevoelig is voor diepblauw licht (400 nm <  < 
450 nm), vervolgens minder gevoelig in het blauw – groen – gele gebied (500 

nm <  < 570 nm) en dan weer een piek vertoont bij 640 nm. 
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Vandaar dat je dit plaatje uitstekend kunt gebruiken met de al genoemde 
helium-neonlaser  
(λ = 633 nm) of een diodelaser (λ = 650 nm) als lichtbron. 
Ook kun je dus een (blauw)groene lamp gebruiken bij het ontwikkelen. 
 
Voor de belichting en ontwikkeling van deze plaatjes heb je in de vorige 
paragrafen de aanbevolen procedure geleerd. De gebruikservaring geeft je de 
procedure uit figuur 60. 

 
stap stof tijd (minuten) 
ontwikkelen pyrogallol 2  
stoppen water 1  
fixeren EDTA bleek circa 1 (zie aanwijzingen verderop) 
spoelen water 2  
drogen  lucht 10 

 
Figuur 60: de verschillende handelingen. 

 

Ontwikkelen 
Zoals al gezien in paragraaf 4.3 is pyrogallol een 
prima ontwikkelaar, maar je hebt ook 
natriumcarbonaat nodig voor de noodzakelijke 
buffer. Vandaar dat je twee deeloplossingen moet 
maken (figuur 61). De oplossingen A en B meng je 
met elkaar net voordat je ze wilt gaan gebruiken. 
Ontwikkelaar gebruik je maar één keer (wel een 
aantal plaatjes achter elkaar) en moet je 
minimaal elke dag verversen. 

 

Fixeren 
Het fixeerproces bij holografie wordt ook vaak 
bleken genoemd. 
Als bleek kan o.a. EDTA gebruikt worden: 
EthyleenDiamineTetra-Azijnzuur. Ethyleen is de 
oude benaming voor etheen. De molecuulformule 
van EDTA is C10H16N2O8 / (HOOCCH2)4(NCH2)2. Zie 
►URL11 voor de veiligheidskaart. In figuur 62 
staat de structuurformule van deze stof.  

 
 

 

EDTA als fixeer 
Met een metaalion (Mn+, in figuur 63 aangegeven als M), en dus ook met een 
zilverion, kan de zuurrest van EDTA een complex gaan vormen zoals in figuur 
63 is weergegeven. De vier zuurgroepen zijn in dit geval omgezet in 

 
oplossing A water       0,5 L 
 pyrogallol   5 g 
oplossing B water       0,5 L 
 natriumcarbonaat 30 g 

Figuur 61: de twee deeloplossingen voor de 
ontwikkelaar. 
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Figuur 62: de structuur van EDTA. 
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acetaatgroepen door het afsplitsen van hun 
protonen. Hierdoor ontstaan flexibele ‘armen’ 
die uit het molecuul steken. Deze armen hebben 
een negatieve lading aan het uiteinde. Deze 
armen groeperen zich om het metaalion en 
houden dit door de elektrische 
aantrekkingskrachten vast. De metaalionen 
worden hierdoor in oplossing gehouden.  
 
Het recept voor bleek staat in figuur 64. 
 
Het voordeel van deze bleek is dat je het vaker 
kunt gebruiken en dat het goede resultaten geeft. 
 
Samengevat 
Het ontwikkelproces voor een holografisch 
plaatje verschilt niet veel van dat van een 
fotografische emulsie. 
Als ontwikkelaar gebruik je een pyrogallol / 
carbonaat oplossing die je vlak voor gebruik 
klaar maakt. Het stopbad is azijnzuur of water 
en fixeren doe je met een EDTAzuurrest-
oplossing. Tot slot moet je het plaatje nog 
spoelen en laten drogen.  
 
In hoofdstuk 6 ga je dan eindelijk echt aan de 
slag en kun je je eerste hologram maken, 
ontwikkelen en bekijken.  
 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 4.4 

50. Opdracht 

50.1 Belichtingstijd 
Neem de laser die je in opdracht 17 gebruikt hebt. Voor het belichten van het 
holografische plaatje moet de laserbundel groter gemaakt worden met behulp 
van een lensje. Zie hiervoor opdracht 15. Ga ervan uit dat de bundel op de 
plaats van het hologram een diameter van 10 cm heeft. 
Bereken de belichtingstijd voor de deze emulsie. De lichtgevoeligheid daarvan 
is 40 μJ/cm². Neem aan dat je de gespecificeerde lichtgevoeligheid met een 
factor 2 overschrijdt. 

50.2 Holografische plaatjes 
Zoek in de brochures van de holografische plaatjes van Slavich (PFG-01) en 
Colourholografic (BB-640) uit wat de verschillen zijn. Deze brochures zijn bij 
je docent verkrijgbaar. Schrijf dit op in een kort (maximaal een A4-tje) 
verslag. 

 
Figuur 63: EDTA-zuurrest als complexvormer met een 
metaalion; M is dus eigenlijk Mn+. 
 

 
Bleek  water      1 L 
 EDTA di-natrium zout    30 g 
 Fe2(SO4)3    30 g 
 KBr    30 g 
 30% zwavelzuur of 

95% zwavelzuur 
   30 mL of 
   10 mL 

Figuur 64: het maken van bleek. 
Bron: Colourholographic 
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51. Vraag 
In paragraaf 4.4 heb je geleerd hoe je holografische plaatjes moet 
ontwikkelen. 
a. Waarom kun je de ontwikkelaar niet een dag eerder klaarzetten? 
b. Waarom is ‘bleken’ een logische benaming? 
c. Wat is een extra voordeel van het gebruik van EDTA als bleek? 

52. Groepsopdracht 
Deze opdracht is een voorbereiding op het practicum van hoofdstuk 6. 
 
Je gaat met elkaar bedenken hoe je de holografische plaatjes gaat 
ontwikkelen. 
a. Ga na welke holografische plaatjes en chemicaliën jouw school heeft. 
b. Zoek geschikte bakjes om de plaatjes te ontwikkelen. Schrijf op wat je 

nog meer nodig denkt te hebben. 
c. Maar een schets van de ruimte waarin je moet werken. Bedenk waar je 

alles neer moet zetten om veilig en efficiënt te werken. 
d. Schrijf puntsgewijs op hoe je te werk gaat bij het ontwikkelen.  

53. Extra experiment 
Om te oefenen met het ontwikkelen kun je een gewone zwart-wit foto 
maken, het negatief ontwikkelen en de foto vervolgens afdrukken. Een 
voorschrift vind je bij ►URL12.  



 
Nlt3-v119  Holografie  77 

5 De beeldvorming verklaard met de 

zonelens 

5.1 Introductie 
Om te voorkomen dat bankbiljetten en andere waardepapieren zoals 
aandelen nagemaakt worden, zijn deze onder andere voorzien van een 
hologram. Om te begrijpen waarom dat gebeurt, moet je weten hoe je een 
hologram maakt. Daarvoor is het onvermijdelijk dat je meer van de 
theoretische achtergrond moet weten. Je hebt daarbij zoals vaak in de 
natuurwetenschappen de hulp van de wiskunde nodig. Daarom gaat het begin 
van dit hoofdstuk over functies en variabelen. Daarmee is een wiskundige 
beschrijving van lopende en staande lichtgolven te geven.  
In hoofdstuk 2 is de wiskunde al gebruikt om buiging en interferentie van licht 
te verklaren. Deze eigenschappen en de wiskundige beschrijving van golven 
ga je gebruiken bij de introductie van de zonelens. Het gebruik van de 
zonelens geeft een manier om de werking van het hologram te beschrijven en 
te begrijpen. Tot slot kijk je naar de twee verschillende beelden bij een 
hologram. 
 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.1 

54. Vraag: begrippen uit de optica 
Ga voor jezelf nog eens na wat de volgende begrippen uit de optica 
betekenen: 

 divergerende, evenwijdige en convergente lichtbundel 

 positieve (bolle) lens en negatieve(holle) lens 

 brandpunt en brandpuntsafstand van een lens 

 voorwerpspunt en beeldpunt. 

55. Vraag: lens 
Een lens maakt een reëel beeld van een voorwerp. 
a. Wat houdt het verschijnsel beeldvorming bij een lens in? 
b. Hoe luidt de lenzenformule? 
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5.2 De functie met twee variabelen en de 
somfunctie 

 

Na deze paragraaf 
 weet je wat een functie van twee variabelen is 

 weet je wat een somfunctie is 

 kun je de grafiek van een somfunctie tekenen. 

 

Functies 
Vaak bepalen een of meer grootheden de waarde van een andere grootheid, 
bijvoorbeeld:  

 de datum bepaalt de lengte (tijdsduur) van een dag 

 vele factoren zoals de datum, de mate van bewolking, de hoeveelheid 
zonnestraling, de temperatuur van het zeewater, etc. bepalen de 
maximale dagtemperatuur  

 het volume en de dichtheid van het materiaal van een voorwerp bepalen 
de grootte van de massa van een voorwerp en daarmee de zwaartekracht 
Fz die op dat voorwerp werkt.  

 
De wiskunde beschrijft door middel van vergelijkingen (formules) hoe een 
bepaalde variabele (de afhankelijke variabele, in de wiskunde y genoemd) 
afhangt van een andere variabele (de onafhankelijke variabele, in de 
wiskunde x genoemd). Die vergelijkingen of formules vormen het 
functievoorschrift. Een functievoorschrift heeft de vorm y = f(x). 
 
In de natuurkunde is de variabele altijd een grootheid. Wanneer je voor de 
grootheid x zelf gekozen waarden invult, dan geeft een formule de 
bijbehorende waarden van y. Het lukt lang niet altijd om een dergelijk 
functievoorschrift op te stellen, en soms is het voorschrift maar voor 
bepaalde waarden van x geldig (het domein). Toch werk je in de natuurkunde 
zo veel mogelijk met functievoorschriften, omdat dit de mogelijkheid geeft 
om allerlei natuurkundige processen te berekenen. Het functievoorschrift is 
dan gewoon een formule. Veel natuurkundige wetten ken je in de vorm van 
formules, bijvoorbeeld: 

U I R   2E m c   F m a   
Let op, niet elke formule beschrijft een wet! Je kent bijvoorbeeld ook de 
formule s v t   die het verband aangeeft tussen de snelheid de tijd en de 
afgelegde weg. 
 



 
Nlt3-v119  Holografie  79 

Functies van twee variabelen 
Bij het eerste voorbeeld aan het begin van paragraaf wordt de lengte van de 
dag maar door één grootheid bepaald, de datum. De daglengte is dus een 
functie van één variabele.  
Bij het tweede voorbeeld is de maximale dagtemperatuur een functie van een 
groot aantal variabelen. Deze variabelen zijn ook nog niet allemaal even 
gemakkelijk te bepalen. Het is niet eenvoudig, zo niet onmogelijk, om 
hiervoor een formule op te stellen. 
Bij het derde voorbeeld heb je te maken met een functie van twee 
variabelen: als je de dichtheid van het materiaal en het volume van het 
voorwerp kent, dan is de massa ondubbelzinnig uit te rekenen. 

Het functievoorschrift heeft in het algemeen de vorm ( , )z f x y  

 
In het derde voorbeeld wordt dus het functievoorschrift 

 ,zF f V V g      

  
Als je de uitwijking u ten opzichte van de evenwichtsstand van elk punt van 
een golf met een functievoorschrift wilt beschrijven, is dit een functie van 
twee variabelen: namelijk van de tijd t en van de plaats x. Met andere 
woorden: de uitwijking hangt maar van twee grootheden af, de plaats van dat 
punt en het tijdstip. 

Het functievoorschrift heeft dan dus de vorm ( , )u f x t  

 

Somfuncties 
In de natuurwetenschappen kun je overeenkomstige grootheden bij elkaar 
optellen. 
Wanneer je bijvoorbeeld hoeveelheden van twee verschillende vloeistoffen 1 
en 2 bij elkaar voegt, is de totale massa te berekenen met de volgende 
formule: 
 

1 2 1 1 2 2totm m m V V        

 

waarin 1 1 1m V   de massa van vloeistof 1 is en 2 2 2m V   de massa van 

vloeistof 2.  

