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Bevezetés 

Bevezetés 

A holografikus interferometriai (HI-i) mérések során kapott 
interferogramok kiértékelésénél követelmény, hogy a teljes csíkrendszert egyben és 
mindenütt felbonthatóan kell rögzíteni, illetve látni. Napjainkban az 
interferogramokat általában elektronikusan, CCD- vagy CMOS-kamerák segítségével 
olvassuk be a számítógépbe és annak segítségével értékeljük ki. A kamera korlátozott 
méretű és felbontású érzékelőjére kell tehát a teljes képet leképezni megfelelő optika 
segítségével (vagy anélkül). A képfeldolgozó számítógépes programnak képesnek 
kell lennie a csíkok azonosítására a kiértékeléshez. A CCD-érzékelő, illetve az 
adatfeldolgozó szoftver szempontjából tehát értelmezhető az a legnagyobb 
csíksűrűség, illetve csík-darabszám, amelyet a kiértékelő rendszer még fel tud 
bontani. A továbbiakban ezt a csíksűrűséget a HI gyakorlati felső méréshatárának 
nevezzük, és ezt a fentiekkel összhangban a CCD-érzékelő mérete, felbontása, 
valamint a kiértékelő program teljesítőképessége határozza meg. 

Így a HI – nagy érzékenységének köszönhetően – csak viszonylag kicsi, a 
gyakorlati alkalmazási igényekhez viszonyítva különösen nem túl nagy mérési 
tartomány vizsgálatát teszi lehetővé. Ráadásul egy egyébként még kezelhető 
csíkrendszer egyes helyeken túlzottan besűrűsödhet egy gyorsabban változó 
deformációt okozó hibahely vagy jelentős felületi gradienssel rendelkező tárgyrészlet 
miatt. Mindehhez jöhetnek még a terheléskor fellépő nem kívánt járulékos 
elmozdulások, amelyek által létrehozott csíkrendszerek tovább sűríthetik a lényegi 
csíkrendszert. Tehát a sűrű csíkrendszerek kezelése, valamilyen formában 
feldolgozhatóvá ritkítása egyet jelent a HI méréstechnika gyakorlati felső 
méréshatárának a kitolásával. Ezért ez általános és folyamatos törekvés a 
holografikus interferometriai alkalmazások kezdete óta. 

A HI felső méréshatárának kiterjesztéséhez a nagyon sűrű csíkrendszereket, 
csíkrendszer-részeket láthatóvá kell tenni. Az eddig megvalósított eljárásokkal csak 
egyszerű csíkrendszereket tudtak kezelni, így az eredmények csak eléggé korlátozott 
esetekben és gyakran csak közvetve (a zavaró elmozdulások kiszűrésével) járulnak 
hozzá a HI felső méréshatárának kiterjesztéséhez. 

A Fizika Tanszék Holográfia Csoportjában a sűrű csíkrendszerek kezelésére 
két olyan eljárást fejlesztettek ki, amelyekkel összehasonlításban, illetve közvetlenül 
is kiterjesztették a HI felső méréshatárát a csíkrendszerek szerkezetétől függetlenül. 

Az egyik eljárás a különbségi holografikus interferometria (KHI), amelyet 
két névlegesen megegyező tárgy jellemzőinek összehasonlítására alkalmaznak 
azonos terhelés, illetve környezeti jellemzők mellett. A két tárgy közvetlenül, optikai 
úton hasonlítható össze.  
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Bevezetés 

A másik eljárás az ún. interferogram-kirakó módszer, ahol a teljes 
csíkrendszert a kamerával a számítógépbe beolvasott rész-interferogramokból 
állítják elő. 

Az interferogram-kirakó eljárást alkalmazták a digitális holográfia területén 
is a CCD-érzékelő sajátságainak virtuális megnövelése végett.  

PhD tevékenységem során a fenti három kutatási irány feladataiba 
kapcsolódtam be: a KHI területén három, a másik két témakör esetén egy-egy 
érdemi továbbfejlesztést sikerült elérnem.  

A KHI területén, az összehasonlító két-hullámhosszas alakmérés 
megvalósításához új, ún. kompenzációbarát alakmérési eljárást dolgoztam ki, 
amelynek segítségével nemcsak a hullámhosszváltásból adódó képeltolódás 
küszöbölhető ki, hanem a KHI lényegét alkotó holografikus megvilágítások, illetve a 
különbségi hologramok rekonstruálásánál használt referencianyalábok esetleges 
intenzitáskülönbsége, továbbá a tárgycserénél jelentkező pontatlanságok is 
kompenzálhatók. A kompenzációbarát alakmérési eljárásnál tökéletesítettem a 
képeltolódás megszüntetését segítő beállító felület méretét és alakját. Megmutattam, 
hogy a legjobb megoldás a szemmel követhető képeltolódás-megszüntetéshez a 
tárgyat körülvevő gyűrű alakú segédtükör. A két-hullámhosszas KHI-i alakmérésben 
a holografikus megvilágítás intenzitását egy nagyságrenddel növeltem meg a 
holografikus megvilágítások szétválasztásához használt, Fourier-síkban elhelyezett 
szokásos körapertúra eltolódásra merőleges irányú megnyújtásával, illetve 
megismétlésével, továbbá az eltolódás mértékének megnövelésével.  

Az interferogram-kirakó eljárásnak kifejlesztettem egy új, a CCD-érzékelővel 
együtt mozgó Fourier-szűréses optikát is használó változatát, amely lehetővé tette az 
eljárás alkalmazását nagyméretű tárgyak vizsgálatánál is. Ennek hasznosságát 
bizonyítottam azzal, hogy az eljárást olyan esetben alkalmaztam, ahol csak 
kifejezetten nagy deformációt okozó terheléssel lehetett kimutatni a tárgy rejtett 
anyaghibáját.  

A digitális holográfiában az interferogram-kirakó eljárás átültetett változatát 
továbbfejlesztettem nagyobb CCD-mátrixok esetére is. A 10×-es nagyítású 
mikroszkóp objektívnél a nagyobb detektor-felület lehetősége automatikusan nem 
vezetett előnyösebb alkalmazhatósághoz. Az objektív széli torzításaiból adódó 
illesztési pontatlanságok kiküszöbölése végett a látótér közepének használatát 
javasoltam az érzékelő méretének felére csökkentésével. A javasolt módszerrel a 
beolvasási időt a negyedére csökkentettem. 

Az értekezés felépítése az alábbi: az első két fejezetben az előzményeket 
tekintem át, illetve a HI-ban jelentkező csíksűrűségi körülményeket vázolom; a 3-5. 
fejezetben a sűrű csíkrendszerek kezelésére adott fejlesztéseimet mutatom be. A 
fejezetek elején először áttekintem a korábban elért eredményeket, majd a fejezetek 
második felében ismertetem a saját hozzájárulásomat. A szóhasználatban is 
igyekszem egyértelműen jelezni, hogy mely eredményeket értem el saját magam: 
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ezekről mindig egyes szám első személyben szólok. A Fizika Tanszék Holográfia 
Csoportja eredményeinek ismertetésekor mindig többes szám harmadik személyű, 
illetve többes szám első személyű leírást használok. Ez utóbbit akkor, ha 
közreműködőként magam is részt vettem benne. 

Az értekezésben elsősorban a sűrű csíkrendszerek kezelésére adott 
megoldásaimat ismertetem, és nem foglalkozom a HI konkrét alkalmazásaival. 
Ennek oka egyrészt az, hogy laboratóriumi szinten a holografikus mérési módszerek 
régóta és általánosan ismertek, elfogadottak, másrészt viszont tény, hogy a 
kezdetektől fogva napjainkig kereskedelmi eszközként – laboratóriumi sikereik 
ellenére –mérsékelten terjedtek el. Voltak, illetve vannak cégek Németországban 
(Rottenkolber Holo-System GmbH, Steinbichler Optotechnik GmbH, Ingenieurbüro 
Ettemeyer GmbH), amelyek – különösen az 1980-2000 években – fejlesztettek és 
forgalmaztak robusztus interferométereket. A HI mint nagyfelbontású és 
nagypontosságú módszer említésre méltó teret nyert gépipari (autóipar, 
szerszámgépipar) gyárak fejlesztő intézményeiben (Ford Motor Co., Mitsubishi 
Heavy Industry, Audi AG stb.). A holografikus interferometria hazai sikerét fémjelzi 
a Fizika Tanszék Koherens Optikai Laboratóriumában kifejlesztett HIM-3 típusú 
hordozható holografikus interferometriai mérőrendszer, amelyet 3D-s deformáció- 
és rezgésvizsgálatra használtak ipari körülmények között. A HIM-3-mal 1975-1990 
között évente 2-3 alkalommal végeztek méréseket a Csepel Művek 
Szerszámgépgyárában és a Szerszámgépipari Művekben (fejlesztés alatti, üzemelő 
szerszámgépek, prototípusok statikus illetve dinamikus terhelés alatti vizsgálata; 
munkadarabok minősítése). Sor került mérésekre a Ganz Villamossági Művekben is, 
továbbá az akkori NDK Karl Marx-Stadt-i (Chemnitz) Wartburg gyárának 
megrendelésére Wartburg személygépkocsi karosszériájának és motorblokkjának 
vizsgálatát végezték el különböző sebességek és terhelési körülmények között.  

A múlt század 90-es éveiben – a kezdeti sikerek ellenére – áttörésre nem 
került sor. Ennek okai:  

• analóg rögzítő agyag (pl. ezüst-halogenid emulzió) használata a hologram 
kémiai, nedves, időrabló előhívását igényli, ennek következtében a mérési 
idő hosszú, maga a mérés körülményes;  

• az interferogramok számszerű kiértékelésére éppen hogy elterjedtek a 
számítógépek;  

• a HI nagy érzékenysége miatt már viszonylag kis deformációknál is 
felbonthatatlanul sűrű csíkrendszerek alakultak ki; ez a nehézség tagolt 
felületek alakmérésekor is jelentkezett. 

A digitális holográfia színrelépésével (~1995) megalapozott remény van 
arra, hogy a HI gyakorlati alkalmazásai kiszélesednek. A digitális hologram szinte 
valós időben bekerül a számítógépbe, a hologram numerikusan, gyorsan és 
rugalmasan rekonstruálható. A csíkkompenzálási eljárások ugyancsak – élve a 
színvonalas informatikai hardver/szoftver kínálattal – érdemben hozzájárulhatnak a 
holografikus interferogramok kiértékelhetőségéhez.  
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1. A kutatás előzményei 

1. A kutatás előzményei 

1.1. Sűrű csíkrendszerek feldolgozási nehézségei a 
holografikus interferometriában: megoldások csíkkompen-
zálási eljárásokkal 

Tárgyak interferometrikus vizsgálatánál egyes helyeken, vagy a teljes 
tárgyfelületen kialakuló sűrű csíkrendszer megnehezítheti, illetve lehetetlenné 
teheti az interferogram akár minőségi kiértékelését is. Bizonyos határ felett a szem 
vagy általánosan a leképező optika nem képes megkülönböztetni a csíkokat: a 
csíkrendszer felbonthatatlan. A sűrű csíkrendszerek kezelésére két jellemző 
megközelítés alakult ki a HI fejlődése során.  

Az egyik eleve megakadályozza a sűrű csíkrendszerek kialakulását azáltal, 
hogy a tárgy változásait csak kis lépésekben rögzítik növekvő terheléssel 
interferogram-sorozaton. Ez nem mindig valósítható meg az aktuális terhelés-
típusnál és mindenképpen elég körülményes megoldás. 

A másik viszont megengedi a felbonthatatlanul sűrű csíkrendszerek 
kialakulását, és ezen csíkrendszerek olyan módosítását tűzi ki célul, hogy 
valamilyen ritkítás, részleteltávolítás után végül már kezelhető, rögzíthető 
sűrűségű csíkrendszer maradjon vissza, amely még természetesen őrzi a lényegi 
információt. Ezek a módosítási eljárások közös néven az ún. csíkkompenzálási 
eljárások. A szokásos csíkkompenzálási eljárásokkal többnyire egyenközű, egyenes 
vagy koncentrikus csíkokból álló csíkrendszerek távolíthatók el a sűrű 
csíkrendszerekből.  

Ilyen megoldás látható Hsu esetén nagy dőlések HI-i vizsgálatánál1: a 
tárgyat megvilágító síkhullám irányának megváltoztatásával kompenzálja a dőlés 
nagy részét – ellenőrzött, ismert mértékben –, és az interferogram közvetlenül csak 
a különbséget mutatja.  

Hovanesian és munkatársai által bemutatott kompenzációs eljárásban2 két 
különálló referencianyalábot alkalmaznak a tárgy alap- és deformált állapotának 
rögzítéséhez. A rekonstrukció során mindkét nyaláb megvilágítja a holografikus 
lemezt. A csíkkompenzálást az egyik referencianyaláb útjába helyezett fázistoló 
segítségével hajtják végre. 

A holografikus lemez mozgatásával, illetve a megvilágítás irányának 
változtatásával szintén eltávolíthatók olyan egyenközű csíkrendszerek, melyek 
merevtestszerű elmozdulás eredményeként rakódnak rá a deformációs 
csíkrendszerre. Ilyen eljárást mutat be de Larminat és munkatársa, ahol a maradó 
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feszültség okozta síkbeli elmozdulások vizsgálatakor az eredményül kapott 

csíkrendszer tartalmazza a nemkívánatos csíkrendszert3. 

Az Abramson által kifejlesztett szendvics-holográfia4 nyilvánvalóan 
mindezek legkényelmesebb megvalósítását nyújtja. A két felvétel két egymáshoz 
rögzített holografikus lemezen készül, melyeket együttesen rekonstruálnak. A 
csíkrendszer ritkítása, illetve sűrűbbé tétele a hologram-pár döntésével valósítható 
meg. 

A digitális képfeldolgozás megjelenésével a számítógépbe beolvasott sűrű 
csíkrendszerek utólagos, rögzítés utáni ritkítása is gyakorlattá vált. Németh Attila a 
PhD-értekezésében „fázistolásos sorozatfelvételek” segítségével ritkítja az 
interferogramok csíkrendszerét azáltal, hogy a vizsgált tárgy elmozdulásait virtuális 
elmozdulás-mezőkkel kompenzálja, melyek a rögzített interferogram fázistolt 
rekonstrukcióiból állnak, és így az interferogram rögzítése után változtatják a mérés 

érzékenységét5. Gombkötő Balázs PhD-értekezésében a digitális holográfia területén 

virtuális elmozdulás-mezőt von ki a vizsgált tárgy elmozdulás-mezőjéből6. A digitális 

holografikus interferometriában az utólagos fázismanipulációt7 és a valós elmozdulás-

mezők numerikus összehasonlítását alkalmazzák csíkkompenzálásra6,8-10. 

A holografikus interferometriával rokon területeken is voltak hasonló, 

sikeres csíkritkítási törekvések, így a holografikus Moire-interferometria11,12, 

továbbá a szemcsekép-interferometria13-21 területén. Ezek többnyire 
összehasonlító eljárások. Bizonyos esetekben mindkét tárgy fizikailag jelen van az 

elrendezésben13-15, máshol a mestertárgy holografikus képével világítják meg a 

teszttárgyat16,18, és van olyan eset, ahol a mestertárgy hullámfrontjai csak 

számítógépben vannak jelen17,19,20. 

A Fizika Tanszék Holográfia Csoportjának két általánosabb érvényű 
holografikus interferometriai csíkritkítási eljárását a következő fejezetben 
ismertetem. 
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1.2. Két megoldás a Fizika Tanszék Holográfia Csoportjánál: 
különbségi holografikus interferometria és interferogram-
kirakó eljárás 

A fentiekben röviden bemutatott eljárások, mint említettem, általában 
egyszerűbb csíkrendszerek kivonásával teszik láthatóvá a sűrű csíkrendszert. Az 
összehasonlító méréseket kivéve csíkrendszerek ritkítása csak egyszerű szerkezetű 
csíkrendszerek eltávolításával volt megoldható. Ezzel szemben a Fizika Tanszék 
Holográfia Csoportjában kifejlesztettek két olyan eljárást, amelyek a csíkrendszerek 
szerkezetétől és eredetétől függetlenül alkalmasak csíkkompenzációra, és ennek 
megfelelően teljesen általánosan alkalmazhatók sűrű csíkrendszerek kezelésére.  

Az egyik eljárás a különbségi holografikus interferometria22-31, amelyben a 
teszttárgyat a mestertárgy valós képeivel világítják meg (ez a holografikus 
megvilágítás: a mester-hologramokat a felvételi referenciahullám konjugáltjával 
rekonstruálják). A teszttárgy két állapotához tartozó hullámfrontok közötti 
fáziskülönbséget a holografikus megvilágítás fáziskülönbségeivel vetik egybe: az 
eredmény a két fáziskülönbség különbsége, amely különbségi interferenciacsíkokként 
jeleníthető meg. A különbségi interferenciakép közvetlenül szemlélteti, illetve 
számszerű formában megadja a két névlegesen azonos tárgy esetleges eltérő 
viselkedését azonos hatások, illetve környezeti jellemzők között. Amennyiben a 
mester- és a teszttárgy erősen tagolt alakkal bírnak, vagy deformációjuk egyaránt 
számottevő, azaz a vonatkozó csíkrendszerek felbonthatatlanul sűrűek, a különbségi 
interferogram ebben az esetben is képes a különbség megjelenítésére. Az eljárás 
részletes leírása a 4. fejezetben található. 

A másik eljárás a direkt képletapogatásos és képösszerakásos út: ún. 
interferogram-kirakó módszer32-34,T1,T2. Az eljárásban a sűrű interferencia csíkokkal 
fedett tárgyképet a CCD-kamera „meztelen” (optika nélküli) érzékelőjével részenként 
vizsgálják, a teljes interferogramot végigpásztázzák, és a széleiken átfedésekkel 
számítógépben tárolják. Ezt követően a rész-interferogramokat korrelációs 
módszerrel összeillesztik. Az összerakást követően a teljes csíkrendszer egyben 
kezelhető és értékelhető ki. Ily módon mintegy virtuálisan növelik meg a CCD-kamera 
érzékelő-mátrixát – és ezzel a detektálható interferenciacsíkok számát is a tárgy 
képén. Az eljárást a 3. fejezetben mutatom be. 

A digitális holográfia területén a Fizika Tanszék Holográfia Csoportjában a 
CCD-mátrix méretének, illetve felbontásának virtuális megnövelését valósították meg. 
Az érzékelő méretének növelésére az interferogram-kirakó módszer digitális 
holográfiába átültetett változatát alkalmazták. Ezzel sikeresen megnövelték a 
rekonstruált kép felbontását. Az érzékelő felbontásának növeléséhez a pixelméretet 
optikailag kicsinyítették le az egyes hologram-részletek felvételekor. Ehhez a 
hologramot 4×-es, illetve 10×-es mikroszkóp objektívek segítségével képezték le az 
érzékelőre. Ebben az esetben is sikeresen megnövelték az érzékelő látóterét és ezáltal a 
vizsgálható tárgy méretét35,36,T6. Az eljárást az 5. fejezetben ismertetem. 
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2. A holografikus interferometria gyakorlati 
méréshatára 

Az értekezésben a holográfia, illetve a holografikus interferometria (HI) 

elméletét ismertnek tekintem, mely számos monográfiában megtalálható37-39. 
Jelen fejezetben csak az értekezéshez közvetlenül kapcsolódó részeket említem 
meg röviden. 

A holográfia képrögzítési és rekonstruálási eljárás, amely a tárgy képét 
teljes eredetiségében teljes távlati hatással állítja elő (analóg holográfia). Ez úgy 
valósul meg, hogy alkalmas érzékelő a tárgyhullám és az ún. referenciahullám 
interferenciája révén a tárgyról szóródó fény intenzitása mellett a tárgyhullám 
fázisát is rögzíti (az érzékelő hagyományosan fotolemez, napjainkban CCD- vagy 
CMOS-detektor). Az így kapott hologram speciális rácsnak tekinthető. A rögzített 
információ megjelenítéséhez (a hologram rekonstruálásához) a holografikus 
lemezt a referenciahullámmal világítjuk meg. Az elhajlási kép első rendjei 
tartalmazzák a tárgy virtuális és valós képét. 

Ugyanazon a holografikus lemezen két vagy több, időben eltérő 
hullámfront is rögzíthető. Rekonstruáláskor ezek a hullámfrontok egyidőben 
létrejönnek. A HI a holográfiának ezt a sajátságát használja ki. A tárgy két (alap és 
deformált) állapotáról készül felvétel ugyanarra a lemezre, és a rekonstruáláskor a 
két hullámtér átlapolása révén interferenciakép jön létre.  

A tárgy két állapotához tartozó tárgyfelületi pontok elmozdulása és az azt 
tükröző interferogramon a csíkok rendszáma közötti kapcsolatot az ún. 
„összetartozó pontok” modellben adhatók meg a legegyszerűbben. (Az elmélet 
általánosítható alakmérésre, illetve törésmutató-változás meghatározására is). A 
tárgyalás során az interferenciacsíkok értelmezésénél a tárgypontokat az önmaguk 
elmozdult párjával vetik össze.  

A 2.1. ábrán az interferenciacsíkok keletkezésének értelmezéséhez a 
megvilágító és megfigyelt hullámok terjedési irányait zöld színű egyenesekkel, 
illetve a KI megvilágítási és KO megfigyelési vektorokkal ábrázoltam (a 
referencianyalábokat nem tüntetem fel, mivel a csíkok kialakulásában nem 
játszanak szerepet.). Az ábrán a tárgy két állapotát láthatjuk: 1 a kiindulási, 2 a 
végállapotot jelöli. P1, illetve P2 jelzi a két összetartozó pont helyzetét. A 
deformáció során a P1 és P2 közötti elmozdulást L tünteti fel. A tárgyat a KI 
irányból világítjuk meg és KO irányból figyeljük meg. A két ponthoz tartozó 
fáziskülönbség az alábbi összefüggéssel adható meg40: 

( ) K·LLKK =−=∆Φ IO ,       (2.1) 
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ahol K az érzékenységi vektor, KO és KI hullámvektorok; abszolút értékük 
|KO|=|KI|=k=2π/λ, ahol k a hullámszám és λ a hullámhossz.  

 
2.1. ábra. A fáziskülönbség számolása; 

P1, P2 az összetartozó pontok kezdeti, illetve végállapota, KI megvilágítás iránya, KO a 
megfigyelés iránya, K érzékenységi vektor, L az elmozdulás-vektor, θ a KI és KO irányok közti 

szög fele, ψ az elmozdulás és az érzékenységi vektorok által közrezárt szög. 

A holografikus csíkrendszer kiértékeléséhez szükséges a csíkok 
rendszámának és az elrendezés geometriájának (érzékenységi vektor) ismerete 
adott tárgyfelületi pontra vonatkozóan. Így egyetlen interferogram alapján az 
elmozdulás-vektornak az érzékenységi-vektor irányába eső összetevője (L�cosψ) 
határozható meg. A (2.1) összefüggés és a 2.1. ábra alapján a két ponthoz tartozó 

fáziskülönbség40 

ψθ coscos2kL=∆Φ ,       (2.2) 

ahol θ a K és a KO irányok, ψ pedig a K és az L iránya által bezárt szög. 

A csíkok leszámolásához – rendszámuk meghatározásához – viszont az 
szükséges, hogy a csíkrendszert megfigyelő, illetve rögzítő eszköz különállóként 
„lássa” ezeket a csíkokat, vagyis fel tudja bontani.  

Napjainkban a HI-i mérések utolsó lépése a csíkrendszer számítógépes 
kiértékelése. Ennek megfelelően a megfigyelés azt jelenti, hogy az interferogramot 
CCD-kamerák segítségével olvassák be, és a mérési adatokat számítógépes 
programok határozzák meg a kamera által rögzített kép alapján. A mérést 
látványos megjelenítés teszi teljessé. Az ily módon elvégzett mérési folyamathoz 
méréshatár rendelhető, melyet a HI gyakorlati méréshatárának tekintünk. Ezek 
alapján a HI gyakorlati méréshatárát elsősorban a megfigyelés korlátai, a CCD-
kamera mérete, felbontása, és a szoftver teljesítőképessége határozza meg.  

Ismeretes, hogy a HI-ban a csíkrendszerek szemcsések. Ha a csíkok 
távolsága a szemcseszélességgel összemérhető, akkor a szemcsék elmossák a 

ψ 

θ 

KI 

KO 

K L 

P1 P2 

 2 1 
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csíkrendszert. Az interferogramok kiértékeléséhez a csíkokat azonosítani kell a 
zajos háttérben. Ezt is számítógépes program végzi.  

Az értekezésben bemutatott mérési eredmények esetén a csíkok 
azonosítását a Fizika Tanszék Holográfia Csoportjának csíkfeldolgozó szoftverjével, 
az ImPro2 program FRIINT funkciójának segítségével végeztük. Ez a 
csíkfeldolgozó program a csíkok felismeréséhez először intenzitás-integrációt hajt 
végre a csíkok mentén. Az intenzitás-integráció során a csíkok mentén átlagolunk, 
és ennek következtében eltűnnek a szemcsék. A program ezt a csíkra merőleges 
vonal mentén adott szélességű (néhány csíknyi) tartományban végzi el. A 
merőleges irányt is a program találja meg különböző diszkrét irányok elemzésével. 
A megtalált irányra merőlegesen átlagolja a szemcsék intenzitását, majd 
koszinuszfüggvényt illeszt a csíkokra a csíkrendszer periódusának megfelelően. (A 
program bemutatását lásd a Függelék F2. pontban.)  

A Shannon-Nyquist mintavételi-elv értelmében minimum két pixel kell 
ahhoz, hogy egy fekete, illetve egy fehér csíkot értelmezni lehessen a CCD-
mátrixon. A gyakorlatban viszont ez nem teljesül, mert általánosan nem lehet 
meghatározni azt a minimális csíktávolságot a CCD-n, amely még felbontható, 
mivel az a csíkrendszer jellegétől is függ. A felbontást a csíkok alakja, illetve a 
zavaró hatású szemcsék mérete is befolyásolja.  

Ezért kísérletileg megvizsgáltuk, hogy mekkora az a csíksűrűség, amelyet a 
kamera a csíkokat azonosító szoftver segítségével mindenütt és minden részletében 
képes felbontani. Ehhez a fentebb ismertetett módon a programmal azonosítottuk 
a fenti követelményeknek eleget tevő csíkrendszert, amelyben a maximális 

csíksűrűség CCD
maxρ =0,28 csík/pixelnek adódott. A továbbiakban ezt tekintjük a HI 

gyakorlati méréshatárának.  

Ha a kamera Nfg függőleges pixelszámát tekintjük korlátozó tényezőnek 
(mivel ez általában kisebb, mint a vízszintes irányé), akkor ideális esetben 
meghatározható az érzékelő által egy kameraállásban befogadható maximális 
egyenlő közű csíkok száma:  

fgfg
N NNI fg ·,·max 280maxFr CCD

CCD == ρ .     (2.3) 

Ez az érzékelő által ideálisan felbontható, a HI gyakorlati méréshatárához 
rendelhető maximális csíkszám. 

A valóságban a helyzet nem ennyire eszményi: a kép nem tölti ki pontosan 
a CCD-mátrix teljes felületét és a tárgynak is lehet befogó széle, amely a mérés alatt 
nem mozdul el, tehát csak a tárgy aktív részén találhatunk csíkokat. Ezen túl a 
csíkrendszerek általában nem homogének, sőt a deformáció növekedésével az 
inhomogenitásuk is növekedhet. Ezért a mérések eredményeként kapott aktuális 
csíkszám, illetve csíksűrűség nem alkalmazható valós összehasonlításra, helyettük 
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az ideális eseteket kell kiszámolni, és a kapott eredményeket ezekhez kell 
hasonlítani. 

Egy olcsó, alacsony kategóriás 768×576 pixelszámú kamera esetén az 
ideálisan befogadható egyenlő közű csíkok száma  

160576280maxFr576
CCD ≈×= ,I  db. 

Összehasonlításul, egy jóval drágább, 4000×4000 pixelszámmal rendelkező 
magasabb kategóriájú kamera esetén az ideálisan befogadható csíkok száma  

11004000280maxFr4000
CCD ≈×= ,I  db. 

Jelen esetben az ideálisan befogadható csíkszámok közötti szorzó 7-szeres, az 
érzékelők áraiban viszont akár 100-as szorzó is van. Ezért bármilyen eljárás 
indokoltnak tekinthető, amely túllépi a kamera korlátait, még akkor is, ha az a 7-es 
szorzó alatt marad, vagyis nem múlja felül a drága, nagy felbontású kamera 
teljesítményét. Másfelől, akár a nagy kamera további kiterjesztése is szükséges 
lehet, mivel a gyakorlati méréshatár – amint azt az alábbiakban láthatjuk – messze 
elmarad a HI elméleti méréshatárától. 

