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Abstract 
 
 
Digital Holographic Interferometry (DHI) and Electronic Speckle Pattern Interferometry 
(ESPI) are promising non-contact, non-destructive methods in coherent optical metrology, 
but their obvious drawback is the limited measuring range. In this dissertation 
compensation and comparative techniques have been investigated to develop more 
intelligent measuring systems. New method was proposed based on fringe compensation to 
extend the measurement range of DHI. Automatic processing of fringe patterns has been 
developed. Application of optically reconstructed computer-generated wavefronts has been 
investigated in the field of deformation and shape measurements to extend the 
measurement range. Based on proper holographic illumination double-exposure phase 
calculation method was introduced in ESPI to perform transient measurements. Phase 
retrieval algorithms and optical setups have been investigated for referenceless digital 
holography to recover the phase information and perform displacement measurements of 
centimeter sized objects.  
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1. Bevezetés 
 
 
 
 Digitális kamera segítségével csak a fényhullám intenzitása rögzíthető közvetlenül. Ez 
azt jelenti, hogy a fázis, tehát a komplex amplitúdó csak közvetve mérhető mennyiség. A 
digitális holografikus interferometriában (DHI – Digital Holographic Interferometry) és 
elektronikus szemcsekép interferometriában (ESPI – Electronic Speckle Pattern 
Interferometry, vagy másnéven TV-holográfia) rejlő újítás, hogy a fázist/fázisváltozást az 
interferencia elvén kódolja1,2. A rögzítés CCD, CMOS kamerák segítségével történik3, 
mely a hullámtér mintavételezésének és kvantálásának felel meg, így a kamera 
képpontméretének, érzékenységének, jel/zaj viszonyának igen fontos szerepe van. A 
digitális képi adat a hullámtérről tartalmaz hullámtani elven kódolt információt, ami 
szintén hullámtani elven nyerhető ki belőle. Ezeket a koherens optikai mérési eljárásokat 
elterjedten alkalmazzák optikailag diffúz felületű tárgyak elmozdulásának, 
deformációjának, alakjának nagypontosságú (fényhullámhossz nagyságrendjébe eső) 
mérésére4. A digitális módszerek legnagyobb előnye, hogy érintés- és roncsolásmentes 
mérést tesznek lehetővé gyors és széleskörű számítógépes feldolgozással kombinálva.  
 DHI és ESPI közös tulajdonsága, hogy az alakváltozással vagy alakkal, mint mért 
mennyiséggel arányos fázisváltozást kontúrvonalas képekből lehet meghatározni, a csíkok 
származtatása azonban eltérő fizikai elven alapul. DHI összeállításban ezek 
interferenciacsíkok, így a fázisinformáció számolható, ESPI esetén azonban a 
szemcseképek fázis szerinti korrelációja által létrehozott korrelációs csíkok. A 
fázisinformáció a számolás közben elvész, fázistolt felvételek rögzítésével azonban 
lehetőség van a visszaállítására.  
 Az eljárások azonos felhasználási területet megcélzó módszerek, előnyeik és 
hátrányaik eltérő területen mutatkoznak meg: míg ESPI esetén a különbségi képek 
számolása sokkal gyorsabb, mint a hologramok numerikus rekonstrukciója, addig egy 
digitális hologramból több információ nyerhető ki. Gyakorlati mérések esetén az 
eredményül kapott kontúrvonalak minősége, feldolgozhatósága kulcsfontosságú feltétele a 
sikeres mérésnek. Nagy deformációk, vagy túlságosan egyenetlen felületek vizsgálatakor a 
csíkok azonban besűrűsödnek. A tárgyhullámok korrelációja hiába eredményezne még jó 
minőségű csíkokat, azok kis területen jelennek meg, így kiértékelésük nem lehetséges. A 
digitális kamerák diszkrét eszközök, a mintavételi tétel betartása igen fontos, így a 
minimális csíktávolság és a zaj meghatározza a feldolgozhatóságot. DHI mérések esetén a 
kiértékelhető csíkok maximális számát tovább korlátozza, hogy rekonstrukció után a tárgy 
éles képe nem tölti ki a teljes képet, mivel a diffrakció számolás eredményeként azon más 
rendek is megjelennek. A fentiek alapján megállapítható, hogy az egyik legfontosabb cél a 
felső méréshatár kiterjesztése. Ehhez korábban szuperkép, összehasonlító és 
csíkkompenzációs mérési módszereket fejlesztettek. Utóbbi eljárás egy tisztán 
numerikusan végrehajtott összehasonlító mérés, mely a komplex amplitúdó mesterséges 
manipulációján alapul. A módszerek kutatásában korábban már több jelentős eredmény is 
született a Fizika Tanszék Optikai Méréstechnika Csoportjában 5,6,7. 
 

 Kutatási munkám során felismertem, hogy a tárgyhullám komplex amplitúdójának 
ismerete új lehetőségeket rejt a csíkkompenzáció továbbfejlesztésére. Az eddigi mérési 
módszer legnagyobb hátránya a kompenzáláshoz használt virtuális elmozdulásprofil 
előzetes becslésének nehézsége volt. Ennek kiküszöbölésére egy kombinált mérési 
elrendezést javaslok, mely lehetővé teszi az elmozdulásprofil kisebb érzékenységű 
méréssel történő meghatározását, majd felhasználását az érzékenyebb módszer 
kompenzációjához. Ettől azt várom, hogy az elmozdulást olyan tartományban és 
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pontossággal tudjam mérni, mely a módszereket önmagukban alkalmazva nem lenne 
lehetséges. Célul tűztem ki a mérés folyamatának, kísérleti összeállításának optimalizálását 
és az elérhető felső méréshatárnak a részletes vizsgálatát. Javaslatot teszek új minősítő 
módszer bevezetésére is, mellyel az eltérő paraméterek, beállítások mellett végzett mérések 
határai összehasonlíthatók.  
 

 Felismertem, hogy a csíkkompenzáció a megfelelő algoritmusok kidolgozása után 
alkalmassá tehető összetett elmozdulásmezőkhöz tartozó, felbonthattatlanul sűrű 
csíkrendszereket tartalmazó interferenciaképek automatizált kiértékelésére. Célul tűztem ki 
az egyes elmozduláskomponensekre jellemző csíkszerkezetek elkülönítésének, 
felismerésének elméleti hátterének kidolgozását és a folyamat algoritmizálását.   
 