Omdat m een functie van  en V is, staat hier dus: 
 

     1 1 1 2 2 2, , ,resf V f V f V     

 
Dit is een voorbeeld van een functie die je kunt beschouwen als een som van 
twee (of meer) andere functies. In dit voorbeeld zijn deze functies zelf weer 
functies van twee variabelen. 
Een somfunctie bestaat dus uit twee of meer functies, waarvan de 
functiewaarden bij elkaar worden opgeteld. 
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Voor het tekenen van een grafiek betekent dit dat je voor elke waarde van de 
onafhankelijke variabele de waarden van de afhankelijke variabelen bij 
elkaar moet tellen. Wiskundig gezegd: voor elke x tel je de bijbehorende y-
waarden op. 
 
Bij twee interfererende golven is de resulterende uitwijking van een punt van 
de golf de som van de uitwijkingen ten gevolge van de twee afzonderlijke 
golven. De resulterende uitwijking is dus een somfunctie die je schrijft als: 
 

     1 2, , ,resu x t u x t u x t   

 

Samengevat: 
 Als de waarde van grootheid A afhangt van de waarde van grootheid B, is A een functie 

van B. Dat betekent: als je A kent, kun je B berekenen. 

 Als de waarde van z afhangt van x en van y, is z een functie van twee variabelen. Notatie 
( , )z f x y . 

 Bij twee interfererende golven is de uitwijking in een punt de som van de uitwijkingen 
van de afzonderlijke golven. De resulterende uitwijking is dan de somfunctie van de 
functies die de uitwijking van de afzonderlijke golven opleveren. 

 
 
 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.2 

56. Vraag 
Stel het functievoorschrift op van  
a. de weerstand van een homogene draad als functie van de lengte l en de 

doorsnede A; 
b. de krachtconstante van een massa-veer-systeem als functie van de 

frequentie en de massa; 
c. de totale energie die een vrij vallend voorwerp met massa m heeft als 

functie van de hoogte h; 
d. de zwaartekracht op een massieve bal als functie van de straal en de 

materiaalsoort. 
 

5.3 Wiskundige beschrijving van een golf 

 

Na deze paragraaf 
 kun je bij een lineaire lopende en staande golf op elk tijdstip op elke plaats de uitwijking 

berekenen. 

 
In paragraaf 1.4 leerde je dat licht een elektromagnetische golf is. Als je 
wiskunde wilt gebruiken om bepaalde eigenschappen van licht te beschrijven, 
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dan is het verstandig om eerst de wiskunde van de lopende en staande 
mechanische golf te beschrijven. 

 

De ééndimensionale lopende golf 
Je kijkt eerst naar golven die in een touw of koord optreden (figuur 65). Het 
voordeel is dat je hierbij gemakkelijk iets kunt voorstellen. 

 

 
Figuur 65: een lopende golf gedurende 1½ trillingstijd van het 
startpunt A. 

 
Door een elastisch touw gaat een transversale golf met golflengte en 
amplitudo A. De voortplantingssnelheid van de golf is v. Voor de trillingstijd T 

van elk touwdeeltje geldt T = v. 
 
Het punt P in figuur 66 is het beginpunt van het touw. Je kiest het 
starttijdstip t = 0 s zó dat P vanuit de evenwichtsstand begint met omhoog te 

gaan. In vergelijking (4) geldt dus 0 = 0. 
 

De uitwijking van P op elk willekeurig tijdstip t is dan: ( ) sin 2P

t
u t A

T
 . 
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Figuur 66: de stand van een touw voor een naar rechts lopende golf. 

 
Kies een punt Q op een afstand x van P. De (eenparig bewegende) golf legt 
deze afstand x af in een tijdsduur Δt = x / v. Als Q zo gekozen wordt dat een 
punt van de golf éérst P en daarna Q passeert, dan heeft Q dus x / v seconden 
korter getrild dan P. De kop van de golf, en dus alle ander punten ook, 
passeren punt Q dan x / v seconden later. Neem aan dat Q bijvoorbeeld t* 
seconden trilt. 
Dan geldt t* = t – x / v. Voor de uitwijking van Q schrijf je dan: 
 

( ) sin 2 sin 2 sin 2Q

x
t

t t xv
u t A A A

T T T
  




         

 
  

 

want  
x

x xv
T v T 

 


   

 
Omdat Q op een willekeurige afstand x van P gekozen is, is u hiermee een 
functie van twee variabelen geworden. De uitwijking is namelijk afhankelijk 
van de plaats x en het tijdstip t.  

 

Samengevat 
Voor de uitwijking van een willekeurig punt Q bij een lopende transversale golf geldt: 
 

( , ) sin 2
t x

u x t A
T




   
 

         (26) 

 
waarin: 

 u(x,t) = de uitwijking in meters (m) 

 A = de amplitudo in meters (m) 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 T = de trillingstijd in seconden (s) 

 x = de afstand in meters (m) van punt Q tot het startpunt P    

 λ = de golflengte in meters (m). 
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Wiskundige beschrijving van een eendimensionale staande 
golf 
Een staande golf ontstaat onder bepaalde voorwaarden door twee (of meer) 
lopende golven, die door elkaar heen lopen. In figuur 67 ontmoet 
bijvoorbeeld de heengaande golf I een teruggekaatste golf II. Golflengte en 
golfsnelheid van beide lopende golven zijn gelijk, de voortplantingsrichting 
verschilt. 

 

 
 

Figuur 67: twee identieke, tegen elkaar in lopende golven. 
 

Kies als t = 0 het tijdstip dat de beide golven elkaar in punt P ontmoeten. Er 
treedt dan interferentie op. De resulterende uitwijking op elk tijdstip en op 
elke plaats is de som van de uitwijkingen door beide golven. 
Voor de resulterende uitwijking van punt P op elk tijdstip t geldt dan dus: 
 

1 2( ) ( ) sin 2 sin 2 2 sin 2P heen P terug

t
u t u t A A A

T
       

Want beide golven zijn in P steeds in fase, dus 1 2

t

T
    

 
Neem weer een punt Q op willekeurige afstand x van P (figuur 67). Punt Q ligt 
achter P voor de naar rechts lopende (heengaande) golf (en dus vóór P voor 
de naar links lopende, teruggaande golf). 
Voor de uitwijking ten gevolge van de naar rechts lopende golf geldt dan (zie 
vergelijking (26)): 

( ) sin 2Q heen

t x
u t A

T



   
 



De naar links lopende golf, die eerst Q passeert en daarna pas P passeert, 
heeft als vergelijking: 
 

( ) sin 2Q terug

t x
u t A

T



   
 

 

 
Want Q trilt nu x/v seconden langer dan P. 
 
Voor de resulterende uitwijking van punt Q op elk tijdstip t geldt dan: 
 

( ) ( ) ( ) sin 2 2 sin 2 2q res Q heen Q terug

t x t x
u t u t u t A A

T T
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Als je 2
t

T
  vervangt door  en 2

x


 door dan wordt deze vergelijking: 

 

   ( ) sin sinresu t A A            (27) 

 
Nu gelden de volgende vergelijkingen uit de wiskunde (zie formulekaart): 
 

 sin sin cos sin cos              (28)  

 
en 
 

 sin sin cos sin cos             (29) 

 
Dit ingevuld in vergelijking (27) levert op: 
 

( ) 2 cos sinresu t A     

 

Als je hierin α en  weer vervangt door de oorspronkelijke symbolen, dan 
krijg je 

 

Samengevat 
Voor de uitwijking van een willekeurig punt bij een staande transversale golf geldt: 
 

( , ) 2 cos 2 sin 2res

x t
u x t A

T
 


       
   

                  (30) 

 
waarin: 

 u(x,t)res = de resulterende uitwijking in meters (m) 

 A = de amplitudo in meters (m) 

 x = de afstand in meters (m) 

 λ = de golflengte in meters (m) 

 t = het tijdstip in seconden (s) 

 T = de trillingstijd in seconden (s). 

 
Deze vergelijking beschrijft de uitwijking op elk tijdstip en op elke plaats die 
het gevolg is van een staande golf.  

 

Een plaats, veel tijdstippen 
Bekijk je de staande golf op één plaats, dus voor een constante waarde van x, 
dan wordt deze vergelijking: 
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1( ) sin 2
t

u t C
T

    
 

       (31) 

 
met C1 (op een bepaalde plaats) een constante: de amplitudo. 
Dit is juist de vergelijking van een harmonisch trillend punt met amplitudo C1. 
Ofwel: deze vergelijking beschrijft het u,t-diagram van een harmonisch 
trillend punt.  
 

Voor C1 geldt: 1 2 cos 2
x

C A 


   
 

 

De grootte van C1 - de amplitudo - is dus een plaatsafhankelijke 
cosinusfunctie. Er zijn plaatsen waar deze functie de waarde 0 heeft en dus 
de uitwijking voortdurend 0 is (knopen: er vindt maximale verzwakking 
plaats). Er zijn ook plaatsen waar de sinusfunctie 1 of –1 is en dus de 
uitwijking op elk tijdstip maximaal is (buiken: er vindt maximale versterking 
plaats).  
Hieruit volgt dat vergelijking (31) een staande golf beschrijft. 
 

Een tijdstip, veel plaatsen 
Bekijk je de staande golf op één tijdstip, dus neem je t constant, dan is de 
vergelijking: 
 

2( ) cos 2
x

u t C 


    
 

       (32) 

 
met C2 (op een bepaald tijdstip) een andere constante. 
Dit is juist de vergelijking die de positie van alle punten op een bepaald 
tijdstip weergeeft. Ofwel: deze vergelijking beschrijft het u,x-diagram van 
een golf.  
 

Voor C2 geldt: 2 2 sin 2
t

C A
T

   
 

 

C2 is dus een tijdsafhankelijke sinusfunctie. 
 
Met de hierboven afgeleide formules beschrijf je ook de elektrische 
component van een elektromagnetische golf. Kijk nog eens naar het einde van 
paragraaf 1.4. Je vervangt dan de amplitudo A door de maximale elektrische 
veldsterkte Eo en de uitwijking u(x,t) door de elektrische veldsterkte E(x,t) 
(beide in V/m). 
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Vergelijking (26) wordt dan: 
 

0( , ) sin 2
t x

E x t E
T




    
 

      (33) 

 
en vergelijking (30): 
 

0( , ) 2 cos 2 sin 2res

x t
E x t E

T
 


       
   

      (34) 

 
In paragraaf 5.5 ga je deze formule gebruiken om de resultante van de 
objectbundel en de referentiebundel te berekenen. 
 

Hoe ontstaat een hologram? 
Als een staande lichtgolf op een holografische plaat valt, dan zijn er plaatsen 
waar maximale verzwakking optreedt (de knopen): de plaat wordt daar niet 
of weinig belicht. Ook zijn er plaatsen waar maximale versterking optreedt 
(de buiken): de plaat wordt daar maximaal belicht. En uiteraard alles 
daartussenin. De mate van belichting van de holografische plaat wordt dus 
bepaald door interferentie (en niet door lichtintensiteit, zoals bij een 
normale foto). Je legt daarmee een interferentiepatroon vast op de 
lichtgevoelige plaat. Bij belichting hiervan zie je het holografische beeld. 
 
Om een staande golf te krijgen moet interferentie optreden. Daarvoor zijn 
minimaal twee lichtbundels nodig. Om een holografisch beeld te maken zijn 
dat de al genoemde objectbundel en de referentiebundel. De 
referentiebundel gaat rechtstreeks van lichtbron naar holografische plaat. De 
objectbundel interfereert op de fotografische plaat met de referentiebundel. 
Daardoor wordt het holografische beeld van een voorwerp als 
interferentiepatroon vastgelegd op de holografische plaat: het hologram. 

 

Samengevat 
Een lopende en een staande lichtgolf kun je beschrijven met formules, waarmee je de 
elektrische veldsterkte op elke plaats en op elk tijdstip kunt berekenen. 
Door twee lopende coherente lichtgolven te laten interfereren, ontstaat een staande golf. 
Het interferentiepatroon leg je vast op een holografische plaat om een hologram te maken. 
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Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.3 

57. Opdracht 

57.1 Golffuncties 
Je hebt twee golffuncties u1 en u2 waarbij u1(t) = 8 sin (0,60·t)en u2(t) = –6 sin 
(0,90·t) 
a. Voer deze beide functies in je grafische rekenmachine in en teken het u,t-

diagram van de somfunctie u1(t) + u2(t) 
b. Bepaal uit dit diagram de amplitudo en de periode van de somfunctie. 