A két méréshatár összevethetősége végett határozzuk meg az elméleti 
méréshatárt. A szakirodalomban a HI elméleti méréshatárát úgy határozzák 
meg, hogy a tárgy egy adott pontjának elmozdulása nem lehet nagyobb, mint a 
leképező optika „fókuszfolti magjának” mérete kereszt- és hosszirányban 
egyaránt, amely kapcsolatba hozható a diffúzan szórt hullámfront leképezésekor 

keletkező átlagos szemcsemérettel41-45. [A „fókuszfolti mag” a kör alakú 
apertúrájú lencsén át fókuszálódó síkhullám fókuszfolti diffrakciós eloszlásának 
központi fényes foltját jelöli hosszirányú kiterjedésével együtt. Ezt ilyenkor 
természetesen a konvergáló nyaláb nyílásszöge, vagyis az azt jellemző F-szám 
(illetve annak értelemszerű általánosítása, módosítása) határozza meg.] 

 

2.2. ábra. Síkhullám leképezése D átmérőjű, f fókusztávolságú lencsével az l 
hosszúságú és d szélességű fókuszfolti mag esetén az F-szám értelmezéséhez. 

D 

f 

d 

l 

p 
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A továbbiakban rendre értelmezzük a fókuszfolti eloszlást meghatározó F-
számot különböző sík- és gömbhullámok, illetve különböző rendeltetésű apertúrák 
esetén.  

Síkhullám lencse általi leképezésekor a „fókuszfolti mag” maximális méreteit 

az alábbi összefüggések határozzák meg (2.2. ábra.)41. A fókusz-síkban a 
keresztirányú első rendű diffrakciós folt keresztirányú mérete 

F
D
f

d ··,··, λλ 442442 == ,       (2.4) 

hosszirányú mérete pedig 

2
2

1616 F
D
f

l ···· λλ =






= ,       (2.5) 

ahol 
D
f

F =  a szokásos F-szám, f a fókusztávolság, D a lencse átmérője.  

Általános esetben egy P pont leképezésekor egy hasonló mennyiséget, Fk 
módosított F-számot értelmezhetünk az 2.3. ábra alapján: 

D
k

Fk = ,         (2.6) 

ahol k a képtávolság. Belátható, hogy ekkor a diffrakciós folt méretei az (2.4) és 
(2.5) összefüggések alapján az Fk módosított F-számtól függnek. 

 

2.3. ábra. P pont leképezése D átmérőjű, f fókusztávolságú lencsével az l 
hosszúságú és d szélességű fókuszfolti mag esetén a módosított F-szám 

értelmezéséhez. 

A szemcse kereszt- és hosszirányú méretét a gyakorlatban a (2.4) és (2.5) 

összefüggések által meghatározott d, illetve l méret félértékével értelmezik42-44. A 
továbbiakban dsz és lsz jelölést alkalmazok. 

D 
P 

d 

k 

P’ 
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Ha a lencse fókuszsíkjába d(f) átmérőjű apertúrát helyezünk (Fourier-
szűrés), akkor az 2.4. ábrán feltüntetett jelölések alapján: 

( )fd
fk

d
k −=
'

,         (2.7) 

ahol d’ a szűrés által leszűkített nyaláb átmérője a lencsén. Ebből a Fourier-
szűrésnél értelmezhető az F’k módosított F-szám 

( )f
k d

fk
d
k

F
−==

'
' .        (2.8) 

 

2.4. ábra. Leképezés a fókuszsíkban elhelyezett apertúrával (Fourier-szűrés). 

Látható, hogy a Fourier-szűréses leképezéskor a konvergáló nyaláb 
nyílásszöge már nem a lencse átmérőjétől, hanem a fókuszsíkban elhelyezett 
apertúra átmérőjétől függ.  

 

2.5. ábra. A P pont 1:1-es leképezése az F-szám meghatározásához. 

Ha 1:1 arányú leképezést hajtunk végre, azaz k=2f (2.5. ábra), akkor az (2.8) 
összefüggés alapján a módosított F-szám az alábbi alakú lesz: 

( )
F

d
f

F
f

k ≡=' ,        (2.9) 

D 
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2f 
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d(f) 

lsz 
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amely felváltja a hagyományos F-számot, bár funkciójában vele egyenértékű. 

 

2.6. ábra. A P pont leképezése telecentrikus rendszerrel az F-szám 
meghatározásához. 

Ha telecentrikus rendszert alkalmazunk, akkor az F-szám az 2.6. ábra 
jelöléseit és az (2.6) összefüggést felhasználva 

( )
F

d
f

F
f

k ≡=         (2.10) 

lesz. 

Visszatérve a HI elméleti méréshatárának kérdéséhez, a szemcsemérettel 
megegyező nagyságú elmozdulás a gyakorlati méréshatárhoz rendelhető 

elmozdulásnál jóval nagyobb mérési tartományt jelent45,46. Ennek érzékeltetése 
végett példaként tekintsünk f=180 mm fókusztávolságú objektívet, melynek 
fókuszsíkjában 5 mm átmérőjű apertúra található. Az ehhez tartozó módosított F-
szám 36. A vizsgálható legnagyobb, tárgysíkra merőleges elmozdulás az  

( )

2

2

88 F
d

f
L

f

λλ =













=⊥

max        (2.11) 

összefüggésnek megfelelően megközelítőleg 5 mm lehet λ=514 nm hullámhosszúságú 
fényhullám esetén. Ha a deformációt (a két összetartozó pont elmozdulását) 0,25 µm 
lépésközzel vizsgáljuk, akkor 20000 csík is létrejöhet monoton növekvő deformáció 
esetén – és akár több is, ha a növekedés nem monoton. Az elméletileg elérhető 
csíkszám tehát jóval meghaladja a gyakorlati méréshatárt (~1100 csík 4000×4000 
pixelszámú érzékelő esetén), ha teljesül az alábbi két fontos követelmény: 

1. A csíkok a tárgy képének felületén kell, hogy lokalizálódjanak. Ez szükséges 
ahhoz, hogy a csíkrendszerből származó elmozdulás-értékeket a tárgy 
megfelelő pontjaihoz tudjuk kapcsolni. Ez viszonylag kis megfigyelési 
apertúra alkalmazását kívánja meg. A kis apertúra viszont növeli a szemcse 
méretét, ami további méréshatár-növekedéssel jár.  

f 
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2. A csíkok azonosíthatók kell, hogy legyenek a szemcsés háttérben. Ha 
példaként a fenti F=36 értéket vesszük, akkor az eszköz minimális 
felbontása 

µm 22221 ≈= Fr λ,min .       (2.5) 

Tehát a legnagyobb csíksűrűség, amely a fenti objektívvel megfigyelhető, 45 
csík/mm. Ez egy 40 mm-es tárgyon 1800 csíkot jelent 514 nm-es 
hullámhosszúságú fényhullám használata esetén. Tovább növelhetjük a csíkok 
számát az F szám csökkentésével és a tárgyméret növelésével. Például, ha az F 
számot felére csökkentjük és a tárgyméretet a háromszorosára növeljük, akkor 
10000 csík is kialakulhat. (F=18 még elfogadható érték a csíkok lokalizációjához.) 

A fentiek alapján bizton állíthatjuk, hogy célszerű törekedni a HI felső 
gyakorlati méréshatárának kiterjesztésére, mert az valóban messze elmarad az 
elméleti méréshatártól. 
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3. Sűrű csíkrendszerek kezelése: interferogram-
kirakó eljárás 

3.1. Interferogram-kirakó eljárás kisméretű tárgyaknál 

Jelen fejezetben PhD munkám előzményeként a Fizika Tanszék Holográfia 
Csoportja által a sűrű csíkrendszerek feldolgozására kifejlesztett interferogram-
kirakó eljárást mutatom be kis tárgyak esetén. Az interferogram-kirakó eljárás 
lényegét röviden az 1.2. pontban ismertettem. 

A sűrű csíkrendszerek beolvasása mozgó kamera segítségével nagyon 
pontos mechanizmust igényel, ha a rögzített rész-interferogramokat pontosan – a 
képrészletek széleinél – illesztik. Ha CCD-kamerával olvassák be az egyes rész-
interferogramokat, akkor a mozgatás megkívánt pontossága a szemcseméretek 
alatti pontosság, azaz az érzékelő pixelméretével esik egybe.  

Ez a pontosság szigorú követelmény, amely a CCD-mátrix méretének 1/10-
ére csökkenthető, ha a kameramozgatás számítógép-vezérelt képillesztéssel társul. 
Ehhez az interferogram részeket kis átfedéssel kell rögzíteni. Ez ugyan minden 
lépésben lecsökkenti a hasznos terület nagyságát, ezáltal több lépést igényel 
ugyanakkora terület végigpásztázásához, de pontosabb lesz a részek illesztése. A 
rész-interferogramok egymáshoz illesztése az átfedési területek közös 
szemcseszerkezetének segítségével lehetséges. A szemcseszerkezet egyedi 
mintázattal rendelkezik. Az illesztéshez az átfedési területeken a szinte megegyező 
mintázatokat kell megkeresni a csíkrendszerben. Ez kézzel sem lehetetlen, de 
eléggé nehézkes feladat. Számítógéppel viszont könnyűszerrel kivitelezhető. 

A hasonló szemcseszerkezet számítógépes megkeresését és a rész-
interferogramok illesztését mutatja be a 3.1 ábra. A 3.1.a. és b. ábrán két 
illesztendő, a 3.1.c ábrán az illesztett kép látható. A képek összefűzése során ahhoz, 
hogy a hasonló szemcseszerkezet megtalálásához ne kelljen a teljes átfedési 
tartományt átvizsgálni, mindkét képen egy-egy kisebb tartományt célszerű 
kijelölni. A bal oldali kép kijelölt tartományát (3.1.a. ábra) nevezzük kereső-, a jobb 
oldaliét (3.1.b. ábra) célterületnek. A tartományok kijelölése után a program a 
keresőterület középpontját mozgatja a célterültben. A számítógép a legjobb 
egybeesést a  

[ ] dxdyvyuxgyxfvuD ∫ −−−= 2),(),(),(
    (3.1) 

integrál alapján keresi, ahol f(x,y) a pixelintenzitás az egyik rész-interferogram 
(x,y) pontjában, g(x-u,y-v) pedig a pixelintenzitás a másik rész-interferogram (x-
u,y-v) helyén.  
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3.1 ábra. A rész-interferogramok összeillesztésének lépései és az illesztés 
pontossága: az egyik összeillesztendő kép a keresőterülettel (a.), a másik 

összeillesztendő kép a célterülettel (b.), az összeillesztett képek (c.)  
és az illesztés pontossága (d.) 

a. 

b. 

c. 

d. 



 

20 
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A program az integrált numerikusan számolja a rész-interferogramok regisztrált 
pixel intenzitásaiból a képek véges, átfedő tartományaiban és (u,v)-t addig 
változtatja, amíg az integrál értéke minimális nem lesz. Ekkor a két átfedő rész-
interferogram közötti korreláció maximális. Azon a helyen ahol az integrál értéke 
minimum, a program a két rész-interferogramot egyetlen egésszé illeszti. (A 
program működését az F2.1. pontban mutatom be.) A 3.1.d. ábrán az illesztés 
kinagyított részét láthatjuk, ahol egy négyzet egy pixelnek felel meg, a feltüntetett 
értékek a képpont intenzitását jelölik. Látható, hogy az átlag különbségértékek (itt 
pixelintenzitás-értékben megjelenítve) gyorsan változnak a keresőterület 
középpontjához képest, így a legjobb egybeesés pontosan (vagy legalábbis egy 
pixeles pontossággal) azonosítható.  

A fenti folyamatot minden egyes illesztendő kép esetén meg kell ismételni, 
és így egyesével – kirakó-játékhoz hasonlóan – kapcsolódnak egymáshoz az egyes 
rész-interferogramok. Az eljárás innen kapta az interferogram-kirakó nevét. 

Az interferogram-kirakó eljárásnak van további gyakorlati előnye is azzal a 
megoldással szemben, ahol a képeket a precíz kameramozgatás után a széleken 
illesztik: akár folyamatos mozgás közben is alkalmazható, a kamera nem kell, hogy 
megálljon a pontos rögzítéshez. Ezáltal lerövidül a mérés ideje és ez különösen 
kedvező a gyakorlatban. 

Egy dimenzióban (pl. függőleges irányban) az interferogram-kirakó 
eljárásnak a legnagyobb kiterjesztése megközelítőleg a kamerával megtett lépések 
m számának és a kamera Nfg pixelszámának m�Nfg szorzatával egyezik meg, 
amennyiben a nagyítás legalább akkora, hogy a csíkok felbonthatóak, illetve az 
átfedések elhanyagolhatóan kicsik. Az ideálisan felbontható csíkszám m lépésszám 
esetén  

( ) ( ) ( )∑∑ ==∑
fgfg

N
NNI fg ·,·max 280maxFr CCD

CCD-mPRo ρ ,   (3.1) 

ahol (ΣNfg) található az m�Nfg helyett, figyelembe véve az átfedési veszteségeket 

[(ΣNfg) a hasznos érzékelő területek összege]. A CCD
maxρ  mennyiség a gyakorlati 

méréshatárhoz tartozó csíksűrűség (2.pont). 

Az interferogram-kirakó eljárás gyakorlati megvalósításában a képek pontos 
illesztésekor nagyon fontos követelmény, hogy a kamera elmozdulásával a 
szomszédos rész-interferogramok szemcseszerkezete az átfedési tartományban ne 
változzon meg. Azonban a szemcseszerkezet az érzékenységi vektor irányának 
változása következtében zavaróan megváltozik, ha ugyanazt a rész-interferogramot 
más-más irányból figyeljük meg. Kisebb méretű tárgyak esetén általában 
biztosítható a közel egyirányú megfigyelés (3.2. ábra). 

Ha a teljes csíkrendszert egy műveletben (egy kameraállásban) akarnánk 
beolvasni, azt optika segítségével le kellene kicsinyíteni annak érdekében, hogy 
teljes egészében ráférjen a CCD-érzékelőre. Az interferogram-kirakó eljárás esetén 
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a teljes interferogram egyes részeit 1:1 arányban képezzük le a kisméretű 
„meztelen” CCD-érzékelőre. Ez az előzőhöz képest tulajdonképpen nagyítást jelent. 
A teljes csíkrendszer beolvasásához a vizsgált felületet kell végigpásztázni és 
részenként átfedésekkel rögzíteni.  

A leképezési lehetőségek bemutatásához tekintsük a 3.2. ábrát. A 3.2.a. 
ábrán a hologram-felvétel jellemző mennyiségeit látjuk kisméretű tárgyak esetén: a 
T tárgyat síkhullámmal világítjuk meg K1 irányból és a hologramokat a H lemezre 
az R síkhullámmal rögzítjük.  

Az 3.2.b. ábra mutatja a virtuális kép rekonstruálását. A tárgy TVi virtuális 
képét az L objektív segítségével képezzük le a kamera érzékelőjére (TViL). Az L 
objektív A apertúrája a tárgy méretével közel azonos, így a tárgyat 
torzításmentesen képezi le. Ez megvalósítható széles filmekre használatos 
közönséges makro-objektívvel.  

 

3.2. ábra. Hologramok rögzítése (a.) és a hologramok leképezése a kamera 
érzékelőjére: virtuális kép (b.) és valós kép (c.); 

T – tárgy, R – referencianyaláb, H – hologram, K1 – megvilágítás iránya, K2b, K2j, K2k – a tárgy 
bal és jobb oldalának, illetve közepének megfigyelési iránya, L – lencse, A – apertúra,  

Tvi – virtuális kép, TviL – lencsével leképezett virtuális kép, TH – a tárgy helye, Tva – hologram 
megfordításával leképezett valós kép, COM – optikamentes kamera. 

A hologramok TVa valós képe egyszerűen rekonstruálható a H holografikus 
lemez megfordításával, ha a hologramok síkhullámú referencianyalábbal készültek 
(3.2.c. ábra; a holografikus lemez középpontján, a rajzra merőleges tengely körül 
forgatjuk el a lemezt). Ekkor a leképezési apertúrát a hologram méretei határozzák 
meg, ezt érzékelteti a H hologramra berajzolt A apertúra is. Ennek a megoldásnak 
egyszerűsége mellett az is előnye, hogy kis hologramok esetén a valós kép 1:1-es 
leképezése kielégítően, torzításmentesen valósul meg. [A megfigyelési irányok 

H 
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érzékeltetése végett rajzoltam be a tárgy helyét (TH).] A 3.2.b. és c. ábrákon látható 
piros nyilak a tárgy különböző pontjainak megfigyelési irányait jelképezik: K2b a 
bal-, K2j a jobb oldal, K2k a tárgy közepének megfigyelési iránya. A COM kamerán 
feltüntetett lila nyilak a kamera mozgását szimbolizálják. Látható, hogy mindkét 
kép leképezésénél a korlátozó tényező a leképezés apertúrája: virtuális kép esetén a 
lencse apertúrája, valós kép esetén a hologram-méret. 

 

3.3. ábra. A 120 rész-interferogramból összerakott csíkrendszer (felül)  
és egy rész-interferogram (alul). 

[Amikor a valós képet szeretnénk felhasználni (holografikus megvilágítás, 
leképezés a CCD-érzékelőre), akkor síkhullámmal rögzítjük a hologramokat, mert 
síkhullám konjugáltja az antiparallel nyaláb (gömbhullám visszafordításához 
speciális fáziskonjugáló tükör kellene). A referencianyaláb konjugáltjával 
megvilágítva a hologramot, a valós képet rekonstruáljuk, mely a tárgyon mint 
felfogó ernyőn jelenik meg. A holografikus lemez megfordításával ugyanezt 
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érhetjük el, mivel a referencianyaláb ugyanolyan beesési szöggel érkezik a lemezre, 
mint fentebb a visszafordított referencianyaláb. Ebben az esetben a valós kép a 
tárgy eredeti helyéhez képest a holografikus lemez másik oldalán, szimmetrikusan 
képződik le. Megfelelő, ún. gravitációs lemezbefogóban a holografikus lemez 
interferometrikus  pontossággal (fél-hullámhossz nagyságrendjébe eső 
pontossággal) helyezhető ki és be, forgatható meg.] 

Az interferogram leképezése után a COM kamera végigpásztázza és 
lépésenként rögzíti a teljes csíkrendszert. A 3.3. ábrán pásztázással beolvasott és 
számítógép segítségével korrelációs illesztéssel összerakott csíkrendszert 
láthatunk. A felvételeket 50 mm × 50 mm-es négyszögletű, 0,2 mm vastag 
bronzlemez interferogramjáról készítettük. A lemezt 16 csavar rögzíti egy tartóhoz. 
A tárgy hátulról középen deformálható mikrométerorsó segítségével. A felvételek 
768×576 aktív pixellel rendelkező CCD kamerával (lásd Függelék F1.2.2. pont) 
készültek. A 3.3. ábrán látható interferogram 10×12 darab rész-interferogram 
rögzítésével és illesztésével alakult ki. Összehasonlításképpen egy rész-
interferogram méretét a 3.3. ábra alján láthatjuk.  

A kamerát az interferogram beolvasásakor kézzel, mikrométerorsó 
segítségével mozgattuk. A rész-interferogramokat az ImPro2 nevű programmal 
illesztettük, kézzel jelölve ki minden egyes képen a kereső-, illetve a célterületet. 
Először az egyes sorokat alkotó rész-interferogramokat, majd ezután a kész a 
sorokat illesztettük egymáshoz.  

  

a.       b. 

3.4. ábra. Egy kameraállásban rögzített interferogram a HI gyakorlati 
méréshatárán: a kamerával rögzített (a.) és az intenzitás-integrációval 

azonosított és koszinusz-illesztéssel kifestett interferogram (b.). 

Az interferogram-kirakó eljárással a HI felső gyakorlati méréshatárát 
terjesztettük ki. A méréshatár kiterjesztéséhez olyan csíksűrűségű interferogram 



 

24 

 

3. Sűrű csíkrendszerek kezelése: interferogram-kirakó eljárás 

szolgált alapul, amelyet a 768×576 pixeles referencia kamerával egy 
kameraállásban olvastunk be a számítógépben. Ennek az interferogramnak a 
legnagyobb csíksűrűségét a FRIINT program határozta meg a 2. pontban 
ismertetett intenzitás integrációs, koszinusz-illesztéses módszerrel (a műveletet az 
egyszerűség kedvéért „kifestésnek” neveztük el, a továbbiakban ezt használom).  

Egy ilyen interferogram látható a 3.4. ábrán, amely 52 mm átmérőjű kör 
alakú 1 mm vastag alumíniummembránról készült. A tárgyat hátulról középen 
terheltük mikrométerorsó segítségével. Az interferogram-rögzítéshez a teljes 
csíkrendszert megfelelő optika segítségével egy kameraállásban képeztük le a 
kamera érzékelőjére. A 3.4. ábrán a tárgynak negyede látható. A teljes 
interferogramon a közepétől a széléig 49 csík található. Ez a mérési elrendezés 
geometriájának (merőleges megvilágítás és megfigyelés) figyelembe vételével a 
(2.2) összefüggés szerint közel 14 µm-es elmozdulásnak felel meg a tárgy 
középpontjában. A legsűrűbb helyen (kb. 5 mm-rel tárgy közepétől) a csíksűrűség 

CCD
maxρ =0,28 csík/pixel, tehát 2. pontban meghatározott gyakorlati méréshatárral 

azonos nagyságú. Ezzel a csíksűrűséggel a kamera által ideálisan felbontható 
csíkszám  

160576280maxFr576
CCD ≈×= ,I  db 

a (2.3) összefüggésnek megfelelően, az érzékelő függőleges pixelszámát figyelembe 
véve. 

A 3.5.a ábrán a tárgy azonos részét látjuk jóval sűrűbb csíkrendszerrel. Ezt 
a csíkrendszert az érzékelő egy kameraállásban már nem tudja megfelelően 
felbontani, a csíkok elmosódottak. A 3.5.b. ábrán ugyannak a csíkrendszernek 
interferogram-kirakó eljárással 8×10 lépésben rögzített interferogramja látható; a 
teljes kép mérete 4460×4280 pixel. A mérés során a felvételekhez a valós képet 
képeztük a kamera optikamentes érzékelőjére. A 3.5.c. ábra szemlélteti a 
„kifestéssel” azonosított csíkrendszert. Az aktuális csíkszám a tárgy közepétől a 
széléig jelen esetben 126 db. A legsűrűbb részen csíksűrűség 0,08 csík/pixel. A 
(2.3) összefüggés alapján kiszámolható az ilyen csíksűrűséggel elérhető ideális 
csíkszám, most már a virtuálisan megnövelt CCD méretét alkalmazva:  

3424280080aktFr4280
8Pro-CCD ≈×= ,I  db.  

Összehasonlítva ezt a fentebb kapott 160 csíkkal a méréshatárt kicsivel több, mint 
kétszeresére terjesztettük ki. 

Az érzékelő, mint láttuk, ennél nagyobb csíksűrűséget is fel tud bontani. 

Ha a megnövelt érzékelőn CCD
maxρ =0,28 csík/pixel sűrűségű csíkrendszert 

rögzítettünk volna, akkor az ideális csíkszám  

12004280280maxFr4280
CCD-8Pro ≈×= ,I db  
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lenne, ami 7,5-szörös kiterjesztést eredményezne a gyakorlati méréshatárhoz 
képest.  

  
a. b. 

 
c. 

3.5. ábra. A HI gyakorlati méréshatárát meghaladó sűrűségű csíkrendszer egy 
kameraállásból (a.) és interferogram-kirakó eljárással rögzítve (b.),  

valamint „kifestve” (c.) 
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3.2. Nagyméretű tárgyak esetére továbbfejlesztett 
interferogram-kirakó eljárás  

Nagyméretű tárgyak esetén a hologramok felvételének és 
rekonstrukciójának vázlatát láthatjuk a 3.6. ábrán. Hasonlóan a 3.2. ábrához a T 
tárgyat K1 irányból világítjuk meg, a tárgyról szóródó fényt a tárgy méretéhez 
képest rendszerint kisméretű H holografikus lemezre rögzítjük az R 
referencianyaláb segítségével (3.6.a ábra).  

 
3.6. ábra. Nagyméretű tárgy kisméretű hologramjának rögzítése (a.) és a 

hologramok rekonstruálása: virtuális kép (b.) és valós kép (c.); 
T – tárgy, R – referencianyaláb, H – hologram, K1 – megvilágítás iránya, K2b, K2j, K2k – a tárgy 

bal és jobb oldalának, illetve közepének megfigyelési iránya, L – objektív, Tvi – virtuális kép,  
TviL – objektívvel leképezett virtuális kép, Tva – hologram megfordításával leképezett valós kép,  

TH - a tárgy helye, A – apertúra, COM – optikamentes kamera. 

A valós, illetve a virtuális képet a 3.2.b., illetve c. ábrákhoz hasonlóan 
rekonstruáljuk. Amint azt a 3.6.b. és c. ábrák is érzékeltetik, ebben az esetben 
mindkét kép leképezése nagy megfigyelésiirány-változást (K2j, K2b) eredményez a 
tárgy két oldalán a kisméretű apertúrák miatt. Ráadásul ebben az elrendezésben 
csak a hologrammal szemben lévő tartományba eső tárgypontokat tudjuk 
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merőlegesen megfigyelni. (A T tárgyon megjelenő számok a tárgy különböző 
pontjait jelölik.) 

Nagyobb méretű tárgyak vizsgálatához tehát célszerű legalább a 
tárggyal megegyező méretű hologramot készíteni, mivel csak így biztosítható a 
tárgy minden egyes pontjának merőleges megfigyelése. A 3.7.a. ábrán ilyen esetet 
tüntettem fel. A T tárgyat szintén a K1 irányból világítjuk meg és a tárgyról 
visszaverődő fényt az R referencianyalábbal a nagyméretű H holografikus lemezre 
rögzítjük. A valós és a virtuális képet a 3.2., illetve a 3.6. ábrákhoz hasonlóan 
rekonstruálhatjuk. Ebben az esetben értelemszerűen a COM kamera már nem 
önállóan, hanem az 1:1-es leképezést biztosító optikával (3.7.b. ábra), illetve valós 
kép leképezésekor az A apertúrával együtt mozog (3.7.c. ábra), mivel a kis (lencse 
illetve hologramot megfigyelő) apertúra miatt csak a tárgy egy része képezhető le a 
meztelen kamerára. 

 

3.7. ábra. Nagyméretű tárgy nagyméretű hologramjának rögzítése (a.) és a 
hologramok rekonstruálása: virtuális kép (b.) és valós kép (c.); 

T – tárgy, R – referencianyaláb, H – hologram, K1 – megvilágítás iránya, K2b, K2j, K2k – a tárgy 
bal és jobb oldalának, illetve közepének megfigyelési iránya, L – objektív, Tvi – virtuális kép,  

TviL –leképezett virtuális kép, Tva – hologram megfordításával leképezett valós kép, 
TH – tárgy helye, A – apertúra, COM – optikamentes kamera. 
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Nagyméretű hologramok virtuális képének egylépéses leképezéséhez széles 
látószögű, viszonylag nagy fókusztávolságú objektívre lenne szükség. Ha találunk is 
ilyen jellemzőkkel rendelkező objektívet, a leképezés szintén nagymértékű 
megfigyelésiirány-változásokat okozna a tárgy különböző pontjainak 
megfigyelésében, és így az érzékenységi vektor iránya is erősen változna.  

Ebben az esetben a valós kép rekonstruálása sem jelentene megoldást. 
Ahhoz, hogy a hologram megfordításával leképezett valós képen megfelelő 
láthatósággal lokalizálódjanak a csíkok, szintén kisméretű apertúrát kell 
alkalmazni, amely hasonlóan korlátozza a leképezést, mint a lencse apertúrája a 
virtuális kép megfigyelése esetén.  

 

3.8. ábra. Az interferogramok leképezése nagy tárgy esetén mozgó lencsével; 
TVi – virtuális kép, H – hologram, K3b, K3j, – a tárgy 3-as pontjának megfigyelési irányai az 

egyik, illetve a másik kameraállás szemszögéből, L – lencse, COM – optikamentes kamera. 

Nagyméretű tárgyak nagyméretű hologramja esetén a fentiekben 
bemutatott módon tehát nem biztosított az interferogram egyirányú megfigyelése. 
Esetünkben ez azért kritikus, mert a szemcseszerkezet lényegesen megváltozik a 
megfigyelési irány megváltozásával (a kamera elmozdításával). Az interferogram-
kirakó eljárás viszont megköveteli, hogy az illesztendő rész-interferogramok 
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átfedési területein a szemcseszerkezet azonos, de legalább nagymértékben hasonló 
legyen, ami csak egyirányú megfigyelés esetén teljesül.  