 Térbeli fénymodulátorok (Spatial Light Modulator - SLM) egyre modernebb 
eszközcsaládjának megjelenése a digitális hologramok optikai rekonstrukciójának 
fejlesztésében fontos. Az SLM valós tárgyról rögzített hologramok mellett számítógéppel 
generáltak8 optikai rekonstrukciójára is alkalmazható. Úgy gondolom a hullámfront 
mesterségesen történő előállításával egyidejűleg lép fel az a kívánalom, hogy az előállított 
hullámfrontot a mérés igényeinek megfelelően alakíthassam is. Felismertem, hogy ezzel az 
összehasonlító mérések nagymértékű fejlesztése válna lehetővé, a korábbi összeállítások 
egyszerűsíthetők lennének, önvezérlő mérőrendszerek tervezésére, kivitelezésére nyílna 
mód. Ennek megvalósításához célul tűztem ki az aktív optikai elemek közös számítógépes 
vezérlésének implementálását, valamint az SLM optikai rekonstrukciójának 
optimalizálását. Felismertem, hogy a holografikus tárgymegvilágítás a kamera képének 
feldolgozása, majd a szükséges információ visszacsatolása révén folyamatosan igazítható a 
mérés körülményeihez. Ez az adaptív mérőrendszerekre jellemző fő tulajdonság, mellyel 
lehetőségem nyílt, hogy az összehasonlító mérések elvén alapuló automatizált feldolgozást 
is megvalósíthassak. Ettől az eljárás szélesebb körben történő alkalmazhatóságát és a 
méréshatár kiterjesztését vártam. Terveimben szerepelt a módszer elmozdulás és 
alakmérések terén történő bevezetése, vizsgálata. Előbbi esetben összetett elmozdulások 
komponensenkénti kiértékelését, utóbbiban a feldolgozásnak a tárgy felületének különböző 
mértékű egyenetlenségeihez való alkalmazkodását szerettem volna megvalósítani.  
 

 Tranziens viselkedést mutató tárgyak elmozdulásának ESPI módszerrel való vizsgálata 
esetén a tárgyfelület folyamatos mozgása nem teszi lehetővé ugyan arról az állapotról 
fázistolt felvételek rögzítését. Ez meghiúsítja a pontosabb kiértékelést lehetővé tevő 
fázisképek számolását. Felismertem, hogy megfelelő holografikus tárgymegvilágítás ennek 
a problémának a megoldására is használható lehet, ha sikerül olyan mesterséges 
hullámfrontot létrehozni, mely egy elmozdulás előtti és utáni felvételből, tehát 
kétexpozíciós módon lehetővé teszi a fázisinformáció számolását. A feladat igen aktuális 
volt, mivel a rendelkezésre álló eszközökkel szerettem volna megoldani egy római kori 
falminta folyamatos melegítésen alapuló szerkezetvizsgálatát.  
 

 A referenciahullám nélküli holográfia új lehetőségeket jelent a koherens optikai 
méréstechnikai módszerek továbbfejlesztésére. Legnagyobb előnye, hogy a mérés nem 
interferométerben történik, így nem kell megkövetelni az interferometrikus pontosság 
biztosítását. Az eljárás alapötlete, hogy a tárgyról szórt komplex hullámfrontot több eltolt 
pozícióban rögzített objektív vagy szubjektív szemcseképből számoljuk ki. Célul tűztem ki 
az eljárások összehasonlító elemzését, optimalizálását. Felismertem, hogy az irodalomban 
megtalálható eredményekhez képest nagy előrelépést jelentene centiméter nagyságú 
tárgyak elmozdulásmérésének megvalósítása. A sikeres fázisrekonstrukcióra ez 
szolgáltatná a legmegfelelőbb bizonyítékot, mivel a kontúrvonalak már a két visszaállított 
fázismező különbségét írnák le.  
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1.1. Dolgozatom szerkezete 
 
 
 Dolgozatom szerkezete a következő: jelen bevezetést követően a 2. fejezet a kutatás 
azon előzményeit ismerteti hat alfejezetben, melyek ismeretét nélkülözhetetlennek tartom a 
később bemutatott eredmények megértése szempontjából. Ezen alfejezetek mutatják be a 
két vizsgált mérési módszercsalád, a digitális holográfia és a TV-holográfia működési 
elvét, alapvető jellemzőit, korlátait és az alkalmazott mérési elrendezéseket. A dolgozat 3. 
fejezete erre épülve a saját eredményeimet ismerteti hét alfejezetben. A 4. fejezetben 
ezeket foglalom össze tézispontjaim szerint, valamint kitérek az eredmények 
hasznosíthatóságára is. Az értekezéshez kapcsolódó publikációs jegyzéket (5. fejezet) a 
függelék követi a 6. pontban, melyben az általam készített, digitális holografikus és 
szemcsekép interferometriai mérések teljes körű kiértékeléséhez használt saját készítésű 
program rövid ismertetése található. Értekezésemet köszönetnyilvánítással (7. fejezet) és a 
felhasznált irodalom részletes összefoglalásával zárom (8. pont).  
 
 
1.2. Dolgozatom ábráiban alkalmazott jelölések magyarázata 
 
 
 
M1, M2… Mirror – nyalábok irányítására használt tükrök 
  
BS1, BS2… Beam splitter – változtatható vagy fix arányú 

osztótükrök a nyalábok két ágra bontásához illetve 
egyesítéshez 

  
BE1, BE2… Beam expander – nyalábtágítók nagyobb felület 

(körülbelül 5cm átmérőjű körlap) lézerfénnyel való 
homogén megvilágításához 

  
PZT PZT (ólom-cirkonát-titanát) piezokristályra szerelt 

tükör, mely a kristályra kapcsolt meghajtó feszültség 
változtatásával a síkjára merőlegesen mozgatható 

  
SLM Spatial Light Modulator – Térbeli fénymodulátor 

digitális hologramok optikai rekonstrukciójához 
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2. A kutatás el őzményei 
 
 
 Ebben a fejezetben azokat az eredményeket ismertetem saját méréseim segítségével, 
melyek kutatómunkám kiindulópontját jelentették. Összefoglalom az egyes mérési 
módszerek alapjait, alkalmazhatóságát és rávilágítok azokra a méréstechnikai kérdésekre, 
korlátokra, melyekre doktori munkám során megoldást kerestem. Az áttekintés menetét 
igazítottam a következő fejezetben taglalt saját eredményeim bemutatási sorrendjéhez. 
 
 
2.1. Digitális holográfia és holografikus interferometria 
 
  
 A digitális holográfia elterjedését a nagyteljesítményű számítógépek és a nagy 
felbontású, jó jel/zaj viszonyú CCD, CMOS érzékelők rohamos fejlődése, hétköznapi 
életben való megjelenése tette lehetővé. A következő alfejezetekben bemutatom a digitális 
hologramok rögzítésének és numerikus rekonstrukciójának alapjait, valamint a 
holografikus interferometriát. Az itt taglalt, kutatási munkámmal szorosan összefüggő 
alapvető ismeretek mellett a módszer legfrissebb eredményeinek részletesebb 
megismeréséhez elsősorban Ulf Schnars és Werner Jueptner „Digital Holography” című 
könyvét2 ajánlom.  
 