57.2 Ict-opdracht 1 
Zie ►URL13. Klik de button GOLVEN. Kies daarna TRANSVERSALE GOLF. 
Bekijk deze applet goed en beantwoord daarmee de volgende vragen: 
Achter een scherm bevindt zich een koord waardoor in horizontale richting 
een transversale golf loopt. In het scherm zit een verticale spleet waardoor je 
een heel klein stukje van dit koord kunt zien.  
a. Geef aan dat uit wát je door deze spleet ziet, je in het algemeen niet 

kunt opmaken of het een lopende of een staande golf betreft. 
b. In één positie van de opening kun je dit wél opmaken als het een staande 

golf betreft. Waar moet de opening zich dan bevinden? 
Vervolgens neem je een scherm met twee verticale openingen.  
c. Waarom kun je nu (meestal) wel opmaken of het een lopende dan wel een 

staande golf betreft? 
d. Iemand constateert ten onrechte dat het een lopende golf betreft. Wat 

weet je nu van de afstand tussen de twee spleten?  

57.3 Ict-opdracht 2 
Zie ►URL14. Met deze applet kun je zien wat het resultaat is bij de 
somfunctie van twee harmonische golven. 
a. Ga na dat bij gelijke golfsnelheid de somfunctie weer een harmonische 

golf is als de golflengtes gelijk zijn. De amplitudo van de twee golven 
heeft daarop geen invloed 

b. Toon dit aan met de formules voor harmonische golven. 
c. Neem twee golven die geen gelijke snelheid hebben. Ga na dat in dit 

geval de som wel een harmonische golf is, maar dat de amplitudo 
varieert. 

d. Verklaar ook dit. 
Je kunt vervolgens twee golven nemen met verschillende golflengte, en/of 
verschillende voortplantingssnelheid. 
e. Ga na of de somfunctie periodiek is. 
f. Ga na of de somfunctie harmonisch is. 
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58. Vraag 
De uitwijking u bij een staande golf, ontstaan uit de interferentie van twee 
lopende golven, wordt beschreven door de volgende vergelijking: 
u(x,t) = 8,6.10–2 sin (0,60 x) · cos(58 t) met x in m en t in s. 
a. Bereken de afstand tussen twee opeenvolgende knopen. 
b. Hoe groot zijn de amplitudo, frequentie en de voortplantingssnelheid van 

de interfererende lopende golven? 

59. Vraag 
Twee lopende golven beide met amplitudo A passeren in dezelfde richting 
een punt P, dat daardoor tegelijk twee harmonische trillingen uitvoert. De 

golven zijn coherent, maar hebben een fasehoekverschil van 0,44rad. 
a. Stel de vergelijking op die de resulterende uitwijking u van punt P als 

functie van de tijd t weergeeft. Tip: maak gebruik van vergelijking (16)
b. Bepaal de amplitudo van de resulterende trilling. 

 

5.4 De zonelens 

 

Na deze paragraaf 
 weet je wat een zonelens is en hoe je hem maakt 

 kun je uitleggen dat een zonelens een evenwijdige bundel afbeeldt als een punt 

 weet je dat zonelenzen elkaars werking niet beïnvloeden. 

 
Aan het einde van paragraaf 5.3 is in een paar regels uitgelegd hoe een 
hologram gemaakt wordt. Vanzelfsprekend is deze uitleg verre van volledig. 
Een manier om de werking van het hologram te verklaren, is die met behulp 
van de zonelens. 
 
Daarbij moeten we ons eerst even herinneren hoe een gewone lens een beeld 
van een voorwerp maakt. 

 

8. Natuurkunde: beeld bij een gewone lens 
Door elk punt van het voorwerp wordt in alle richtingen licht uitgezonden (of 
teruggekaatst als het voorwerp zelf geen licht uitzendt). Een deel van de 
lichtstralen die van één punt (het voorwerpspunt) uitgaan valt op de lens. 
Deze is zó gemaakt dat na breking deze stralen allemaal weer door één punt 
gaan: het beeldpunt dat bij dit voorwerpspunt hoort. Bij elk voorwerpspunt 
wordt aldus door de lens een beeldpunt gevormd. Deze beeldpunten vormen 
samen het beeld. 

 
Ook bij afbeelding door een zonelens wordt van een voorwerpspunt een 
beeldpunt gemaakt. Dit gebeurt echter niet door breking, maar door 
interferentie. Daarbij heeft elk voorwerpspunt een eigen zonelens, die het 
betreffende voorwerpspunt afbeeldt. Omdat er oneindig veel 
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voorwerpspunten zijn, zijn er ook oneindig veel zonelenzen, die over elkaar 
heen liggen. Dit kan omdat zonelenzen elkaar onderling niet beïnvloeden. 
 
Om te weten te komen hoe een zonelens werkt, zullen we eerst uitleggen wat 
een zonelens is en hoe je er een maakt. 
 

Hoe maak je een zonelens? 
Bij het maken van een hologram interfereren de golven die door een punt van 
een voorwerp worden uitgezonden (de divergerende objectbundel), met de 
golven van een referentiebundel (een evenwijdige bundel). Dit 
interferentiepatroon wordt vastgelegd op een holografische plaat. We 
noemen dit patroon de zonelens van dit punt.  
 
Kijk eens naar de situatie in figuur 68: een punt L zendt bolvormige golven 
uit. Deze golven interfereren met de vlakke golven van de referentiebundel.  

 

 
 
Figuur 68: interferentie van een cirkelgolf en een vlakke golf. 
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Om het niet te ingewikkeld te maken ga je uit van de 
tweedimensionale situatie in een vlak door L dat loodrecht staat op de 
fotografische plaat (figuur 68).  
De bolvormige golffronten van de divergerende bundel worden 
voorgesteld door de cirkels. Deze golven interfereren met de vlakke 
referentiegolven die als rechte lijnen zijn getekend evenwijdig aan de 
lichtgevoelige plaat. De cirkelvormige golf die in M de fotografische 
plaat treft, is in fase met de vlakke golf. In M treedt maximale 
versterking op.  

Als het weglengteverschil x in P precies 1bedraagt, is er in P ook een 
maximum. Verderop de fotografische plaat bevindt zich een punt Q 

waar het weglengteverschil 2 is; Q is dus ook en maximum, 
enzovoort. Tussen M en P, P en Q, enzovoorts, verzwakken of 
versterken de golven elkaar gedeeltelijk. 
In de driedimensionale situatie ontstaan op de fotografische plaat 
concentrische cirkels met M als middelpunt. Daarbij wordt de plaat 
maximaal belicht in M, in de cirkel rond M door P, enzovoorts. Zie ook 
figuur 69 en figuur 70. Daartussen zullen de golven elkaar in meer of 
mindere mate uitdoven. 
Elk voorwerpspunt krijgt zo op de fotografische plaat zijn eigen 
zonelens. Na ontwikkelen van de fotografische plaat is het resultaat 
een hologram. In paragraaf 5.5 ga je de positie van de cirkels (ringen) 
berekenen, evenals het intensiteitverloop van de staande golf als 
functie van de afstand tot M. 
 

 
 
  

Hoe werkt een zonelens? 
Bij een evenwijdige lichtbundel loodrecht op een gewoon tralie dat uit 
lijnvormige spleten bestaat, krijg je op een scherm achter dat tralie 
lijnvormige maxima te zien. Hoe meer spleten het tralie bevat, hoe scherper 
deze maxima begrensd zijn (paragraaf 3.4). 
Een zonelens is een tralie waarbij de spleten niet lijnvormig, maar 
cirkelvormig zijn. Gevolg is dat de stralen geen lijnvormige, maar 
puntvormige maxima maken: zie figuur 72 en figuur 74. 

 

Beeldvorming door een zonelens. 
Op dit cirkelvormige tralie laat je een evenwijdige bundel licht vallen (de 
referentiebundel). Allereerst ontstaat een 0de orde lichtbundel die gewoon 
rechtdoor gaat alsof de tralie transparant is (figuur 71). 
Verder ontstaan onder een beperkt aantal hoeken cirkelvormige, 
convergerende bundels. Deze komen bij elkaar op de hoofdas en vormen daar 
maxima omdat ze elkaar in deze richtingen versterken. Daarvan is alleen het 
maximum Fre van de kleinste afbuigingshoek (de 1ste orde), van belang (figuur 

 
 
Figuur 69: een zonelens in 
perspectief getekend. 
 

 
Figuur 70: een zonelens in 
vooraanzicht. 
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72). In deze situatie geldt een weglengteverschil BFre – AFre = λ en  
CFre – BFre = λ enzovoorts. Fre is op te vatten als het reële brandpunt van de 
zonelens. 

 

 
 

Figuur 71: het 0de-orde ‘maximum’. Alleen die lichtstralen zijn weergegeven die 
boven of onder het middelpunt van de zonelens liggen. 

 

 
 

Figuur 72: het convergentiepunt is het 1ste orde maximum. Voor de 
overzichtelijkheid zijn weer alleen die lichtstralen weergegeven die boven of onder 
het middelpunt van de zonelens liggen. 

 

Samengevat 
Een zonelens kun je zien als een ronde tralie. De hoek waaronder het licht wordt afgebogen is 
dus niet constant, maar neemt naar buiten toe. Het licht buigt af naar een punt, dat je het 
brandpunt noemt, omdat de eigenschappen overeenkomen met het brandpunt van een bolle 
lens. Immers, (een deel van) de loodrecht invallende evenwijdige bundel gaat door dit punt. 
Dit punt ligt uiteraard op de as door het midden van de zonelens. Licht dat na de zonelens 
door het brandpunt gaat, heeft tussen opeenvolgende ringen een weglengteverschil van 

precies . 

 
 
 

A

B

C 
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In figuur 73 en 74 zie je dat een zonelens ook één virtueel brandpunt heeft.  

Als weglengteverschil BFvi – AFvi =  en CFvi – BFvi =  enzovoorts, dan is punt 
Fvi te beschouwen als het virtuele brandpunt van de zonelens. Zie ook 
paragraaf 5.6 
 
Er is inderdaad sprake is van beeldvorming, want 

 de divergerende bundel die van het voorwerpspunt komt, de 
objectbundel, geeft samen met de evenwijdige referentiebundel een 
cirkelvormig interferentiepatroon op de fotografische plaat 

 daarmee wordt de zonelens gemaakt die bij dat betreffende 
voorwerpspunt hoort 

 wanneer een evenwijdige lichtbundel weer op deze zonelens valt, buigt 
een deel van dit licht naar het beeldpunt (brandpunt); 

 omdat elk voorwerpspunt zijn eigen zonelens heeft, wordt elk punt van 
het voorwerp afgebeeld. 

 

 
Figuur 73: voor de overzichtelijkheid zijn alleen lichtstralen weergegeven die 
loodrecht boven of onder het middelpunt van de zonelens liggen. 

 

A

B
C
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Figuur 74: in werkelijkheid komen de stralen die door het reële brandpunt Freëel gaan 
van alle punten uit alle de cirkelvormige ‘spleten’. Omdat ook voor de divergerende 
stralen geldt dat in bepaalde richtingen het weglengteverschil gelijk is aan , snijdt 
het verlengde van deze stralen elkaar in één punt Fvirtueel. 

 

Normale lens en zonelens 
Een zonelens vertoont dus lenswerking. De lenzenformule (vergelijking (35)) 
geldt voor een zonelens evengoed als voor een normale lens. 
 

1 1 1

v b f
           (35) 

 
waarin: 

 v = de voorwerpsafstand (de afstand van het voorwerp tot het optische 
middelpunt, gemeten over de hoofdas) in meters (m) 

 b = de beeldafstand (de afstand van het beeld tot het optische 
middelpunt, gemeten over de hoofdas) in meters (m) 

 f = de brandpuntsafstand in meters (m). 
 

Een zonelens zou dus gebruikt kunnen worden ter vervanging van een glazen 
lens. Toch heeft de zonelens één nadeel: hij vertoont een sterke 
chromatische aberratie (letterlijk: kleurafwijking). De plaats van het 0de 
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orde maximum, bij een zonelens dus het brandpunt, is afhankelijk van de 
golflengte van het gebruikte licht. Dit betekent dat de beeldafstand 
afhankelijk is van de golflengte. Bij een meerkleurige afbeelding maak je dus 
nooit een voor alle kleuren scherpe afbeelding. De werking van een gewone 
lens berust op breking aan de grensvlakken en deze breking hangt maar 
weinig af van de golflengte van het licht. 
Een ander belangrijk verschil tussen een normale lens en een zonelens is dat 
normale lenzen niet in elkaar gelegd kunnen worden en zonelenzen wel. De 
resulterende brandpuntsafstand van een normaal lenzenstelsel is een 
combinatie van de afzonderlijke brandpuntsafstanden. Bij een zonelens is dit 
niet zo: ook als zonelenzen over elkaar heen worden gelegd, behouden ze hun 
afzonderlijke werking. Dit betekent dat een hologram te beschouwen is als 
een combinatie van een zeer groot aantal zonelenzen, net zo veel als er 
voorwerpspunten zijn. Elk punt van het voorwerp wordt in het hologram 
opgeslagen als een afzonderlijke zonelens, die bij belichting door de 
referentiebundel weer als punt wordt afgebeeld. Een zonelens is in dit 
opzicht op te vatten als een pixel. 
Dit verklaart ook waarom elk deel van de holografische plaat de informatie 
van de hele afbeelding bevat. Vergelijk dit met een afbeelding van een 
voorwerp door een gewone lens. Wanneer je een deel van deze lens 
afschermt, zie je nog steeds een (wat lichtzwakker) beeld van het hele 
voorwerp.  
 