A megfigyelési irány megváltozását mutatja be a 3.8. ábra is, ahol a 
virtuális kép beolvasását láthatjuk mozgó kamerával (a 3.7.b. ábra egyes 
részleteinek felnagyítását láthatjuk). Az ábrán a kamera elmozdulását a lencse 
különböző helyzetei jelképezik, a kamerát csak az első esetben tüntettem fel. A 
lencse által leképezett képeket rögzítjük a számítógépben. Ezeket a lencse a 
leképezéskor 180°-al elforgatja, de a kamera a beolvasott képek mentésekor 
automatikusan visszaforgatja őket. Az összerakást az egymás fölé, illetve alá tolt 
képekkel jelöltem az ábrán. Látható, hogy például a 3-al jelzett pontot az első 
kameraállásban jobb oldalról a K3j megfigyelési irányból, a másodikban pedig 
baloldalról a K3b megfigyelési irányból figyeljük meg. Ennek megfelelően a képek 
illesztésekor két különböző szemcseszerkezet lesz ugyanazon pont esetén az első 
kép jobb, illetve a második kép bal oldalán, így a korrelációs alapú illesztés hibás 
lesz. Hasonló a helyzet a többi átfedési rész esetén is. (Az ábrán a 
referencianyalábot, illetve a lencse apertúráját szimbolizáló rekeszt nem tüntettem 
fel.) 

 

3.9. ábra. Az interferogramok leképezése nagy tárgy esetén  
telecentrikus rendszerrel; 

Tvi – virtuális kép, Tvil – leképezett virtuális kép R – referencianyaláb, H – hologram, K2b, K2j, K2k 
– a tárgy megfigyelési iránya a különböző pontokban, FF – telecentrikus lencserendszer,  

COM – optikamentes kamera. 

Egyirányú megfigyelés telecentrikus rendszer alkalmazásával viszont 
biztosítható. A telecentrikus rendszerek jellegzetessége, hogy a lencse átmérőjének 
megfelelő tartományban (telecentrikus tartomány) a hullámvektorok 
párhuzamosak, azaz a tartományban terjedő hullámot síkhullámnak tekinthetjük. 
A Fourier-szűrőként is ismert optikai elrendezés két, közös fókuszsíkkal rendelkező 
lencséből áll, fókuszsíkjában (Fourier-síkban) apertúrával. Az apertúra 
átmérőjének változtatásával a rendszer mélységélessége állítható megfelelő 
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láthatóságú és szemcseméretű csíkrendszer leképezése érdekében. A telecentrikus 
rendszerrel leképezett virtuális képet szemlélteti a 3.9. ábra. Az ábra a 3.7.b. ábra 
átalakított változata: a TVi virtuális képet az FF lencserendszer képezi le a COM 
kamerára. Ahogyan az ábrán is látható, az egyirányú megfigyelés csak a lencse 
átmérőjének tartományában teljesül. Nagyméretű tárgyak egy kameraállású 
leképezéséhez tehát ez a tárggyal azonos méretű, esetünkben közel 200 mm 
átmérőjű lencsékből álló rendszert igényelt volna. Ennek használatát elkerülendő 
azt javasoltam, hogy a különálló optikai leképező rendszer helyett mozgó kamera 
elé szereljünk fel kisebb átmérőjű telecentrikus rendszert úgy, hogy az együtt 
mozogjon a kamerával. Így az egyirányú leképezés folyamatosan biztosítva van az 
érzékelő számára, bárhová is mozdul az el.  

 

3.10. ábra. Az interferogramok leképezése nagy tárgy esetén  
mozgó telecentrikus rendszerrel; 

TVi – a tárgy virtuális képe, H – hologram, K3b, K3j, – a tárgy 3-as pontjának megfigyelési irányai 
az egyik, illetve a másik kameraállás szemszögéből, FF – telecentrikus rendszer. 

A 3.10. ábrán (a 3.8. ábrához hasonlóan) szintén a TVi valós képet figyeljük 
meg, azzal a különbséggel, hogy itt telecentrikus rendszer képezi le a képet a 
kamera érzékelőjére (az ábra a 3.9.ábra egyes részeinek felnagyított változata). A 
kamera mozgását a lencserendszerek különböző helyzete szemlélteti, a 
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számítógépben rögzített és a feldolgozáshoz megfordított kép hasonlóan jelenik 
meg, mint a 3.8. ábrán. Tekintsük ismét a 3-as számmal jelölt felületrészt. Látható, 
hogy itt a 3-as pont esetén (és a többi esetben is) már biztosított az egyirányú 
megfigyelés a két egymást követő kép jobb, illetve bal szélein.  

 

3.11. ábra. Kamera telecentrikus rendszerrel; 
AF - apertúra, FF - telecentrikus rendszer, COM - kamera,  

MM - mikrométeres mozgató asztalka, TL - tartólemez, G - golyósorsó-mozgató. 

Ilyen telecentrikus lencserendszert állítottam össze két azonos foto-
objektív (lásd Függelék F1.3.1.A. pont) segítségével. (A két objektív lehet különböző 
átmérőjű és fókusztávolságú, ha nem 1:1 arányú leképezést szeretnénk 
megvalósítani.) A lencsékkel ily módon felszerelt kamerát a 3.11. ábrán láthatjuk. 
Az ábrán COM a kamerát, FF az előtte található lencserendszert jelöli. A teljes 
megfigyelési rendszert TL tartólemezre, majd a G golyósorsó-mozgatóra szereltem 
(a mozgató paraméterei a Függelék F1.2.2. pontban találhatók). A mozgatóval 
vízszintes irányban lehetett pásztázni. A kamera helyzetét függőleges irányban 
lépcsőzetesen, 4 mm vastagságú lemezek beillesztésével változtattam, melyeket a 
TL lemez alá helyeztem be. Az objektívek közötti AF apertúrát függőleges, illetve 
vízszintes irányban is lehetett mozgatni a lehető legpontosabb beállítás elérése 
érdekében. Apertúraként szokásos íriszblendét alkalmaztam, átmérőjét kézzel 
változtattam. A tárgyat, a holografikus lemezt és a COM kamera érzékelő-mátrixát 
egymással párhuzamosan állítottam be. A holografikus képet a „meztelen” 
érzékelőre az FF lencserendszer segítségével képeztem le. A rész-interferogramokat 
a fentebb már bemutatott CCD kamera segítségével olvastam be a számítógépbe. A 
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kamera alatti MM mikrométeres mozgató szolgált arra, hogy pontosan a leképezett 
kép síkjába állíthassam a kamerát.  

A fenti telecentrikus rendszerrel ellátott kamerával 450 mm hosszú, 50 
mm széles és 5 mm vastag alumíniumkonzol deformációját vizsgáltam meg. A 3.12. 
ábrán láthatjuk ezt a konzolt (T) a befogó keretben (TK) előtte a holografikus lemez 
(H), illetve a lencserendszerrel ellátott kamera (COM). A konzolt az egyik végén (a 
képen jobb oldalt) csavarok rögzítik a tartókerethez (TK), a másik végén hátulról 
mikrométerorsó segítségével terheltem. A konzol a terhelés hatására elhajlott, 
aminek a hosszanti tengelyére közel merőleges, a terhelt vég felé egyre sűrűsödő 
csíkrendszer felel meg. 

 

3.12. ábra. A vizsgált nagyméretű tárgy (T) a tartókeretben (TK), előtte a 
holografikus lemezzel (H), továbbá a lencserendszerrel ellátott kamera (C) a 

golyósorsó-mozgatón (G). 

A hologramokat a 3.7.a. ábrának megfelelő elrendezésben készítettem. A T 
tárgyat a K1 irányból síkhullámmal világítottam meg és a hologramok rögzítéséhez 
az R síkhullámú referencianyalábot alkalmaztam.  

A mérések során a tárgy 180 mm-es hosszúságú részét vizsgáltam. Mivel 
elsősorban a konzol hosszanti viselkedése érdekelt, ezért keresztirányban csak a 
tárgy 16 mm-es részét olvastam be a számítógépbe. A felvételekhez 200 mm 
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hosszú, 40 mm széles holografikus lemezt használtam és ezt a tárggyal 
párhuzamosan helyeztem el.  

Az interferogram beolvasásához a virtuális képet képeztem le a kamera 
érzékelőjére. A kamerát a lemezzel párhuzamosan mozgattam. A mozgatót az 
ImPro2 nevű program vezérelte. A képek illesztését is automatizáltam a 
program segítségével. A 3.13.a. ábrán láthatjuk az interferogram-kirakó 
eljárással 36×4 lépésben rögzített és összeillesztett csíkrendszert. A 3.13.b. 
ábrán egy rész-interferogram található. A jobb áttekinthetőség végett a 3.13.a. 
ábra csíkrendszerét hosszában három részre osztottam (3.13.c. ábra). Az így 
felosztott csíkrendszer közepén a csíkokat azonosítottam a fentebb részletezett 
„kifestéssel”.  

 

 

 

 

3.13. ábra. Az interferogram-kirakó eljárással rögzített 180 mm hosszú tárgy 
összeillesztett csíkrendszere (a.), egy rész-interferogram (b.), továbbá a jobb 
áttekinthetőség végett háromszorosára nagyított és hosszában három részre 

osztott csíkrendszer, középen a „kifestéssel” azonosított csíkokkal (c.). 
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Más megoldásként a virtuális kép egyirányú megfigyeléséhez a leképező 
rendszer további egyszerűsítését is javasoltam, amelynek lényege az, hogy a 
virtuális képet makro-objektív segítségével képeztem le a meztelen érzékelőre. Az 
objektív (lásd Függelék F1.3.1.B. pont) hátsó fókuszsíkjába kis átmérőjű apertúrát 
helyeztem, hogy a megfigyelés kellően egyirányú legyen. A kamerát (COM) az 
objektívvel (O) és az apertúrával (AF) a mozgatóra (G) szerelve a 3.14. ábrán 
láthatjuk.  

Ily módon szintén 1:1 arányú leképezést valósítottam meg. Az 
interferogram rögzítését interferogram-kirakó eljárással, most már az egy-lencsés 
kamerarendszerrel megismételve lényegében ugyanazt az eredményt kaptam, mint 
fentebb a telecentrikus rendszer alkalmazásával.  

 

3.14. ábra. A kamera makro-objektíves leképező rendszerrel: O - objektív,  
AF - apertúra, COM - kamera, G - golyósorsó-mozgató. 

A fentiek egyúttal a HI felső gyakorlati méréshatárának kiterjesztését is 
eredményezik. Kiindulási alapként itt szintén a 3.4. ábrán látható csíkrendszert 
választottam, amely a HI gyakorlati méréshatárának megfelelő sűrűséggel 

rendelkezik (a csíksűrűség a legsűrűbb helyen CCD
maxρ =0,28 csík/pixel). Ezzel a 

csíksűrűséggel az érzékelő felületén elérhető ideális csíkszám az érzékelő vízszintes 
pixelszámait figyelembe véve  

220768280maxFr768
CCD ≈×= ,I db. 

Az interferogram-kirakó eljárással kiterjesztett nagyméretű csíkrendszernek a 
3.13.a. ábrán látható interferogramot választottam. Itt a 36×4 lépésben rögzített 
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kép mérete 21575×1600 pixel, legnagyobb csíksűrűsége 0,02 csík/pixel volt. Az 
interferogram-kirakó eljárással és ezzel a csíksűrűséggel  

43021575020aktFr21575
36Pro-CCD ≈×= ,I db 

ideális csíkszámot kaptam, amely közel kétszeres méréshatár kiterjesztést jelent. A 
kamera viszont ennél nagyobb csíksűrűséget is fel tudna bontani. Ha itt is a 
gyakorlati méréshatárhoz tartozó 0,28 csík/pixel csíksűrűséget vesszük 
figyelembe, akkor  

605021575280maxFr21575
36Pro-CCD ≈×= ,I  db  

egyenközű csíkszámot lehetne megjeleníteni, amely 27,5-szörös méréshatár 
kiterjesztést jelentene a gyakorlati méréshatárhoz képest. 
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3.3. Nagyméretű tárgyak vizsgálatára továbbfejlesztett 
interferogram-kirakó eljárás: hibahely-kimutatás 

A 3.2 pontban bemutatott nagyméretű tárgyakra vizsgálatára 
továbbfejlesztett interferogram-kirakó módszer hasznosságát igazolandó az 
eljárást nem látható hibahely kimutatásának demonstrálására alkalmaztam. 

 a.  b. 

 c. 

3.15. ábra. Két, anyagát és méretét tekintve azonos alumíniumkonzol, egyikük 
mesterséges hibahellyel (felső): elöl- (a.), hátul- (b.), valamint felül-nézet (c.). 

Két szerkezetileg azonos 450 mm hosszú, 50 mm széles, 5 mm vastag 
alumíniumkonzolt hasonlítottam össze (3.15. ábra). Az egyiket a hátoldalán, a 
3.15.b., illetve c. ábrán látható módon meggyengíttettem (maratás). A marás 
hossza 15 mm, szélessége 3 mm, mélysége 4,5 mm. A tárgyaknak itt is csak a 180 
mm × 16 mm-es részét figyeltem meg. A továbbiakban a hibamentes tárgyat 
referencia-, a másikat hibás tárgynak nevezem.  

A két tárgy esetén a végpontok elmozdulását lehetőség szerint azonos 
nagyságúra állítottam be. Először mindkét tárgyat kis mértékben deformáltam. Az 
így kapott csíkrendszereket a 3.16.a. és b. ábra szemlélteti. A csíkrendszereken 
majdnem azonos számú csík található: 25 csík a referencia-, 29 a hibás tárgyon, 
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amelyek 10 µm-es, illetve 11,6 µm-es elmozdulásnak felelnek meg a vizsgált 
tárgyrész szabad végén [(2.2) összefüggés]. Az eltérés oka nem a gyengítés miatt 
van, hanem a terhelés kivitelezésében keresendő: a mikrométerorsót kézzel 
forgattam.  

Ezek után jóval nagyobb mértékben deformáltam a tárgyakat. Az így 
kapott csíkrendszert az összehasonlítás végett először egy kameraállásban (3.16.c., 
illetve d. ábra), majd az interferogram-kirakó eljárással 36×4 lépésben rögzítettem 
(3.16.e., illetve f. ábra). Az egy kameraállásban felvett képek esetén a csíkrendszer 
elmosódik, sőt az egyenlő vastagság csíkjai is tönkreteszik. Az interferogram-
kirakó eljárással rögzített képeken akár szabad szemmel is láthatók a csíkok. A 
referencia-tárgyon 291, a hibás tárgyon 285 csík van, amelyek 116, illetve 114 µm-
es elmozdulásnak felelnek meg a vizsgált tárgyrész szabad végén. 

Az interferogramokat egy vonal mentén értékeltem ki (a 3.17.c. ábra felső 
rajzán látható piros vonal). A kiértékeléséhez először kifestéssel megjelenítettem az 
interferogram csíkjait, majd az egyszerűség kedvéért csak a csíkrendszer minimumait, 
illetve maximumait azonosítottam. Ezután rendszámot rendeltem a csíkokhoz és az 
adott vonal mentén ezeket a rendszám értékeket MSExel-be exportáltam. A 
rendszámértékekhez elmozdulás-értékek tartoznak, amelyeket a csavartól mért 
távolság függvényében ábrázoltam. (Az elrendezés geometriájából adódóan és (2.2) 
összefüggést felhasználva két szomszédos csík közötti elmozdulás nagysága 0,4 µm.) 

A 3.17.a. ábra grafikonján a konzol elmozdulásának nagyságát (d) 
ábrázoltam a tárgy adott vonal mentén található pontjainak rögzítő csavartól mért 
távolsága (l) függvényében. Kis deformáció esetén a két tárgy viselkedése hasonló, 
a két görbe egybeesik (zöld, illetve kék görbe a 3.17.a. ábra grafikonján a 
referencia- illetve hibás tárgynak megfelelően). Nagy elmozdulások esetén (piros, 
illetve narancssárga görbék a grafikonon a referencia-, illetve a hibás tárgynak 
megfelelően) a két görbe a gyengítés környékén szétválik, a hibás tárgy másképpen 
viselkedik a hiba környékén. A mérés tehát jól érzékelteti, hogy a rejtett hiba csak 
nagy deformáció esetén mutatható ki. Nagy deformációhoz tartozó sűrű 
csíkrendszer kiértékeléséhez viszont szükséges az interferogram-kirakó eljárás 
alkalmazása.  

A 3.17.b ábrán a deformációk különbsége (∆d) figyelhető meg kinagyított 
skálán a rögzítő csavartól mért távolság (l) függvényében. A elmozdulások 
legnagyobb különbsége kb. 3 µm; az ehhez tartozó tárgyfelületi pont egybeesik a 
hiba helyével.  

A 3.16.c. ábrán feltüntettem a gyengített alumíniumkonzol vázlatrajzát is 
méretarányosan ahhoz, hogy össze lehessen hasonlítani a grafikonon kapott 
eredménnyel. A kiemelt rész a vizsgált területet jelenti, a kiértékelést a rajta 
található piros vonal mentén végeztem.  
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3. Sűrű csíkrendszerek kezelése: interferogram-kirakó eljárás 

 a.   b.    c.   d.    e.   f. 
3.16. ábra. A 180 mm × 16 mm-es referencia-, illetve hibás tárgy csíkrendszere: 
kis deformációhoz (a., illetve b.), illetve nagy deformációhoz tartozó csíkrendszer 

egy kameraállással (c., illetve d.), valamint az utóbbiak interferogram-kirakó 
eljárással megjelenítve (e., illetve f.). 
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3. Sűrű csíkrendszerek kezelése: interferogram-kirakó eljárás 

A fejezet összefoglalása 

Jelen fejezetben az interferogram-kirakó eljárást mint a HI gyakorlati felső 
méréshatárának kiterjesztési eszközét mutattam be. Az eljárásban az 
interferogramot részenként a kamera optikamentes érzékelőjére 1:1 arányba 
képeztük le. Ezt követően az interferogramot végigpásztáztuk, az egyes részeket kis 
átfedéssel rögzítettük, majd a számítógépben korrelációs illesztéssel a képeket 
egymáshoz illesztettük. Így az egyes rész-interferogramokkal előállítottuk a teljes 
vizsgált csíkrendszert, melyet már ki lehet értékelni.  

Láthattuk, hogy az egyértelmű kiértékeléshez elengedhetetlen a teljes 
interferogram részeinek egyirányú megfigyelése, ami kisméretű tárgyak esetén 
általában teljesül, de kiterjedt tárgyak esetén már nem. Ezért nagy tárgyak 
csíkrendszerének egyirányú megfigyeléséhez a tárggyal azonos méretű hologram 
használata mellett telecentrikus rendszer alkalmazását javasoltam, amelyet a 
kamera elé mozgatóra szereltem fel. Ezáltal teljesült a kamera számára az 
egyirányú megfigyelés feltétele. Az egyirányú leképezés egyszerűsítésére tett 
további javaslatom alapján makro-objektív segítségével is megvalósítottam az 
interferogram-kirakó eljárást.  

A javasolt eljárás hatékonyságát kísérletileg igazoltam. A bemutatott 
csíkrendszerek alapján a HI gyakorlati méréshatárát kb. kétszeresére terjesztettem 
ki. Tekintve a tárgynak azt a részét, ahol a csíkrendszer a legsűrűbb (0,28 
csík/pixel), megállapítható, hogy 27,5-szörös kiterjesztés is elérhető.  

Az interferogram-kirakó eljárást rejtett hibahely kimutatására is 
alkalmaztam. Kis deformációk ritka csíkrendszere esetén még nem lehetett a 
hibára következtetni. Nagy deformációt tükröző csíkrendszer viszont már 
tartalmazta a hiba által okozott rendellenes viselkedést, és ez a sűrű csíkrendszer 
már csak az interferogram-kirakó eljárással értékelhető ki. 
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4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas 
különbségi holografikus interferometriai alakmérés  

4.1. Kompenzációbarát két-hullámhosszas alakmérési 
eljárás 

Jóllehet a kompenzációbarát alakmérési eljárást a KHI két-hullámhosszas 
alakmérési változatának megvalósításához fejlesztettem ki, a jobb átláthatóság és 
érthetőség érdekében először az alakmérési eljárást mutatom be, majd később a 
4.3. pontban ismertetem a két-hullámhosszas KHI-i alakmérés igényeit és 
megvalósítását, illetve a holografikus megvilágítás intenzitásnövelését célzó 
megoldásaimat a két-hullámhosszas KHI-i alakmérés elrendezésében.  

4.1.1. Alakmérési eljárások 

A holografikus alakmérési eljárások egyik csoportjába tartoznak azok a 
módszerek, amelyek az optikai elrendezés geometriájának megváltoztatásán 

alapulnak47-49. Ezekben az eljárásokban a megvilágítás vagy a megfigyelés irányát 
változtatják meg a két felvétel között, annak érdekében, hogy a megfelelő 
fényhullámok közötti fáziskülönbség révén szintvonalak alakuljanak ki a 
tárgyfelületen.  

Másik csoportba tartoznak a hullámhossz-váltáson alapuló módszerek. 

Közvetve a két-törésmutatós eljárás47,50-52 is tekinthető hullámhossz-váltást 
alkalmazó módszernek, habár itt a felvételek között nem a lézer hullámhosszát, 
hanem a tárgyat körülvevő közeg törésmutatóját változtatják meg. A különböző 
törésmutatók következtében az optikai úthossz megváltozik, és ebből adódik a 
tárgyak szintvonalazásához szükséges fáziskülönbség. A két-törésmutatós 
alakmérés előnye az, hogy a két expozíció között nem kell a hullámhosszat 
változtatni, így az egyetlen vonalon működő lézerrel is megvalósítható. Hátránya 
viszont az, hogy a tárgyat körülvevő közeget kell cserélni a felvételek között, ami 
körülményessé teszi a mérést. 

A két-hullámhosszas eljárás53-60 a gyakorlatban kényelmesebben 
megvalósítható. Ennél a módszernél a lézer hullámhosszát változtatják meg a két 
felvétel között. A módszernél jelentkező fő probléma a két rekonstruált kép 
oldalirányú eltolódása egymáshoz képest. Ez azért jelentkezik, mert a különböző 
hullámhosszak mellett rögzített hologramokat csak az egyik hullámhosszal 
rekonstruálják.  



 

42 

 

4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

A képeltolódás megszüntethető két megfelelően beállított 
referencianyaláb-iránnyal. A két-hullámhosszas alakmérési eljárások kimunkálása 
során a fő cél az volt, hogy a képeltolódás megszüntetése minél könnyebben 
megoldható legyen. A képeltolódás megszüntetése érdekében a referencianyaláb-
irányok a felvétel előtt vagy az expozíció és előhívás után állíthatók be. Ez alapján a 
két-hullámhosszas alakmérési eljárásokat két csoportba sorolhatjuk: előzetesen, 
illetve utólag beállított referencianyalábos módszerek. 

Az irodalmi közlemények alapján megállapítható, hogy utólagos beállítási 
lehetőségekkel egyedül csak a Haines és Hildebrand által bemutatott, időben első 

alakmérési eljárás rendelkezik53. Szerzők a felvételt az egyik hullámhosszal 
készítik. A hologramot előhívás és visszahelyezés után a másik hullámhosszal 
rekonstruálják, és ezzel egyidőben a tárgyat is ezzel a hullámhosszal világítják meg. 
Ez az eljárás lehetővé teszi azt, hogy a hullámfrontokat külön kezelhessék, tehát a 
szintvonalakat a különválasztott hullámfrontok eredményezik. A képeltolódást a 
referencianyaláb útjába helyezett állítható tükörrel, kézzel szüntették meg. A 
folyamat végigkövetésére a tárgy képét, illetve annak szintvonalait használták. Ez a 
módszer tapasztalataink szerint nehézkes a képeltolódás megszüntetésére, mert 
diffúz tárgyak esetén a csíkrendszer a képeknek szinte tökéletes egybeesésekor 
jelenik meg, így a csíkok detektálása nehézkes. Megjegyzem, hogy ez a módszer 
eredetileg egy-expozíciós eljárás, de átalakítható két-expozíciós eljárássá, ha egy 
másik referencianyalábot alkalmazunk az élő hullámfront helyett. 

Az előzetesen beállított referencianyalábos módszerek általában két 
különböző referencianyaláb-irányt alkalmaznak a két különböző hullámhosszra, 
amelyeket a felvétel előtt állítanak be. Ezekben az eljárásokban a képeltolódás-
megszüntetés folyamata nem követhető, céljuk az, hogy a képeltolódást 
automatikusan szüntessék meg. Az egyik lehetőség erre az, hogy a 
referencianyalábokat előre pontosan meghatározott irányok alapján, méréssel 

állítják be54. Egy másik lehetőség a képeltolódás automatikus megszüntetésére, ha 

a különböző referencianyaláb-irányokat speciális rács segítségével hozzák létre55.  

Kisméretű és viszonylag sík tárgyak esetén képsík-hologram elrendezés is 

használható56. Ennél a módszernél a képeltolódás mértéke a telecentrikus 
rendszerrel leképezett tárgykép és a holografikus lemez egybeesésnek 
pontosságától függően tart a nullához, vagyis pontos egybeesés esetén nincs 
képeltolódás. Ez azt is jelenti, hogy ugyanazt a referencianyaláb-irányt lehet 
alkalmazni mindkét hullámhosszra. Ez nagyon leegyszerűsíti az eljárást, viszont 
nincsenek utólagos beállítási és ellenőrzési lehetőségek.  
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4.1.2. Kompenzációbarát eljárás  

Láthattuk, hogy a kutatók – egy kivétellel – nem alkalmazzák az utólagos 
beállítást. Az általam kifejlesztett eljárásban a képeltolódást utólagosan szüntetem 
meg kézi állítással. A röviden kompenzációbarátnak nevezett eljárásban amellett, 
hogy a képeltolódás megszüntetése végigkövethető és ellenőrizhető, számos egyéb 
kompenzációra nyílik lehetőség.  

 

4.1. ábra. Két-hullámhosszas alakmérési eljárás elrendezése a két különálló 
referencianyalábbal és a különálló beállító-nyalábbal;  

T - tárgy, B - beállító-nyaláb, M - megvilágító síkhullám, NO - nyalábosztó, BF - beállító-felület,  
F - telecentrikus lencserendszer, R1, R2 – referencianyalábok, DT - dönthető tükör, H - hologram,  

C - kamera és FC - kamera előtti leképező rendszer. 

Az eljárás a Haines és Hildebrand által bemutatott legelső eljárás53 
továbbfejlesztése, illetve annak értelemszerűen két-expozíciós és két-referenciás 
változata. Az elrendezés vázlata a 4.1. ábrán látható. A T tárgyat merőlegesen 
világítja meg az M síkhullám. Az NO nyalábosztó révén a megfigyelés iránya is 
merőleges lesz. A Haines és Hildebrand által használt elrendezést kiegészítettem az 
F telecentrikus rendszerrel, amely a tárgy egyirányú megfigyelését teszi lehetővé és 
a tárgyat leképezi a holografikus lemez elé. Így az elrendezésben közel-képsík 
hologram készül. Az egyes hullámhosszaknak megfelelő hologramokat a H 
holografikus lemezre az R1, illetve az R2 különálló referencianyalábokkal vettem 
fel. A képeltolódást az R2 referencianyaláb útjába elhelyezett DT dönthető tükör 
segítségével szüntettem meg. A B síkhullámnak ebben van szerepe. A H lemezen 
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rögzített interferogram megfigyelésére és beolvasására az FC lencserendszerrel 
ellátott C kamera szolgál.  

Az eljárást kompenzációbarátnak neveztem el, mivel többféle 
kompenzációs célra alkalmazható. Első és legfontosabb cél a képeltolódás 
megszüntetése, amely egyfajta kompenzációnak tekinthető. (A folyamatot a 4.1.2.A 
pontban részletezem.) A két-hullámhosszas KHI-i alakmérés változatánál utólagos 
beállítási lehetőségeknek köszönhetően az eltérő hullámhosszakból adódó 
esetleges fényintenzitás-különbségek is kompenzálhatók, amennyiben szükség van 
rá (ezt intenzitás-kompenzálásnak neveztem el). Ezen túl az eljárás alkalmazható 
arra is, hogy meglévő csíkrendszerekhez egyenközű csíkrendszereket adjunk hozzá 
vagy vonjunk ki belőle (ezt a továbbiakban dőlés-kompenzációként említem). 
Ennek következtében a javasolt módszer nemcsak a KHI-ban előforduló esetleges 
tárgybehelyezési pontatlanságokból eredő nemkívánatos csíkrendszerek 
eltávolítására, hanem méréshatár-kiterjesztésre is alkalmas (4.1.2.C pont).  

A kimunkált eljárás kompenzációbarát jellege az elrendezés három fő 
elemének – a két különálló R1 és R2 referencianyaláb, a B beállító-nyaláb és a 
közel-képsík hologram konfiguráció – együttes alkalmazásának köszönhető.  