2.1.1. Digitális hologram rögzítése 
 
 Digitális hologram felvételéhez használt optikai elrendezés lényegében megegyezik a 
hagyományos holográfiában alkalmazottakkal9. Két tipikus összeállítást különböztethetünk 
meg az alkalmazott referenciahullám függvényében. Ha ez síkhullám, akkor Fresnel-típusú 
elrendezésről, ha gömbhullám, akkor Fourier-típusúról beszélhetünk. A rekonstrukciótól 
eltekintve nincs lényegi eltérés a kétféle módszer eredménye között. Mivel 
kutatómunkámban előzetes megfontolások alapján (továbbfejleszthetőség, más 
módszerekkel való kombinálhatóság) csak a Fresnel változatot használtam, ezért ezt 
tárgyalom részletesen. A Fourier-típusú megvalósítás részletesen megismerhető az 
előzőleg említett Digital Holography2 című könyv segítségével.  
 Fresnel típusú összeállítás esetén az elrendezés alapja a 2.1-1. ábrán látható Mach-
Zehnder típusú interferométer.  
 

 
2.1-1. ábra: Optikai elrendezés Fresnel-típusú digitális hologram rögzítésére. A tárgy- és a referenciahullám 

monokromatikus síkhullám. Az interferenciaképet digitális kamera rögzíti (CCD), melynek jelét 
számítógépen dolgozzuk fel.  
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A lézer által szolgáltatott koherens lézerfényt a BS1 állítható nyalábosztó tükör osztja 
ketté. A reflektált nyaláb kollimálás (BE1) után megvilágítja a tárgyat, az áthaladó rész 
pedig az M2 és M3 tükrökről visszaverődve a BE2 kollimátoron átjutva alkotja a sík 
referencia hullámot. A tárgyról szóródott hullám a BS2 nyalábosztón egyesül a 
referenciával, majd az így adódó holografikus rácsot rögzítjük leképezés nélkül egy 
digitális kamerával. Ezt a mintavételezett interferenciamezőt nevezzük digitális 
hologramnak.  
Az analóg holográfiához hasonlóan az elrendezésben legtöbbször nem található lencse, bár 
létezik ilyen megvalósítás is. A digitális holográfiában alkalmazható elrendezések 
kiválasztásánál a legfontosabb követelmény a hologramlemezek és a digitális kamerák 
felbontása közti különbségből adódik. Jó minőségű digitális hologramot akkor kapunk, ha 
a tárgyhullám és a referenciahullám a szükséges területen egyenletes intenzitás eloszlású, 
valamint teljesül a mintavételezési tétel10. Ügyelni kell továbbá arra, hogy a digitális 
hologram hisztogramja jól kitöltse a 8 bites kvantálás 256 szürkeségi szintjét. Ezt az 
expozíciós idő, erősítés változtatásával tudjuk megfelelően beállítani. Példaként a 2.1-2. 
ábra egy 5 megapixeles digitális kamerával rögzített (a) és egy szimulált (b) amplitúdó 
hologram 800*600 képpont méretű részét mutatja: 
 

  
(a)      (b) 

2.1-2. ábra: Mért (a) és szimulált (b) digitális amplitúdó hologramok részletei, melyeken jól  
megfigyelhető a rácsszerkezet 

 
 

 A digitális holográfiában alapvető fontosságú a képrögzítő eszköz felbontása, mivel a 
kamerának fel kell tudni bontani a holografikus rácsot. Egyszerűen levezethető, hogy két 
síkhullám interferenciája során a keletkezett interferencia csíkrendszer legkisebb 
térközöltsége: 
 

 

2
sin2 max

min Θ
⋅

= λ
d  (2.1.1) 

 

, ahol maxΘ a tárgyhullám és a referenciahullám által bezárt szög. Ez alapján a megjelenő 
maximális térfrekvencia, amit fel kell dolgozni:  
 

 
2

sin
2 max

max
Θ

⋅=
λ

f  (2.1.2) 
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A hagyományos holográfiában alkalmazott fotoemulziók felbontása elérheti az 5000 
vonalpár/mm-t (Lp/mm). Ebben az esetben a hologram akár 180º-os tárgy- és 
referencianyaláb közötti szöggel is rögzíthető. Egy ma méréstechnikai célokra kapható 
nagyfelbontású kamera képpontmérete ∆x≈2µm. Felhasználva a Nyquist-Shannon-féle 
mintavételi törvényt11 a holografikus rács akkor vehető jól mintavettnek, ha a rács 
állandója nagyobb, mint két képpont. A maximális felbontható térfrekvencia így: 
 

 
x

f
∆⋅

=
2

1
max   (2.1.3) 

 
, mely egy ma élvonalba tartozó digitális kamera esetén is csak 250Lp/mm 
nagyságrendjébe esik. Kombinálva a (2.1.2) és (2.1.3) egyenleteket: 
 

 
xx ∆⋅

≈








∆⋅
⋅=Θ

24
arcsin2max

λλ
 (2.1.4) 

 
ahol a közelítés csak kis szögekre érvényes. A szomszédos pixelek távolsága 
maximalizálja a tárgy- és a referenciahullám által bezárt szöget, mely egy átlagos 
képpontméretű kamera (6µm) esetén ~3º-nak felel meg. A mintavételezési tétel tehát akkor 
teljesíthető, ha a referenciahullám a tárgyhullámmal kis szöget zár be, és a tárgy látószöge 
a kamera egy pontjából nézve elég kicsi. Ez 6µm pixelméretű kamerával 100cm 
távolságban lévő 5cm méretű tárgyra teljesül, kisebb képpontméret esetén azonban a 
távolság akár 50cm-re is csökkenhető. Ez indokolja tehát a 2.1-1. ábrán látható elrendezést 
digitális hologramok felvételére. Mivel a CCD kamerák mintavételezése nem pontszerű, 
hanem integráló jellegű, a mintavételezési tétel kismértékű megszegése csak folytonos 
kontrasztcsökkenéssel jár a rögzített képeken.  
 