Samengevat 
Een zonelens buigt net als een sferische lens het opvallende licht. Een zonelens heeft ook 
brandpunten, maar deze worden veroorzaakt door interferentie en niet door breking. 
Een holografische plaat bevat zeer veel over elkaar gelegen zonelenzen, die bij belichting 
samen het holografische beeld vormen. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.4 
 

60. Vraag 
a.  Waarom maken we bij de verklaring van de holografische werking gebruik 

van de zonelens en niet van de gewone lens? 
b.  Een zonelens heeft, behalve het 1ste-orde maximum (Fre in figuur 72) méér 

maxima: een 2de orde, 3de orde maximum, enzovoort. Als het 
weglengteverschil tussen de opeenvolgende bundels een geheel aantal 

keren  (dus 2, 3 enz.) bedraagt, versterken de bundels elkaar immers 
ook. Daarmee heeft een zonelens dus méér brandpunten. Leg uit of deze 
brandpunten dichterbij de zonelens liggen dan het eerste orde brandpunt 
Fre, of juist verder weg. 
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5.5  De wiskunde van de zonelens 

 

Na deze paragraaf 
 weet je dat de straal van de ringen in een zonelens naar buiten toe afneemt 

 kun je uitleggen waar het intensiteitverloop bij een zonelens van afhangt. 

 
In deze paragraaf ga je met behulp van vergelijking (34) uit paragraaf 5.3 het 
intensiteitverloop van de zwarting van de fotografische plaat (de zonelens) 
onderzoeken. Daarmee bereken je dus de plaats van de ringen op de 
zonelens. 
Je bepaalt dan kwantitatief wat in paragraaf 5.4 onder ‘Hoe maak je een 
zonelens’ kwalitatief is uitgelegd. 

 

Het intensiteitverloop van een zonelens 
In figuur 75 is de lengte van de dubbele pijl het weglengteverschil tussen de 
vlakke golf en de cirkelvormige golf. Noem deze lengte x  
 
Voor een willekeurig punt R op de holografische plaat, dat op een afstand r 
van M ligt, geldt: 
 

2 2 2LM MR LR  , dus  
 

 22 2f r f x    (36) 

 
waarin: 

 x = het weglengteverschil tussen de vlakke golf en de cirkelvormige golf 
op de lichtgevoelige plaat in meters (m) 

 f = de afstand van de lichtbron tot de lichtgevoelige plaat in meters (m) 

 r = de afstand tussen het midden M en het punt R in meters (m). 
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Figuur 75: interferentie van een cirkelgolf en een vlakke golf. 

 
Om de resulterende uitwijking van deze twee golven in P te berekenen, maak 
je gebruik van vergelijking (34) uit paragraaf 5.3 
 
De resulterende amplitudo van deze twee golven is op deze plaats is: 
 

,max 02 cos 2res

x
E E 


   
 

       (37) 

 
Deze formule geldt alleen als x klein is ten opzichte van f. Want voor elke 
cirkelvormige golf geldt dat de amplitudo afhankelijk is van de afstand tot 
het middelpunt. 
 
Voor de (in de tijd gemiddelde) resulterende intensiteit geldt (zie 
bijvoorbeeld § 2.2):  
 

2
resI E   (Het teken ~ betekent: ‘is evenredig met’). 

 
 
 

~ 
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Invullen van vergelijking (37) levert: 
  

2 2 2
04 cos 2 sin 2

x t
I E

T
 


   
   
   

 

 

Nu geldt dat de (in de tijd) gemiddelde waarde van 2 1
sin 2

2

t

T
   

 
 zodat: 

 

2 2
02 cos 2

x
I E 


 
 
 

       (38) 

 
In de goniometrie geldt de verdubbelingformule (zie formulekaart) 
 

2cos 2 2cos 1          (39) 
 

Waaruit volgt: 2 1 1
cos cos 2

2 2
    

 
Ingevuld in vergelijking (38) levert dit op: 
 

2
0 1 cos 4

x
I E 


  
 

 

 
Uit (36) volgt: 
 

2 2x f r f    

 
Dit is te schrijven als 

2

2
1

r
x f f

f
    

 
Omdat r << f , en dus r2 / f2 << 1 mag je in dat geval voor de wortel schrijven: 
 

2 2

2 2

1
1 1

2

r r

f f
    

 
Zodat 

2 2

2

1 1
1

2 2

r r
x f f

ff

 
    

 
       (40) 

 
Daarmee herschrijf je de formule voor de intensiteit als volgt: 

~ 

~ 

~ 
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2
2

0 1 cos 2
r

I E
f




 
 

 
  

of 
2

2
0constante 1 cos 2

r
I E

f




 
   

 
 (41) 

waarin: 

 I = de intensiteit in watt per vierkante meter (W/m²) 

 E0 = de maximale elektrische veldsterkte in volt per meter (V/m) 

 r  = de afstand tussen het midden M en het punt R in meters (m). 

 λ = de golflengte in meters (m) 

 f = de afstand van de lichtbron tot de lichtgevoelige plaat in meters (m). 
 

In figuur 76 is het verloop van de intensiteit I getekend als functie van de 
straal r zoals berekend is met vergelijking (41) 

 

 
Figuur 76: het intensiteitverloop van het interferentiepatroon op de lichtgevoelige 
plaat. a = constante Eo

2. 
 

De tralieconstante van een zonelens 
Na buiging moeten de stralen die evenwijdig op een zonelens vallen, door één 
brandpunt gaan. Dat betekent dat de tralieconstante (dit is de onderlinge 
afstand tussen de middens van opeenvolgende lichtdoorlatende delen van de 
zonelens) af moet nemen naarmate de afstand r tot het midden groter wordt. 
Hiervoor geldt dat r recht evenredig is met de wortel uit het rangnummer van 
de orde, dus: r ~ √n. Dit is als volgt in te zien. 
 
Uitgaande van formule (41) kun je zien dat de intensiteit I van de 
resulterende golf bij de lichtgevoelige plaat maximaal is als  

2

cos 2 1
r

f



  

Dus  
2

2 2 met 0,1,2,...
r

n n
f

 


    

 
Zodat 
 

r n f           (42) 

 

~ 

(     ) 
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Dus 
 

r n  

 

Samengevat 
Bij een zonelens bepaalt de resulterende intensiteit van het op de lens vallende licht de mate 
van zwarting van de ringen. De intensiteit hangt af van de afstand tot het midden van de 
zonelens. De onderlinge afstand tussen de opeenvolgende donkere ringen (de 
tralie’constante’) is niet constant.  

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.5 

61. Ict-opdracht 
Je laat op een zonelens licht vallen met een golflengte van 633 nm. De 

tralieconstante van de eerste ring van deze lens is 1,45 m. 
a. Bereken de brandpuntsafstand van de zonelens bij deze golflengte. 
b. Bepaal de tralieconstante van de 5e ring 
c. Maak met je grafische rekenmachine of in Excel een diagram van het 

intensiteitverloop van deze zonelens als functie van de afstand r tot het 
midden van de lens. 

d. Geef enkele argumenten waarom uit deze grafiek volgt dat vergelijking 
(41) het werkelijke intensiteitverloop van het interferentiepatroon 
weergeeft. 

62. Vraag 
Controleer door enkele berekeningen of in figuur 76 inderdaad geldt dat r ~ 
√n 

 

5.6 De twee beelden 

Na deze paragraaf  
 weet je dat een zonelens een voorwerp tegelijkertijd reëel en virtueel afbeeldt 

 weet je wat een orthoscopisch en wat een pseudoscopisch beeld is. 

 

De zonelens: een positieve én negatieve lens tegelijk 
Wanneer je op een zonelens een evenwijdige bundel licht laat vallen, dan 
werkt de zonelens als een cirkelvormige tralie. Een deel van het uit de 
cirkelvormige spleten tredende licht buigt naar de hoofdas van de lens toe en 
vormt het 1ste orde maximum. Dit maximum is een reëel brandpunt van de 
lens. Bovendien vormt een deel van het licht het –1ste orde maximum. Het 
verlengde van deze stralen gaat eveneens door één punt dat aan dezelfde 
kant ligt als de invallende bundel. Dit punt is op te vatten als een virtueel 

~ 
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brandpunt. De twee brandpunten van een zonelens zijn al weergegeven in 
figuur 74. 
Een ander deel van het licht dat uit de zonelens komt, gaat ongehinderd 
rechtdoor. Dit licht gaat naar het 0e orde maximum. Een hologram bestaat uit 
héél veel zonelenzen die een deel van het opvallende licht gewoon doorlaten. 
Vandaar dat een hologram er uit ziet als een ietwat donkere glasplaat. Dit 
betekent dat een zonelens tegelijk een positieve én een negatieve lens is!  

 

Een reëel en virtueel beeld tegelijk 
Het gevolg is dat bij belichten van een hologram met de referentiebundel er 
een reëel en een virtueel beeld van het voorwerp ontstaat.  
Het virtuele beeld ontstaat op de plaats waar het voorwerp zich bevond. Het 
reële beeld bevindt zich echter aan de zijkant. Om dit beeld te zien moet je 
erg schuin in het hologram kijken (figuur 77). De referentiebundel moet 
namelijk niet loodrecht op de holografische plaat vallen, want dan bevinden 
het reële en virtuele beeld zich achter elkaar. Dit stoort bij het bekijken. 
Om het reële beeld toch te kunnen bekijken kun je een truc toepassen. 
Wanneer je de richting van de referentiebundel omkeert, blijven de beelden 
op dezelfde plaats, maar het reële beeld is nu virtueel en het virtuele beeld 
is nu reëel. Door het hologram van de andere kant te bekijken kun je dus het 
reële beeld zien. Bij een evenwijdige referentiebundel kun je gewoon het 
hologram omkeren. 

 

 
Figuur 77: twee soorten brandpunten, twee soorten beelden. 

 
Bij het uitvoeren van deze ‘truc‘ zien het reële en het virtuele beeld er niet 
hetzelfde uit. Het lijkt of het voorwerp binnenstebuiten gekeerd is: het reële 
beeld heeft een omgekeerd perspectief. Dit kun je as volgt verklaren: 
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Bij het maken van het hologram stond het voorwerp met de voorkant naar de 
holografische plaat toe. Hierdoor kan het licht dat van de achterkant komt de 
plaat niet bereiken. Wanneer je door het hologram naar het virtuele beeld 
kijkt, dan zie je het holografische beeld zoals het zich ten opzichte van het 
hologram bij de opname bevond. Dit beeld is orthoscopisch, dat wil zeggen 
goed. 
Als je het hologram omdraait en het reële beeld bekijkt, dan bekijk je de 
voorkant als het ware van achteren. De achterkant staat immers niet op het 
hologram. Dit levert een beeld dat in werkelijkheid niet kan bestaan: het 
voorwerp lijkt binnenstebuiten, de schaduwwerking is verkeerd, evenals het 
perspectief. Dit heet een pseudoscopisch (dat wil zeggen vals) beeld. 
 

Samengevat 
De zonelens is tegelijkertijd een positieve en negatieve lens. Daarom zie je twee beelden: 
een virtueel orthoscopisch beeld en een reëel pseudoscopisch beeld. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.6 

63. Vraag 
a. In paragraaf 5.4 is verteld dat zonelenzen, als ze over elkaar heen worden 

gelegd, elkaars werking niet beïnvloeden. Probeer dit te verklaren met 
wat in het eerste deel van paragraaf 5.6 is uitgelegd. 

b. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het bekijken van een holografisch beeld 
niet berust op gezichtsbedrog. Voor een pseudoscopisch beeld is dat 
echter wel zo. Leg dit uit met minimaal drie argumenten. 