A. Képeltolódás megszüntetése 

Két különálló referencianyaláb és beállító-nyaláb a KHI-ban elterjedten 
alkalmazott megoldás. A kompenzációbarát alakmérési eljárásban a két különböző 
hullámhosszhoz két különálló referencianyaláb tartozik: ezek segítségével 
hozhatók fedésbe a különböző hullámhosszaknak megfelelő képek, megszüntetve a 
képeltolódást. A 4.1. ábrán bemutatott elrendezésben az R1 és R2 referencia 
nyalábok jóval nagyobb szöget zárnak be egymással, mint amekkorát a kézzel előre 

beállított referencianyalábos módszernél54 alkalmaztak. Ott fontos volt a pontos 
beállítás ahhoz, hogy az egyik hullámhosszú fényhullámmal rekonstruált kép a 
másik hullámhosszú fényhullámmal rögzített képpel automatikusan egybeessen. 
Az általam megvalósított elrendezésben a két referencianyaláb az elrendezés 
optikai tengelyének különböző oldalain helyezkedik el a könnyebb kezelhetőség, 
hozzáférhetőség végett (lehetne az elrendezés optikai tengelyének ugyanazon 
oldalán is). Ilyenkor viszont ügyelni kell arra is, hogy a referencianyalábok iránya 
ne legyen szimmetrikus, mert a holografikus lemez és a nyalábtágítók első lencséi 
nemkívánatos tükröződéseket okozhatnak. Másrészt szimmetrikus elrendezésben a 
rekonstrukció során létrejövő nemkívánatos valós képek is zavaróak lehetnek.  

A B beállító-nyalábot használtam arra, hogy a képeltolódás 
megszüntetésének folyamata szemmel követhető legyen, mégpedig 
interferometrikus pontossággal. Beállító-nyalábot a KHI-i összehasonlító 
deformáció-vizsgálatban alkalmazzák a holografikus megvilágítás pontosságának 
ellenőrzése céljából. Az egybeesés ellenőrzése végett az első és második felvétel 
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során rögzített beállító hullámokat egyszerre rekonstruálják és az átfedési 
tartományban – a teszttárgy közelében – ernyőt helyeznek el. A holografikus 
megvilágítás annál pontosabb, minél inkább csíkmentes az ernyő. A KHI-ban a 
beállító-nyaláb általában gömbhullám.  

Alakmérés során a beállító-nyalábnak hasonló, de mégis más feladata van. 
Ebben az esetben a két különböző hullámhosszal készült és csak az egyik 
hullámhosszal rekonstruált két virtuális képet kell egymásra vetíteni a képeltolódás 
megszüntetésével. Itt viszont a hullámhosszváltás miatt a két virtuális kép nem 
egyforma, egyik a másikhoz képest nagyított vagy kicsinyített, aminek 
következménye az, hogy a rekonstruált képeket csak megközelítőleg lehet 
átfedésbe hozni. Ezt legnagyobb biztonsággal akkor oldhatnánk meg, ha a beállító 
gömbhullámok interferenciáját a tárgy közepén figyelnénk meg. Ezt viszont 
célszerű elkerülni, mert zavarhatja az interferencia-csíkok megfigyelését. Másrészt 
gömbhullámok áthaladása a telecentrikus rendszeren korlátozott, így 
interferenciájuk megfigyelése nehézkes. Ezek miatt célszerű síkhullámot 
alkalmazni, amely a tárgy irányából érkezik a Fourier-szűrőhöz és tökéletesen 
áthalad rajta. Ennek a feltételnek eleget tesz az NO fényosztón áthaladó külön 
síkhullám (B-vel jelölt nyaláb a 4.1. ábrán). 

Munkám során egyszerűbben kivitelezhető megoldásra tettem javaslatot: 
használjuk fel a tárgymegvilágítás egy részét, helyezzünk kisméretű síktükröt a 
tárgy elé az M megvilágító nyalábba (BF-el jelölt tükör a 4.1. ábrán). Ennek a 
megoldásnak az is az előnye, hogy a BF tükör egyben referencia-felületként is 
szolgál az alakmérésben. Ehhez a felülethez kell a tárgyat és tartóját a mérés előtt 
interferometrikus pontossággal beállítani annak érdekében, hogy a szintvonalak 
értelmezhetőek legyenek. Méréseimben tehát a tükör a tárgy előtt, annak egy részét 
eltakarva helyezkedett el, ami természetesen megengedhetetlen teljes tárgyfelület-
vizsgálatnál. Jelen metodikai mérés viszont annak az igazolása, hogy az általam 
javasolt két-hullámhosszas mérési eljárás a korábbiaknál hatékonyabban 
alkalmazható tárgyak alakjának interferometrikus érzékenységű és pontosságú 
meghatározására, továbbá, hogy az eredmények felhasználásával megvalósítható a 
hasonló követelményeknek eleget tevő összehasonlító alakmérés a KHI keretein 
belül. Így ebből a szempontból nem zavaró, ha BF tükör eltakarja a tárgy egy 
részét. (A beállító-nyaláb alakjának és méretének optimalizálását a 4.2. pontban 
mutatom be.) 

A tárgyat a megvilágítás és a megfigyelés irányára merőlegesen állítottam 
be. Ennek érdekében a kezdetben sík tárgyhoz síktükröt erősítettem, és a 
beállításhoz az M megvilágító síkhullámnak a tükörről visszavert részét 
használtam. (A későbbiekben a tárgy alakját a membrán középpontjába ható 
koncentrált erővel változtattam.) A merőleges megvilágításhoz a síktükörről 
visszavert hullámot visszavezettem a nyalábtágítón, és a nyalábtágító előtti tükrök 
valamelyikén fedésbe hoztam a beeső és a visszavert nyalábot. A megfigyelési 



 

46 

 

4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

optikát és a holografikus lemezt a tárgyra helyezett tükörről az NO fényosztó révén 
visszaverődő részére fűztem fel. Mindez természetesen nem interferometrikusan 
pontos.  

A tükörrel ellátott tárgyfelület és a BF beállító tükör párhuzamosítása 
viszont interferometrikusan pontos kell, hogy legyen. Ehhez az M tárgy-
megvilágítási nyaláb NO nyalábosztón visszaverődő részének útjába (a 4.1. ábrán a 
B beállító-nyaláb helyére) nagyméretű síktükröt helyeztem. A tárgyra helyezett 
síktükörről és erről a síktükörről visszaverődő nyalábokat a H holografikus lemez 
helyén fedésbe hoztam. (Mivel a tárgyat már korábban beállítottam, így 
értelemszerűen csak erről a tükörről visszaverődő nyaláb irányát változtattam.) A 
fentiekhez hasonló módon állítottam be a BF beállító-felületet is.   

A szigorúan képsík-hologramot rögzítő két-hullámhosszas eljárásban56 a 
különböző hullámhosszakhoz tartozó rekonstruált képek egybeesnek. A 
kompenzációbarát eljárásban nem volt cél a képeltolódás automatikus 
megszüntetése hasonló elrendezés alkalmazásával, mert ekkor elveszítjük a 
kompenzálási lehetőségeket is. A közel-képsík hologram viszont még megtartja a 
kézi beállítás lehetőségét a referencianyaláb-irány változtatásával – viszont a 
rekonstruált kép és hologram közötti kisebb távolság miatt kevésbé mozdul el, azaz 
finomabban állítható. További járulékos előny ekkor még az is, hogy a holografikus 
lemez esetleges zavaró hibái, az egyenlő vastagság csíkjai nem kerülnek át 
közvetlenül a megfigyelt képre. 

   

a.        b.          c. 

4.2. ábra. A képeltolódás kiküszöbölésének lépései: a kiküszöbölés kezdetén (a.), 
közben (b.) és teljesen kiküszöbölt eltolódás (c.)  

A T tárgy szintvonalainak meghatározásakor a tárgyat először a λ1 
hullámhosszúságú fényhullámmal világítottam meg és az R1 referencianyalábbal 
rögzítettem a tárgyról szórt fényt a H holografikus lemezre. Ezután hullámhosszat 
váltottam és a λ2 hullámhosszúságú fényhullámmal világítottam meg a T tárgyat, 
majd az R2 referencianyalábbal rögzítettem a két nyaláb interferenciáját. A 
holografikus lemezt az előhívás után visszahelyeztem az eredeti helyére és az R2 
referencianyaláb irányát változtatva (a DT dönthető tükör segítségével) szüntettem 
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meg a képeltolódást. A folyamatot képernyőn kinagyítva követtem a C kamera 
segítségével. A csíkrendszert a képek bal felső sarkában látható beállító-nyaláb 
rekonstruált képében ritkítottam (4.2. ábra). Csíkmentes állapot elérése jelentette 
a két virtuális kép interferometrikus pontosságú egybeesését.  

[A kompenzáló tükör beállításának végső pontossága csak közelítőleg 
tekinthető egyértelműnek, mert az operátor szemére van bízva. A különböző 
helyzetekhez képest „legkevésbé csíkos” állapotot kell előállítani. Ez főleg az 
egyenes csíkoktól való teljes mentesség elérését célozza, és ez többnyire 
egyértelműen meg is tehető, de a foltszerű maradékok szinte sohasem tüntethetők 
el teljesen. Az ezen belüli helyzetek viszont általában nem okoznak fél csík körüli 
eltérésnél nagyobb változást a tárgy csíkrendszerében. Ez tekinthető a beállítás 
pontosságának az eredményben. 

Értelemszerűen a képeltolódás megszüntetésekor az R2 referencianyaláb 
foltja is elmozdul oldalirányban a holografikus lemezen, és ez eredményezheti azt, 
hogy a tárgy kis része nem rekonstruálódik az egyirányú megfigyelési optikával 
rendelkező kamera számára. A gyakorlatban ezért a referencia-hullám foltját a 
holografikus lemezen a tárgyhulláménál mindig kissé nagyobbra állítjuk be. Ez 
automatikusan teljesül, ha a referencianyaláb beesési szöge nagyobb, mint a 
tárgyhullámé.] 

B. Mérési eredmények 

A kompenzációbarát két-hullámhosszas alakmérési eljárás helyességének 
igazolására méréseket végeztem a 4.1. ábrán látható elrendezésben.  

 

4.3. ábra. A tárgy: 52 mm-es átmérőjű alumíniummembrán állítható tartóval és a 
tárgy elé helyezett beállító tükörrel. 

A tárgy 52 mm átmérőjű, kör alakú, kezdetben sík alumíniummembrán, 
melyet tömör alumínium korongból alakítottak ki, marással eltávolítva a középső 
részt (4.3 ábra). A membrán vastagsága 1 mm. A membrán-rész (egyben a 
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deformálható rész is) 41 mm átmérőjű. A membrán felületét nagy finomságú 
síkköszörűvel munkálták meg, a felület síkbeli eltérései 5 µm-nél kisebbek. Ezt 
Talysurf-ös vizsgálat is alátámasztotta. A tárgyat négy csavar rögzíti a speciális 
tartóra. A speciális tartó függőleges, illetve ferde tengely mentén dönthető 
mikrométerorsó segítségével. A mérések során a tárgyat különböző mértékben 
döntöttem, így a különböző alakok a középponti terhelés és a döntés együttes 
hatásaként jöttek létre. A döntés mértéke a tárgy bal oldalán 0-6 mm, (ez 400 
egyenközű csík kialakítását teszi lehetővé), a középponti terhelés 0-0,25 mm 
tartományon belül állítható (a nagyobb értékhez 17 db szintvonal tartozik). A 
döntés és a középponti terhelés együttes alkalmazásával a könnyen felbontható 
csíkrendszertől a láthatatlanul sűrű csíkokig állíthatók elő szintvonalképek.  

A tárgyat mágneses talpak segítségével rögzítettem a holografikus 
asztalhoz. A bal oldali mágneses talp rúdjára szereltem fel a BF beállító felületet. 
Mivel ezt a felületet a kezdeti beállítások során a tárgy felületével párhuzamosan 
kell beállítani, ezért szükséges, hogy dönthető legyen két tengely mentén. Ezért 
hagyományos dönthető tükörtartóra szereltem rá a beállító tükröt vízszintes kar 
segítségével.  

A tárgyat síkhullámmal (M) világítottam meg. Ehhez 50 mm átmérőjű 
nyalábtágítók álltak a rendelkezésemre. A tárgy egyirányú megfigyelése is hasonló 
átmérőjű optikát igényelt, ezért az F telecentrikus rendszert 50 mm átmérőjű foto 
objektív-pár (lásd Függelék F1.3.1.C. pont) segítségével valósítottam meg. A 
Fourier-síkba helyezett apertúra átmérője 5 mm volt.  

A csíkrendszerek számítógépes beolvasásához a C kamera előtt egy 
nagyobb, illetve egy kisebb foto objektívből álló telecentrikus rendszer található 
(FC), amely biztosítja a teljes képméret leképezését a CCD teljes területére és a 
megfigyelés esetleges utólagos szűrését (lásd Függelék F1.2.2. pont). 

Az alakméréshez argon-ion lézer 488 nm-es és 496,5 nm-es vonalait 
használtam. A szintvonalak között lépésenként 14,25 µm az emelkedés a 
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21z         (4.1) 

összefüggésnek54 megfelelően, mivel a tárgy megvilágítása, valamint megfigyelése 
egyaránt merőleges.  

[A hullámhosszak kiválasztását két meghatározó tényező befolyásolta.  

Elvi oldalról megközelítve a kérdést, olyan hullámhosszú vonalat 
választottam, melyek esetén a lépésköz meghaladja a tárgy felületének síkbeli 
eltérései. A vizsgált alumíniummembrán felületén, mint említettem, 5 µm-nél 
kisebb síkbeli eltéréseket mértünk.  
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A másik figyelembe vett tényező a rendelkezésre álló lézer sajátsága. A 
méréseknél használt argon-ion lézer három erősebb vonala közül a 488 nm-es és 
514 nm-es vonalak párosítása 4,8 µm-es, a 496,5–514 nm-es párosítás 7, 3 µm-es, 
a 488–496,5 nm-es párosítás 14,25 µm-es lépésközt eredményez a (4.1) 
összefüggés alapján. Ellenőrző mérések alapján ezen hullámhossz-párok esetén a 
következőket tapasztaltam:  

• a 4,8 µm-es lépésköznél a szemcsék tönkretették a csíkokat, töredezettek 
voltak;  

• a 7,3 µm-es lépésköznél már jobb eredményt kaptam, de a két nyaláb 
intenzitása eléggé eltért egymástól, és szerettem volna közel azonos 
intenzitású nyalábokkal dolgozni;  

• a 14,25 µm-es lépésközhöz tartozó hullámhosszak ilyen szempontból 
megfeleltek és a kapott kontúrcsíkok láthatósága is jó volt; továbbá ebben az 
esetben a kontúrcsíkok távolsága háromszor nagyobb volt, mint a 
tárgyfelület síkbeli eltéréseinek mérőszáma.  

Ezért választottam a 14,25 µm-es lépésköznek megfelelő két hullámhosszat.] 

    

            a.        b.           c. 

4.4. ábra. A tárgy szintvonalai a középponti terhelés (a.), valamint középponti 
terhelés és döntés során létrejövő tárgy-alakok esetén, kisebb (b.), illetve nagyobb 

döntés esetén (c.). 

A 4.4. ábrán látható szintvonalak a tárgy két különböző típusú alakjáról 
készültek. A középponti terheléssel előállított alak szintvonalait a 4.4.a. ábra 
szemlélteti. A középponti terhelés mellett kisebb és nagyobb döntéssel létrehozott 
alakok szintvonalai a 4.4.b., illetve c. ábrákon tekinthetők meg. 

A középponti terhelés szintvonalai 165 µm-es dudornak felelnek meg a 
középpontban. A kombinált alak az előbbi terhelés és függőleges tengely menti 
döntés eredménye. A kevésbé döntött alak 450 µm-es, a nagyobb mértékben 
döntött állapot viszont 3000 µm-es elmozdulást jelent az eredeti párhuzamos 
állapothoz képest a tárgy bal oldalán. Az utóbbi esetben kapott csíkrendszer a 
felbontási határon van: elértem a gyakorlati méréshatárt (legsűrűbb helyen a 
csíksűrűség 0,28 csík/pixel).  
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C. Elfordulás okozta nemkívánatos csíkok eltávolítása a 
kompenzációbarát alakmérési eljárással 

Eddigiekben a beállító-nyalábot a két kép eltolódásának kiküszöbölésére 
használtam. A szemmel végigkövethető kiküszöbölési folyamaton túl a 
kompenzációbarát két-hullámhosszas alakmérési eljárás dőlés-kompenzációra is 
alkalmas.  

A DT dönthető tükör segítségével megszüntetett képeltolódás végeztével 
(csíkmentes állapot elérése után) folytatva a DT tükör döntését, a meglévő sűrű 
csíkrendszerből további egyenközű csíkrendszer vonható ki. A beállító-nyaláb 
rekonstruált képében ilyenkor újra megjelennek a csíkok, de ez már a kivont 
egyenközű csíkrendszer. Tehát egyszerre megfigyelhető a kivont és a kivonás 
eredményeként kapott csíkrendszer. (A szendvics-holográfia kínál hasonló 
kompenzációs lehetőségeket, de ott az alakmérés nem két-hullámhosszas elven, 

hanem az elrendezés geometriájának megváltoztatásán alapul49.) 

    

           a.     b.         c. 

4.5. ábra. Dőlés-kompenzáció: eredeti állapot (a.), részben (b.) és teljesen (c.) 
kompenzált csíkok. 

Az 4.5. ábrán a 4.4.c ábra szintvonalait látjuk. Ebből a sűrű, de még 
felbontható csíkrendszerből távolítjuk el a dőlés okozta nemkívánatos csíkokat 
(ebben az esetben csak feltételeztem, hogy rossz a tárgy dőlésszöge). A 4.5.b. és c. 
ábrán a beállító-nyaláb rekonstruált képében jól láthatók az eltávolított csíkok.  

A 4.6 ábrán az előbbihez képest háromszor nagyobb mértékben 
megdöntött tárgy szintvonalai „láthatók”. Dőlés-kompenzációval eltávolíthatók a 
dőlésnek megfelelő csíkok (4.6.c. ábra), ami háromszoros méréshatár-
kiterjesztésnek felel meg. Mivel a rekonstruált beállító-nyalábban a csíkok egy idő 
után láthatatlanul besűrűsödnek, a kompenzáció számszerű értékének 
meghatározása a beállító-nyaláb csíkrendszerének nagyítását követően lehetséges.  
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.   

           a.     b.         c. 

4.6. Dőlés-kompenzáció sűrű kontúrcsíkok esetén: eredeti állapot (a.), részben 
(b.) és teljesen (c.) dőlés-kompenzált csíkok. 
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4.2. Optimalizált beállító-felület a kompenzációbarát két-
hullámhosszas alakméréshez 

Mint láttuk, a kompenzációbarát két-hullámhosszas alakmérési eljárás 
egyik fő eszköze a beállító-nyaláb, melyet az egyszerűség kedvéért kisméretű 
síktükörrel hoztam létre miközben a tükröt a tárgynyaláb egy részével világítottam 
meg. E nyaláb segítségével szüntettem meg a két különböző hullámhossz miatti 
képeltolódást. Csíkmentes állapotot értem el a nyaláb holografikus képében, ami 
azt jelentette, hogy a két kép nagy pontossággal egybeesett. Ezt a kis síktükröt 
használtam referencia-felületként is.  

Ha a tárgy elé helyezzük a beállító-felületet, akkor a lehető legkisebb méret 
a kívánatos. Mint látni fogjuk, a kis méret viszont kedvezőtlenül hathat a beállítás 
pontosságára. Nyilvánvaló, hogy növelni sem lehet korlátlanul a tükör méretét. 
Célul tűztem ki olyan beállító-felület méret és alak meghatározását, amellyel a 
csíkmentesítés a korábbinál pontosabban végezhető el és a mérést sem zavarja.  

 

4.7. ábra. A két-hullámhosszas alakmérés elvi elrendezése a beállító-felület 
optimalizálására szolgáló tükörrel; 

T - tárgy, BT - beállító-felület, M - megvilágító nyaláb, NO - nyalábosztó, F - telecentrikus 
lencserendszer, R1, R2 – referencianyalábok, DT - dönthető tükör, H - hologram, C - kamera  

és FC - kamera előtti leképező rendszer. 
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Kisméretű sík beállító-felület alkalmazása esetén tehát felmerül a kérdés, 
hogy mennyire egyértelmű a képeltolódás megszüntetése, mennyire pontosan 
tudtunk csíkmentes felületet létrehozni. Ennek megvizsgálására 4.1. ábrán látható 
elrendezésben a T tárgy elé helyezett kisméretű BF beállító-felületet a tárggyal 
azonos méretű BT síktükörre cseréltem. Az így átalakított elrendezést a 4.7. ábrán 
láthatjuk. A T tárgyat és a BT síktükröt az M síkhullámmal világítottam meg az NO 
fényosztó közbeiktatásával. A mindkét felületről visszaverődő fény az FF 
lencserendszeren át jut el a H holografikus lemezhez. Az egyes hullámhosszaknak 
megfelelő hologramokat a különálló R1, illetve R2 referencianyalábok segítségével 
rögzítettem. A BT síktükörről a visszaverődő fény intenzitása jóval nagyobb, mint a 
tárgyról visszaverődő, ezért a két hullámot nem célszerű egyidőben rögzíteni a 
holografikus lemezen, mivel a nagyobb fényintenzitású síkhullám elnyomja a 
gyengébb tárgynyalábot. Így tehát először a tárgynyalábot rögzítettem a λ1 
hullámhosszúságú fényhullámmal (mialatt a síktükröt eltakartam), majd rövidebb 
expozíciós idővel a síkhullámot (ezalatt a tárgyat takartam el). Majd 
megismételtem ugyanezt a λ2 hullámhosszal. Értelemszerűen a λ1 hullámhosszhoz 
az R1, a λ2-höz az R2 referencianyalábot használtam. Rekonstruáláskor a 
holografikus lemezt mindkét referencianyalábbal, λ1 hullámhosszúságú 
fényhullámmal világítottam meg, majd a képeltolódást a DT dönthető tükör 
segítségével szüntettem meg. A folyamatot a tárggyal azonos méretű, a tárgyat a 
rekonstruált képben eltakaró BT beállító-felület virtuális képében követtem végig, 
melyet a C kamera képernyőre képezett le. A csíkmentes állapot beállítása után a 
tárgy szintvonalait úgy tettem láthatóvá, hogy a C kamera előtti FC lencserendszer 
Fourier-síkjában a síkhullám fókuszfoltját gombostű fejével blokkoltam. Ez a 
síkhullámot eltávolította a képről, és a csíkrendszer láthatósága sem romlott 
számottevően. Az így kapott csíkmentesített beállító-felületet és segítségével 
rekonstruált szintvonalakat a 4.8.a ábrán láthatjuk.  

Ezek után megvizsgáltam azt, hogy milyen mértékben tudok csíkmentessé 
tenni kisméretű beállító-felületet. Ahhoz, hogy ne kelljen minden esetben újabb 
hologramot rögzíteni, a hologram kamera oldali részére a kis beállító-felületet 
szimuláló maszkot helyeztem el. Így BT rekonstruált képéből csak a kis beállító-
felületnek megfelelő részt láttam a képernyőn (a maszkon a rés keresztirányú 
mérete 1,25 cm, a hosszirányú mérete 2,5 mm volt). A csíkeltolódás 
kiküszöbölésének folyamatát ezen a kis felületen követtem végig, és lehetőség 
szerint a legjobb csíkmentesítést állítottam be. Ezek után eltávolítottam a maszkot, 
így a csíkmentesítés „tökéletességét” a nagy felületen figyelhettem meg. A többször 
megismételt képeltolódás megszüntetési folyamat során néhány esetben azt 
tapasztaltam, hogy a jónak ítélt (egy csíkra pontos) csíkmentesítés esetén a nagy 
beállító-felületen még csíkok maradtak, majd kiszűrve a BT által létrehozott 
síkhullámot, a szintvonalkép is tartalmaz nemkívánatos, a beállítás 
pontatlanságából adódó csíkokat (sárga ellipszisekkel jelölt területek). Ilyen 
eseteket mutatnak a 4.8.b és c. ábrák. Az ábrák felső soraiban a kis beállító-
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felülettel végzett csíkmentes állapot, középen a csíkmentesítés foka, alul pedig az 
így kapott szintvonalképek láthatók.  

A fenti mérési eredmények az sugallják, hogy előfordulhat olyan eset, 
amikor az eltolódás nem szűnik meg teljesen kis beállító-felületek esetén. Fontos 
megjegyezni, hogy a kis beállító felület általában jó eredményt adott. 

   

   

 a.  b.  c. 

4.8. ábra. A kisméretű beállító-felületek kitakarással (felső sor), a beállítás 
helyességének ellenőrzése a nagy síktükör rekonstruált képében (középső sor) és 

a kapott szintvonalképek (alsó sor) /pirossal a kis beállító-felületek helyzete 
látható a nagy beállító-felületben, sárga ellipszis a hibát jelöli/. 

Elemezzük az eltolódás kiküszöbölésének jellegzetességeit két síkhullám 
interferenciájának sajátosságai alapján. Az interferencia-képben a csíkok távolsága 
az ismert  

2
sin2

θ
λ

⋅
=d         (4.2) 

összefüggés segítségével adható meg. A (4.2) összefüggés alapján, ha a két nyaláb 
által bezárt szög tart a nullához, akkor a csíktávolság tart a végtelenhez. Így, ha 
nagyon pontos beállítást szeretnénk, akkor végtelen nagy beállító-felületet kellene 
alkalmazni, ami a gyakorlatban megvalósíthatatlan. A mérés során 50 mm 
átmérőjű síktükör és szintén 50 mm átmérőjű nyalábtágító állt rendelkezésemre, 
ez szabott korlátot nagyobb beállító-felület kialakításának.  
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A fenti gondolatmenet részleteit meggyőzően szemléltethetjük a (4.2) 
összefüggés további elemzésével és az eredmény ábrázolásával. Ha a két hullám 
által bezárt szög θ<<5°, akkor sinθ ≈ tgθ ≈ θ. Ekkor a (4.2) összefüggés  

állandó==⋅ λθd         (4.3) 

alakúra egyszerűsödik. Ha a θ(d) függvényt ábrázoljuk, akkor a 4.9. ábrán látható 
hiperbolát kapjuk.  

 

4.9. ábra. A két hullám által bezárt szög (θ) a csíktávolság (d) függvényében. 

A grafikonon a beállító-felületek különböző méreteihez tartozó 
csíktávolságot és a hozzá tartozó θ szöget emeltem ki. A zöld négyzet a kis beállító-
felület keresztirányú, a narancssárga a hosszirányú méretének, a piros pedig a BT 
beállító-felület átmérőjének (5 cm) megfelelő csíktávolságot jelöli. Az első kettőnek 
megfelelő távolságú csíkok esetén csíkmentes állapotot tapasztaltam a rekonstruált 
beállító-nyalábban. A fenti mérések alapján ezekben az esetekben nem mindig 
tökéletes a képeltolódás megszüntetése. A BT beállító-felület átmérőjénél 
nagyobbat az ismert okok miatt nem tudtam létrehozni, ezért ezt tekintettem a 
lehető legnagyobb beállító-felületnek. 

A két (λ1, illetve λ2 hullámhossznak megfelelő) rekonstruált beállító-nyaláb 
által bezárt szög a (4.3) összefüggés alapján rendre 2,28·10-3°, 1,14·10-3°, illetve 
5,69·10-4°. Ezek a szögek eléggé kicsik, a 4. tizedesjegyben különböznek a nullától. 
Mivel csak az 5 cm átmérőjű beállító-nyalábban vizsgálható a képeltolódás 
kiküszöbölésének mértéke, ezért csak ~6�10-4° pontossággal tudom megszüntetni a 
képeltolódást.  

A fentiek alapján olyan beállító-felületekkel kell dolgozni, amely 
megközelítőleg a BT felülettel azonos átmérőjű. A BT felület használata, mint láttuk 
(4.8.a. ábra), nem lehetetlen, de a hologramok rögzítése, illetve a szintvonalak 



 

56 

 

4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

megjelenítése eléggé körülményes. Ezért lehetőleg olyan megoldásokat kell 
keresni, melyek a tárgymegvilágítás egy részét használják fel, így a mérés a 4.1.2.A. 
pontban bemutatott eljáráshoz hasonlóan egyszerű lesz.  

  

 

   

 a.  b.  c. 

4.10. ábra. A különböző alakú beállító-felületek szimulálása (felső sor), a 
beállítás helyességének ellenőrzése a nagy síktükör rekonstruált képében 

(középső sor) és a kapott csíkrendszer (alsó sor). 

Kétféle beállító-felület kialakítására tettem javaslatot: L-, illetve 
körgyűrű-alakúra. Ezeket a felületeket először szintén csak modelleztem a fentebb 
ismertetett módon. A 4.10.a. és b. ábrán az L-alakú, a 4.10.c. ábrán a körgyűrű-
alakú felület szimulálása (felül), a csíkmentesítés eredménye (középen), valamint a 
képeltolódás megszüntetésének eredményeként kapott szintvonalkép látható 
(alul). Összességében jobb csíkmentes állapotokat kaptam, mint a kis beállító-
felület esetén (4.8.b és c. ábrák). Az L-alakú felület esetén viszont szintén nem 
mindig egyértelmű a csíkmentesítés, mivel még maradnak nemkívánatos csíkok a 
BT felület rekonstruált képében (4.10.a. és b. ábra középső sor). A körgyűrű-alakú 
felület minden esetben a BT síktükörrel azonos eredményt ad (vö. 4.10.c. és 4.8.a. 
ábrák). A mérések során az L alakú felület szélessége 5 mm a körgyűrű szélessége 6 
mm volt. 