2.1.2. Digitális hologram numerikus rekonstrukciója 
 
 Méréstechnikai alkalmazásoknál a hologram digitális rögzítése után a kiértékelés 
számítógépen történik. A numerikus rekonstrukció során az analóg hologramok optikai 
rekonstrukcióját modellezzük9.  
 Az optikai elrendezésben rögzített digitális hologramok eredendően amplitúdó 
hologramok. Felvételkor a detektorhoz érkező két hullám komplex ampiltúdója legyen: 

),(),( yxi reyxRr Φ=  referencia, és ),(),( yxi teyxTt Φ=  tárgyhullám. A referenciahullám 
erőssége (R) a detektornál már csak lassan változik, gyakorlatilag állandónak tekinthető. A 
rögzített intenzitás, azaz interferenciakép: 

 
 I(x,y)=|r+t|2=R2+T2+rt*+r*t   (2.1.5) 
 
, ahol * komplex konjugálást jelöli. Ha egy hologramlemezt, mint amplitúdó moduláló 
eszközt a referenciahullámmal átvilágítunk, akkor sík referenciahullám esetén ennek a 
következő egyszerű modell felel meg:  
 
 A(x,y)=r(x,y)τ(x,y)=r(1-αR2-αT2)-αr2t*-αR2t (2.1.6) 
 
,ahol τ a lemez fényáteresztő képessége 
 
 τ(x,y)=1-αI(x,y) (2.1.7) 
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, feltételezve, hogy a lemez lineáris átvitelű, tehát a feketedés a rá eső intenzitással arányos 
(α anyagállandó). 
A digitális hologramot tehát a hullámfront amplitúdójának kell tekintenünk, melynek 
fázisa állandó. A valóságban ez a hologramlemez mögött közvetlenül észlelhető hullámnak 
felel meg (2.1.6). Következő lépésként a hullám terjedését kell modellezni. A tárgy és a 
kamera között egy véges távolságú, szabadtéri hullámterjedés van, mivel lencse nem 
szerepelt az optikai elrendezésben. A digitális kamera korlátozott felbontásából és az 
alkalmazott kis térszögű hullámokból következik, hogy a diffrakciós integrál numerikus 
kiszámításánál alkalmazható a Fresnel-féle paraxiális közelítés.  
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Az így felírt diffrakciós integrált diszkretizálva a komplex amplitúdó eloszlás a 
hologramtól d távolságban a következő diszkrét Fresnel transzformációval számolható: 
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A fenti két egyenletben H(x,y) a digitális hologram, ( )yxER , a referencia komplex 
ampliúdója, λ a lézerfény hullámhossza, (x,y) és (u,v) a koordináták a kamera síkjában (a 
hologram síkban) és a képsíkban (a tárgynál lévő síkban), d pedig a két sík, vagyis a 
hullámterjedés távolsága. A diszkrét numerikus koordinátákra való átérésnél feltettük, 
hogy H(x,y) egy yx NN ×  pontból álló négyzethálón van mintavételezve ∆x és ∆y 

lépésenként, ami megfelel a kamera vízszintes és függőleges irányú pixelméretének. 
Ezeket a következő összefüggés segítségével lehet átszámolni a képsíkban vett ∆x’ és ∆y’ 
képpont méreteknek: 
 

  
xNx

d
x

⋅∆
⋅=∆ λ

'    és   
yNy

d
y

⋅∆
⋅=∆ λ

'  (2.1.10) 

 
( )vu,Γ  az eredmény, vagyis a rekonstruált kép komplex amplitúdó eloszlása. Látható, 

hogy a (2.1.9) egyenletben egy diszkrét Fourier-transzformáció jelenik meg. Ez előnyös, 
mert gyors Fourier-algoritmus (Fast Fourier Transform - FFT) alkalmazásával rendkívül 
rövid idő alatt kiszámolható a rekonstruált kép. A művelet időigénye egy ma átlagosnak 
számító 2 magos processzorral és 2GB memóriával felszerelt számítógépen az általam 
alkalmazott legnagyobb felbontású (5 megapixel) digitális hologram esetén is csak 4-8 
másodperc. 
 Az eljárás demonstrációjához egy 4cm*4cm nagyságú peremén leszorított fehérre 
festett bronz lemezt használtam teszttárgyként (2.1-3a. ábra), mely hátulról 
mikrométerosróval terhelhető. A 2.1-3b. ábra Fresnel elrendezésben (2.1-1. ábra) rögzített 
digitális hologram numerikus rekonstrukcióját mutatja. Megfigyelhető, hogy a kép 
szemcsés struktúrájú, mivel diffúz felületű tárgyat világítottunk meg koherens fénnyel. Az 
elrendezésben nem használtunk leképezést, így a rekonstruált képen objektív szemcséket 
láthatunk. A lézerszemcsék keletkezését, tulajdonságait részletesebben a 2.2. fejezet elején 
tárgyalom. 
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  (a) (b) 

 2.1-3. ábra: A mérésekben teszttárgyként használt (a), peremén leszorított, diffúz felületű,  
hátulról mikrométerorsóval terhelhető bronz lemez és egy erről rögzített Fresnel-típusú hologram hologram 

numerikus rekonstrukciója (b) az éles kép távolságában (eredeti képméret 1600*1200 képpont) 
 
 
 A hologram képpontméretei és a fényhullámhossz a felvételkor rögzülnek, így a 
numerikus rekonstrukció paraméterei a d rekonstrukciós távolság kivételével 
tulajdonképpen adottak. A kétdimenziós hullámteret különböző távolságokban is 
kiszámolhatjuk, de a tárgy képe csak akkor jelenik meg élesen, ha ez a távolság a valós 
tárgy-kamera távolsághoz nagyon közel van. A rekonstruált képen (2.1-3b. ábra) nemcsak 
a tárgy éles képe látható, hanem középen egy fényes, rá középpontosan tükrösen pedig egy 
szórt nyaláb is. Ez a három folt a valós hologram rekonstrukciójakor is látható három 
elhajlási rend, vagyis a vetített kép (+1 rend, éles kép), a nem elhajló, áthaladó nulladrend 
és a virtuális kép (-1 rend, szórt kép). Ezek a (2.1.6) egyenletben sorrendben a αR2t,  r (1-
αR2-αT2), αr2t* tagoknak felelnek meg. A két első elhajlási rend az analóg holográfiához 
hasonlóan egymás konjugáltja, tehát -d rekonstrukciós távolságnál az éles kép helyén a 
szórt folt, a szórt folt helyén pedig az éles kép jelenik meg.  
 

 Ha csökkentjük a tárgy-kamera távolságot, akkor a (2.1.10) képlet értelmében az 
objektív szemcsenagyság csökken, tehát nagyobb térfrekvenciák jelennek meg. Ekkor a 
(2.1.1) és (2.1.2) képletek szerint a rögzített hologramunk alulmintavételezetté válhat, 
melynek következménye, hogy távoltérbeli rekonstruálás után a +1 és -1 rendek foltjai 
átfedik egymást, tehát a rekonstruált képen a tárgy éles képe zajos lesz. A kamera-tárgy 
távolság (d) csökkentését a gyakorlatban több dolog is indokolhatja, például kompaktabb 
elrendezés építése, vagy az objektív szemcsenagyság csökkentése, ami interferometrikus 
méréseknél (2.1.3. fejezet) nagyobb elmozdulás mérését teszi lehetővé. 
 