 

5.7 Het volumehologram 

 

Na deze paragraaf 
 weet je wat een volumehologram is 

 weet je wanneer de Braggreflectie optreedt 

 kun je uitleggen dat een transmissiehologram dezelfde kleur heeft als de lichtbron 

 kun je uitleggen dat een reflectiehologram bekeken kan worden met wit licht. 

Tot nu toe heb je steeds aangenomen dat het interferentiepatroon op een 
hologram tweedimensionaal is. Met andere woorden: de dikte van de 
holografische emulsie op de fotografische plaat is verwaarloosd ten opzichte 
van de golflengte van het gebruikte licht. Maar omdat de dikte van deze laag 
in de ordegrootte van 10 μm is en de golflengte van het licht meestal 633 nm 
bedraagt, is dit niet terecht. Ook in de dikte kan een interferentiepatroon 
opgeslagen zijn. Dit heet een volumehologram. 
Dit patroon zorgt voor een ingewikkelde lagenstructuur in het hologram. 
Gelukkig blijft de theorie van het tweedimensionale patroon gewoon geldig. 
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Enkele eigenschappen van een hologram zijn te verklaren met deze 
lagenstructuur. Daarvoor moet je eerst iets weten  
over de verschijnselen die optreden als licht schuin op dunne doorzichtige 
laagjes valt: de zogenaamde Braggreflectie. 

 

Braggreflectie 
Dit verschijnsel treedt op als licht reflecteert aan laagjes die 
een dikte hebben in de ordegrootte van de golflengte. Deze 
reflectie blijkt namelijk afhankelijk te zijn van deze golflengte. 
 
In figuur 78 kaatst elke reflecterende laag afzonderlijk het 
invallende licht terug. 
De uittredende golven zijn alleen in fase (en versterken elkaar 
dus maximaal) als het weglengteverschil een geheel aantal 
malen de golflengte is. Dus als  
 

sin sin 2 sind d d k        (43) 
 
waarin: 

 d = de afstand tussen de lagen in meters (m) 

 de hoek tussen invallende lichtstraal en de reflecterende laag in 
graden (°) 

 k = de orde van het maximum (k = 1, 2, …)  

 de golflengte in meters (m). 
 

Deze formule heet ook wel de Braggconditie. 
 

Samengevat 
Er is alleen maximale versterking bij terugkaatsen aan dunne laagjes als de Braggconditie 
geldt: 
 

2 sind k     
 
waarin: 

 d = de afstand tussen de lagen in meters (m) 

 de hoek tussen invallende lichtstraal en de reflecterende laag in graden (°) 

 k = de orde van het maximum (k = 1, 2, …)  

  = de golflengte in meters (m). 

 
Onder een bepaalde invalshoek  zal alleen het licht met een bepaalde 

golflengte  uittreden. Alle andere golflengten zullen elkaar door 
interferentie onderling uitdoven. Deze golflengte wordt bepaald door de dikte 
d van de lagen. Dit betekent een filtering van het invallende licht. Hoe meer 
reflectielagen er zijn, hoe selectiever de filtering van het licht. 

 
Figuur 78: reflectie aan dunne 
laagjes. 
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Het reflectiehologram als volumehologram 
Er is sprake van een volumehologram als de fotografische laag dik genoeg is. 
Bovendien moet het interferentiepatroon diepte hebben. Dit geldt niet voor 
transmissiehologrammen, maar wel voor reflectiehologrammen. Bij een 
transmissiehologram varieert het interferentiepatroon nauwelijks met de 
diepte: het interferentiepatroon bestaat aan het oppervlak uit donkere en 
lichte gebieden die in de diepte gewoon door lopen. Bij een 
reflectiehologram liggen de donkere en lichte gebieden in lagen over elkaar 
heen. 
Een gevolg hiervan is dat het beeld van een transmissiehologram dezelfde 
kleur heeft als de lichtbron. Omdat er geen lagenstructuur is, vindt er geen 
filtering plaats door Braggreflectie. Wanneer je niet-monochromatisch licht 
gebruikt, verschijnt het beeld als een meerkleurig waas. 
Bij een reflectiehologram kun je voor het bekijken van het hologram gewoon 
wit licht gebruiken. Door de Braggreflectie wordt immers vanzelf de juiste 
kleur uit het witte licht gefilterd. Omdat bij het ontwikkelen van het 
holografische plaatje de emulsie vaak wat krimpt, verandert de afstand d 
tussen de lagen. Daardoor krijgt het hologram een iets afwijkende kleur. 

 

Samengevat 
Bij een reflectiehologram is sprake van een volumehologram als het licht in opeenvolgende 
lagen gereflecteerd wordt. Alleen als voldaan wordt aan de Braggconditie treedt versterking 
op. Het gevolg is dat zo’n hologram bij het bekijken met wit licht de juiste kleuren uitfiltert. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 5.7 

64. Vraag 
Wat krijg je te zien als je een transmissiehologram beschijnt met licht dat uit 
twee golflengten (2 kleuren) bestaat? 

65. Vraag 
Je beschijnt een reflectiehologram met licht van 633 nm en je krijgt daardoor 
een 1e orde maximum onder een hoek van 45o. 
a. Bereken de ordegrootte van het aantal lagen dat in de fotografische 

emulsie voorkomt. 
b. Toon aan dat er geen 2de orde maximum optreedt. 

 

66. Vraag 
Door het ontwikkelen van een reflectiehologram krimpt de emulsie enigszins. 
Beredeneer of het holografische beeld van een oranje voorwerp een meer 
roodachtige of juist geelachtige kleur krijgt. 
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6 Een eigen hologram maken 

6.1 Introductie 
In dit hoofdstuk ga je zelf een echt hologram maken.  
Je leert hoe je de opstelling bouwt en waar je op moet letten als je een 
hologram maakt. 
Lees de paragrafen 2.3 en 2.4 nog eens door. 
 
Je gaat als volgt te werk: 

 Eerst bouw je een opstelling. Je plaatst de holografische plaat in de 
opstelling en belicht deze enkele seconden met een laser.  

 Vervolgens ontwikkel je de holografische plaat door deze enkele minuten 
in bakjes met verschillende chemicaliën te leggen.  

 Tussendoor en daarna spoel je het hologram met water.  

 Na het drogen is het hologram klaar.  
 

Wetenschap bedrijven 
Je hebt geleerd dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt aan de hand van 
verschillende stappen: 

 Eerst formuleer je een onderzoeksvraag en een hypothese.  

 Deze hypothese ga je experimenteel testen en pas je eventueel aan.  

 Daarna begint het verhaal opnieuw.  
Zo zwart-wit gaat het in de praktijk vaak niet. Opstellingen blijken 
bijvoorbeeld moeilijker te realiseren dan je dacht. Het kan ook zijn dat een 
wetenschapper halverwege het onderzoek opeens een briljant idee krijgt. 
Deze stappen zijn dan ook niet meer dan een leidraad. Het belangrijkste bij 
het doen van wetenschappelijk onderzoek is dat je te allen tijde blijft 
nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Dat klinkt triviaal, maar 
stel dat je hebt bedacht tien metingen te doen en al na drie metingen blijkt 
al dat er heel andere dingen gebeuren dan je verwachtte. Het is in dat geval 
vrij dom de tien metingen af te maken terwijl je weet dat het geen zin heeft. 
‘Think out of the box.’ 
 
Je moet het maken van een hologram zien als een wetenschappelijk 
experiment. De onderzoeksvraag daarbij ‘Hoe maak ik een zo goed mogelijk 
hologram?’ is een van de meest voorkomende. Denk maar aan bedrijven die 
een zo goed mogelijk product willen ontwerpen. Een korte, kernachtige 
hypothese is daarbij niet goed te maken. In eerste instantie volg je de 
aanwijzingen in dit hoofdstuk. Dat betekent niet dat je zelf niet hoeft na te 
denken. Alle stappen volgen logischerwijs uit de theorie die je kent uit de 
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voorafgaande hoofdstukken. Probeer iedere stap te begrijpen, zodat je deze 
eventueel kunt aanpassen als de omstandigheden daarom vragen. 
 
Als het hologram klaar is, moet je kritisch kijken naar het resultaat. 
Waarschijnlijk is het hologram niet de eerste keer meteen perfect. Je kunt 
veel aanwijzingen krijgen over wat er is misgegaan door goed te kijken. 
Paragraaf 6.6 helpt je daarbij op weg. Je kunt daardoor een hypothese 
opstellen (bijvoorbeeld ‘de belichtingstijd moet langer zijn’) en het 
experiment herhalen. Het is daarbij uiteraard erg belangrijk dat je de eerste 
keer al je stappen nauwkeurig in een logboek hebt opgeschreven, zodat je in 
de herhaling alles hetzelfde doet behalve de belichtingstijd. 

 

Samengevat 
Om een hologram te maken, werk je volgens een stappenplan. De stappen staan beschreven 
in de volgende paragrafen. Belangrijk is dat je die stappen ook vertaalt naar je eigen situatie 
en ze beschrijft in je eigen logboek. 
Nadat je het hologram hebt gemaakt, kun je eventuele gebreken opsporen met behulp van 
paragraaf 6.6. 

 

6.2 De opstelling 

 

Na deze paragraaf  
 weet je welke opstelling je gebruikt om zelf een hologram te maken 

 weet je dat de opstelling verduisterd moet worden 

 weet je waarom de opstelling trillingsvrij moet zijn. 

 
De opstelling die je gaat gebruiken is eenvoudiger dan die in hoofdstuk 3 is 
beschreven. Je hebt alleen een laser, een lens en een houder voor het 
voorwerp en de holografische plaat nodig. In figuur 79 en 80 staan twee 
mogelijk opstellingen getekend.  
 

Opstelling met één bundel 
In eerste instantie lijken dit geen geschikte opstellingen, er is immers maar 
één lichtbundel. Toch zijn beide benodigde lichtbundels (objectbundel en 
referentiebundel) aanwezig. Het licht valt vanuit de laser door de lens direct 
op het holografische plaatje. Dit is de referentiebundel. Maar ook valt het 
licht op het voorwerp. Het voorwerp kaatst een deel van dit licht terug op het 
plaatje en vormt zo de objectbundel. Eén laserbundel zorgt dus voor 
objectbundel en referentiebundel tegelijk. Deze opstelling is in de praktijk 
gemakkelijk, want er zijn maar weinig optische componenten nodig en dus 
kan er ook maar weinig mis gaan. 
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Figuur 79: schematische opstelling voor een transmissiehologram. Met laser, lens, 
holografische plaat en voorwerp.  

 

 
 
Figuur 80: schematische opstelling voor een reflectiehologram. Met laser, lens, 
holografische plaat en voorwerp.  

 

Reflectiehologram of transmissiehologram 
Je mag zelf kiezen welke van de twee opstellingen je gaat gebruiken. In 
hoofdstuk 2 staan de verschillen uitgelegd tussen reflectiehologrammen en 
transmissiehologrammen. Er staat onder andere dat transmissiehologrammen 
makkelijker te maken zijn, maar reflectiehologrammen zijn zonder laser te 
bekijken. Begin daarom eerst met een transmissiehologram (figuur 79) en als 
dat lukt probeer je een reflectiehologram te maken (figuur 80). 

 

Twee praktische problemen 
Er zijn twee lastige voorwaarden waaraan voldaan moet worden.  
1. Ten eerste moet de ruimte waar de opstelling staat verduisterd worden. 

De holografische plaat is immers lichtgevoelig en mag dus voor en tijdens 
het ontwikkelen niet belicht worden door iets anders dan de laser. 

2. Ten tweede moet de opstelling tijdens het belichten absoluut trillingsvrij 
zijn. De interferentiepatronen op het hologram zijn kleiner dan de 
golflengte van het licht (633 nm). Als tijdens het belichten het 
interferentiepatroon verschuift met een golflengte, betekent dit 
onherroepelijk dat het hologram mislukt is. Het trillingsvrij maken van de 
opstelling is het moeilijkste onderdeel van het maken van een hologram! 
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Samengevat: 
Belangrijke eisen voor het maken van hologram zijn een goede verduistering en een 
trillingsvrije opstelling. 

Vragen en opdrachten bij de paragrafen 6.1 en 6.2 

67. Opdracht 
In hoofdstuk 2 heb je bij de opdrachten 19, 25 en 26 zelf een opstelling 
ontworpen voor het maken van een transmissiehologram en een 
reflectiehologram. Vergelijk deze opstellingen met de figuren 80 en 81. Pas 
indien nodig de opstellingen aan, zodat ze bruikbaar worden om een echt 
hologram mee te maken. 