A fentiekből tehát következik, hogy a kis tükör helyett biztonsággal csak a 
BT síktükörrel megvalósított nagyméretű vagy a körgyűrű-alakú beállító-felület 
használható. Előbbi használata körülményes, utóbbi speciális gyűrű-alakú tükörrel 
megoldható és a tárgynyaláb intenzitását sem nyomja el.  
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4.3. Két-hullámhosszas különbségi holografikus 
interferometriai alakmérés 

A különbségi holografikus interferometria (KHI) alapgondolatát Füzessy 

Zoltán és Gyímesi Ferenc munkálta ki22-29 és alkalmazta deformáció-vizsgálatra22, 

alakmérésre23, valamint törésmutató-változás kimutatására24. A két-
hullámhosszas KHI-i alakmérés ismertetése előtt, a könnyebb megértés érdekében 
tekintsük át a KHI alapjait. Az alábbiakban a többi alkalmazásnál egyszerűbben 
követhető deformáció-vizsgálat alapján ismertetem a KHI lényegét.  

4.3.1. Különbségi holografikus interferometria alapjai: 
deformáció-vizsgálat 

A különbségi holografikus interferometria (KHI) lényegét az 1.2. pontban 
röviden vázoltam. A KHI gyakorlatában ahhoz, hogy a mestertárgy két állapotához 
tartozó hullámfront külön-külön hozzáférhető legyen, ugyanarra a holografikus 
lemezre két különálló referencianyalábbal rögzítik a hologramokat (két-referenciás 

eljárás)22-24. A holografikus megvilágításnál viszont fontos az a körülmény, hogy a 
mestertárgy visszavetített hullámfrontjai interferometrikus pontossággal 
egybeessenek. Csak ebben az esetben egyezik meg a mestertárgyhoz tartozó 
hullámfrontok közötti fáziskülönbség a mestertárgy deformációját tükröző 
fáziskülönbséggel. A holografikus megvilágítások interferometrikus egybeesésének 
biztosítása érdekében beállító-nyalábot is rögzítenek a holografikus lemezre. [A 
KHI egyetlen referencianyaláb esetén is megvalósítható, de ekkor a mestertárgy 
két állapotának megfelelő hullámfront visszavetítésekor egyidőben jelen van, és ez 
zavaró lehet. Itt viszont az interferometrikus pontosságú egybeesés automatikusan 

teljesül27.] 

A pontatlan tárgycsere ugyan nem befolyásolja az eljárás 
alkalmazhatóságát, de nemkívánatos csíkok adódnak hozzá a tényleges 
különbséget tükröző csíkokhoz. Ennek oka az, hogy a mester- és a teszttárgynak 
nem esnek egybe a megfelelő pontjai, és a megvilágító hullámfrontok vonatkozó 
pontjai között emiatt járulékos fáziskülönbség lesz. A megengedett fáziskülönbség 
mértéke a mester-, illetve a teszt-interferogram csíksűrűségéből és a különbségi 

interferogram abszolút csíkrendszámának ismeretében meghatározható31. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a deformáció következében 
létrejövő csíkrendszer sűrűsége, annál pontosabban kell a tárgycserét végrehajtani. 
Ez makroszkopikus pontosságot jelent. 



 

58 

 

4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

 

4.11. ábra. A pontatlan visszavetítés eredményeként előálló 
nemkívánatos csíkok megjelenésének szemléltetése. 

Tekintsük az 4.11. ábrát. Az ábrán két különböző deformációval rendelkező 
konzol látható oldalnézetből (az egyes ábrák bal oldalán), valamint a konzolon 
kialakuló csíkrendszert jelenítettem meg az egyes ábrák jobb oldalán. Az egyik a 
mestertárgyhoz, másik a teszttárgyhoz tartozik. A sűrűn szaggatott vonalak a 
csíkok lépésközét szemléltetik. Pontos tárgycsere esetén (alsó sor bal oldalt) 
megkapjuk a helyes különbséget. A pontatlan tárgycserét az ábrán úgy jelöltem, 
hogy a konzolhoz tartozó görbe (sötétkék) eltolódik a másikhoz képest és ennek 
megfelelően a csíkok száma megnövekszik a közös átfedési tartományon belül. 
Belátható, hogy nagyobb kihajlások (sűrűbb csíkrendszerek) esetén ugyanebben a 
tartományban több csík jelenik meg, mint pontos tárgycsere esetén. Tehát a mérés 
hibája nagyobb lenne.  

A következőkben tekintsük át részletesen a KHI lépéseit. A mester-
hologramok felvételéhez alkalmazott egy lehetséges optikai elrendezés a 4.12.a 
ábrán látható. Az TM mestertárgyat az MM nyalábbal a K1M irányból világítják meg 
és a rögzített és előhívott hologramokat a K2M irányból figyelik meg. Az R1 és R2 
síkhullámú referencianyalábok alkalmazásával veszik fel a mester-hologramokat a 
HM holografikus lemezre (az R1 referencianyaláb segítségével az alapállapotot, R2 
segítségével a deformált állapotot). Minden esetben rögzítik a B gömbhullámot is, 
amelynek, mint említettem, a holografikus megvilágítás beállításában van szerepe. 
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 a. 

 b. 

 c. 
4.12. ábra. Optikai elrendezés mester- (a.), különbségi (b.), illetve teszt-

interferogram rögzítésére (c);  
 

TT 

HM 
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RT 

HK 

R2r R1r 

K2T 
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R1 

HM 
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R2 

K1M 

K2M
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K2T 
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TM/T - mester-, illetve teszttárgy, MM/T - mester-, illetve teszttárgyat megvilágító nyaláb, K1M/T - megvilágítás 
iránya, K2M/T - megfigyelési irány, R1/2 – mesterági referencianyaláb, R1/2r visszafordított referencianyaláb,  

HM/T/K - mester-, teszt-, illetve különbségi hologramokat rögzítő lemezek, B - beállító nyaláb,  
RT – tesztági referencianyaláb. 
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A mestertárgy két állapotához tartozó fényhullámok fáziskülönbsége31 

( ) ( ) MMM1M2M12M LKLKKr =−=−=Φ MM ϕϕ ,    (4.4) 

ahol φM1, illetve φM2 a mestertárgy hullámfrontjának fázisa alap-, illetve deformált 
állapotban, LM az elmozdulás-vektor, KM az érzékenységi vektor és 
|K1M|=|K2M|=2π/λ. 

A különbségi interferogram a 4.12.b. ábrán látható optikai elrendezésben 
készül. Az TM mestertárgyat az TT teszttárgyra cserélik. A TT tárgy megvilágításához 
a mester-hologramokat az R1 és az R2 referencianyalábok konjugáltjaival – 
esetünkben ezt egyszerűen az R1r és R2r antiparallel síkhullámokkal – 
rekonstruálják. A rekonstruált mester-hologramok a tárgyat a K1T (–K2M) irányból 
világítják meg. A mester-hologramok felvételénél használt MM tárgy-megvilágítási 
irányba új HK holografikus lemezt helyeznek, így a megfigyelés iránya K2T (–K1M) 
lesz. Alapállapotban a teszttárgyat a mestertárgy alapállapotának megfelelő, a 
deformált tárgyat a mestertárgy deformált állapotának megfelelő valós képpel 
világítják meg. A teszttárgy deformációjából adódó teszttárgyi fáziskülönbség a 
K1T = –K2M és K2T = –K1M felhasználásával 

( ) ( ) ( ) T1M2MTTT1T2T12T LKKLKLKKr −==−=−=Φ TT ϕϕ   (4.5) 

lesz, ahol φT1, illetve φT2 a teszttárgy hullámfrontjának fázisa alap-, illetve 
deformált állapotban. A két fáziskülönbség különbsége a (4.4) és (4.5) egyenletek 
felhasználásával 

( ) ( ) ( ) ( )( )TM1T2TTM LLKKrrr −−=Φ−Φ=∆Φ ,   (4.6) 

azaz a HK holografikus lemez a holografikus megvilágítás következtében a két 
fáziskülönbség különbségét rögzíti. Az ennek megfelelő különbségi interferogram a 
két elmozdulás-vektor közötti különbséget tükrözi adott geometriában.  

A KHI kimunkálásának kezdeti szakaszában – és később is, ha kívánatos 
volt – mind a mester-, mind a teszttárgyhoz tartozó csíkrendszert megjelenítették. 
Ezzel az eljárás megvalósíthatóságát, mennyiségileg is helyes működését igazolták. 
A mestertárgy csíkrendszerének megjelenítéséhez a HM lemezt egyidejűleg 
világítják meg a két referencianyalábbal. A teszt-interferogram megjelenítéséhez 
viszont újabb hologramot kell készíteni. Ez úgy valósítható meg, hogy a HM mester-
hologramot eltávolítva a teszttárgyat az MT nyalábbal a K1T irányból világítják meg 
és a HK lemez helyére a HT holografikus lemezt helyezik (4.12.c ábra).  

Az eljárás hatékonyságának igazolására két névlegesen azonos, de kissé 
eltérő deformációval rendelkező tárgyat hasonlítottunk össze. A tárgyak vizsgált 
része négyzet alakú, 0,2 mm vastagságú bronz lemez, melyet peremén 16 csavar 
rögzít a tartókerethez. A tárgyak aktív területe 40×40 mm2. A tárgyak a közepükön 
hátulról terhelhetőek mikrométerorsó segítségével; fényképük a 4.13. ábrán 
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látható. A méréseknél az argon-ion lézer 514 nm hullámhosszúságú vonalát 
használtuk.  

 

4.13. ábra. Mester- és teszttárgy. 

 a.     b. 

 c. 

4.14. ábra. Mérési eredmények ritka mester- és a teszt-interferogramok esetén: 
mester- (a.), a teszt- (b.) és a különbségi (c.) interferogramok. 

A 4.14. ábrán figyelhetők meg a mérési eredmények ritka mester- és teszt-
interferogramok esetén. A csíkok számának különbsége (11, illetve 7 csík a tárgy 
közepétől a széléig) megegyezik a különbségi interferogram csíkjainak számával (4 
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csík). A csíkszámok ismeretében a (2.2) összefüggés alapján a deformáció mértéke 
meghatározható. Az elrendezés geometriájából adódóan a csíkperiódus 0,28 µm, 
így a mestertárgy közepének elmozdulása megközelítőleg 3,1 µm, a teszttárgyé 
ugyancsak középen 2 µm, különbségük kb. 1,1 µm.  

A 4.15. ábrán láthatók a mérési eredmények a megfigyelő kamera által 
felbonthatatlanul sűrű csíkrendszerek esetén. A mester-, illetve teszttárgy 
középpontjának elmozdulása 32, illetve 30 µm volt. Ez 110, illetve 100 csíkot jelent 
a tárgyak közepétől a széléig.  

 a.  b. 

 c. 

4.15. ábra. Mérési eredmények sűrű mester- és a teszt-interferogramok esetén: 
mester- (a.), a teszt- (b.) és a különbségi (c.) interferogramok. 



 

63 

 

4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

4.3.2. Különbségi holografikus interferometria: összehasonlító 
alakmérés 

A KHI lehetőséget ad két névlegesen azonos tárgy alakja közötti 
különbség meghatározására tisztán optikai úton két-törésmutatós és két-
hullámhosszas eljárással egyaránt. Az eljárások közötti különbséget a 4.1.1. 
pontban láthattuk. 

A Fizika Tanszék Holográfia Csoportjában sikeresen megvalósították a 

két-törésmutatós összehasonlító alakmérés KHI-i változatát23. A mérések során 
beállító-nyalábbal ellátott két-referencianyalábos elrendezést alkalmaztak.  

A két-hullámhosszas alakmérés KHI-i megvalósítására PhD 
tevékenységem ideje alatt került sor. 

Láthattuk, hogy a KHI-ban a mérés bizonyos lépései nagyfokú 
pontosságot igényelnek: a teszttárgyat interferometrikus pontossággal kell 
holografikusan megvilágítani és a tárgycserét is viszonylag pontosan kell 
végrehajtani. A két rekonstruált valós kép intenzitásának lehetőleg egyformának 
kell lennie, különben a különbségi interferogram minősége nem lesz megfelelő. 
A két-hullámhosszas KHI-i alakmérésnél a fenti követelmények különösen 
fontosak a két különböző hullámhossz miatt. Ezekből a tényezőkből adódó 
pontatlanságok utólag kompenzálhatók megfelelő elrendezésben. A két-
hullámhosszas KHI-i alakmérés megvalósításához tehát olyan eljárás szükséges, 
amely rendelkezik utólagos beállítási lehetőségekkel. A 4.1. pontban bemutatott 
két-hullámhosszas alakmérési eljárás kompenzációbarát sajátságai révén 
teljesíti a fenti igényeket.  
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4.3.3. A kompenzációbarát eljárással megvalósított két-
hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai 
alakmérés 

A 4.1. ábrán bemutatott kompenzációbarát elrendezés megkettőzésével 
létrehoztuk a két-hullámhosszas KHI-i alakmérési eljárás elrendezését (az 
egyszerűség kedvéért a továbbiakban két-hullámhosszas KHI-nak nevezem). 

 

4.16.ábra. A két-hullámhosszas KHI megvalósításához használt teljes optikai 
elrendezés vázlata; 

TM/T – mester-, illetve teszttárgy, MM/T – mester-, illetve teszttárgyat megvilágító nyaláb,  
RM1/2/2+ – mesterági referencianyaláb, RT1/2 –tesztági referencianyaláb, RMr1/2r – visszafordított 

mesterági referencianyaláb, HM/K/T – mester-, különbségi, illetve teszt-hologramokat rögzítő 
lemezek, BF – beállító-felület, DTM/T – mester-, illetve tesztági dönthető tükör, NO – nyalábosztó, 

CM/T – mester,- illetve tesztági kamera, FM/T – mester,- illetve tesztági telecentrikus rendszer. 
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4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

A 4.16. ábrán a teljes elrendezés vázlatát láthatjuk. A teljes szó használata 
itt azt érzékelteti, hogy a 4.16. ábrán látható elrendezéssel nemcsak a különbségi 
interferogram készíthető el, hanem a mester- és a teszt-interferogram is 
előállítható. Az elrendezés fényképét a 4.17. ábra mutatja. A teljes elrendezés a 
különböző célú felvételeknél némiképp egyszerűsödik: az egyes felvételek során 
néhány optikai elemet nem használunk. Ezeket a valóságban eltávolítjuk az 
asztalról. A két-hullámhosszas KHI bemutatásánál ezek az elrendezések vázlatán 
halványszürke színezetet kapnak. 

 

4.17. ábra. A két-hullámhosszas KHI-t megvalósító optikai elrendezés. 

Az elrendezés tehát két ágból áll: mester- és tesztágból. A mesterágban 
rögzítjük a teszttárgy megvilágítására használt, illetve a megtekintésre alkalmas 
mester-hologramokat. A tesztágban készülnek a különbségi, illetve a teszt-
interferogramok. (Az elrendezés elemeit a mérés egyes lépéseinél nevezem meg.)  

A. Mester-interferogramok rögzítése és rekonstruálása  

A korábban megvalósított KHI alkalmazások22-24 (deformáció-vizsgálat, 
két-törésmutatós alakmérés, stb.) esetén – mint említettem – általában két 
különböző irányú referencianyalábbal rögzítették a mester-hologramokat annak 
érdekében, hogy a tárgy különböző állapotai egyenként hozzáférhetőek legyenek a 
megvilágításokhoz. Így a különbségi hologram felvételekor a teszttárgy a 
mestertárgy megfelelő állapotainak megvilágítását kapja, a másik állapotnak 
megfelelő hullámfront olyan irányban rekonstruálódik, hogy a mérést nem 
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befolyásolja. A megvilágítások beállításához a két valós képet a beállító-nyaláb 
segítségével interferometrikus pontossággal vetítik egymásra (lásd 4.3.1. pont).  

 

4.18. ábra. Mester-hologramok rögzítésekor használt optikai elrendezés vázlata; 
TM – mestertárgy, MM – mestertárgyat megvilágító nyaláb, RM1/2/2+ – mesterági 

referencianyaláb, RMr1/2r – visszafordított mesterági referencianyaláb, HM – mester-
hologramokat rögzítő lemez, BF – beállító-felület, DTM – mesterági dönthető tükör, NO – 

nyalábosztó,  
CM – mesterági kamera, FM – mesterági telecentrikus rendszer. 

A két-hullámhosszas KHI esetén ez az út nem járható. A két különböző 
hullámhossz miatt nem lenne interferencia a visszavetített beállító-nyalábban, így 
egymáshoz állításuk ily módon lehetetlen. Ez kizárja a két különálló 
referencianyaláb alkalmazását. Marad az egy-referencianyalábos elrendezés, amely 
itt a korábbi alkalmazásokhoz képest az egyetlen lehetőség. A 4.3.1. pontban 
láthattuk, hogy pl. deformáció-vizsgálatnál a mestertárgy két állapotának egyidejű 
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4. Sűrű csíkrendszerek kezelése: két-hullámhosszas különbségi holografikus interferometriai alakmérés 

jelenléte zavaró. A két-hullámhosszas alakmérésnél az eltérő hullámhosszak miatt 
nem lesz zavaró, mivel ezek teljesen elkülönülnek egymástól, ha az FM 
lencserendszer fókuszsíkjában megfelelő átmérőjű apertúrát helyezünk a 
felvételkor.  

A holografikus megvilágításhoz alkalmazott mester-hologram készítéséhez 
a TM mestertárgyat az MM síkhullámmal világítjuk meg (4.18. ábra). A tárgyról 
visszaverődő fény az NO nyalábosztó segítségével a HM holografikus lemezre kerül. 
Az egyes hullámhosszakhoz tartozó mester-hologramokat a közös irányú RM1, 
illetve az RM2 referencianyalábokkal vesszük fel. Az FM lencserendszer feladata a 
felvételkor a tárgy egyirányú megfigyelése és a tárgy képének leképezése a 
holografikus lemez elé. A BF beállító-felület hullámfrontjait itt szintén rögzítjük, 
de a visszavetítésben nem kap szerepet, mivel közös referencianyaláb-irány esetén 
nincs szükség a rekonstruált valós képek egymásra állítására, ez automatikusan 
teljesül. A különbségi hologram képeltolódásának kiküszöbölésénél viszont 
szükség van rá, ezért van jelen az elrendezésben.  

A holografikus megvilágításhoz az előhívott mester-hologramokat az RMr1, 
illetve RMr2 referencianyalábbal világítjuk meg (4.19. ábra). Mivel a lemezen 
mindkét hullámhossznak megfelelő hologram jelen van, rekonstrukciókor a másik 
hullámhossznak megfelelő kép is megjelenik. A különböző hullámhosszaknak 
köszönhetően a nemkívánatos kép foltja az FM lencserendszer Fourier-síkjában 
kissé eltolódik. Így az FM Fourier-síkban az apertúra új szerepet kap: a 
nemkívánatos tárgynyaláb kiszűrését, blokkolását valósítja meg (4.19. ábra, 
kinagyított része). 

B. Különbségi hologramok rögzítése 

A különbségi-hologramok felvételéhez a teljes elrendezést a 4.19. ábrának 
megfelelően alakítjuk. Az TM mestertárgyat a névlegesen azonos TT teszttárgyra 
cseréljük. A mesterág irányából holografikusan megvilágítjuk az TT teszttárgyat a 
NO fényosztó segítségével. A tárgyról visszaverődő fényt az FT lencserendszeren 
átvezetve az RT1 és RT2 referencianyalábok segítségével rögzítjük a HK különbségi 
holografikus lemezre. A képeltolódást DTT dönthető tükör segítségével 
szüntethetjük meg úgy, hogy figyeljük a beállító-nyaláb rekonstruált virtuális 
képében a csíkokat és csíkmentes állapotot hozunk létre (4.1.2.A. pont). A 
különbségi csíkrendszert a CT kamerával figyeljük meg és olvassuk be a 
számítógépbe. 
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4.19. ábra. Különbségi hologramok rögzítésekor használt optikai elrendezés vázlata; 
TT – teszttárgy, RT1/2 –tesztági referencianyaláb, RMr1/2r – visszafordított mesterági 

referencianyaláb, HK –különbségi hologramokat rögzítő lemez, BF – beállító-felület, DTT – 
tesztági dönthető tükör, NO – nyalábosztó, FM/T – mester,- illetve tesztági telecentrikus rendszer, 

 CT – tesztági kamera, α – a referencianyaláb beesési szöge, ∆β – a nemkívánatos nyaláb 
eltérülési szöge, λ – egyik hullámhosszhoz tartozó megvilágító nyaláb, λ+∆λ – a másik 

hullámhosszhoz tartozó (nemkívánatos) megvilágító nyaláb. 

C. Mester- és a teszt-interferogramok megjelenítése 

A két-hullámhosszas KHI eljárás fejlesztési időszakában célszerű a mester- 
és a teszt-interferogramokat külön-külön is megjeleníteni a számszerű ellenőrzés 
és összehasonlítás végett.  

Sajnos a mester-interferogram csíkrendszerét nem lehet közvetlenül 
megfigyelni, mivel a két hullámhossznak megfelelő kép egymáshoz képest eltolódik 
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és egyirányú referencianyalábok esetén jelen elrendezésben ezt nem lehet 
megszüntetni. Ezért a mester-interferogram csíkrendszerének megjelenítéséhez a 
kompenzációbarát alakméréshez hasonlóan két különálló referencianyalábot kell 
használni a két különböző hullámhossznak megfelelően (4.18. ábra narancssárga 
elemei, RM1, illetve RM2+, ilyenkor az RM2-t nem használjuk). A két különböző 
hullámhosszal rögzített interferogramot az ismert módon rekonstruáljuk. A képet a 
CM kamera és az előtte található lencserendszer segítségével olvassuk be a 
számítógépbe. 

 

4.20. ábra. Teszt-hologramok rögzítésekor használt optikai elrendezés vázlata; 
TT – teszttárgy, MT –teszttárgyat megvilágító nyaláb, RT1/2 –tesztági referencianyaláb,  

HT – teszt-hologramokat rögzítő lemez, BF – beállító-felület, DTT – tesztági dönthető tükör,  
NO – nyalábosztó, CT –tesztági kamera, FM/T – mester,- illetve tesztági telecentrikus rendszer. 
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A teszt-interferogramok felvételéhez az elrendezést a 4.20. ábrának 
megfelelően módosítjuk. A TT teszttárgyat a mesterág irányából az MT 
síkhullámmal világítjuk meg az NO fényosztó segítségével. A tárgyról 
visszaverődött hullámot az RT1 és RT2 referencianyalábok segítségével a HT 
holografikus lemez rögzíti. A hologramot a különbségi hologramokhoz hasonlóan 
rekonstruáljuk. 

D. Mérési eredmények 

A 4.3. ábrán látható tárgyhoz hasonló, két névlegesen azonos membrán 
alakjának különbségét vizsgáltuk. A tárgyakat a merőleges megvilágításhoz és 
megfigyeléshez, valamint a BF referencia felülethez a 4.1.2.A pontban részletezett 
módon állítottuk be. A méréseket Ar+ lézer 496,5 nm és 488 nm-es vonalain végeztük.  

A 4.21. ábrán a középponti terhelésnek alávetett tárgy esetén láthatjuk a 
szintvonalképeket. A mestertárgy szintvonalképén 11, a teszttárgyén 16 fekete csík 
látható (4.21.a., illetve b. ábrák) a tárgy közepétől a széléig húzható vízszintes egyenes 
mentén (sárga szaggatott vonal). A különbség közöttük 5 csík (4.21.c. ábra).  

   

              a.       b.        c. 

4.21. ábra. Mester- (a.), teszt- (b.) és különbségi szintvonalképek (c.). 

(Annak ellenére, hogy korábban meghatároztam az optimális beállító 
felületet, itt mégis a kisméretű beállító-felületet láthatjuk. Ennek oka az időbeli 
sorrendiségben van. A mérések során tapasztalt beállítási nehézségek alapján 
fogalmazódott meg bennem az a gondolat, mely szerint érdemes megvizsgálni az 
optimális beállító-felület meghatározásának lehetőségét. Az optimális beállító-
felülettel már nem ismételtük meg a fenti kísérleteket.) 

Általánosabb alakú tárgy (dudor, döntés) esetén a szintvonalképeket a 
4.22. ábra szemlélteti. A teszttárgy a mestertárgytól csak a középponti terhelés 
nagyságában különbözik, azaz a döntés mértéke a két tárgy esetén ugyanaz. A 
mester- és a teszt-interferogram csíkrendszere ugyan változatosabb, de 
különbségük hasonló a 4.21. ábrán látható esethez: a különbségi interferogram 
csak körkörös csíkokat tartalmaz.  
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A tárgy középpontján átmenő vízszintes egyenes mentén a mestertárgy 
szintvonalain 95, a teszttárgyén 100 csík található. A különbség a középponti 
terhelésnek köszönhető. A teszttárgy közepén, a legsűrűbb helyen a csíksűrűség 
megközelítőleg 0,28 csík/pixel, így tehát elérkezünk a HI gyakorlati 
méréshatárához.  

   
              a.       b.        c. 

4.22. ábra. Mester- (a.), teszt- (b.) és különbségi szintvonalképek (c.)  
a HI gyakorlati méréshatárán. 

Jóval nagyobb mértékben döntött, illetve a középpontban két különböző 
mértékben terhelt tárgyak közötti különbséget mutatja a 4.23. ábra. Az 
interferogramok csíksűrűsége itt jóval a HI gyakorlati határa felett van. A döntés 
mértékét úgy határoztuk meg, hogy kb. 400 egyenközű csíkot kapjunk a tárgy 
felületén. Ehhez adódik még a középponti terhelésből származó csíkrendszer.  

Ha a 4.22.b. ábrán látható legnagyobb csíksűrűséggel rendelkező 
egyenközű csíkrendszerünk lenne a teljes tárgyon, akkor 160 csíkot kapnánk. 
Ehhez képest a mostani 400 csík 2,5-szörös méréshatár kiterjesztést jelent.  

   
              a.       b.        c. 

4.23. ábra. Mester (a.), teszt (b.) és különbségi szintvonalképek (c.) jóval a HI 
gyakorlati méréshatára fölött. 

A két-hullámhosszas KHI-i alakméréssel tehát 2,5-szörös méréshatár 
kiterjesztést értünk el, amit a mérési eredmények egyértelműen igazolnak.  
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4.3.4. A holografikus megvilágítás fényintenzitásának 
maximalizálása a két-hullámhosszas különbségi holografikus 
interferometriai alakmérésnél 

A két-hullámhosszas KHI-i alakméréskor – amint azt a 4.3.3. pontban 
láthattuk – csak az egy-referencianyalábos eljárás alkalmazható. Ebben az esetben 
a két mester-hologram egyszerre rekonstruálódik, de az eltérő hullámhosszak 
miatt a két különböző hullámhossznak megfelelő hullámfront kissé eltérő irányú. 
Így a nemkívánatos hullámfront a leképező lencsepár fókuszsíkjában különálló 
fókuszfoltként keletkezik, ahol az körapertúra segítségével blokkolható.  

Annak érdekében, hogy egyrészt az interferencia-csíkok (szintvonalak) a 
vizsgált tartományban – a tárgyfelületen – kellő láthatósággal lokalizálódjanak, 
másrészt, hogy a nemkívánatos képnek megfelelő folt a Fourier-síkban szűrhető 
legyen, e síkban véges méretű apertúrát – szokás szerint környílást – kell 
alkalmaznunk. Az apertúra tehát kettős szerepet játszik: láthatósági és szűrő 
feladatokat lát el. Az előbbi szerepkörben az apertúrát nevezzük el láthatósági-
körapertúrának, a második szerepkörét pedig tekintsük szűrő-körapertúrának. (A 
szűrő- és a láthatósági-körapertúra viszonyát a 4.3.4.A. pontban elemzem.)  

A kettős szerepet betöltő körapertúra már a mester-hologramok 
rögzítésekor is jelen van a lencserendszerben. Szűrő szerepkörben a kis átmérőjű 
körapertúra diffúz felületű tárgyaknál erősen fényszegény tárgynyalábot 
eredményez a mester-hologramok készítéséhez. Ez a gyakorlatban hosszabb 
expozíciós időt jelent. A hosszú expozíciós idő kerülendő, mivel számos hibaforrást 
rejt magában. Ennek következtében rosszabb minőségű mester-hologramok 
születnek, így a holografikus megvilágítás intenzitása is gyenge lesz. A holografikus 
megvilágítás egyébként is fényszegényebb, mint a direkt lézeres megvilágítás, így 
tovább növeli az expozíciós időt, ami a különbségi hologram minőségének 
gyengülésével járhat.  

Méréseinkben a meghatározó cél az volt, hogy megfelelő minőségű 
különbségi hologramokat kapjunk. Ezt a holografikus megvilágítás minősége 
közvetlenül befolyásolja. Így az elsődleges cél az volt, hogy minél jobb minőségű 
mester-hologramot készítsünk. (A továbbiakban csak a mester-hologram 
minőségének jobbításával foglalkozom.) 