2.1.3. Digitális holografikus interferometria 
 
 A digitális hologramból a teljes komplex hullám kinyerhető és a különböző elhajlási 
rendek térben szétválnak. A tárgy éles képének területén a többi rend járuléka 
gyakorlatilag nulla, itt csak tisztán a tárgyhullám jelenik meg, melynek amplitúdója és 
fázisa ismert. Elvi akadálya tehát nincs, hogy az analóg holografikus interferometriai 
méréseket digitális változatban is megvalósítsunk12. A digitális holografikus 
interferometriának több alkalmazási területe is létezik a koherens optikai 
méréstechnikában, leggyakoribbak a deformáció/elmozdulás mérés és alakmérés.   
 

 Az eljárást egy deformáció mérési példán keresztül mutatom be. Ekkor két digitális 
hologramot rögzítünk, egyet a tárgy alap egyet a terhelt állapotában. Analóg holográfiában 
kétexpozíciós hologramnál a két állapothoz tartozó két hullám összege, azaz interferenciája 
jeleníti meg az elmozdulásmező kontúrvonalait. Elmozdulásmező alatt a mérhető 
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elmozdulás nagyságának helyfüggését leíró függvényt, tehát egy skalármezőt értek. 
Digitális esetben ezt kell modelleznünk, így a két digitális hologramot össze kell adnunk, 
majd megfelelő távolságban rekonstruálni. Mivel az összeadás pontművelet és a 
hullámteret komplex mátrixokkal reprezentáltuk, ezért a különböző elhajlási rendek a 
számolás során nem keverednek össze.  
A 2.1-4. ábrán egy ilyen interferogram intenzitásképét 
mutatom be (teszttárgy: 2.1-3a. ábra). A rekonstruált 
képből kivágtam a tárgy éles képét. (a továbbiakban a 
rekonstruált hologramoknak csak ezt a részletét fogom 
közölni). Az interferenciaképen megjelenő csíkok a két 
hullám hely szerint változó fáziseltérésével 
magyarázhatók13. A csíkrendszert kiértékelve 
meghatározhatjuk a deformáció nagyságát, alakját, nagy 
deformációk esetén azonban korlátokba ütközünk a nagy 
csíksűrűség miatt. Csökkentve a kamera-tárgy távolságot a 
(2.1.10) képlet értelmében az objektív szemcsenagyság 
csökken. Így nagyobb deformációk mérése válik lehetővé, 
mert a sűrű kontúrvonalak kevésbé mosódnak össze. A 
kamera-tárgy távolság csökkentésére azonban korlátot 
jelent a mintavételezési tétel (2.1.2. fejezet). Indokolt tehát 
új lehetőségek keresése és vizsgálata a digitális 
holografikus interferometria méréshatárának 
kiterjesztésére.  

 
2.1-4. ábra: 4µm nagyságú 
középpontos deformációt 

szemléltető intenzitás 
kontúrvonalak a rekonstruált  
hologramon. (λ=647,1nm) 

 

 
 
2.2. Elektronikus szemcsekép interferometria 
 
 
 Diffúz felületek koherens fénnyel való megvilágításakor szemcsés struktúrát látunk. Ez 
azt jelenti, hogy intenzitásban világos és sötét foltok véletlenszerűen helyezkednek el a 
térben. Ezeket a foltokat nevezzük lézerszemcséknek a struktúrát pedig szemcseképnek. 
Létrejöttükhöz szükséges, hogy a felület érdessége nagyobb legyen, mint a lézerfény 
hullámhossza. A szemcsék tehát a különböző felületi pontokból szóródó hullámok 
interferenciájának eredőjeként jönnek létre. Az intenzitás valószínűségsűrűség függvénye 
egy szemcseképben negatív exponenciális jellegű: 
 

 













−
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)(  (2.2.1) 

 
Az egyenletben dIIP )( annak a valószínűsége, hogy az intenzitásérték egy adott pontban 

I  és dII + között van. I  a teljes szemcseképre számolt átlagos intenzitásérték. Az 

eloszlásból leolvasható, hogy a leggyakoribb szemcseintenzitás a 0 körüli érték, ami közel 
fekete szemcséknek felel meg.  
 

Ha a megvilágított diffúz felülettől d távolságban elhelyezünk egy ernyőt és nincs 
képalkotó elem ez és a felület között, akkor az ernyőn megjelenő szemcse struktúrát 
objektív szemcseképnek nevezzük. Ha a felület két legtávolabbi pontja közötti távolság a , 
akkor ezekből a pontokból kiinduló hullámok interferenciája esetén a térfrekvencia a 
(2.1.2) képlettel számolható: 



 14 

 
d

a
f

⋅
≈

Θ
⋅=

λλ 2
sin

2 max
max  (2.2.2) 

 
Ennek reciprokaként meghatározott objektív szemcsenagyság: 
 

  
a

d
dOBJ

sp
⋅= λ

 (2.2.3) 

 
Ez alátámasztja a 2.1.3. fejezetben leírtakat is, tehát, hogy az objektív szemcsenagyság 
csökken, ha csökkentjük a tárgyfelület-ernyő (vagy kamera) távolságot.  
 

 Ha a megvilágított felület és az ernyő közé leképező rendszert helyezünk el (lencsét 
vagy lencserendszert), akkor az ernyőn megjelenő szemcsestruktúrát szubjektív 
szemcseképnek nevezzük. Ekkor a szemcseméret az apertúra átmérő (A) függvénye lesz. 
Ha a leképezési távolság d’, akkor a szubjektív szemcsenagyság maxf -ra vonatkozó 

egyenlet felhasználásával a következőképpen becsülhető: 
 

  
A

d
d SUBJ

sp
'⋅= λ
 (2.2.3) 

 
Az egyenletből leolvasható, hogy az apertúra szűkítésével (blendézéssel) a szubjektív 
szemcsenagyság növelhető.  
 

 A digitális holografikus interferometriában a lézerszemcsék zavaró zajként jelennek 
meg, nehezítik a kontúrvonalak kiértékelését. A holografikus interferometria mellett 
azonban vannak olyan koherens optikai méréstechnikai módszerek, melyek működése a 
lézerszemcsék megjelenésén, tulajdonságain alapul. Ilyen például a szemcsekép 
fényképezés14,15, mely a vizsgált tárgy állapotváltozásakor fellépő lézerszemcse 
mozgásokat elemzi, és az elektronikus szemcsekép interferometria16, ami a szemcsék 
fázisának változását használja fel a méréshez. Az utóbbi esetben a fázis rögzítése a 
tárgyhullámon kívül egy referenciahullám alkalmazását is igényli, mivel ez adja a módszer 
interferometrikus jellegét. Az elektronikus szemcsekép interferometriának több 
egyenértékű elnevezése is elterjedt: ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry), 
DSPI (Digital Speckle Pattern Interferometry), TV-holográfia, vagy szemcsekorrelációs 
interferometria.  
 