 

6.3 Benodigdheden 

 

Na deze paragraaf 
 ken je de klassenindeling van lasers 

 kun je een geschikte lens uitkiezen 

 weet je wat je moet doen om een hologram te ontwikkelen 

 weet je van welke voorwerpen je goed een hologram kunt maken 

 ken je de gestelde eisen aan de tafel en aan de ruimte. 

 

 
 
Figuur 81: een foto van een opstelling voor het maken van een 
transmissiehologram. 
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Laser 
Om een interferentiepatroon te krijgen, moet licht coherent zijn. In 
paragraaf 2.2 is kort de laser behandeld als coherente en monochromatische 
lichtbron. 
 
Let op!  
Lasers zijn soms gevaarlijk omdat al het licht geconcentreerd is in een smalle 
bundel.  
Afhankelijk van de lichtsterkte worden ze ingedeeld in klassen.  

 Klasse I lasers zijn ongevaarlijk.  

 Klasse II lasers kunnen oogschade veroorzaken als je er te lang inkijkt 
(vergelijkbaar met de zon).  

 Klasse III lasers veroorzaken onherstelbare oogschade als hun licht direct 
of gereflecteerd in je oog valt. Je oogreflex is daarbij niet snel genoeg om 
schade te voorkomen.  

 Klasse IV lasers kunnen zelfs bij diffuse reflectie (een spot op de muur) al 
schade veroorzaken. Let dus op dat je nooit in een laser kijkt!  

 Pas ook op met reflecties op spiegels of metalen oppervlakken. Doe 
daarom je ringen en horloge af als je met een laser werkt. Laat je niet 
misleiden doordat de vermogens misschien laag lijken. Een 5 mW laser is 
al klasse III. De indeling in klassen zegt alleen wat over de lichtsterkte. 
Ook met de elektronica moet je uitkijken, want sommige typen lasers 
werken met een zeer hoge spanning. 

 

 
 
Figuur 82: je kunt als lens het objectief van een microscoop gebruiken. 

 

Lens 
Je gebruikt een lens om van de nagenoeg evenwijdige laserbundel een 
divergente bundel te maken (figuur 82). Iedere lens die de laserbundel 
genoeg divergeert zodat deze het gehele holografische plaatje en het 
voorwerp belicht, is geschikt. De grootte van de tafel is hierbij ook van 
belang. Bij een kleine tafel heb je een sterkere lens nodig. 



 
Nlt3-v119  Holografie  109 

De intensiteit van de laserbundel is niet constant, maar groter in het midden. 
Je kunt daarom het beste de bundel wat groter maken dan het voorwerp en 
het plaatje. Zo krijg je een meer gelijkmatige belichting. 
 
Om een idee te geven over de sterkte van de lens een voorbeeldje: 
Om een laserbundel met een diameter van 1,0 mm te divergeren naar een 
bundel met een diameter van 12 cm over een afstand van 60 cm, is een lens 
nodig met een brandpuntsafstand van 0,50 cm (S = 200 dpt!). 
 
Een lens met een dergelijke brandpuntsafstand is bijvoorbeeld het objectief 
van een microscoop. Van een objectief wordt meestal niet de 
brandpuntsafstand gegeven, maar de vergroting. Een vergroting van 25x of 
40x is waarschijnlijk goed. Test dit voor je begint! Het maakt niet zoveel uit 
of de lens positief of negatief is. Dit scheelt slechts 1 cm in de afstand. 

 

Holografische plaat en chemicaliën 
Zoals je in hoofdstuk 4 hebt geleerd, bestaan holografische plaatjes uit een 
plastic film of glasplaat met daarop een lichtgevoelige emulsie. De plaatjes 
zijn opgeborgen in een lichtdicht doosje. Je haalt ze pas in het donker 
hieruit. 
 
Net als een foto moet je een hologram ontwikkelen. Helaas biedt het Kruidvat 
of de HEMA geen hologramservice, dus je zult dit zelf moeten doen. Daarvoor 
moet je met chemicaliën werken. Nodig zijn een ontwikkelaar en bleek, waar 
het hologram achtereenvolgens enkele minuten in moet liggen. Tussendoor en 
erna spoel je het hologram met water. Welke chemicaliën je precies nodig 
hebt, hangt af van het soort plaatje. Meestal bestaat de ontwikkelaar uit 
twee delen (A en B) die je vlak voor het gebruik samenvoegt. 
 

Voorwerp 
Vanzelfsprekend is de keus van een voorwerp waar je een hologram van 
maakt erg belangrijk voor het resultaat. Je bent uiteraard vrij zelf een mooi 
voorwerp te kiezen, maar het resultaat wordt beter als je rekening houdt met 
de volgende punten. 

 Grootte  
Het beeld van het hologram is op ware grootte. Kies dus een voorwerp dat 
iets kleiner is dan het plaatje. 

 Kleur  
Kies een voorwerp dat zoveel mogelijk licht van de laser naar het plaatje 
weerkaatst. Bedenk daarbij dat de laser rood is. Een wit of rood voorwerp 
werkt dus het beste, terwijl zwarte, groene of blauwe delen juist slecht 
zichtbaar zijn. 
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 Vorm  
De opstellingen zijn redelijk beperkt in de belichting van het voorwerp. 
Bij een transmissiehologram wordt het voorwerp schuin van achteren 
belicht. De delen die niet belicht worden door de laser komen ook niet op 
het hologram. Bij een transmissiehologram werkt een plat voorwerp dat je 
schuin neerzet het beste. 

 Stabiliteit  
Het voorwerp mag absoluut niet bewegen. Zorg daarom dat het voorwerp 
stabiel staat en star is. Een tikkend horloge of iets van papier is niet 
geschikt. Legopoppetjes of Playmobilpoppetjes zijn voorbeelden van 
geschikte voorwerpen. Kijk ook nog eens naar opdracht 21. 

 

Tafel en houders 
Omdat de opstelling absoluut trillingvrij moet zijn, is een goede tafel erg 
belangrijk. De tafel moet trillingen (die altijd aanwezig zijn) dempen. Dit kan 
bijvoorbeeld door de opstelling te plaatsen op een zwaar houten kruis dat 
rust op luchtbandjes (zie figuur 83). De laser en de lens worden op de lange 
arm geplaatst, en de holografische plaat met het voorwerp komen op het 
kruispunt van de twee balken. De bandjes moeten half opgepompt zijn. 

 

 
Figuur 83: een houten T-balk op luchtbandjes. 
 
Verder is het belangrijk dat je de laser, de lens, het plaatje en het voorwerp 
stabiel neerzet in goede houders. Dit is ook nodig voor de veiligheid, zodat de 
laser niet omvalt en bij iemand in het oog schijnt. 

De ruimte 
Bij de keuze van de ruimte moet je de twee belangrijkste voorwaarden in 
gedachten houden: donker en trillingsvrij. De ruimte moet je helemaal 
kunnen verduisteren. Gebruik bijvoorbeeld zwart landbouwplastic om ramen 
af te plakken. Let erop dat er geen licht op de opstelling valt. Het is 
overigens niet zo erg als er enkele kleine gaatjes zijn, bijvoorbeeld een 
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sleutelgat. Het hologram is niet extreem gevoelig voor licht en werkt maar in 
een beperkt golflengtegebied. 
 
De locatie van de ruimte kan ook flink schelen in de trillingen. Zo is het af te 
raden een ruimte te gebruiken waar voortdurend leerlingen langs rennen of 
vrachtwagens voorbij denderen. Een ruimte in een kelder is beter dan op de 
tiende verdieping. 
 
In de ruimte staat de opstelling op de trillingsvrije tafel. Deze kun je het 
beste op de grond plaatsen of op een zware stabiele ondergrond.  
Je hebt ook een tweede tafel nodig waarop je het hologram ontwikkelt.  
Het is fijn als er een wasbak aanwezig is voor het spoelen van het hologram. 
Als dit niet het geval is, vul je voor dit doel een afwasteil met water.  
Zorg er in ieder geval voor dat de loopruimte vrij is, zodat je niet struikelt in 
het donker. 
Gebruik liefst een dokalamp. Dit is een lamp die alleen licht uitzendt in de 
kleur waarvoor het hologram ongevoelig is (in dit geval groen). Je kunt zelf 
een dergelijke lamp maken door een niet te felle lamp te bekleden met 
verschillende lagen groene en blauwe folie of papier. Waarschijnlijk geeft de 
lamp dan nog net genoeg licht om je te kunnen oriënteren. 

 

Samengevat: 
Je weet nu: 

 welk soort laser je gaat gebruiken 

 met welke lens je gaat werken om de laserbundel te spreiden 

 welke soort holografische plaat je gaat gebruiken en hoe je dat plaatje in het donker uit 
de verpakking kunt halen   

 welke chemicalien je nodig hebt om het plaatje te ontwikkelen 

 van welk voorwerp je het hologram gaat maken 

 hoe je de opstelling gaat opbouwen, zodat aan de gestelde eisen is voldaan. 

 
 

6.4 Voorbereiding 

 

Na deze paragraaf  
 weet je hoe je de opstelling moet klaarzetten en uitlijnen 

 kun je de chemicaliën in de juiste volgorde klaarzetten. 

 
Als je alle benodigdheden hebt verzameld, is het nu tijd om daadwerkelijk 
een hologram te gaan maken. Lees deze en de volgende paragraaf eerst 
helemaal door voordat je het holografische plaatje uit de verpakking haalt. Er 
is daarna geen weg meer terug en een fout betekent vaak een mislukt 
hologram. Aan de andere kant moet je ook niet huiverig zijn te proberen en 
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te experimenteren. Wanhoop ook niet als het hologram niet de eerste keer 
lukt. 
 

Uitlijnen 
Je zet het holografische plaatje en het voorwerp op het kruispunt van de T-
vorm. Het beste resultaat krijg je als je het plaatje schuin op de richting van 
de laserbundel zet. Een van de redenen hiervoor is dat er veel licht verloren 
gaat bij verstrooiing op het voorwerp. De referentiebundel is dan veel sterker 
dan de objectbundel. Door het plaatje schuin te zetten neemt de intensiteit 
op het oppervlak van het holografische plaatje af. Voor de intensiteit op het 
voorwerp maakt het niet veel uit. Hierdoor wordt de referentiebundel 
zwakker ten opzichte van de objectbundel. De optimale hoek vinden is een 
kwestie van uitproberen. Een hoek van 30° tussen de laserbundel en de 
normaal van het plaatje is goed. Overigens is deze hoek niet heel erg kritisch. 

 

 
Figuur 84: let bij het maken van een transmissiehologram zoals op de foto erop dat 
de schaduw van het voorwerp niet op het plaatje valt. 
 
Nu ga je de laser uitlijnen. Zet daarvoor de hele opstelling, behalve het 
holografische plaatje, klaar zoals in figuur 81. Als je een transmissiehologram 
maakt, draai je het plaatje en het voorwerp om. Zie figuur 84. Schakel de 
laser in. Controleer met een vel papier of de laserbundel het gehele voorwerp 
en het hele holografische plaatje gelijkmatig belicht. Daarvoor moet de 
laserbundel groter zijn dan het plaatje en het voorwerp. Doe eventueel het 
licht uit om de laserbundel beter te zien. 
 
Waarschijnlijk zie je enkele ringvormige patronen in de laserbundel. Deze 
worden veroorzaakt door interne interferentie van de laserbundel door 
verstrooiing op kleine vuiltjes op de lens en binnenin de laser. Als er erg veel 
ringen zijn, moet je de lens schoonmaken. 
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Klaarzetten van de chemicaliën 
Als de opstelling goed is uitgelijnd, ga je de 
chemicaliën klaarzetten (figuur 85). Zet de bakjes 
voor de ontwikkelaar en de bleek klaar, en vul een 
teil (of gootsteen) met water. Je hebt van alle 
chemicaliën zoveel nodig dat de holografische 
plaatjes in de bakjes helemaal onder de vloeistof 
liggen. 
Meet de benodigde hoeveelheden van ontwikkelaar 
deel A en deel B in de goede verhouding af, maar 
voeg ze nog niet samen. Zorg ook dat je de juiste 
hoeveelheid bleek hebt. Blokkeer de laserbundel met 
een stuk zwart karton. Dit kaartje dient straks als 
sluiter. Zet de laser niet uit, want het aan- en 

uitschakelen bij het belichten produceert teveel trillingen. Het beste is als de 
laser minimaal 15 minuten aan is voor je een hologram belicht. Maak van te 
voren een plan (logboek) en bekijk opdracht 52 nog eens. 