A feladat tehát kettős: a Fourier-síkban található körapertúrának ki kell 
szűrnie a nem kívánatos nyalábot, ugyanakkor megfelelő mennyiségű fényt kell 
átengednie a jó minőségű mester-hologramok rögzítéséhez. 

A megoldást két irányból közelítettem meg. Az egyik esetben a szűrő-
körapertúra alakját változtattam meg, a másik esetben a képpont eltolódását 
növeltem meg, amit csakis az elrendezés módosításával tudtam elérni. A két eljárás 
társítása újabb lehetőséget ad a fényintenzitás növelésére. Mind a két esetben 
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összességében hasonló fényintenzitás-növekedést értem el: közel egy 
nagyságrenddel nőtt a holografikus lemezen mérhető teljesítménysűrűség a 
kisméretű szűrő-körapertúra által átengedetthez képest. 

 

4.24. ábra. A láthatósági- és a szűrő-körapertúra lehetséges legnagyobb 
átmérőjének meghatározásához alkalmazott elrendezés elvi vázlata; 
TM – mestertárgy, MM – mestertárgyat megvilágító nyaláb, RM1/2/2+ – mesterági 

referencianyaláb, RMr1/2r – visszafordított mesterági referencianyaláb, HM – mester-
hologramokat rögzítő lemez, BF – beállító-felület, DTM – mesterági dönthető tükör, NO – 

nyalábosztó, FM/T – mester,- illetve tesztági telecentrikus rendszer, CM – mesterági kamera, FCM – 
kamera előtti telecentrikus rendszer, α – a referencianyaláb beesési szöge, ∆β – a nemkívánatos 

nyaláb eltérülési szöge, λ – egyik hullámhosszhoz tartozó megvilágító nyaláb, λ+∆λ – másik 
hullámhosszhoz tartozó (nemkívánatos) megvilágító nyaláb. 
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A. Láthatósági- és szűrő-körapertúra 

Amennyiben nincs szükség a nemkívánatos nyaláb kiszűrésére, a 
láthatóság-körapertúra nagyobb átmérőjű lehet. A láthatósági-körapertúra 
lehetséges legnagyobb átmérőjének meghatározásához kétreferenciás mester-
hologramot készítettem a 4.24. ábrán látható optikai elrendezésben. A felvételeket 
az FM leképező rendszer fókuszsíkjába helyezett 15 mm átmérőjű apertúrával 
készítettem. A vizsgálatokhoz a kamera által még felbontható sűrűségű 
csíkrendszert rögzítettem, melynek a láthatóságát elemeztem. A felvétel után a 
hologramot visszahelyeztem a felvételi helyére és a CM kamerával figyeltem meg. A 
CM kamera előtti FCM leképező rendszer fókuszában elhelyezett körapertúra (itt 
íriszblende) átmérőjét 1 mm-enként változtatva vizsgáltam a csíkrendszer 
láthatóságát. A láthatósági értékeket az ImPro2 csíkfeldolgozó program számolta 
ki. A mérési eredmények a 4.25. ábra grafikonján láthatók. A grafikonon a 
láthatósági értékeket ábrázoltam az íriszblende átmérőjének függvényében. A 
legnagyobb láthatósági értéket 5 mm, illetve 6 mm-es átmérőjű blende esetén 
kaptam. A csíkok láthatósága 8 mm-es átmérőjű íriszblende esetén is még 
elfogadható (zölddel kiemelt pont), mivel a láthatósági érték csak 10%-al kisebb a 
legnagyobb értékhez képest. Ezért ezt az apertúra-méretet választottam a 
láthatósági-körapertúra átmérőjének. 

 

4.25. ábra. A hologram láthatóságának vizsgálata különböző blendeméretek 
esetén. 

A nemkívánatos holografikus megvilágítás kiszűréséhez a láthatósági-
körapertúra átmérőjét csökkenteni kell a képfolt-eltolódás viszonylagos kis 
mértéke miatt. A 4.24. ábrán látható elrendezés geometriai sajátságainak 
köszönhetően a nemkívánatos nyaláb foltja a Fourier-síkban 1,5 mm-rel tolódott el 
vízszintesen. Így a szűrő-apertúra átmérője empirikusan 1,5 mm-nek adódott. (A 
szűrő-apertúra és az elrendezés geometriája közötti kapcsolatot a 4.3.4.C. pontban 
részletesen elemzem.)  
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Tehát ahhoz, hogy szűrés által megkívánt követelményeknek megfeleljünk, 
a láthatósági-körapertúra átmérőjét ötödrészére kell csökkenteni. Ez 18-szoros 
intenzitás-veszteséggel jár jelen esetben. A 4.26. ábra a láthatósági és a szűrő-
körapertúra átmérőit és az átengedett teljesítménysűrűségeket mutatja. A 
hologramra jutó átlagos teljesítménysűrűségeket a holografikus lemez elé helyezett 
teljesítménysűrűség-mérővel mértem. Ehhez a 4.24. ábra elrendezésében a TM 
tárgyat megvilágítottam az MM síkhullámmal, az FM lencserendszer Fourier-
síkjában pedig beállítottam az apertúra-szerepköröknek megfelelő átmérőt. (A 
későbbiekben is ezzel a módszerrel határoztam meg a holografikus lemezre jutó 
teljesítménysűrűség nagyságát, csak akkor a Fourier-síkban már a megfelelő 
apertúrákat használtam.) 

Apertúra alakja és 
mérete 

 a.  b. 

A HM hologramnál 
mért 

teljesítménysűrűség 
0,89 µW/cm2 0,05 µW/cm2 

4.26. ábra. A láthatósági- (a.) és a szűrő-körapertúra (b.) átmérője, a 
hologramnál mért teljesítménysűrűség, továbbá a fókuszfolt kiszűrésének elve (b.) 

A 4.26.b. ábrán a nemkívánatos fókuszfolt kiszűrésének elve is 
megfigyelhető. A fókuszsíkban elhelyezett apertúra a rekonstruáló hullámhossznak 
megfelelő fókuszfoltot átengedi, a másikat, a nem kívánatosat (világosszürke folt az 
ábrán), kiszűri.  

B. Fényintenzitás-növelés a szűrő-apertúra alakjának 
megváltoztatásával, illetve annak megismétlésével 

A 4.24. ábrán látható elrendezésben a nyalábok terjedési irányai 
párhuzamosak a holografikus asztal felületével. Ennek köszönhetően a Fourier-
síkban a képfolt eltolódása is párhuzamos ezzel a felülettel. A fényintenzitás 
növelésére tehát az egyik legkézenfekvőbb megoldás a szűrő-apertúra függőleges, 
azaz az eltolódásra merőleges növelése, rés-apertúrává alakítása. A rés-apertúra 
függőleges méretét a láthatósági-körapertúra átmérője határozza meg. A 4.27.b. 
ábrán az így kapott rés-apertúra és az esetében mért teljesítménysűrűség érték 
látható. A mérések alapján így közel 5-ször nagyobb a rés-apertúra által átengedett 
fényintenzitás, mint az 1,5 mm átmérőjű szűrő-apertúra esetén.  
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Mivel a nemkívánatos képfolt szélessége megegyezik a rés-apertúra 
szélességével, a láthatósági-körapertúra területén belül a fényintenzitás növelésére 
másik lehetőség is kínálkozik, nevezetesen a fenti rés-apertúra vízszintes irányú 
megismétlése: apertúra-sorozattá alakítása. A 4.27.c. és d. ábrán az ily módon 
előállított speciális rács-apertúra látható. A láthatósági-körapertúra korlátozó 
szerepe miatt csak néhány apertúrát lehet használni. Az 1,5 mm-es rések között a 
biztonságos szűrés miatt 1,6 mm-es takarásokat hagytam. A mérési eredmények 
szerint a holografikus lemezre jutó teljesítménysűrűség közel egy nagyságrenddel 
nőtt az 1,5 mm átmérőjű szűrő-apertúra által átengedetthez képest.  

Apertúra alakja 
és mérete 

 
 a. 

 
 b. 

 
 c. 

 
 d. 

A HM 
hologramnál 
mért teljesít-
ménysűrűség 

0,05 µW/cm2 0,24 µW/cm2 0,38 µW/cm2 0,48 µW/cm2 

4.27. ábra. Szűrő-apertúra a láthatósági-apertúrában (a.), rés-apertúra (b.), és 
rács-apertúra (c. és d.)  

Apertúra alakja és 
mérete 

 a.  b.  c. 

A HM hologramnál 
mért teljesítmény-

sűrűség 
0,05 µW/cm2 0,09 µW/cm2 0,12 µW/cm2 

4.28. ábra. A szűrő-körapertúra (a.) apertúra-sorozattá alakítása:  

két (b.) és három apertúrás kivitelezés (c.) 

Az összehasonlíthatóság végett a szűrő-körapertúrát is megismételtem 
vízszintes irányban. Ezzel a megoldással a mérések alapján a teljesítménysűrűség 
növekedése a hologramon csak 2,4-szeres az egyedülálló szűrő-körapertúrához 
képest (4.28. ábra).  
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C. Fényintenzitás-növelés a képfolt-eltolódás megnövelésével 

A képpont-eltolódás mértékét növelve a szűrő-apertúra mérete közelít a 
lokalizációs apertúráéhoz. Ahhoz, hogy lehető legnagyobb képfolt-eltolódást érjek 
el, a 4.24. ábra optikai elrendezésének mesterágában néhány átalakítást végeztem. 
Ehhez az alábbi tényeket vettem figyelembe. Ismert, hogy a képfolt-eltolódást a 
Fourier-síkban a referencia- és a tárgy-nyaláb beesési szöge befolyásolja, mivel 
meghatározza a holografikus rács sajátságait (periódusát). Két gyakorlati korláttal 
kell számolni. Először is, a 4.24. ábra elrendezésében a tárgy- és a 
referencianyalábok átmérője azonos nagyságú – mivel ugyanolyan típusú 
nyalábtágítókat alkalmazunk a síkhullámok előállítására –, tehát ahhoz, hogy a két 
nyaláb a holografikus lemezen közel egyenlő nagyságú területet világítson meg, a 
két nyaláb beesési szöge közel azonos nagyságú kell, hogy legyen. Másodszor, a 
referencianyaláb beesési szöge nem lehet korlátlanul nagy, mert a lemez egyenlő 
vastagság görbéi egyre zavaróbbak lesznek. Ezt képsík-hologram esetén különösen 
fontos figyelembe venni, mivel megjelennek a holografikus megvilágításban is. 

 

4. 29. ábra. A képfolt-eltolódás megnövelésére alkalmazott  
elrendezés-részlet vázlata; 

RM1/2/2+ – mesterági referencianyaláb, RMr1/2r – visszafordított mesterági referencianyaláb, HM – 
mester-hologramokat rögzítő lemez, FM – mesterági telecentrikus rendszer, α – referencianyaláb 

beesési szöge, β – tárgynyaláb beesési szöge, ∆β – a nemkívánatos nyaláb eltérülési szöge, λ – 
egyik hullámhosszhoz tartozó megvilágító nyaláb, λ+∆λ – másik hullámhosszhoz tartozó 

(nemkívánatos) megvilágító nyaláb. 

Ahhoz, hogy meghatározzam, hogyan függ a képfolt-eltolódás a tárgy-, 
illetve a referencianyaláb beesési szögétől a 4.24. ábra elrendezésében a HM 
holografikus lemezt β szöggel elfordítottam. Az így kapott elrendezés-részt 
nagyítva a 4.29. ábra mutatja. Az RM1 és RM2 referencianyalábok beesési szöge α, a 
tárgynyaláb beesési szöge β.  

FM 
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RM2 
HM 

∆β 
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RMr1 és 
RMr2 
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Az FM leképező rendszer telecentrikus, és ez biztosítja, hogy csak a tengely 
menti nyalábok vegyenek részt a tárgy leképezésében. Ezt kihasználva a lehető 
legegyszerűbb modellként a tárgynyalábot egyetlen síkhullámnak képzeltem el, 
mely az optikai tengely mentén terjed.  

Nyilvánvaló, hogy ha a hologramokat α szög alatt beeső 
referencianyalábbal rögzítjük, és a visszavetítéskor szintén α szög alatt beeső RMr 
referencianyalábbal világítjuk meg, akkor az elhajlás β szög alatt jön létre. Ennek 
megfelelően a rácsegyenlet λ hullámhosszúságú fényhullám esetén 

d

λβα =+ sinsin         (4.7) 

alakú lesz, ahol d a rácsállandó. Ha a rácsot λ+∆λ hullámhosszal világítjuk meg, 
akkor a nyaláb β+∆β szög alatt hajlik el. A rácsegyenlet ekkor 

( )
d

λλββα ∆+=∆++ sinsin .      (4.8) 

alakú. Figyelembe véve, hogy kis szögek esetén sin∆β ≈ tan∆β ≈ ∆β és cos∆β ≈ 1, a 
(4.8) egyenletből a ∆β szögeltérés nagyságára kapjuk: 

.
cos

sinsin
β

βα
λ
λβ +⋅∆=∆        (4.9) 

A ∆x képfolt-eltolódás a Fourier-síkban az f fókusztávolság és a ∆β szög 
szorzataként adható meg:  

.
cos

sinsin

β
βα

λ
λβ +⋅∆⋅=∆⋅≈∆ ffx      (4.10) 

Tehát a képfolt-eltolódás mértéke – és ennek következtében a szűrő-
apertúra átmérője – függ a referencia-, illetve a tárgynyaláb beesési szögétől, 
valamint a leképező rendszer fókusztávolságától adott hullámhossz és 
hullámhossz-különbség mellett. Jelen esetben viszont a leképező rendszer 
fókusztávolsága rögzített érték (f = 180 mm).  

Ahhoz, hogy a nemkívánatos hullámfrontot kiszűrjük, az apertúra 
átmérője (vagy a rés szélessége) nem lehet nagyobb ∆x-nél, így az apertúrák közötti 
takarás szélességét célszerű legalább ∆x nagyságúra választani.  

A 4.30. ábrán a képfolt-eltolódást ábrázoltam a (4.10) összefüggés alapján 
a referencia-, illetve a tárgynyaláb beesési szögének (α, illetve β) függvényében. A 
jobb oldali vízszintes tengelyen a tárgynyaláb, a bal oldalin a referencianyaláb 
beesési szögeinek értéke látható. A 3D-s ábrán milliméterenként különböző 
színekkel jelöltem a képfolt-eltolódás nagyságát adott beesési szög értékek mellett. 
Figyeljük meg, hogy a képfolt-eltolódás mértéke különböző attól függően, hogy 
mekkora szöget zár be a tárgy-, illetve a referencianyaláb a hologram normálisával. 
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Ha a tárgynyaláb a holografikus lemezre merőleges (β=0°), és a referencianyaláb 
beesési szögét 0°-ról, mondjuk, 70°-ig növeljük, a képfolt-eltolódás legnagyobb 
értéke 2,8 mm lesz. Ha viszont a referencianyaláb merőleges a holografikus 
lemezre és a tárgynyalábot növeljük 0-70°-ig, akkor a fókuszfolt eltolódása 8 mm 
lesz (eléri a láthatósági-körapertúra átmérőjét).  

 

4.30. ábra. A fókuszfolt eltolódásának mértéke a referencianyaláb, illetve a 
tárgynyaláb beesési szögének függvényében. 

Ez az ideális aszimmetrikus helyzet azonban nem megfelelő, mivel az is 
kívánatos, hogy a holografikus lemezen a referencianyaláb foltja ne legyen kisebb a 
tárgynyaláb foltjánál – s ez a gyakorlatban közel azonos beesési szögeknél teljesül.  

Az optimális beesési szög meghatározásakor viszont figyelembe kell venni 
azt a tényt is, hogy az egyenlő vastagság csíkjainak láthatósága növekszik a 
referencianyaláb beesési szögének növekedésével, és a csíkok megjelenhetnek a 
hologram valós képeinek rekonstrukciójakor a holografikus megvilágításokban. 
Ezért a referenciahullám beesési szöge csak addig növelhető, amíg a nyaláb belső 
reflexiója a holografikus lemezen még nem hoz létre elfogadhatatlanul nagy 
láthatóságú csíkrendszert.  

Az egyenlő vastagság csíkjainak láthatósága és az α beesési szög 
kapcsolatának meghatározásához tekintsük a 4.31. ábrán látható nyalábokat, 
ahol a nyilak a hullámvektoroknak felelnek meg. A holografikus lemez és az 
emulziós réteg törésmutatója közel azonosnak tekinthető, így a létrejövő 
csíkrendszer csak a lemezben megtört és a lemezben kétszeresen visszaverődött 
belső nyalábok interferenciájának eredménye. Ebben a megközelítésben (és a 
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gyakorlati tapasztalatok alapján is) az nem számít, hogy az emulzió az üveg 
melyik oldalán van. 

 

4.31. ábra. Az egyenlő vastagság csíkjainak kialakulása a holografikus lemezen. 
α – a referencianyaláb beesési szöge, θ – törési szög, n1/2 – a levegő, illetve az üveg törésmutatója. 

Az interferencia-csíkok láthatósága a  
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összefüggés alapján adható meg54, ahol  
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−=         (4.12) 

a komplex amplitúdó-visszaverődési együttható belső visszaverődés esetén 

(Fresnel-összefüggés)61, ahol n1 a levegő, n2 az üveg törésmutatója, α a beesési 
szög, θ a törési szög. A θ szög értéke a 4.31. ábra esetére felírt Snellius–Descartes-
törvényből határozható meg, n1=1, illetve n2=1,5 törésmutató értékek mellett. 

A (4.11) és (4.12) összefüggések alapján kiszámolt láthatósági értékeket az 
α beesési szög függvényében a 4.32. ábra szemlélteti. Eszerint az egyenlő vastagság 
csíkjainak láthatósága 45° felett rohamosan megnövekszik. Ezért a 
referencianyaláb beesési szögét célszerű ez alatt megválasztani. A fentiek alapján 
tehát három feltétel egyidejű teljesítését kell szem előtt tartani: 

• akkor kapunk nagy képfolt-eltolódást, ha a tárgynyaláb beesési szöge 
nagy;  

• a tárgy- és a referencianyaláb beesési szögének közel azonos 
nagyságúnak kell lennie;  

• a lehető legnagyobb beesési szög meghatározásánál a 
referencianyaláb által létrehozott egyenlő vastagság csíkjainak 
láthatóságát is figyelembe kell venni.  
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4.32. ábra. Az egyenlő vastagság csíkjainak láthatósága a referencianyaláb 
beesési szögének függvényében. 

Ezeknek a feltételeknek eleget téve a tárgy- és a referencianyaláb beesési 
szögének 35°-ot választottam. Így a (4.10) összefüggés alapján a képfolt-eltolódás 
– és ezáltal a szűrő-körapertúra átmérője – 4 mm lett (lásd 4.30. ábra). Ezzel a 
megnövelt szűrő-körapertúrával a holografikus lemezre ötször nagyobb 
teljesítménysűrűség jutott a merőleges elrendezésben alkalmazott 1,5 mm 
átmérőjű szűrő-apertúra által átengedetthez képest. A 4.33.b. ábrán a 4 mm 
átmérőjű szűrő-apertúra és a használatával kapott teljesítménysűrűség látható. 

Apertúra alakja és 
mérete 

 a. b.  c. 

A HM hologramnál 
mért 

teljesítménysűrűség 
0,05 µW/cm2 0,25 µW/cm2 0,49 µW/cm2 

4.33. ábra. A szűrő-apertúra átmérője és alakja: a viszonyítási alap (a.), a 4 
mm-es kör- (b.), rés-apertúra (c.) 

A 4 mm átmérőjű szűrő-körapertúra szintén átalakítható rés-apertúrára. 
Az így kapott apertúra alakját és a használatával mért teljesítménysűrűséget a 
4.33.c. ábra szemlélteti. Ezzel a megoldással szintén közel egy nagyságrendű 
fényintenzitás-növekedést értem el a holografikus lemezen, a szokásos 1,5 mm 
átmérőjű szűrő-körapertúra esetéhez képest. Viszont további megismételt 
apertúrák, illetve rések alkalmazása nem lehetséges, mert azok kívül esnének a 
láthatósági-körapertúra méretén.  
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A fent bemutatott intenzitásnövelő eljárások hatékonyságának igazolására 
különbségi interferogramokat készítettem a 4.24. ábrának megfelelő elrendezésben 
a 4.8. ábrán látható tárgyról. A 4.34.a. ábra különbségi interferogramja az 1,5 mm 
átmérőjű szűrő-körapertúrával készült. Ekkor az expozíciós idő kb. 6 perc volt. A 
4.34.b. ábra interferogramja a 4.27.c. ábrán bemutatott rács-apertúrával készült. 
Az expozíciós idő jelentősen lecsökkent: 40 másodperc lett. A két csíkrendszert 
összehasonlítva láthatjuk, hogy az expozíciós idő csökkenésével a csíkrendszer 
minősége is jelentősen javult. 

   

a. b. 

4.34. ábra. Különbségi szintvonalak kis szűrő-apertúra (a.), illetve rács-
apertúra alkalmazásával (b.). 

Megállapíthatjuk, hogy az apertúra-optimalizálásra tett javaslataim 
helyességét és hatékonyságát igazolják az esetenkénti teljesítménysűrűség mérések 
a holografikus lemez helyén. Meggyőző és szemléletes az összehasonlító 
alakmérésben kapott különbségi szintvonalak láthatóságának markáns javulása. 
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A fejezet összefoglalása 

Jelen fejezet első részében a két-hullámhosszas KHI-i alakmérés 
megvalósításához kifejlesztett kompenzációbarát alakmérési eljárást mutattam be, 
amely túl azon, hogy a két-hullámhossz miatt jelentkező képeltolódás 
kiküszöbölését szemmel követhetővé teszi, dőlés- és intenzitás-kompenzációra is 
alkalmas. Nagyfokú rugalmassága teszi megvalósíthatóvá az összehasonlító két-
hullámhosszas alakmérést a KHI alapján. Az eljárás egyik fontos eleme a sík 
beállító-nyaláb, amelynek előállítására beállító tükör alkalmazását javasoltam. Ez a 
tárgyat megvilágító nyalábot, vagy annak egy részét használja, és nem korlátozza az 
összehasonlítandó tárgyfelületeket. Ez a beállító tükör egyrészt pontosabb 
képeltolódás-megszüntetést tesz lehetővé, továbbá referencia-felületként is szolgál 
az alakmérés során. Felismertem, hogy a beállító tükör mérete nem közömbös a 
képeltolódás megszüntetésekor, és kísérleti úton meghatároztam a lehető 
legpontosabb beállítást segítő tükör alakját és méretét: tárgy átmérőjével 
megegyező külső átmérőjű körgyűrű-alakú felület alkalmazását javasoltam.  

A fejezet második részében a KHI alapjait ismertettem deformáció-
vizsgálat esetén, majd a két-hullámhosszas KHI-i alakmérés igényeit soroltam fel. 
Ezt követően a két-hullámhosszas KHI megvalósítását részleteztem. 

A fejezet utolsó részében a két-hullámhosszas KHI-i alakmérésben a 
holografikus megvilágítás fényintenzitását megnövelő megoldásaimat mutattam 
be. A két-hullámhosszas KHI-i alakmérésben a holografikus megvilágítást adó 
mester-hologramokat csak az egyik hullámhosszúságú fényhullámmal 
rekonstruáljuk. Ekkor a másik hullámhossznak megfelelő, nemkívánatos 
megvilágítás is rekonstruálódik, de szerencsére megfelelő eltolódással, így 
kiszűrhető a leképzésre alkalmazott lencserendszer Fourier-síkjában alkalmazott 
apertúrával. Ez az apertúra kettős szerepet tölt be: egyrészt a csíkok láthatóságát 
biztosítja a mester-hologramok felvétele során (láthatóság-körapertúra), illetve 
kiszűri a nemkívánatos képet a holografikus megvilágításkor (szűrő-körapertúra). 
A nemkívánatos kép eltolódása gyakorlatilag csak néhány milliméter, így a 
szűrésre csak kisméretű apertúrát lehet használni. Mivel ez a kis átmérőjű apertúra 
már a mester-hologram felvétele során jelen van az elrendezésben, jelentősen 
csökkentheti a mester-tárgyhullám intenzitását. Ez gyenge minőségű mester-
hologramot, így szegényes holografikus megvilágítást eredményezhet. A 
fényintenzitás növelésére két javaslatot tettem. Az egyik megoldásban a Fourier-
síkban elhelyezett szokásos körapertúrát nyújtottam meg az eltolódásra merőleges 
irányban, továbbá az így kapott rés-apertúra megismétlésével apertúra-rendszert 
alakítottam ki. A második megoldásban az elrendezés átalakításával a holografikus 
megvilágítások fókuszfoltjainak különválását növeltem meg, ezáltal nagyobb 
méretű szűrő-apertúra alkalmazható. Mindkét esetben egy nagyságrenddel nőtt a 
hologramra jutó fényintenzitás az alapul vett kiindulási körapertúra esetéhez 
képest. 
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5. Sűrű hologram-csíkrendszerek beolvasása a 
digitális holográfiában 

5.1. Digitális holográfia: korlátozó tényezők  

Az analóg holográfiában a hologram interferencia-csíkjainak rögzítésére 
fényérzékeny lemezeket használnak. A digitális holográfiában ezt a szerepet az 
elektronikus fényérzékelő mátrixdetektor veszi át, amely a hologram interferencia-
csíkjait (a tárgy- és a referencianyaláb interferenciájának eredményeként születő 
csíkrendszert) számítógépbe olvassa be, ahol a hologram digitális adathalmazként 
tárolódik. A hologramot numerikusan rekonstruálják, ami viszont nagyfokú 
rugalmasságot nyújt a hagyományos rekonstruálással szemben. A digitális 
holográfia lehetőségeit azonban az elektronikus mátrix-detektor jellemzői 
korlátozzák. 

A CCD- (vagy CMOS-) kamerák jóval kisebb mérettel, illetve felbontással 
rendelkeznek, mint a hagyományos fényérzékeny lemezek. A kis érzékelő méret a 
rekonstruált kép felbontását, a kisebb érzékelő felbontás a látóteret (és ezáltal a 
holografálható tárgy méretét) korlátozza. A digitális holográfia elterjedése óta több 
kísérlet tűzte ki célul a két korlátozó tényezőt mérséklését. 

Kézenfekvő megoldás az érzékelő méreteinek megnövelése azáltal, hogy a 
holografikus csíkrendszert az érzékelővel valamilyen módon letapogatják. 
Általánosságban ez a kamera és a tárgy egymáshoz viszonyított mozgatását 

jelenti62-67. Az így kapott nagyméretű érzékelőt szokás szintetikus apertúrának is 

nevezni. A szintetikus apertúra lehet a hologram valós síkjában63-67, vagy valahol 

előtte a leképező rendszer Fourier-síkjában62, vagy számolt, virtuális hologram-

síkban63. Sok esetben csak a kamera a mozgó elem63,66,67, máskor az optikai 

elrendezés egy része mozog együtt a kamerával62, vagy több különálló kamerát 

alkalmaznak63,65. Olyan eset is előfordul, ahol magát a tárgyat mozgatják62. 

Tengely-menti66,67, illetve tengelyen kívüli elrendezéseket62-65 alkalmaznak. A 
hologram-részleteket egyenként olvassák be, majd összeillesztik a számítógép 
memóriájában. Az összeillesztés végezhető pontos követéssel is (a hologram-
részeket a CCD-érzékelő méretének megfelelő lépésekkel olvassák be, és pontosan 
a szélein illesztik), de többnyire korrelációs módszert alkalmaznak, amikor is 
átfedésekkel rögzítik a hologram-részeket.  
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5.2. Pásztázásos és nagyításos hologram-beolvasás  

PhD munkám előzményeként a Fizika Tanszék Holográfia Csoportjában az 
érzékelő méretének, illetve az érzékelő felbontásának virtuális megnövelésére 
folytatott kutatásainkat mutatom be. Ezekben az eljárásokban a hologram 
csíkrendszerét pásztázással tapogattuk le. A számítógépbe beolvasott rész-
hologramok korrelációs illesztésével alakítottuk ki a nagyméretű hologramokat. A 
CCD méretének virtuális megnövelésekor a holografikus csíkrendszert az 
optikamentes érzékelővel, a CCD felbontásának virtuális megnövelését pedig 
mikroszkóp objektívvel felszerelt érzékelővel pásztáztuk. 

A digitális rész-hologramok beolvasása és illesztése lényegében nem tér el 
az interferogramok összerakásánál bemutatott interferogram-kirakó eljárástól. 
Ebben az esetben a rész-hologramokat szintén kis átfedéssel olvassuk be a 
számítógépbe és korrelációs módszerrel illesztjük őket (3.1. pont).  