 Az alap ESPI elrendezés egy Michelson típusú interferométer, melynek két karjában 
helyezkedik el a kitágított lézernyalábokkal megvilágított diffúz felületű tárgy- és 
referencia felület. A kamera így két szemcsekép interferenciáját rögzíti, mivel a 
felületekről szórt szemcsés nyalábok a BS2 nyalábosztón egyesülnek. A két felület azonos 
távolságra található a kamerától, és az objektív mindkettőt leképezi a detektormátrixra, 
mint képsíkra. Emiatt a rögzített kép egy szubjektív szemcsemező. Ilyen típusú mérési 
összeállítás látható a 2.2-1a. ábrán. Ebben az elrendezésben a tárgysíkra közel merőleges 
elmozdulásmező-komponens mérhető. Ehhez a tárgy alap- és deformált állapotában 
változatlan referenciafelület mellett rögzítünk egy-egy szemcseképet (szemcsés 
intenzitásképet), melyeket a számítógépen tárolunk és dolgozunk fel.  
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  (a) (b) 

2.2-1. ábra: Optikai elrendezés elektronikus szemcsekép interferometriához reflexiós (a) és  
transzmissziós (b) referenciafelület használata esetén. 

 
 
 Referenciaként transzmissziós felületet is alkalmazhatunk (2.2-1b. ábra). Erre a célra 
egy mattüveget használtam méréseimben, melynek diffúz felülete biztosította a referencia 
szemcsemező létrehozását. Ebben az elrendezésben is az objektívnek egyszerre kell 
megfelelően leképeznie a diffúzort és a teszttárgyat, így a kamerától mért távolságuk 
azonos. A 2.1-1a. elrendezéshez hasonlóan most is a tárgy alap- és deformált állapotáról 
rögzítünk egy-egy szemcseképet változatlan referenciafelület mellett, majd számítógépen 
dolgozzuk fel őket.   
 

 A terhelés hatására létrejött elmozdulásmezőhöz tartozó kontúrvonalrendszer 
megkapható, ha a két szemcsekép (alap- és deformált állapotban rögzített) különbségét 
számoljuk a következő képlettel: 

 

 ),(),(),( vuIvuIvuI defalap −=  (2.2.4) 

 
ahol (u,v) a képpont-koordináták, I pedig az eredményül kapott kontúrvonal kép. Itt két 
szemcsekép (intenzitáskép) különbségét számoljuk ki, a fázisinformáció nem ismert, ezért 
a különbségi képen megjelenő kontúrvonalak nem interferenciacsíkok, hanem korrelációs 
csíkok. Ezt támasztja alá az is, hogy két szemcsekép összeadása nem eredményez 
feldolgozható kontúrvonalakat. Ezzel szemben digitális holográfiában, mivel ott a teljes 
komplex amplitúdó ismert, a deformáció előtti és utáni hologramok összeadásakor és 
kivonásakor is megjelennek a kontúrvonalak rekonstrukció után. Ez az oka, hogy a 
szemcsekép interferometriát gyakran szemcsekorrelációs interferometriának nevezik.  
 

 A módszer működésének demonstrálására egy 2MP-es kamera és Nikon 55mm f/2.8 
objektív segítségével a 2.2-1a. ábrán látható elrendezésben rögzítettem két szemcseképet a 
teszttárgy alap és terhelt állapotában. Erre a célra ismét a 2.1-3a. ábrán látható peremén 
leszorított, mikrométerorsóval középpontosan terhelhető diffúz felületű bronzlemezt 
használtam. A 2.2-2a. ábrán egy rögzített szemcsekép látható, melyen megfigyelhető a 
tárgy és a referencia szemcsemező közel azonos intenzitása. A 2.2-2b. ábra a kivonás után 
a deformációhoz tartozó korrelációs csíkokat mutatja: 
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  (a) (b) 

2.2-2. ábra: Deformálható tárgy alapállapotáról rögzített szemcsemező (a). Az alap és deformált állapot 
különbségeként számolt kontúrvonalkép (b) mely mutatja a deformáció nagyságát (2,5µm)  

és alakját. (λ=647,1nm) 
 
 
A kontúrvonalak az elrendezés miatt a lemez síkjára közelítőleg merőleges 
elmozdulásmezőhöz tartoznak, ezért a kontúrtávolság (vagy kontúrmélység) körülbelül 
λ/2. Az alkalmazott Kripton-ion lézer hullámhossza λ=647,1nm, így a terhelés nagysága 
2,5µm-nek becsülhető.  
 A kétféle elrendezés (2.2-1a és b) között lényegi eltérés nincs, csak az érzékenység 
különbözhet az eltérő megvilágítási szögek függvényében. Megfigyeltem, hogy a 
transzmissziós referenciafelület alkalmazásán alapuló összeállítás kis változtatásokkal 
átépíthető egy digitális holografikus elrendezéssé. A közös geometria praktikus a mérések 
kombinálásakor, elrendezések egyszerűsítésekor, ezért a továbbiakban ezt alkalmaztam.  
 
 
2.3. Digitális hologramok optikai rekonstrukciója térbeli fénymodulátorral 
 
 
 Analóg holográfiában a nagyfelbontású hologramlemezre rögzített holografikus rács 
előhívás után statikus fénymodulátorként használható. Az eredeti referenciahullámmal 
megvilágítva rekonstruálódik a tárgyhullám, a tárgy képét egy ernyőre vetíthetjük. A 
digitális holográfia fejlődésével felmerült az igény a digitális hologramok optikai 
rekonstrukciójára17. Ehhez elektronikus vezérlésű modulátorokat fejlesztettek, melyek a 
digitális hologramnak, mint beérkező jelnek függvényében változtatják valamilyen fizikai 
tulajdonságukat. Ennek függvényében beszélhetünk amplitúdó, intenzitás, fázis vagy 
polarizáció modulációs eszközökről. Fénymoduláción egy eszköz azon képességét értjük, 
hogy a ráeső kiterjedt fénynyaláb egy vagy több tulajdonságát a nyaláb keresztmetszete 
mentén megváltoztatja. Ez egy kétváltozós modulációs függvénnyel írható le, mely az 
eszközt érő és elhagyó nyaláb valamely tulajdonságát tartalmazó két függvény 
hányadosának reciproka. Dinamikus modulátor esetén ez függ a beíró elektronikus jeltől. 
Az ideális eset az, ha a modulációs függvény egyenesen arányos a beíró jellel, azaz az 
eszköz lineáris karakterisztikájú. Ez alapján teszünk különbséget intenzitás- és amplitúdó-
moduláló eszközök között.  
 Az elektronikus vezérlésű fénymodulátor tehát egy N*M egyenként vezérelhető 
képpontból álló eszköz, mely a beíró jel, mint kétdimenziós diszkrét adathalmaz 
függvényében változtatja az átengedett vagy reflektált hullám tulajdonságait. Digitális 
hologram optikai rekonstrukciójakor maga a hologram, mint képi információ a beíró jel.  
Digitális holográfia szempontjából a két legfontosabb tulajdonság az amplitúdó- és a 
fázismoduláció. Ezeket a leggyakrabban folyadékkristályos elven, vagy mikromechanikus 
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tükrök alkalmazásával valósítják meg18. Az elektronikus vezérlésű vagy más néven térbeli 
fénymodulátorok (angol elnevezésel Spatial Light Modulator, röviden SLM) általános 
paraméterei:  