 

Samengevat: 
 Controleer of de laser goed is uitgelijnd. 

 Controleer of de opstelling volledig is. 

 

6.5 Belichten en ontwikkelen 

 

Na deze paragraaf  
 kun je het holografische plaatje in de opstelling plaatsen 

 weet je hoe je het plaatje moet belichten 

 kun je het plaatje ontwikkelen tot een hologram. 

 
Controleer nogmaals of de opstelling en de chemicaliën klaarstaan. Lees weer 
eerst de hele paragraaf goed door voordat je begint. 

Belichten 
 Het licht moet vanaf nu uit zijn. 

Haal voorzichtig het holografische plaatje uit de verpakking en stop de 
plaatjes die je niet gebruikt zorgvuldig terug. Je moet nu bepalen welke kant 
de holografische emulsie bevat. Aan het plaatje zelf is dit niet te zien, maar 
je kunt het wel voelen. De chemicaliën zijn een klein beetje plakkerig en 
voelen stroever aan dan het glas op de andere kant. Probeer dit voorzichtig in 
een hoekje van het plaatje met een vochtige vinger te voelen. Raak de 
holografische kant zo min mogelijk aan, want deze is erg kwetsbaar. 

 

 
Figuur 85: zorg dat alle chemicaliën en bakjes 
klaarstaan zodat je in het donker alles 
gemakkelijk kunt vinden 
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 Zet het plaatje in de opstelling.  
Zorg ervoor dat de kant met de holografische emulsie naar het voorwerp toe 
staat. Ga vervolgens bij het zwarte stukje karton voor de laserbundel staan. 
Als er meerdere personen zijn, moet één persoon het kaartje vasthouden, en 
de rest moet zo ver mogelijk van de tafel vandaag gaan staan.  
 

 Je moet nu enkele minuten stil wachten om trillingen in de opstelling en 
de lucht de mogelijkheid te geven uit te dempen. Het is erg belangrijk geen 
trillingen te veroorzaken. Dus niet rondlopen en niet praten. Als er mensen 
over de gang rennen, kun je het beste wachten tot ze voorbij zijn. 
 

 Haal vervolgens voorzichtig het kaartje weg zodat de laser het plaatje en 
het voorwerp belicht. Belicht het plaatje 5 s en plaats het kaartje weer 
terug. Het hologram is nu belicht. Schakel de laser uit. Trillingen zijn vanaf 
nu onbelangrijk. 
 
De belichtingstijd is slechts een indicatie. De juiste belichtingstijd is 
afhankelijk van een aantal factoren, zoals het soort holografische plaatje, de 
gebruikte opstelling, de lichtsterkte van voorwerp en het vermogen van de 
laser. Bepalen welke belichtingstijd de juiste is, is vaak een kwestie van 
uitproberen. Gelukkig is de tijd niet erg kritisch; een aantal seconden meer of 
minder zal weinig uitmaken. Je kunt dus gewoon in je hoofd tellen. Een tijd 
van 5 s is een goede belichtingstijd om mee te beginnen. 

 

Ontwikkelen 
Nu moet je het hologram ontwikkelen.  

 Doe de handschoenen aan en haal het plaatje uit de opstelling.  
 Eerst moet het plaatje in de klaargemaakte ontwikkelaar.  
 Voeg de twee vloeistoffen samen en leg dan het plaatje in het bakje met 

de holografische kant naar boven, zodat deze niet beschadigt. Zorg er 
uiteraard wel voor dat de holografische emulsie overal contact maakt met 
de vloeistof.  

 Het plaatje moet 2 minuten in de ontwikkelaar liggen. Na een tiental 
seconden begint het plaatje langzaam donker te kleuren, tot het 
helemaal zwart is.  

 Haal na 2 minuten het plaatje uit de ontwikkelaar en spoel het 1 minuut 
lang in water. 

 Na het spoelen gaat het plaatje in het bakje met bleek. Leg ook hier weer 
het plaatje met de holografische kant naar boven. De tijd dat het plaatje 
in de bleek moet liggen, is redelijk kritisch. In de bleek wordt het plaatje 
van zwart weer kleurloos. Dit gebeurt na ongeveer 10 tot 30 seconden. 
Houd het bakje eventueel bij het licht van de dokalamp om goed te 
kunnen zien wanneer het plaatje weer transparant is.  

 Vervolgens moet het plaatje nog 15 seconden in de bleek blijven liggen 
en daarna weer worden gespoeld. Laat het plaatje in totaal nooit langer 
dan twee minuten in de bleek liggen. 
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 Nu moet het plaatje weer goed worden gespoeld om restjes van de 
werkzame chemicaliën weg te spoelen. Spoel het plaatje 2 minuten lang 
in water.  

 Nu hoeft het plaatje alleen nog te drogen. Het licht kan tijdens het drogen 
weer aan. 

 
Zorg ervoor dat het plaatje opdroogt zonder strepen. Eventueel kun je met 
een rubberen stripje de druppels van het hologram vegen om de droogtijd te 
verkorten. Doe dit in één beweging om strepen te voorkomen. 

 

Bekijken 
Na ongeveer een kwartier is het hologram droog, en kun je het bekijken. Je 
moet daarvoor het hologram weer met de referentiebundel belichten. Haal 
het voorwerp weg, zet het hologram weer (goed om) terug in de opstelling en 
schakel de laser in. Als het goed is, zie je nu het voorwerp weer terug op 
dezelfde plek als het stond. Een reflectiehologram kun je het beste met een 
spotje of zaklamp belichten. Een goed resultaat? Gefeliciteerd met je 
zelfgemaakte hologram. Mislukt? Lees dan paragraaf 6.6. 

 

 
 
Figuur 86: links: het holografische plaatje en het voorwerp zoals het stond bij het maken van 
het hologram. Rechts: het hologram met het beeld.  

 



 
Nlt3-v119  Holografie  116 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 6.5 

68. Opdracht 
Voor deze opdracht heb je een zelfgemaakt hologram nodig. Belicht het 
hologram met een geschikte lichtbron en kijk er van de goede kant doorheen.  
a. Is het beeld goed zichtbaar? Bekijk het hologram vanuit verschillende 

oogpunten en beschrijf wat je ziet. 
Draai het hologram iets ten opzichte van de lichtbron. 
b. Beschrijf hoe het beeld verandert. 
Draai het plaatje om ten opzichte van de lichtbron zodat het hologram vanuit 
de tegengestelde richting wordt belicht. Probeer het reële beeld te vinden. 
c. Beschrijf wat je ziet. 
Bekijk het hologram met de laser en met een spot. 
d. Beschrijf de verschillen van het beeld. 
e. Is dit in overeenstemming met wat je weet van reflectie- en 

transmissiehologrammen? 
 

6.6 Wat ging er mis? 

 

Na deze paragraaf  
 ken je enige oorzaken van eventuele problemen 

 kun je oplossingen voor deze problemen toepassen. 

 
Ondanks dat je alle aanwijzingen precies hebt opgevolgd, kan het zijn dat het 
hologram is mislukt. Hieronder zijn enkele mogelijkheden van wat er mis kan 
zijn gegaan en wat je eraan kunt doen. Zie dit niet als een uitputtende lijst 
van te maken fouten, maar meer als een manier om je op weg te helpen naar 
het vinden van een oplossing. 
 

Je ziet helemaal niets 
Dat is niet zo best.  
Bekijk je het plaatje van de goede kant en belicht je het van de goede kant? 
Je moet vaak even zoeken voordat je een beeld ziet.  
Werd het plaatje binnen 10 s zwart in de ontwikkelaar? Het hologram is dan 
waarschijnlijk heel erg overbelicht. Misschien is het plaatje niet goed 
lichtdicht bewaard.  
Als het plaatje helemaal niet zwart werd in de ontwikkelaar, is het hologram 
waarschijnlijk erg onderbelicht.  
Een reden voor het helemaal ontbreken van een beeld kan ook zijn dat de 
opstelling flink bewogen heeft tijdens het belichten. Probeer in dat geval een 
stabielere opstelling te gebruiken. 
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Het voorwerp is maar gedeeltelijk zichtbaar 
De opstelling is waarschijnlijk tijdens het belichten niet volledig trillingsvrij 
geweest. De delen die niet zichtbaar zijn, hebben bewogen. Probeer 
beweging van de opstelling te voorkomen door bijvoorbeeld een stabieler 
voorwerp te nemen. Afhankelijk van de richting waarin het voorwerp getrild 
heeft, kan het zijn dat onder sommige hoeken de delen wel zichtbaar zijn. 

 

Het beeld is vaag met weinig contrast 
Werd het hologram maar langzaam zwart in de ontwikkelaar en misschien niet 
eens helemaal? Dit duidt op onderbelichting. Verdubbel minimaal de 
belichtingstijd. Het effect van onder- en overbelichting is hetzelfde. Als het 
hologram juist snel zwart werd, duidt dit op overbelichting. De belichtingstijd 
moet minimaal gehalveerd worden. 
Een reden kan ook zijn dat het plaatje nog niet droog is. Het beeld wordt 
namelijk pas zichtbaar als het hologram helemaal droog is. 

 

Er zitten vlekken op het holografische plaatje 
Zijn het kleine donkere plekken in het vlak van het hologram? Dit is 
waarschijnlijk veroorzaakt door beweging van het plaatje. Bestaan de vlekken 
uit kleurverschillen met onregelmatige randen? Waarschijnlijk is dit bij het 
ontwikkelen veroorzaakt. Misschien is het plaatje niet gelijkmatig ontwikkeld 
of is het hologram niet goed gedroogd na het ontwikkelen. Probeer druppels 
op het hologram te vermijden. Gebruik hiervoor eventueel een trekker. Zorg 
bij het ontwikkelen dat je het plaatje in één keer onderdompelt in de 
oplossingen. 

 

Er zitten vlekken op het beeld 
Dit kan veroorzaakt zijn doordat de laserbundel niet mooi gelijkmatig het 
hologram en het voorwerp heeft belicht. Probeer de vlekken te verminderen 
door de lens schoon te maken. Als de vlekken de vorm van lichte en donkere 
strepen hebben, kan dit ook zijn veroorzaakt door beweging van het 
voorwerp. Dit is ook een interferentieverschijnsel. Hoe dichter de strepen bij 
elkaar staan, hoe sterker het voorwerp bewogen heeft. 

 

Het beeld is onscherp 
Waarschijnlijk ligt dit aan de manier waarop je het hologram belicht. Als je 
een transmissiehologram hebt gemaakt, is het beeld heel wazig als je met 
een lamp kijkt. Gebruik in plaats daarvan de laser. Zorg ook dat het licht van 
de goede kant komt en de lichtbron dezelfde afstand heeft tot het hologram 
als tijdens het maken. Een hologram wordt niet (zoals een foto) onscherp 
door beweging van het voorwerp. Misschien kan er iets zijn misgegaan tijdens 
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het ontwikkelen. Kijk of je alle stappen van het ontwikkelen goed hebt 
uitgevoerd. 

 

Vragen en opdrachten bij paragraaf 6.6 

69. Vraag 
Leg uit wat er gebeurt met het hologram als 
a. de laser het voorwerp goed belicht, maar van het plaatje maar de helft? 
b. je een gewone lamp gebruikt in plaats van een laser om het hologram te 

maken? 
c. je er in het donker 15 minuten over doet om het holografische plaatje in 

de opstelling te zetten? 
d. je een transmissiehologram met zonlicht bekijkt? 
 
Voor de doordenkers: 
e. als je hetzelfde holografische plaatje twee keer achter elkaar belicht, 

maar het voorwerp verschuift ondertussen 0,1 μm? 
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7 Afsluiting 

7.1 Introductie 

 
Dit is het laatste hoofdstuk van de module. Je krijgt geen nieuwe stof meer, 
maar gaat in de volgende twee paragrafen je kennis toepassen. Samen met 
anderen bestudeer je in een groepje een mogelijke toepassing en doet daar in 
één of andere vorm verslag van. 
Individueel bereid je je voor op de toets over deze module door de 
voorbeeldtoets te maken. 