Azonban két csíkrendszer között van különbség. Az interferogramok esetén 
szemcsés csíkrendszerekkel találkozunk, és ezek a szemcsék rontják a 
csíkrendszerek láthatóságát, de jelölőként alkalmazhatók a korrelációs illesztés 
során. Digitális hologramok esetén a térben létrejövő interferencia-kép tartalmazza 
egyrészt a sima, szemcsementes referencianyalábot, illetve a szemcsékkel tarkított 
tárgynyalábot. A kettő találkozásakor nem a csíkok lesznek szemcsések, hanem a 
szemcsékben lesznek csíkok. Az 5.1. ábrán egy hagyományos lemezre rögzített rész-
interferogramot, illetve egy digitális hologramot láthatunk.  

 a.  b. 

5.1. ábra. A szemcsékkel tarkított interferogram (a.) és a csíkokkal tarkított 
szemcsék (b.) 

Ebben az esetben tehát a szemcsék elveszítik az interferogram-kirakó 
eljárásnál ellátott jelölő szerepüket. A tapasztalat viszont azt mutatta, hogy a 
„szemcseközi csíkrendszerek” átveszik ezt a szerepet, így a képek korrelációs 
illesztése sikerrel végrehajtható. 
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[A kutatás során a pontos-követéses összerakást is megvizsgáltuk, és 
kimutattuk, hogy az így kapott nagyméretű hologram rekonstruált képének 
felbontása rosszabb a korrelációs illesztéssel kapott holograméhoz képest. Ez 
magyarázható azzal, hogy a térbeli hologram mozog még viszonylag jól stabilizált 
környezetben is.]  

 

5.2. ábra. Tengelyen kívüli elrendezés a pásztázásos és nagyításos hologram 
beolvasáshoz;   

TUSAF – tárgy; NO – nyalábosztó; T1, T2, …, T7 – tükrök; Mo1 és Mo2 mikroszkóp objektívek,  
COM – optikamentes kamera; BHS – beolvasásra kerülő hologram sík. 

Méréseinket az 5.2. ábrán látható tengelyen kívüli elrendezésben végeztük. 
[Az ábrán a tengelyt az érzékelő normálisa jelenti és ez egyben a referencianyaláb 
átlagos terjedési iránya. A tárgyhullám átlagos iránya a tengellyel szöget zár be. Ezt 
a körülményt tükrözi a tengelyen kívüli megnevezés.] A rekonstruált kép 
felbontásának ellenőrzéséhez az 1951-ben szabványosított USAF felbontási tárgyat 
(TUSAF) alkalmaztuk. A tárgyat a T1 tükör, az Mo1 mikroszkóp objektív és a T2 tükör 
segítségével világítottuk meg. A referencianyalábot a T3, T4, T5, T6 és T7 tükrök és a 
Mo2 mikroszkóp objektív segítségével állítottuk elő. A tárgyról visszaverődő 
nyaláb, valamint a referencianyaláb a COM optikamentes CCD kamera érzékelőjét 
világította meg. (Az érzékelő felbontásának növelésekor a CO mikroszkóp 
objektívvel ellátott kamerát használtuk, amelyet szaggatott szürke vonallal 
ábrázoltam az 5.2. ábrán.)  

Az elrendezésben a tárgytávolság 1 m volt. A referencia-gömbhullám 
forrása is 1 m távolságra volt a BHS beolvasásra kerülő hologramsíktól.  

Méréseink során az 512×512 képponttal, 7,4 µm × 7,4 µm pixelmérettel 
rendelkező kamera érzékelőjét – mint a legalacsonyabb kategóriájú kamerát – 

Mo1 

Mo2 

NO 

T5 

T1 

T2 

T3 

L 

T4 

T7 

T6 

TUSAF 

COM 

Lézer 

BHS 

CO 
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vettük viszonyítási alapnak (a továbbiakban referencia-érzékelőként említem). Azt 
szerettük volna megmutatni, hogy alacsony kategóriás kamera érzékelője 
virtuálisan megnövelhető a legnagyobb kategóriájú kamerák érzékelő-méretén 
túlra. A kutatás során azonban az akkor legmagasabb kategóriájú 2048×2048 
pixelszámmal, 7,4 µm × 7,4 µm pixelmérettel rendelkező kamerát (lásd Függelék 
F1.2.3 pont) használtuk, mert egyrészt ebből előállíthattuk a referencia-
érzékelőnek megfelelő méretet, másrészt a CCD méretéig ellenőrizni tudtuk az 
összerakás helyességét. A méréseknél a beolvasott hologramból minden esetben 
kivágtuk az 512×512 pixeles méretet. A kamerát vízszintesen és függőlegesen 
pásztázó mozgatóra rögzítettük (lásd Függelék F1.2.3. pont).  

A hologramokat a DigHoloPro program (részleteket lásd Függelék F3. 
pontban) segítségével numerikusan rekonstruáltuk. (A numerikus rekonstrukció 
matematikai leírása részletesen megtalálható a 68. közleményben.) Röviden 
vázolva a folyamatot, a számítógépben tárolt digitális hologramot mint optikai 
rácsot „átvilágítjuk” a felvételi referencia-hullám numerikus változatával. 
Következő lépésként az elhajlott fényhullámot terjesztjük a képsíkig. A hullám 
terjedését az általános diffrakciós integrál írja le, amelyet a kis szögek miatt 
Fresnel-integrállal helyettesíthetünk, ami Fourier-transzformációhoz vezet. A 
számolásban ennek diszkrét alakját használjuk, a sebességet gyors Fourier-
transzformációval növeljük. 

A hologramok numerikus rekonstrukciója során ún. zéró-helykitöltéses 
módszert is alkalmaztunk, ami azt jelenti, hogy a rögzített holografikus képet nulla 
pixelintenzitású résszel egészítettük ki. Ez csak a rekonstruált kép megjelenítését 
tette részletesebbé, a hologram által rögzített információt nem befolyásolta. 

Az alábbiakban röviden bemutatom a Fizika Tanszék Holográfia Csoportja 
által a kamera két korlátjának mérséklésére adott fejlesztéseinek eredményét. 

A. Érzékelő méretének virtuális megnövelése pásztázással 

A CCD-érzékelő virtuális megnövelésével a rekonstruált hologram 
felbontását növeltük meg. Az alkalmazott USAF tárgy mérete ekkor 16 mm × 16 
mm volt. A referencia-érzékelővel rögzített hologram rekonstruált képét láthatjuk 
az 5.3. ábrán. Ennek a rekonstruált képnek a felbontása 2,24 vp/mm 
(vonalpár/mm). Az ábrán a rekonstruált képek mellett megjelenő számok a tárgy 
csoportjainak számát (felül), illetve az elért felbontást jelölik (alul). (A tárgy 
csoportjainak számát a felbontási határ azonosítása végett tüntettem fel, mert a 
rekonstruált képen nem mindig látszik.) A legnagyobb felbontás-értéket 
számítógépes program (FRIINT) azonosította a USAF felbontási tárgy holografikus 
képén. (A táblázatban a diffrakciós felbontási határ az érzékelő fizikai méretének 
megfelelő apertúra diffrakciós felbontását jelenti; ezt összehasonlítás végett 
számoltuk ki.) 
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Érzékelő mérete 
 

(Diffrakciós felbontási határ) 

Rekonstruált kép 
 

ELÉRT MAXIMÁLIS FELBONTÁS 

Referencia-érzékelőméret 
512×512 pixel 
3,8×3,8 mm2 

 
 
 

(4 vp/mm) 

    0             +1 

 
2,24 vp/mm 

 

10×10 lépésben  
megnövelt érzékelő 

4096×4096 pxl 
30,3×30,3 mm2 

 
 
 

(32 vp/mm) 

0             +1 

 

 
+2           +3 

 
12,7 vp/mm 

5.3. ábra. A rekonstruált hologram felbontásának megnövelésekor kapott 
eredmények: referencia-CCD (fent), illetve megnövelt érzékelő (lent) esetén. 

A 10×10 lépésben beolvasott hologram mérete 4096×4096 pixel (30,3 mm 
× 30,3 mm), rekonstruált képének felbontása 12,7 vp/mm. A felbontás-növekedés 
közel 6-szoros. E nagyméretű hologram rekonstruált képének felbontása 
meghaladta az 5 cm átmérőjű bemeneti lencsével rendelkező Sonnar 2.8/180 
objektív, illetve a CCD méretével megegyező apertúrájú hagyományos hologram 
felbontását azonos leképezési körülmények között. 

B. Látótérnövelés az érzékelő pixelméretének virtuális 
csökkentésével 

A rekonstruált kép látóterének Lmax legnagyobb keresztirányú mérete és a 
∆x pixelméret közötti kapcsolat kis θmax referencia- és a tárgynyaláb által közrezárt 

szög esetén az alábbi összefüggéssel adható meg68:  

d
x

dL ⋅
∆

=⋅= λθmaxmax ,        (5.1) 

ahol a d tárgytávolság, λ a hullámhossz. Az (5.1) összefüggés értelmében a látótér 
növelhető a pixelméret csökkentésével. 

A látótér növelésének érdekében a Fizika Tanszék Holográfia Csoportjában 
az érzékelő pixelméretét virtuálisan csökkentettük le azáltal, hogy a hologram 
interferencia-csíkjait mikroszkóp objektívvel képeztük az érzékelőre. Ehhez nagy 
látószögű 4×-es, illetve 10×-es mikroszkóp objektíveket használtunk (bővebb 
információ az objektívekről a Függelék F1.3.2. pontjában található). Az 
objektíveket a tubushosszuknak megfelelő hosszúságú cső segítségével a kamera 
előtt rögzítettük, ezáltal biztosítottuk együtt mozgásukat a kamerával és kiiktattuk 
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a nemkívánatos fénynyalábokat (CO kamera az 5.2. ábrán). A referencia-
érzékelőnek megfelelő méretet a CCD által rögzített képek közepéből vágtuk ki. 
(Azért használtuk a közepét, mert mint ismeretes, általában ezen a részen a 
legtökéletesebb a mikroszkóp objektív leképezése. Ez az óvatosság – mint később 
látni fogjuk – helyesnek bizonyult.)  

Az ily módon megnövelt látómezőkben vizsgálható tárgyak méretét és 
ezekről készült hologramok rekonstruált képének felbontását az 5.4. ábra 
szemlélteti. Az érzékelő látótere az objektív nagyításának megfelelő mértékben 
növekedett. A holografálható tárgyak méretének meghatározásánál viszont 
szempont volt a homogenitás, vagyis az az elvárás, hogy a tárgy rekonstruált képén 
mindenhol azonos legyen a felbontás. Az 5.4. ábrán látható eredmények alapján a 
4×-es nagyításnál 16 mm-ről 64 mm-re, 10×-es nagyításnál viszont 120 mm-re 
növekedett a vizsgálható tárgy mérete. Ez jelentős tárgyméret növekedés a 
digitális holográfiában 1 m-es tárgy–érzékelő távolságon.  

A pixelméret csökkentésével, a rekonstruált kép felbontása is lecsökken, de 
ez a lekicsinyített CCD-méret virtuális megnövelésével javítható. A 4×-es 
objektívvel 5×5, illetve a 10×-es objektívvel 12×12 lépésben rögzített és összerakott 
hologramok mérete eléri az 512×512 pixeles referencia-érzékelő fizikai méretét – 
3,8 mm × 3,8 mm –, illetve a referencia-érzékelővel rögzített hologram 
rekonstruált képének felbontását is (5.4.b. és e. ábra). Továbbnövelve az apertúra 
méretét további felbontás-növekedés tapasztalható, viszont a rekonstruált képek 
felbontásának növekedése nem arányosan növekszik a virtuális CCD-méret 
növekedéssel (5.4.c. és f. ábrák). Ennek oka a korrelációs illesztés pontosságában 
(1-2 pixel) keresendő.  

Ha megengedhető a felbontás csökkenése és az inhomogén felbontás-
eloszlás a tárgyon, akkor a látótér nagyobb része is kihasználható: különösen nagy 
tárgyak vizsgálatára is lehetőség nyílik. Ugyanebben az elrendezésben (1 m-es 
tárgy–érzékelő távolságon) a 10×-es mikroszkóp objektívvel megvizsgált 
legnagyobb tárgyméret 330 mm × 330 mm, az 5120×5120 pixeles, 0,74 µm × 0,74 
µm pixelméretű virtuális CCD-méret esetén rekonstruált kép felbontása 1,12 
vp/mm volt (5.5. ábra). Ez egyedi eredmény a digitális holográfiában. 

Ilyen nagyméretű tárgyak vizsgálatának lehetősége (ebben a 
geometriában) utat nyit a gyakorlati alkalmazások felé. Mindez egy olyan 
elrendezésben, ahol a tárgyat nem kell kicsinyíteni ahhoz, hogy teljes egészében 
megfigyeljük. 
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Pixelméret 
csökkentés 

(Virtuális  
pixelméret)  

Tárgyméret 

Érzékelő mérete 
 

(Diffrakciós 
felbontási határ) 

Rekonstruált kép 
 

ELÉRT MAXIMÁLIS FELBONTÁS 

4×-es 
mikroszkóp 

objektív 
 

(1,85×1,85 µm2) 
 

64 mm 
 
 

Lekicsinyített 
érzékelő 

512×512 pixel 
0.95×0.95 mm2 

 
 
(1 vp/mm) 

-2       -1 

 
0,5 vp/mm 

 

5×5 lépésben 
megnövelt 
érzékelő 

2048×2048 pixel 
3,8×3,8 mm2 

 
 

(4 vp/mm) 

-2       -1 

 
 

 
0       +1 

 
2,24 vp/mm 

20×20 lépésben 
megnövelt 
érzékelő  

8192×8192 pixel 
15.2×15.2 mm2 

 
 

(16 vp/mm) 

-2       -1 

 
 

 
+2……+3 

 
7,13 vp/mm 

10×-es 
mikroszkóp 

objektív 
 

(0,74×0,74 µm2) 
 

120 mm 
 
 
 

Lekicsinyített 
érzékelő 

512×512 pixel 
0,38×0,38 mm2 

 
(0.4 vp/mm) 

  -2  -1 

 
0.25 vp/mm 

 

12×12 lépésben 
megnövelt 
érzékelő 

5120×5120 pixel 
3,8×3,8 mm2 

 
(4 vp/mm) 

  -2  -1 

 
 

 
0       +1 

 
2,24 vp/mm 

25×25 lépésben 
megnövelt 

érzékelő  
10240×10240 pixel 

7,6×7,6 mm2 

 
(8 vp/mm) 

  -2  -1 

 
 

 
0       +1 

 
3,17 vp/mm 

5.4. ábra. A CCD felbontásának megnövelésekor kapott eredmények. 

a. 

 

 

 
b. 

 

 

 

c. 

 

 

 

d. 

 

 

 
e. 

 

 

 

f. 
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Pixelméret 
csökkentés 

(Virtuális  
pixelméret)  

Tárgyméret 

Érzékelő 
mérete 

 
(Diffrakciós 

felbontási 
határ) 

Rekonstruált kép 
 

ELÉRT MAXIMÁLIS FELBONTÁS 

10×-es 
mikroszkóp 

objektív 
 

(0,74×0,74 µm2) 
 

330 mm 
 
 

12×12 
lépésben 

megnövelt 
érzékelő 

5120×5120 
pixel 

3.8×3.8 mm2 

 
 
 

(4 vp/mm) 

                       -2  -1 

 

 
 
 
 
 

0       +1 

 
1,12 vp/mm 

5.5. ábra. A különösen nagyméretű tárgy holografikus képe és felbontása. 
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5.3. Megnövelt detektormátrix-felület nagy nagyítású rész-
hologramok beolvasásához: a beolvasási idő csökkentése 

A fentiekben bemutatott eredmények jelentősen megnövelték mind a CCD 
méretét, mind a felbontását. Mint láthattuk, az volt a cél, hogy alacsony kategóriás 
érzékelővel túllépjünk a magasabb kategóriájú érzékelő képességein. Néhány 
esetben viszont 10×10 vagy 25×25 rész-hologramból kellett összerakni a 
nagyméretű hologramot ahhoz, hogy a kívánt virtuális CCD-méretet, illetve a 
rekonstruált képnél megfelelő felbontást elérjük. Ilyen nagyszámú kép beolvasása 
pásztázásos mozgatással nagyon időigényes. A beolvasás során a mozgató a 
hologram-részek rögzítése között lépeget, felvétel előtt és után rövid ideig vár 
azért, hogy a csíkrendszer kellően megnyugodjon a mozgató motor által 
esetlegesen keltett rezgések után. Átlagosan 3-5 másodpercet számolva egy rész-
hologram rögzítéséhez a teljes pásztázási idő 30-50 percet vesz igénybe a 25×25 
lépésben rögzített hologram esetén. Ilyen hosszú mérési idő nemkívánatos a 
gyakorlatban, ezért indokolt a beolvasási idő csökkentése. 

A beolvasási idő csökkentésére kézenfekvő megoldás nagyobb 
detektormátrix felületek alkalmazása, mert ez kevesebb beolvasási lépést jelent 
ugyanakkora terület letapogatásakor. Az illesztések számának csökkenésével így a 
nagyméretű hologram minősége is javulhat. Célul tűztem ki a beolvasási idő 
csökkentését a rendelkezésemre álló 2048×2048 pixeles, a referencia-érzékelőnél 
négyszer nagyobb mérettel (pixelszámmal) bíró kamerával.  

Optikamentes, illetve mikroszkóp objektívvel ellátott érzékelő esetén 
megismételtem az 5.2. pontban ismertetett méréseket. Az optikamentes, illetve a 
4×-es objektív esetén kapott nagyméretű hologramok felbontásával elértem, illetve 
egy-két esetben egy-egy egységgel túlléptem a referencia-érzékelő esetén kapott 
felbontási értékeket a USAF tárgyon. A beolvasási időt 16-od részére 
csökkentettem a referencia-érzékelőnél mért időhöz képest. (Mivel az eredmények 
kiugróan nem különböztek az 5.3, illetve az 5.4. ábrákon láthatóktól, ezért külön 
nem mutatom be őket.) 

A 10×-es mikroszkóp objektív esetén viszont nehézségek jelentkeztek. A 
beolvasási idő ekkor is a 16-od részére csökkent a referencia-érzékelőnél mérthez 
képest, de a 2048×2048 pixeles rész-hologramok összeillesztésével kapott 
nagyméretű hologramok rekonstruált képének felbontása messze elmaradt a 
korábban 512×512 pixeles érzékelővel beolvasott és összerakott ugyanakkora 
méretű hologram rekonstruált képének felbontásához képest.  

Ahhoz hogy kizárjam az illesztésből származó hibákat, rekonstruáltam a 
2048×2048 pixeles rész-hologramot. Ennek a felbontása szintén jóval rosszabb 
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lett, mint amikor az 512×512 pixeles részletekből raktuk össze 5×5 lépésben a 
2048×2048 pixeles méretet.  

Ez a jelenség az 512×512 pixeles referencia-érzékelő esetén – amikor a 
2048×2048 pixeles kamera CCD-jének közepét használtuk – nem jelentkezett. Ez 
alapján feltételeztem, hogy a korrelációs illesztéshez használt részeket az objektív 
torzítással képezi le.  

Munkám során az objektív leképezési hibáinak kimutatásával nem 
foglalkoztam, mivel közvetlenül a beolvasási idő csökkentését tűztem ki célul 
nagyobb detektormátrix-felületek alkalmazásával. Az új célkitűzés így a lehető 
legnagyobb használható felület meghatározása lett. Ehhez azt javasoltam, hogy 
távolítsuk el a korrelációs illesztésnél hibát okozó torzított részt.  

A cél elérése érdekében kísérletileg megvizsgáltam, hogy a rögzített képnek 
hány százalékát kell eltávolítani ahhoz, hogy a korrelációs illesztés elfogadható 
eredményt adjon. A teljes CCD-mérethez képest 5%-onként növeltem a szélekről 
levágandó rész méretét (ez 10%-os méretcsökkenést jelent a körbevágott, 
megtartott részhez viszonyítva). A mozgatás lépésközét a körbevágott hologram 
méretének megfelelően – amelyet már előre kiszámoltam – állítottam be, az 
átfedést is figyelembe véve.  

Minden egyes esetben megvizsgáltam az illesztés pontosságát. Ehhez 
először eltávolítottam a hibás részt, majd korrelációs módszerrel illesztettem a 
szomszédos rész-hologramokat. [Amint azt a 3.1. pontban említettem, a 
korrelációs illesztés során a két összerakandó kép átfedési területeiben a program a 
legjobb egybeesést a (3.1) integrál alapján keresi. Minden lépésben numerikusan 
számolja a különbséget és a függvény változóit addig variálja, amíg az integrál 
értéke minimális nem lesz. Ez egyenértékű azzal, hogy az adott helyen a két átfedő 
rész-hologram közötti korreláció maximális és a szoftver ezeken a helyeken illeszti 
a képeket egymáshoz.]  

Az illesztési próbák során kapott eredményeket az 5.6. ábra mutatja. Az 
illesztés részletes elemzéséhez felnagyítottam az illesztés körüli területet. Az ábrán 
egy négyzet egy pixelnek felel meg. Az ábrákon a (3.1) összefüggéssel kapott 
eltérések láthatók számszerűsítve különböző átfedési helyzetekben pixelenként 
(fehér alapon feketével írt értékek). 
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a. A teljes érzékelő méret  
MAXIMÁLIS BIZONYTALANSÁG 

b. 5%-os rész levágva 
 

  
c. 10%-os rész levágva 

 
d. 15%-os rész levágva 

 

  

e. 20%-os rész levágva 
 

f. 25%-os rész levágva 
MINIMÁLIS BIZONYTALANSÁG: 

EELLFFOOGGAADDVVAA 
5.6. ábra. Az illesztés körüli területek felnagyított része. 
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A program a hologram-részek összerakásakor a csillaggal megjelölt 
négyzet pixeleit illeszti. Az illesztés bizonytalansága annál kisebb, minél inkább 
eltér a csillaggal jelölt rész intenzitása a környező pixelek intenzitásától. [Az 
illesztés akkor lenne a legpontosabb, ha csillaggal jelölt rész intenzitás-értéke nulla 
lenne, de ezt az ideális esetet a gyakorlatban nem lehet elérni (szemcseszerkezet-
változás, háttérzaj stb.). A gyakorlatban a minél élesebb minimum megtalálása, 
illetve elérése lehet a cél.] A fekete alapon különböző színű (pirostól zöldig) számok 
a csillaggal jelölt négyzet és a körülötte lévő egyes négyzetek intenzitás-
különbségét jelölik. Az aláhúzott érték ezek közül minden esetben a legkisebb 
különbség-értéknek felel meg. Az értékelésnél viszont a többi különbség-értéket is 
érdemes figyelembe venni. 

A teljes érzékelő használatakor (5.6.a. ábra) a csillaggal jelölt pixel 
intenzitása alig különül el a környező pixelintenzitásoktól, tehát a bizonytalanság 
nagy. Ahogy egyre nagyobb részt távolítottam el (pirossal kiemelt résztől a zöld 
felé) – a körbevágott használható rész csökkenésével – az illesztés pontossága 
javult. (5.6.b-f. ábra). A 25%-os levágott rész esetén már viszonylag nagy 
intenzitás-különbséget kaptam.  

Az illesztés pontosságának vizsgálatával párhuzamosan megvizsgáltam az 
5.6. ábra eseteinek megfelelő összerakott nagyméretű hologramok rekonstruált 
képének felbontását is. Ehhez először számítógépes program (részletek a Függelék 
F3.1 pontban) segítségével összeraktam a beolvasott sorozatképeket az 5.6. ábra 
illesztéseinek megfelelő esetekben. A program maga végezte el a nemkívánatos 
részek levágását is. Az összerakott nagyméretű hologramokat ezután 
rekonstruáltam.  

Az 5.4.e. ábrán látható érzékelő mérettel (5120×5120 pixeles, 0,74 µm × 
0,74 µm-es pixelméretű virtuális érzékelő) kapott felbontási érték elérését tűztem 
ki célul. Az 5.7. ábrán láthatók az egyes esetekben kapott eredmények. Az 5.7.a 
ábrán a teljes 2048×2048 pixeles, leképezési hibákat tartalmazó érzékelővel 3×3 
lépésben rögzített és összeillesztett 5120×5120 pixeles hologram rekonstruált képét 
és annak felbontását láthatjuk. A képek fölött az USAF felbontási mintatárgy adott 
csoportjainak számát, a képek alatt az elért felbontást tüntettem fel.  

Egyre nagyobb torzított rész eltávolításával – és az illesztés 
bizonyosságának növekedésével – növekszik a rekonstruált képek felbontása 
(5.7.b-e. ábrák). A teljes mérethez képest 25%-os rész körbevágásával viszont 
elértem a referencia-érzékelővel 12×12 lépésben összerakott hologramnál kapott 
rekonstruált kép felbontását (5.7.f. ábra). Ezt az 1024×1024 pixeles hasznos 
terület esetén kaptam. (Összehasonlításul a referencia-érzékelővel kapott 
eredményt az 5.7.g. ábrán láthatjuk.) A kiinduláshoz képest (5.7.a. ábra) több mint 
két csoportnyi felbontás-növekedést értem el. A könnyebb összehasonlíthatóság 
végett az ábra jobb oldali oszlopában az illesztési próbák eredményeit újra 
megjelenítettem. 
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A levágott rész mérete, 
a 2048 pixel …%-a 

A felhasználható terület mérete 
Beolvasási lépésszám 

A rekonstruált kép 
 

ELÉRT MAXIMÁLIS FELBONTÁS 

Az illesztés 
bizonytalansága 

(lásd 5.5. ábra) 

 

Teljes CCD méret 
 

2048×2048 pixel 
 

3×3 lépés = 5120×5120 pixel 
 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2    -1 

 
 

-2       -1 

 
0,5 vp/mm 

 
MAX. BIZONYTALANSÁG 

a. 

5% (102 pixel) 
 

1844×1844 pixel 
 

4×4 lépés = 5120×5120 pixel  
 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2    -1 

 
 

-2       -1 

 
0,56 vp/mm  

b. 

10% (205 pixel) 
 

1638×1638 pixel 
 

4×4 lépés = 5120×5120 pixel 
 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2    -1 

 
 

-2       -1 

 
0,71 vp/mm  

c. 

15% (307 pixel) 
 

1434×1434 pixel 
 

5×5 lépés = 5120×5120 pixel 
 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2    -1 

 
 

-2       -1 

 
0,89 vp/mm  

d. 

20% (410 pixel) 
 

1228×1228 pixel 
 

5×5 lépés = 5120×5120 pixel 
 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2    -1 

 
 

0        +1 

 
1,41 vp/mm  

e. 

25% (512 pixel) 
 

1024×1024 pixel 
 

6×6 lépés = 5120×5120 
pixel 

 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2    -1 

 
 

0         +1 

 
2,24 vp/mm 

 
MIN. BIZONYTALANSÁG 

f. 

37,5% (768 pixel) 
Referencia-érzékelő mérete 

 

512×512 pixel 
 

12×12 lépés = 5120×5120 pixel 
 

Pixelméret: 0,74×0,74 µm2 

-2   -1 

 
 

0       +1 

 
2,24 vp/mm 

 

g. 

5.7. ábra. A torzított rész fokozatos eltávolítása után kapott hologramok 
rekonstruálásával született eredmények. 
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A fenti eredmények alapján a 10×-es mikroszkóp objektív képterének 
használható része a 2048×2048 pixeles érzékelő közepén található 1024×1024 
pixeles rész. Ez a referencia-érzékelő méretének kétszerese.  

A pixelméret 10-szeres lekicsinyítésével megnövelt látótérben az érzékelő 
méretét a 0,74 µm × 0,74 µm-es pixelméret esetén 5120×5120 pixelszámúra 
terjesztettem ki a rész-hologramok beolvasásához nagyobb, 1024×1024 pixeles 
detektormátrix-felület használatával. Így a beolvasási idő a negyedére csökkent, 
mivel fele annyi lépésre volt szükség vízszintes, illetve függőleges irányban. Ez a 
nagyobb, 25×25 lépésben rögzíthető hologram esetén a korábban szükséges 30-50 
perces időtartamot 10 perc körüli időtartamra csökkenti, amely már a gyakorlati 
alkalmazásoknál is elfogadható mérési idő.  

A fenti méréseket a rendelkezésemre álló legnagyobb nagyítású 10×-es 
objektívvel végeztem el, és ebben az esetben adtam egy lehetséges megoldást a 
leképezési hibák megkerülésére. Nagyobb nagyítású, nagy látószögű objektívek 
esetén is hasonló eljárással határozható meg a használható képtér. A fenti módszer 
az általam használt kamera sajátságaitól (pixelméret, pixelszám) eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező kamerák esetén is megoldást nyújthat. Ezt nem 
vizsgáltam, mivel nem állt rendelkezésemre másik kamera. 
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5. Sűrű hologram-csíkrendszerek beolvasása a digitális holográfiában 

A fejezet összefoglalása 

Jelen fejezet első részében a digitális holográfia két korlátjának 
mérséklésére kifejlesztett eljárásainkat mutattam be. A cél az volt, hogy egy 
alacsony kategóriás CCD-kamera alkalmazásával elérjük, illetve meghaladjuk a 
magasabb kategóriájú kamera jellemzőit; nagyobb detektor-felületek 
alkalmazhatóságát nem vizsgáltuk. Méréseink során az érzékelő virtuális 
megnövelésével 6-szoros felbontás-növekedést értünk el, a látótér megnövelésével 
4-szer, illetve 7-szer nagyobb méretű tárgyakat tudtunk vizsgálni ugyanakkora 
tárgytávolság mellett.  