� fényhatásfok (meghatározza a maximális áteresztést vagy reflexiót) 
� képpontméret (egy modulátor elem teljes mérete) 
� kitöltési tényező (a modulátorelemek aktív és passzív méretének eltéréséből adódó 

arány) 
� maximális képfrekvencia (képfrissítés) 
� dinamika tartomány (egy képpont beállítható állapotainak száma) 
� linearitás 
� szelektivitás (nem kívánt tulajdonságok esetleges modulációja)  
� felső teljesítményhatár (roncsolódást nem okozó legnagyobb intenzitás)  

 
 A mikrotükrös SLM-ek egyedileg címezhető, mátrix elrendezésű, elektrosztatikus 
elven mozgatható kis tükröket tartalmaznak. Intenzitás-, illetve amplitúdó modulációra két 
állapot között hirtelen polaritás cserével átbillenthető elrendezéseket használnak. Ez 
képmegjelenítésre alkalmassá, tehát többállapotúvá időosztásos elven tehető. A 
mikrotükrös SLM-ek terén fázismodulációra deformálódó vagy eltolódó tükrös eszközöket 
fejlesztettek ki. Ilyenkor egy erőtér húzza be a tükörelem közepét vagy az egész 
felületdarabot. Többállapotú vezérlés ennek mértékét állítva valósítható meg.   
 

 A technológia rohamos fejlődésnek köszönhetően a folyadékkristályos SLM-ek (LC 
SLM) paraméterei ma már egyre inkább megfelelnek a digitális holográfia 
követelményeinek. Az ilyen elven működő modulátorok elektromos jel hatására az egyes 
cellák anyagi és optikai tulajdonságait megváltoztatják. A leggyakrabban felhasznált elv a 
komplex törésmutató és az optikai aktivitás változtathatósága. Hátrányuk a kis 
szelektivitás, ami azt jelenti, hogy nem valósítható meg tisztán amplitúdó, fázis vagy 
polarizáció moduláció, ezek valamennyire mindig együtt jelentkeznek. 
 

2.3.1. HoloEye LC2002 transzmissziós SLM bemutatása 
 
 Méréseim során SLM-ként HoloEye LC2002 típusú folyadékkristályos, transzmissziós 
eszközt (LC SLM) használtam 19 (2.3-1. ábra), ezért a továbbiakban ezt a típust elemzem 
és mutatom be részletesen.  
 

  
  (a) (b) 
2.3-1. ábra: HoloEye LC2002 SLM fényképe (a), és az eszköz használat közben (b) az egyik mérésemben. A 

felvételeken jól látszanak az eszköz csatlakozói, melyek az (a) ábrán balról jobbra a következők: SVGA 
monitorjel, tápfeszültség, RS-232 port a vezérléshez. 
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Felépítését tekintve ez a modulátor egy kisméretű LCD panelt és a hozzá tartozó 
elektronikát tartalmaz egy fém házba építve. A folyadékkristályos mátrix szabványos 
SVGA monitorjellel vezérelhető, melynek csatlakozója mellett egy tápfeszültséget 
biztosító csatlakozó és egy szabványos soros port (RS-232) is megtalálható az eszközön. 
Utóbbi segítségével lehetővé válik a karakterisztika, kontraszt, fényerő számítógépes 
állítása, szabályzása.  
A modulátor főbb paraméterei a következők: 

� Panelméret: 26,2mm * 20,0mm 
� Felbontás: 800 * 600 képpont 
� Képpont méret: 32µm * 32µm 
� Kitöltési tényező: 55% 
� Fényhatásfok: 20% 
� Dinamika tartomány: 8 bit 
� Képfrissítési frekvencia: 60Hz 

Az LC2002 alapvetően egy fázismoduláló eszköz, melyhez kismértékű amplitúdó és 
polarizáció moduláció társul.  
 

2.3.2. Digitális hologramok optikai rekonstrukciója LC SLM-el 
 
 Digitális hologram optikai rekonstrukciójához a térbeli fénymodulátor a hologramot, 
mint képi adatot kapja vezérlőjelként17. Nem mindegy azonban, hogy milyen típusút. 
Digitális hologramokon belül megkülönböztethetünk amplitúdó és fázishologramot. Az 
előbbi a holografikus rács intenzitás-eloszlását tartalmazza, a digitális kamerával rögzített 
hologramok mindig ilyenek. Fázishologramot vagy számítógéppel lehet generálni vagy az 
amplitúdó-hologramok is átkódolhatók fázishologrammá. Amplitúdó hologramok 
amplitúdó- és fázismodulátorra egyaránt adhatók vezérlő jelként, fázishologramok viszont 
csak fázismodulátorral használhatók. Mind a két típus esetén megkülönböztethetünk 
Fresnel- és Fourier-hologramot. Az előbbinél rekonstrukció során a kép véges távolságban, 
az utóbbinál a végtelenben áll elő.  
Ahogy a paraméterek között említettem az LC2002 SLM elsősorban fázismoduláló eszköz, 
tehát a legjobb minőségű rekonstruált képet akkor kaphatjuk, ha fázishologramot 
használunk bemenő képi adatként. Az optikai rekonstrukcióhoz az SLM-et egy kitágított 
lézernyalábbal kell átvilágítani. Ahhoz, hogy a rekonstruált képet egy ernyőn fel tudjuk 
fogni az áthaladt nyalábot fókuszálnunk kell. Bemenő képként célszerű Fourier hologram 
típust használni, mert ezek távoltérben rekonstruálódnak, így a leképező lencserendszer 
megfelelő beállításával tetszőleges véges távolságban megjeleníthető az éles kép. Az 
elrendezés vázlatát a 2.3-2. ábra mutatja. 
Az optikai rekonstrukció során az SLM diffrakciós rácsként viselkedik, mivel a képpont 
mérete többszöröse a megvilágító fény hullámhosszának. Ez azt is jelenti, hogy a sok 
elhajlási rend miatt nagyon nagy a fényveszteség, ezzel szemben képalkotásra és 
későbbiekben méréstechnikai célokra csak a (0,0) rendbe érkező fényt hasznosíthatjuk. 
Mivel az LC2002 esetén a fényhatásfok mindössze 20%, a két tulajdonság együttes hatása 
jelentősen rontja rekonstruált kép minőségét, így pontos beállítást és nagyteljesítményű 
lézer használatát igényli. A technológia fejlődésével (kisebb képpont méret) az elhajlási 
rendek jobban szét fognak válni, arányosan nagyobb teljesítmény jut majd a nulladik 
rendbe, javítva ezzel a fényhatásfokot.  
A térbeli fénymodulátorok igen ígéretes eszközök összehasonlító mérésekre. A 
következőkben ennek az általam is részletesen vizsgált területnek az alapjait foglalom 
össze. Nagy hangsúlyt fektettem az LC2002 SLM kalibrációjára és pontos beállítására, 
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hogy az optikailag rekonstruált hologramok jobb minőségűek legyenek. Ezt részletesen a 
3.4 fejezetben mutatom be.  
 