 

 
 
Figuur 87: holografische opstelling  

 
In deze module “Holografie” heb je gezien dat de vakken die je tot nu toe op 
school hebt gehad, eigenlijk nooit ‘alleen’ voorkomen. Het is vrijwel altijd 
een combinatie. 
Je hebt ogen en hersenen nodig om een hologram te kunnen zien (biologie), 
natuurkunde om het interferentiepatroon te maken; scheikunde om het vast 
te leggen en wiskunde om te begrijpen en te voorspellen hoe het 
interferentiepatroon tot stand komt. 

 

7.2 Jouw toepassing 
In dit hoofdstuk ga je een toepassing van holografie bestuderen. Vier 
toepassingen bespreken we hierna kort, maar er zijn er nog veel meer.  
Met je docent(e) kun je overleggen over welke toepassing je gaat bestuderen. 
Een waarschuwing vooraf: je zult de zoekprogramma’s op internet heel goed 
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moeten aansturen. Het simpelweg intikken van ‘Toepassing hologram’ of 
‘applications holography‘ levert je weinig bruikbaars op. 
Zie ►URL15 voor een aantal internetsites om je op weg te helpen. 
 
Overleg met elkaar en je docent(e) hoe je de toepassing gaat presenteren: 

 een verslag 

 een presentatie, 

 een poster of 

 …. 
 

Het ‘embossed hologram’ 
De eerste toepassing is het gedrukte hologram, een embossed 
hologram, dat je heel veel tegenkomt als beveiliging. Kijk maar 
op je pinpas of op bankpapier. Ook wordt dit type veel gebruikt 
bij de duurdere reclamefolders om ze een duur en prestigieus 
uiterlijk te geven (figuur 88). 
 

Holografische optische elementen 
Het tweede onderwerp gaat over holografische optische 
componenten; lenzen, spiegels en dergelijke die met holografie 
gemaakt worden. De meest gebruikte toepassing hiervan is de 
streepjescodelezer (figuur 89). Behalve bij de kassa van een 
supermarkt wordt deze ook veel gebruikt bij ‘tracking and 
tracing’. Waar is mijn pakje precies dat ik besteld heb, is het al 
verzonden of ligt het nog bij de leverancier. Het wordt ook 
gebruikt bij ‘wie heeft welke handeling gedaan’ bij een 
productieproces. 
 

Niet-destructieve testen  
Het derde onderwerp gaat over het zogenaamde niet-
destructieve testen met behulp van holografie. Op deze manier 
gaat het te testen voorwerp niet kapot bij de test.  
Een voorbeeld: je bouwt een vliegtuig en lijmt verschillende 
panelen aan elkaar die de huid van het vliegtuig vormen. Je wilt 
nu weten of die lijmverbinding sterk genoeg is zonder dat je de 

verbinding kapot maakt. Ook dit is weer een zaak van veiligheid.  
Ook is het mogelijk met hologrammen te onderzoeken of er zwakke plekken 
in een vliegtuigband zitten. (figuur 90). 

 

 
 
Figuur 88: knipperend oog 
(c) A D 2000 inc. North Haven (Ct), 
USA. ► Zie ook de animatie op URL15  
 

 
 
Figuur 89: het lezen van een 
streepjescode. Bron: 
http://www.barcodeman.co.uk/alte
k/simple/sim6a-blk.jpg 
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Figuur 90: dubbelbelichting van vliegtuigbanden. 

 

Holografie als kunstvorm 
Tot slot kun je holografie als kunstvorm bekijken (figuur 91). Het is deze vorm 
die het meest zichtbaar is in het gewone leven. Ontwerpers maken 
hologrammen om over je mobieltje te plakken. Tot holografische kunst is ook 
de holografische film te rekenen. Het schijnt nu al mogelijk te zijn dat je 
korte tijd (enkele secondes) in een beperkte ruimte (enkele m²) van een 
holofilm kunt genieten. Daarbij kun je ook denken aan een uitleg van de 
opstelling om het multiplex hologram uit paragraaf 2.5 te maken. 

 

 
 
Figuur 91: Op postzegels komen soms fraaie hologrammen voor.  
(c) Barry Raynel 2008 New Zealand 
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7.3 De formules 

 
Een kort overzicht van de belangrijkste formules: 
 

Enkelspleet minima: sinb k     
 

Dubbelspleet minima: sind k     
 

Dubbelspleet maxima: sind n     
 

Tralie: sind n     
 

Braggvoorwaarde: sind k     
 
 
Hierbij geldt voor  
 
de spleetbreedte in meters (m): b 
 
de spleetafstand of laagdikte in meters (m): d 
 
het ordenummer: n = 0, 1, 2, 3, … of k = 1, 2, 3, …  
 
de hoek tussen de invallende bundel  
en het betreffende minimum in graden (°) α 



 
Nlt3-v119  Holografie  123 

7.4 Voorbeeldtoets 

 
Deze toets moet je in ongeveer 45 minuten kunnen maken. Zie ►URL16 voor 
de uitwerking van de toets. 

 

1 (6 punten) 

 
Figuur T1 
 

Op een scherm neem je bovenstaand buigingspatroon waar van een 
rechthoekige enkele spleet. 
Leg uit hoe deze spleet zich ten opzichte van het scherm bevindt: volgens 
positie 1 of volgens positie 2?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur T2 
 

2 (a: 6 punten; b: 6 punten) 
Wanneer je in een ruimte een stereo-installatie met twee luidsprekerboxen 
ongeveer 2 meter van elkaar opstelt, dan komt het voor dat er in de ruimte 
zogenaamde ‘dode’ plekken zijn. Dat zijn plekken waar het geluid, vooral het 
geluid met de lage frequenties, duidelijk zachter is dan op andere plaatsen. 
Dit wordt veroorzaakt door interferentie van de geluidsgolven uit de twee 
boxen. 

positie 1 

positie 2
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a. Leg uit dat dit probleem alleen merkbaar is bij tonen met een frequentie 
die groter is dan 150 Hz. 

Je luie stoel in de huiskamer (20o C) bevindt zich 2,20 m van de ene 
luidsprekerbox en 2,84 m van de andere box. De boxen staan 3,60 m uit 
elkaar. 
b. Bereken welke frequenties je in je luie stoel minder goed hoort.  

 

3 (8 punten) 
Op school worden vaak helium-neonlasers gebruikt met een optisch vermogen 
van 0,5 mW en een bundeldoorsnede van 2,0 mm2. Ga ervan uit dat een 
kortdurende belichting van het oog met een bundel met dit vermogen geen 
blijvende schade aan het netvlies veroorzaakt. 
Een gewone gloeilamp heeft een rendement van 5,0 %. Bereken het 
elektrische vermogen van een gloeilamp die op 2,0 m afstand een gelijke 
lichtintensiteit veroorzaakt. De lamp mag je daarbij opvatten als een 
puntvormige lichtbron die in alle richtingen licht uitzendt. 

 

4 (a: 6 punten; b: 4 punten) 
Een gaslaser zendt licht uit met een frequentie van 4,74·1014 Hz. De afstand 
tussen de spiegels in deze ontladingsbuis is 30 cm. De maximale 
onnauwkeurigheid in deze afstand mag 10% van de golflengte zijn. Onder de 
relatieve onnauwkeurigheid verstaan we de maximale onnauwkeurigheid 
gedeeld door de totale afstand. 
a. Bereken in drie significante cijfers deze relatieve onnauwkeurigheid in 

procenten. 
Er bestaan zogenaamde ‘dye-lasers’ of ‘afstembare’ lasers. Dit zijn lasers 
waarmee verschillende kleuren licht te maken zijn. 
b. Verklaar met behulp van vraag a waarom deze lasers erg duur zijn. 

 

5 (a: 6 punten; b: 4 punten) 
Bij de reactie van methanol met een overmaat van een krachtige oxidator, 
ontstaan achtereenvolgens methanal, methaanzuur en koolstofdioxide. 
a. Geef de halfvergelijkingen van deze drie processen.  
b. Leg uit waardoor methaanzuur wel nog een keer geoxideerd kan worden, 

maar ethaanzuur niet. 
 

6 (a: 4 punten; b:6 punten) 
Gegeven zijn twee golffuncties: 
 

1 2( ) 4,0cos1,2 en u ( ) 4,0sin 0,8u t t t t    

 
a. Teken met behulp van je grafische rekenmachine de somfunctie van u1 en 

u2 . 
b. Bepaal uit dit diagram met je rekenmachine de periode en amplitudo van 

de somfunctie. 
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7 (a: 8 punten; b: 6 punten) 
De golfvergelijking voor een lineaire staande golf is 
 

2( , ) 3,0sin 2,79 10 cos180 met  in m en  in s.u x t t x x t    

 
a. Bereken de afstand tussen twee opeenvolgende buiken. 
b. Bepaal de amplitudo. 
c. Bereken de voortplantingssnelheid van deze golf. 

 

8 (6 punten) 
Wat is het principiële verschil in werking tussen een gewone lens en een 
zonelens? 

 

9 (6 punten) 
De formule voor het intensiteitverloop I(r) voor een zonelens is 
 

2
2

0( ) constante E 1 cos
r

I r
f




 
   

 
  

 
waarin: 

 f = de afstand in meters (m) 

 r = de afstand tussen het centrale en het betreffende maximum in meters 
(m) 

   = de golflengte van het licht in meters (m) 

 E0 = de maximale elektrische veldsterkte in volt per meter (V/m). 
 
Bepaal met behulp van je grafische rekenmachine voor licht met een 
golflengte van 470 nm en een zonelens met een afstand van 2,60 cm de 
eerste twee afstanden r van de maxima tot het centrale maximum. 

 

10 (a: 4 punten; b: 4 punten) 
Het komt voor dat mensen sterk bijziend zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een 
bril/contactlens nodig van – 9 dpt bij een vertepunt (grootste afstand waarop 
ze scherp kunnen zien) van 11 cm. Ze kunnen een foto zonder bril nog wel 
bekijken, maar zonder bril een hologram bekijken kan problemen opleveren. 
a. Leg dit uit. 
b. Bij welk soort hologram kunnen deze problemen optreden: bij een 

reflectiehologram of bij een transmissiehologram? Licht toe. 
 
Maximale score: 90 punten. 
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Bijlage 1 URL-lijst 

 
URL1 Technische Universiteit Eindhoven 

http://www.tue.nl/bacheloropleidingen 
URL2 Stereo Photo Micrography Home page of Wim van Egmond 

http://www1.tip.nl/~t936927/home.html 
>bekijk de afbeeldingen met een rood/groen brilletje 

URL3 Paul Falstad´s Home Page 
http://www.falstad.com/ripple/ 
>bekijk applet ‘Ripple Tank Simulation’ 

URL4 Wikipedia, de vrije encyclopedie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laser_(licht) 
Laser (licht) 

URL5 General Physics Java Applets  
http://surendranath.tripod.com/Applets/Optics/Slits/SingleSlit/
SnglSltApplet.html 
>bekijk applet ‘Single Slit Diffraction’ 

URL6 Katholieke Universiteit Leuven – Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde 
http://fys.kuleuven.be/pradem/applets/RUG/young/young1.htm 
>bekijk applet ‘Het 2 spleten experiment van Young’ 

URL7 Katholieke Universiteit Leuven – Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde 
http://fys.kuleuven.be/pradem/applets/vinap/golven/meer_spl
eten/meer_spleten.html 
>bekijk applet ‘Interferentie bij twee of meer spleten’ 

URL8 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0000.html 
International Chemical Safety Cards 

URL9 Slavich 
http://www.slavich.com/ 
Holography, Photomaterials for masks and holographic, film, 
plates, chemicals 

URL10 Colour Holographic 
http://www.colourholographic.com/ 

URL11 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsndut/ndut0886.html 
International Chemical Safety Cards, EDTA 

URL12 Ontwikkelen en afdrukken van zwart-wit films 
http://users.skynet.be/tranquillity/HOOFDSTUK%207.htm 

URL13 Johan Verschueren, Leraar fysica, Sint-Theresiacollege, Kapelle-
op-den-Bos 
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http://users.telenet.be/jvers/ 
>kies GOLVEN en daarna TRANSVERSALE GOLF 

URL14 Katholieke Universiteit Leuven – Departement Natuurkunde en 
Sterrenkunde 
http://fys.kuleuven.be/pradem/applets/vinap/golven/golvenopt
ellen/golvenoptellen.html 
>bekijk applet ‘Lopende golven optellen’ 

URL15 http://www.ad2000.com/blink_eye_anim.html 
URL16 www.digischool.nl/nlt 

 
 

 