Kézenfekvőnek látszott, hogy a pásztázási idő csökkentése céljából 
használjunk nagyobb érzékelő-felülettel bíró CCD-kamerát, hiszen ekkor az egy 
kameraállásban beolvasott rész-hologram mérete is megnő. A méréseket 
optikamentes, valamint 4× és 10×-es mikroszkóp objektívvel ellátott CCD-
érzékelővel végeztem. A 10×-es objektívvel a kitűzött célt nem sikerült 
maradéktalanul teljesítenem: a rekonstruált kép felbontása az elfogadható szint alá 
csökkent. 

Felismertem, hogy a nehézségeket az objektív széli torzításai okozzák. A 
használható képtér meghatározásához a korrelációs illesztés bizonytalanságát 
vizsgáltam. Mérésekkel igazoltam, hogy a hologramok széleiről egyre nagyobb 
részeket eltávolítva növekedett az illesztés minősége. Az illesztés javulását 
összerakott hologramok rekonstruálásával ellenőriztem. Azt tapasztaltam, hogy ha 
a mikroszkóp objektív látóterét a széléről megfelelő mértékben korlátozom, a 
torzítás hatása a kívánt szint alá csökkenthető. A mérési eredmények alapján a 10-
szeres nagyításnál 1024×1024 pixelszámú CCD-méretet alkalmaztam az érzékelő 
méretének és felbontásának virtuális kiterjesztésére és 5120×5120 pixelszámú, 
0,74 µm × 0,74 µm pixelméretű virtuális érzékelőt valósítottam meg. A javasolt 
eljárással a beolvasási időt a negyedére csökkentettem. 
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Összefoglalás (Tézispontok) 

1. Interferogram-kirakó eljárás kiterjesztése nagyméretű tárgyak esetére  

A csíkrendszerek beolvasásához használt interferogram-kirakó eljárásnak 
kifejlesztettem egy új változatát, amely lehetővé tette az eljárás alkalmazását 
nagyméretű tárgyak vizsgálatánál is. A rész-interferogramok rögzítésénél fontos 
kiértékelési követelmény hogy a megfigyelési irány ne változzon számottevően 
Kisméretű tárgyak esetén ez még jó közelítéssel biztosítható. Nagy tárgyak estében 
viszont ez csak az általam javasolt, kamerával együtt mozgó Fourier-szűréses 
optikával, és a tárggyal azonos méretű nagy holografikus lemez használatával 

együttesen érhető elT1,T2. Ezt sikeresen alkalmaztam olyan gyakorlati esetben is, 
ahol nagyméretű tárgynál a rejtett anyaghibát csak kifejezetten nagy deformációt, 

azaz kifejezetten sűrű csíkrendszert okozó terheléssel lehetett kimutatniT2. 

2.a. kompenzációbarát két-hullámhosszas alakmérési eljárás kifejlesztése a 
különbségi holografikus interferomeria részére 

A KHI két-hullámhosszas alakmérési változata olyan módszert igényelt, 
ahol utólag is külön állíthatók a rekonstruált képek jellemzői (képhelyzet, 
intenzitás, stb.). Ehhez új, ún. kompenzációbarát két-hullámhosszas holografikus 
interferometriai alakmérési eljárást fejlesztettem ki, amely a szokásos korábbi 
módszerekkel ellentétben a hullámhossz-váltás miatt igényel utólagos beállítást 
ellenőrizhető és folyamatosan követhető módon. Ez a két-referenciás és beállító-
felületes változat nem csak lehetővé teszi az utólagos fényintenzitás-állítást 
képenként – hanem lehetőséget nyújt arra is, hogy a különbségi holográfiánál a 

pontatlan tárgycsere hatása is mérsékelhető legyen általaT3.  

2.b. Beállító-felület optimalizálása a kompenzációbarát két-hullámhosszas 
alakmérési eljárásnál  

A kompenzációbarát két-hullámhosszas alakmérés alkalmazásai során 
felismertem, hogy a korábban a különbségi holográfiában is alkalmazott, a tárgy 
mellett elhelyezett kisméretű beállító tükör nem elégséges a rekonstruált beállító-
hullámfrontok teljes egybeesésének interferometrikus pontosságú megfigyelésére. 
Kimutattam, hogy a beállító-felület teljesen csíktalan állapotában is előfordulhat, 
hogy a képeltolódás megszüntetése nem pontos: a szintvonalkép tartalmaz 
nemkívánatos, a pontatlan beállítás következményeként megjelenő csíkokat. 
Megmutattam, hogy a legjobb megoldás a tárggyal egyező méretű, a tárgynyalábból 
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fényosztó segítségével kicsatolt beállító felület használata lenne. Ez azonban 
körülményesen használható és elnyomja a tárgynyaláb intenzitását. Ezért 
javasoltam helyette a tárgyat körülvevő gyűrű alakú beállító-felület használatát – 
amely éppoly tökéletes megoldásnak bizonyult, és a szintvonalkép megfigyelését 

sem zavarjaT4.  

3. A holografikus megvilágítás intenzitásának maximalizálása a két-hullámhosszas 
különbségi holografikus interferometriai alakmérésnél 

A különbségi holografikus interferometriánál mindig lényegi kérdés a 
holografikus megvilágítások erőssége, mivel azok természetszerűen mindig 
gyengébbek, mint a közvetlen megvilágítások. A KHI két-hullámhosszas alakmérési 
változatánál pedig ez még kritikusabb, tekintve hogy a megvilágításokat még külön 
szűrni is kell ahhoz, hogy szétválaszthatók legyenek. Felismertem, hogy a 
holografikus megvilágítás intenzitása növelhető, ha a megvilágításokat rés-
apertúrával választjuk szét, sőt több rés-apertúrából alkotott rács-apertúra révén a 
megvilágítás intenzitása maximalizálható. Ezen túlmenően meghatároztam azt az 
ideálisan kompromisszumos referencianyaláb- és tárgynyaláb-irányt, amelynél a 
képfolt közepének eltolódása a fókuszsíkban, így a megengedhető körapertúra 
átmérője, a lehető legnagyobb. Mindkét esetben sikerült a holografikus 
megvilágítások fényintenzitását az alaphelyzethez képest egy nagyságrenddel 

növelnemT5.  

4. Nagyobb detektormátrix-felület alkalmazhatóságának megteremtése nagy 
nagyítású hologram beolvasásoknál a beolvasási idő csökkentéséhez 

Felismertem, hogy nagyításos (másfelől pixel-kicsinyítéses) hologram-
beolvasásnál fizikailag nagyobb detektormátrix-felület használata ugyan csökkenti 
a pásztázás időtartamát, de közben a rekonstruált kép minősége romlik. 
Feltételeztem, hogy ez a nagyobb nagyítású (10×) mikroszkóp objektív széli 
torzításainak következménye. Kimutattam, hogy a leképezett rész-hologramok 
korrelációs illesztésekor a képszéleken lévő területek hatása már egyértelműen 
korrelációcsökkenést eredményez. Egyre nagyobb rész eltávolításakor a korrelációs 
illesztések minőségét, illetve az így kapott nagyméretű hologramok rekonstruált 
képének felbontását vizsgálva megállapítottam, hogy a 10×-es mikroszkóp objektív 
használatakor 1024×1024 pixeles detektormátrix-felület a legnagyobb használható 
felület, és ezzel 10-szeres látótér-növelés mellett a beolvasási időt negyedére 
csökkentettem az 512×512 pixeles alapesethez képest változatlan rekonstruált 

képminőség mellettT6. 
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F1. A kutatás-fejlesztés során használt eszközök 

F1.1. Fényforrás 

A mérések során a Lexel Ar+ lézerrel dolgoztunk. A lézer három legerősebb 
vonalát alkalmaztuk. A lézer 514 nm-es vonalát a 3., illetve a 4.3.1. pontban 
bemutatott deformáció-vizsgálatnál (illetve KHI-i deformáció-vizsgálatnál), 
használtuk. 488 nm-es és a 496,5 nm-es hullámhosszúságú fénnyel dolgoztunk a 
két-hullámhosszas alakmérés megvalósításánál. A digitális holográfiai mérések 
esetén (5. fejezet) 488 nm-en mértünk. A lézer összteljesítménye kb. 5 W. A lézer 
fényképét az F1.1. ábrán láthatjuk.  

 

F1.1. ábra. A méréseknél alkalmazott Lexel Ar+ lézer. 

F1.2. Fényérzékelők 

F1.2.1. Holografikus lemezek 

A hologramokat Agfa 8E56, Agfa 10E56, valamint VRP-M típusú 
fényérzékeny lemezen rögzítettük. A lemezek különböző méretben álltak 
rendelkezésünkre: kisméretű tárgyak felvételéhez (3.1. és 4. fejezet) 60 mm ×60 
mm, nagyméretű tárgyak felvételéhez (3.2. és 3.3. fejezetek) 200 mm × 20 mm. A 
lemezek közel 5000 vp/mm felbontásúak. A hologramokat pyrogallolos eljárással 
hívtuk elő.  
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F1.2.2. CS8300 típusú kamera és a hozzá használt mozgatók 

A 3. és a 4. fejezetben ismertetett méréseknél alkalmazott kamera 
fényképét az F1.2. ábrán láthatjuk. 

 

F1.2. ábra. A CS8300 típusú kamera fényképe. 

A kamera jellemzői: 

• monokróm;  

• aktív pixel-száma:    768×576; 

• pixelmérete:    8,6 µm ×8,3 µm;  

• érzékelő fizikai mérete:   6,6 mm × 4,78 mm; 

A kamera a Hexium HV-PCI6 típusú digitalizáló kártyával csatlakozik a 
számítógéphez, és 8 bites képek rögzítésére alkalmas. A kamerát az ImPro2 
program vezérelte (lásd Függelék F2. pontban). 

A kamerát a mérések során különböző kiegészítőkkel láttuk el. Az egy-
kameraállású beolvasásoknál a kamerához megfelelő optikát csatlakoztattunk. Az 
interferogram-kirakó eljárásnál mozgatóra szereltük. Kisméretű tárgyak 
csíkrendszerének beolvasásakor a kamerát mikrométerorsós mozgatóra szereltük 
(F1.3. ábra). A mikrométerorsós mozgatók 50 mm távolságot pásztáztak végig 
vízszintesen, illetve függőlegesen. Ezzel a mozgatóval a 3.3., illetve a 3.5. ábra 
csíkrendszereit olvastuk be, miközben a kamerát kézzel mozgattuk.  
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F1.3. ábra. A CS8300 típusú kamera a kézi vezérlésű mozgatóval 

Nagyméretű tárgyak vizsgálatához (3.2., illetve 3.3. fejezet) a kamerát 
golyósorsó-mozgatóra szereltük. A mozgatót léptetőmotor segítségével, 
számítógépes programmal vezéreltük. Vízszintesen 300 mm hosszú terület 
letapogatására volt alkalmas. A kamera függőleges irányú lépcsőzetes mozgatását 4 
mm vastagságú lemezek beillesztésével végeztük, melyeket a TL lemez alá 
helyeztünk be. A golyósorsó-mozgató (G) fényképét a kamerával (C) és az elé 
szerelt telecentrikus rendszerrel (F) az F1.4. ábrán láthatjuk. A mozgató Szilaj 
István közreműködésével készült. 

 

F1.4. ábra. A golyósorsó-mozgató (G) a CS8300 típusú kamerával (C) és a 
telecentrikus rendszerrel (F).  

TL 

C F 

G 
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A 4.3. fejezetben ismertetett méréseknél a tárgy egyirányú megfigyeléséhez 
a kamerát telecentrikus rendszerrel szereltük fel. A tárgy teljes csíkrendszerét 
képeztük le a CCD-mátrixra. Ehhez Sonnar 2.8/180 típusú és Tokina TV lens 
1.4/25 típusú foto objektíveket használtunk. Az objektívekkel ily módon felszerelt 
kamerát az F1.5. ábrán láthatjuk. 

 

F1.5. ábra. Telecentrikus rendszerrel ellátott kamera a teljes csíkrendszer 
megfigyeléséhez. 

F1.2.3. Dalsa Pantera DS-21-04M15 típusú kamera 

A pásztázásos és nagyításos hologram beolvasásnál (5. fejezet) használt 
kamerát az F1.6. ábra mutatja. 

 

F1.6. ábra. A Dalsa kamera fényképe. 
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A kamera jellemzői: 

• monokróm; 

• aktív pixel-száma:   2048×2048; 

• pixelmérete:   7,4 µm × 7,4 µm; 

• érzékelő fizikai mérete:  15,16 mm × 15,16 mm; 

A kamera saját digitalizáló kártyával rendelkezik, mely a számítógépben 
található és 8 bites képek rögzítésére alkalmas.  

A CCD-érzékelő méretének és felbontásának virtuális megnövelését célzó 
mérések során (5.2. pont) a hologram csíkrendszerének letapogatásához a Dalsa 
kamerát szubmikron pontosságú kétkoordinátás, számítógép-vezérelt kamera-
mozgatóra szereltük. Az értekezésben ismertetett mérésekben erre a pontosságra 
nem volt szükség, mert a rész-hologramokat korrelációs módszerrel illesztettük 
egymáshoz. Az eszköz vezérlő-illesztő kártyán keresztül csatlakozott a 
számítógéphez. A működtető program segítségével az előtolási sebesség, a 
gyorsulás, egy-egy lépés hossza, a kivárási idő adott mérési helyzetben, a lépések 
száma, továbbá a letapogatás pályája megadott határok között változtatható. A 
mozgató 100×100 mm2 terület letapogatására alkalmas. A kamera-mozgatót a 
vezérlő szoftverrel együtt az MTA SZFKI fejlesztette ki és bocsátotta 
rendelkezésünkre a GVOP-3.1.1.-2004-05-0403/3.1 projekt keretében. A mozgató 
fényképét a kamerával és a 10×-es mikroszkóp objektívvel az F1.7. ábrán láthatjuk.  

 

F1.7. ábra. A 2D-s mozgató középen a Dalsa kamerával és előtérben a 
mikroszkóp objektívvel. 
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F1.3. Optikai eszközök 

A PhD munkám méréseihez kialakított elrendezésekben optikai minőségű 
tükröket, osztókat, nyalábtágítókat és mikroszkóp objektíveket, kis és nagy 
átmérőjű foto objektíveket használtunk. Ezek közül csak néhány lényegesebbet 
emelek ki, melyeket fontosabb szerepkört láttak el.  

F1.3.1. Foto objektívek 

A. Comiscar Television 1.4/50 

A 3.2. és 3.3. fejezetben a nagyméretű tárgyak vizsgálatára a kamera elé 
telecentrikus rendszert szereltünk. Itt két Comiscar Television 1.4/50 típusú foto 
objektívet használtunk. Az objektívek bemeneti lencséjének átmérője 40 mm. Az 
objektívek a 3.6. ábrán láthatók. 

B. Pentacon auto 2.8/100 

A 3.2. fejezetben makro-objektívként a Pentacon auto 2.8/100 típusú foto 
objektívet alkalmaztuk. Az objektív fényképe a kamerával a 3.10. ábrán látható. 

C. Sonnar 2.8/180 

A 4.3. fejezetben a tárgy egyirányú megfigyelését biztosító telecentrikus 
rendszereket Sonnar 2.8/180 típusú, 50 mm átmérőjű objektívek alkalmazásával 
állítottuk össze. Az objektívekből összeállított telecentrikus rendszereket az F1.8. 
ábra mutatja be.  

 

F1.8. ábra. A telecentrikus rendszerek a nagy átmérőjű foto objektívekből. 
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F1.3.2. Mikroszkóp objektívek 

Az 5. fejezetben a CCD-érzékelő felbontásának megnöveléséhez a Nikon 
PlanApo típusú mikroszkóp objektívjeit alkalmaztuk. A 4×-es, illetve a 10×-es 
objektív fényképe az F4.1. ábrán látható. 

 a.  b. 

F4.1. ábra. A Nikon PlanApo 4×-es (a.), illetve 10×-es mikroszkóp objektívje (b.). 

 

A mikroszkóp objektívek adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 

Modell 
Numerikus 
apertúra 

Munka-
távolság 

(mm) 

Védőüveg 
vastagsága 

(mm) 

Tubushossz 
(mm) 

Felbontó 
képesség 

(µm) 

4× 0,20 20 – 160 1,4 

10× 0,45 4 0,17 160 0,61 

 

 

F1.4. Tárgyak 

A tárgyakat az értekezés megfelelő pontjain részletesen bemutattam.  
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F2. ImPro2 program csíkrendszerek kezelésére 

Az ImPro2 program a Fizika Tanszék Holográfia Csoportjának 
csíkrendszerek kezelésére kifejlesztett szoftverje. A program vezérli a kamerát, 
illetve a golyósorsó-mozgatót, valamint interferogram-részek illesztését, csíkok 
azonosítását és kiértékelését végzi el. Az alábbiakban röviden a képek illesztésének 
és az intenzitás integrációnak és a 3.3. pontban végzett kiértékelés lépéseit 
mutatom be.  

F2.1. Képek illesztése az Impro2 programmal 

A képek illesztéséhez használt funkciókat az F2.1. ábra mutatja. Az ábrán 
két rész-interferogram (felül, jobb és bal oldalon), az összerakott interferogram 
(alul), valamint a Puzzle és az Edit menüt (bal alsósarokban) látható a program 
képernyőképében. 

 

F2.1. ábra. A képek illesztéséhez használt funkciók, az illesztendő képek (felül, 
jobb és bal oldalt) és az illesztett kép (alul) a program képernyőképében. 

Két kép illesztésekor az egyik képet kijelöljük alap képnek (Edit/Mark as 
basic). A kijelölt képen ez meg is jelenik. Ezek után az Edit/Choose Box funkció 
segítségével, egérrel (Draw by mouse) vagy pontos értékeket megadva (Specify 
numerically…) kijelöljük a kereső- és a célterületet az alapnak kijelölt, illetve az 
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másik, aktuálisnak nevezett képen. Az illesztés pontosságának vizsgálatához a 
Puzzle/Find a same position at BASIC and active lehetőségek valamelyikét 
(Absolute vagy Squared difference) választjuk. A 3., illetve az 5. fejezetben végzett 
mérések esetén az utóbbit választottuk, a program is ezzel dolgozik az automatizált 
esetben (lásd korrelációs illesztés a 3.1. fejezetben). A képek illesztéséhez a Merge 
BASIC and active images opciót kell kiválasztani. 

F2.2. Csíkok azonosítása intenzitás-integrációval az ImPro2 
programban: FRIINT funkció 

 

F2.2. ábra. A csíkok azonosítására szolgáló parancsok. 

A csíkok azonosításához szükséges funkciókat a Fringe-intensity menü 
tartalmazza (F2.2. ábra). A programban lehetőség van arra, hogy egy vonal mentén 
a vonalnak adott szélességén vagy egy kijelölt területben azonosítsuk a csíkokat. A 
a 3. és az 5. fejezetben látható csíkrendszerek esetén az utóbbit eljárást 
választottuk. Ez a funkció a COSINE-fitting – two-parameter optimized 
paranccsal végezhető el, amely az F1.3. ábrán látható ablakot nyitja meg. A 
program a csíkrendszer azonosításához a kijelölt területet kis részekre osztja (Grid 
periods), amelyekben adott hosszúságú („Half” length) és szélességű („Half”with) 
vonalat forgat körbe-körbe a beállított szögtartományban (Direction range) 
diszkrét lépésekben. A vonalra koszinuszfüggvényt illeszt, amely különböző 
periódusokkal (COSINE parameters) rendelkezik és a csíkhoz leginkább 
illeszkedőt tartja meg. Az azonosított csíkrendszerre illesztett koszinuszfüggvény 
láthatósága javítható a MAXIMIZE visibility opció kiválasztásával. 
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F2.3. ábra. Az intenzitás-integrációnál szükséges paraméterek.  

 

F2.4. ábra. Intenzitás-integrációval azonosított csíkrendszer és a legkisebb, 
valamint a legnagyobb csíktávolság. 

Az F2.3. ábra adataival végzett azonosítás eredményét mutatja az F2.4. 
ábrán látható képernyőkép. Az ábra jobb alsó sarkában az azonosítás során 
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meghatározott legkisebb és legnagyobb csíktávolság látható, amelyeket a 
méréseink során a csíksűrűség meghatározásához használtunk fel.  

F2.3. Csíkrendszerek kiértékelése az ImPro2 programmal 

Csíkrendszerek kiértékelésére számos lehetőség van a programban. Az 
értekezés 3.3. pontjában a rejtett hibahely kimutatásánál a vonalmenti kiértékelést 
alkalmaztuk, így részletesen ennek lépéseit mutatom be itt.  

 

F2.7. ábra. A csíkrendszerek kiértékeléséhez szükséges parancsok. 

A vonal-menti kiértékeléshez az azonosított csíkrendszert először ún. 
binarizáljuk, vagyis a koszinuszfüggvénnyel 0-255 színtartományban megjelenített 
képen a pixelintenzitás értékekhez két intenzitásértéket rendelünk. Ezt a ({I, Intensity 
leveling} … ) Normal paranccsal hajtjuk végre. Ennek eredményeként a képen a 0-127 
pixelintenzitásnak megfelelő pixelek 0, az annál magasabbak 255 értéket kapnak (ez 
fekete, illetve fehér képpontokat jelent). Ezután a II, Fringe identification – display in 
random colors funkcióval a program azonosítja az egyes csíkokat és különböző 
intenzitás értékeket rendel hozzá. Az Alocate along a line section … menüpont 
sorszámozza a csíkokat egy megadott kezdőértéktől, így azok megszámlálását teszi 
lehetővé. Végül a vonalon fekvő adatokat az Export line FON values along line to 
external application (F2.7. ábra) parancs segítségével szövegfájl (*.txt) formátumba 
lehet menteni, amely MSExel-be vagy más alkalmas programba behívható, 
kiértékelhető és az eredmények például grafikonon megjeleníthetők (lásd 3.3. fejezet).  
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F3. DigHoloPro program digitális hologramok 
feldolgozására 

A DigHoloPro nevű program digitális hologramok kezelésére kifejlesztett 
szoftver. A szoftvert a Széchenyi István Egyetem Jedlik Ányos Gépész-, 
Informatikai és Villamosmérnöki Intézet fejlesztette ki és bocsátotta 
rendelkezésünkre a GVOP-3.1.1.-2004-05-0403/3.1 projekt keretében. A program 
a CCD méretének és felbontásának megnövelését megvalósító eszköz része, 
jelenleg is fejlesztés alatt áll. 

Ez a szoftver is több funkciót lát el, melyekből csak a hologram-részek 
beolvasásához, azok összeillesztéséhez, illetve az így kapott nagyméretű hologram 
rekonstruálásához és megjelenítéséhez szükséges részprogramokat mutatom be.  

F3.1. Hologram-részek illesztése a DigHoloPro programmal. 

A rögzített képeket a DigHoloPro szoftver Matching részprogramjával 
lehet összeilleszteni. A programrész képernyőképe az F3.1. ábrán látható.  

 

F3.1. ábra. A Matching részprogram képernyőképe. 

A képek illesztéséhez a FileName gombbal hívható be a sorozat első tagja. 
Ezután a Total number of rows/columns-nál be kell állítani, hogy a felvett sorozat 
hány sorból, ill. hány oszlopból áll. A következő lépésben meg kell határozni a 
sorozatból összerakni kívánt rész sorainak, illetve oszlopainak számát 
(Row/column index of the first/last image). Ezt követően a függőleges, illetve a 
vízszintes átlapolás hozzávetőleges mértékét kell megadni százalékban. 
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Esetünkben általában 25% az átfedés, ezért a minimum értékhez 20%-ot, a 
maximális értéknek 30%-ot írunk. A függőleges irányú összerakás esetén vízszintes 
irányban szintén célszerű kis mozgásteret adni, és ezt általában 5-8%-nak vettük. 
Ugyanez értendő a vízszintes irányban is. 

Ebben a rész-programban lehetőség van a képek elforgatására is. Ezt 
optikamentes CCD esetén alkalmazni is kell, mivel a kamera beépített szoftverje az 
optikával ellátott CCD képet tekinti alapnak és ezért rögzítéskor elforgatja a képet. 
A helyes illesztéshez ilyen esetben 180°-al vissza kell forgatni a képeket még az 
illesztés előtt. Nyilvánvaló, hogy mikroszkóp objektív használata esetén nem kell 
forgatni. 

Összerakás előtt a képek körbevághatók: a kép széléből levágandó 
pixelszámot kell beírni a Cut off megfelelő mezőjébe. Ezt alkalmaztuk az 5.2. 
pontban a nemkívánatos torzított képrészek eltávolítására. 

A program az F2.1. pontban leírtaknak megfelelően keresi az átfedési 
területek hasonló részét, azzal a különbséggel, hogy itt nem kell külön-külön 
megadni a kereső- és célterületet. A program kiszámolja az átfedési területek 
méretét és ebből célszerű egy kisebb részt megadni, ahhoz hogy az illesztés ne 
tartson sokáig (ez több száz kép esetén nagyon fontos). A Size of serching 
rectangular részben kell megadni ezen terület nagyságát vízszintes, illetve 
függőleges illesztés esetére. Méréseink során 100×100 vagy 200×200 pixeles 
négyzeteket alkalmaztunk. 

A Name of the output file négyzetbe értelemszerűen a kimeneti fájl nevét 
kell írni elérési útvonallal. A Calculate gomb lenyomásával indul a képek 
összeillesztése. Eredményül a megjelölt elérési útvonalon és fájlnév alatt találjuk az 
összerakott nagyméretű hologramot. 

F3.2. Hologramok rekonstruálása a DigHoloPro programmal 

A DigHoloPro Recontruction rész-programja végzi el az egyes hologram-
részletek, illetve az összeillesztett nagyméretű hologramok rekonstruálását. A 
részprogram képernyőképe az F3.2. ábrán látható. 

A FileName segítségével nyitható meg a rekonstruálandó fájl. Ezután 
választani lehet a rekonstrukció formája és módja között. Méréseink során a 
Fresnel-közelítést, egy fájlos módszert alkalmaztunk (a program a 
rekonstrukcióhoz csak a rögzített hologramot használta) a DC tag kivonásával 
(Recontruction with DCC) a hologramok rekonstruálására.  

A Wavelength-nél meg kell adni a hologramok létrehozásakor alkalmazott 
hullámhosszat mikrométerben. A With lens opciót kell használni akkor, amikor 
mikroszkóp objektív alkalmazásával készülnek a felvételek. A referencianyaláb 
tulajdonságainál megadható, hogy a hologramok felvételéhez, illetve 
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rekonstruálásához használt referencianyaláb sík- vagy gömbhullám. A 
gömbhullám esetén további koordinátákat kell megadni, amelyek a 
referencianyaláb kamerához viszonyított helyzetét jelentik. Méréseink során 0,488 
µm-es hullámhosszal dolgoztunk, a referencianyaláb gömbhullám volt, amelynek 
kiindulási pontja a kamera jobb alsó sarkában volt a kamerával szemben állva. 

 

F3.2. ábra. A Reconstructions részprogram képernyőfotója. 

A Size of the pixels of the CCD-nél kell megadni a kamera pixeljeinek 
méretét. A hologramok kiszámolásához a mintavételezési pontok számának 
megnövelésére célszerű a hologramhoz nulla értékű kiegészítő hátteret rendelni, 
amellyel a program Fresnel-Kirchhoff-diffrakciós integrált több pontban számolja 
ki, ezáltal a rekonstruált kép mérete lesz nagyobb.  

A tárgy és a kamera közötti távolságot a Distance of the recontruction 
plane mezőnél, mm-ben kell megadni. (Adott tárgy távolságnak megfelelő 
rekonstruáláshoz két egymás utáni értéket kell megadni, és a lépésköz 1. 
Ugyancsak ezzel a funkcióval lehet pontosan meghatározni a távolságot, ún. 
fókuszálni, amennyiben a min és a max között nagyobb értéket írunk be.) 

A Results-nál kiválasztható az, hogy a program a rekonstruált intenzitás-, 
illetve fázisképet jelenítése meg. A Calculate gomb lenyomásával indítható el a 
számolás. 

Méréseink során alkalmazott Dalsa kamera esetén objektív nélkül 7,4 µm-
es, 4×-es objektívnél 1, 85 µm-es, 10×-es objektívnél 0,74 µm-es pixelmérettel 
számoltunk. A referencianyaláb kiindulási pontja és tárgy egyaránt 1 m távolságra 
volt a kamera CCD-jétől, illetve a mikroszkóp objektívektől. 

A rekonstruált képek megjelenítésére a DigHoloPro program saját 
képmegjelenítő és feldolgozó résszel rendelkezik.  