 
2.3-2. ábra: Digitális hologram optikai rekonstrukciója transzmissziós üzemmódú folyadékkristályos  
térbeli fénymodulátor (LC SLM) alkalmazásával. A síkhullámmal megvilágított SLM-et számítógép  

vezérli, a rekonstruált kép egy ernyőn jelenik meg.  
 
 
2.4. Áttekintés az összehasonlító mérési módszerekről 
 
 
 Szemcsekép és holografikus interferometriában is kifejlesztettek összehasonlító mérési 
módszereket20-25. Ezek közös tulajdonsága, hogy egy mester és egy teszttárgyat 
használnak, melyeket azonos módon terhelünk, így az eredményül kapott 
interferenciaképen a tárgyak elmozdulásának különbsége figyelhető meg.  
 
 2.4.1. Direkt összehasonlító mérés ESPI elrendezésben 
 
 Összehasonlító mérésre a legegyszerűbb elrendezés a 2.2-1a. ábrán látható ESPI 
összeállítás26. Itt a referenciafelület helyére kell elhelyeznünk a mestertárgyat. Először egy 
szemcseképet rögzítünk a teszt- és mestertárgy alapállapotáról, majd deformáljuk őket. Ha 
a deformáció előtti szemcseképből kivonjuk azt, amit a deformációk után vettünk fel, 
akkor a különbségi képen a két deformáció különbségéhez tartozó korrelációs csíkok 
jelennek meg. Ennek oka, hogy a mestertárgy deformációjakor megváltoztattuk a 
referencia szemcseképet. Ez tehát a leggyorsabb és legegyszerűbb módszer arra az estre, ha 
két valós deformáció különbségét szeretnénk megjeleníteni. Hátránya, hogy minden egyes 
esetben deformálni kell a mestertárgyat is, így ismétlődő vizsgálatokra nem túl előnyös, 
mivel nem lehet mindig pontosan ugyan azt a deformációt reprodukálni.  
 

2.4.2. Összehasonlító mérés DHI-ban – numerikus módszer 
 
 Az előzővel ellentétben a különbségi holografikus interferometriában a mérés két 
lépésből áll. Először a mestertárgyat helyezzük a digitális hologramok rögzítésére szolgáló 
elrendezésbe, majd egy-egy hologramot rögzítünk róla alap és deformált állapotában. Ezek 
után a mestertárgyat a teszttárgyra cseréljük, lehetőleg minél pontosabb illeszkedéssel, 
majd erről is rögzítünk egy-egy hologramot alap és deformált állapotban. Ezután 
numerikusan rekonstruáljuk mind a négy hologramot a megfelelő távolságban. Az így 
előálló négy digitális hullámra vezessük be a következő jelöléseket: 
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A kifejezésekben m index a mester-, t a teszttárgyat, 0 a kezdeti, 1 a deformált állapot 
jelöli. A további jelölések: (u,v) a pixelkoordináták, φ kezdőfázisok, ∆φ fázisváltozások, C 
és D pedig a valós amplitúdók, melyek a levezetésben a kezdeti és a deformált állapotban 
változatlannak tekintünk. Ekkor a különbségi képhez tartozó komplex amplitúdók a 
 
 ( ) ),(*),(),(*),(, 1,1,0,0, vuavuavuavuavuA tmtmdiff ⋅−⋅=  (2.4.5) 

 
egyenlettel számolhatók, ahol * a komplex konjugálás jelöli. Behelyettesítve az 
intenzitásra a következő adódik: 
 

 ( )( )mtdiffdiffdiff IAI ∆Φ−∆Φ−== cos10

2
  (2.4.6) 

 
A fenti képletből látható, hogy a két elmozdulásmező különbségéhez tartozó 
kontúrvonalakat kaptuk eredményül.  
 

2.4.3. Holografikus megvilágításon alapuló összehasonlító mérések – analóg 
módszer 

 
 Ennél a mérési módszernél a mestertárgy alap és deformált állapotáról egy-egy 
hologramot készítünk analóg holografikus elrendezésben. A lemezt előhívása után statikus 
fénymodulátorként használjuk és a teszttárgyat a rekonstruált hullámokkal világítjuk 
meg27-30. Ezzel elérhető az, hogy összehasonlító mérések során a teszttárgyak mindegyike 
pontosan ugyanazzal a mestertárgy deformációval legyen összehasonlítva.  
Az ilyen típusú holografikus megvilágítás nemcsak tisztán analóg elrendezésben, hanem 
DHI és ESPI esetén is alkalmazható. A különbségi deformációhoz tartozó kontúrvonal 
képet úgy kaphatjuk meg, hogy a teszttárgyat alapállapotában a mestertárgy 
alapállapotához tartozó hologrammal világítjuk meg, míg deformált állapotában a 
mestertárgy deformációja után rögzített és előhívott hologramot használjuk holografikus 
megvilágításként. Ha mind a két esetben rögzítünk egy hologramot vagy szemcseképet, 
akkor ezek különbsége (holografikus esetben rekonstruálás után) a különbségi 
deformációhoz (mester- és teszttárgy) tartozó kontúrvonalakat jeleníti meg. A módszer 
hátránya holografikus lemez használatának igénye, mely igen körülményessé teszi a 
mérést. A térbeli fénymodulátorok fejlődésével azonban ezek kiválthatók, és szintén 
optikai rekonstrukción alapuló, de tisztán digitális összehasonlító mérések is végezhetők.  
 

2.4.4. Holografikus megvilágításon alapuló összehasonlító mérések – digitális 
módszer 

 
 A komplex hullámterek digitális változatának ismerete és az elektronikus vezérlésű 
térbeli fénymodulátorok fejlődése sokoldalú lehetőségeket rejt. A mai SLM-ek már 
teljesítik azokat a követelményeket, hogy méréstechnikai célokra lehessen alkalmazni az 
általuk optikailag rekonstruált digitális hologramokat. Méréseim során az analóg helyett 
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ezt a fajta digitális eljárást használtam holografikus megvilágítás létrehozására, így a 
következőkben ezt mutatom be részletesen. Két esetet különböztetek meg, annak 
függvényében, hogy a teszttárgyat DHI vagy ESPI elrendezésben vizsgáljuk. 
 Az összehasonlító mérések mindkét módszer esetén azon alapulnak, hogy egy-egy 
digitális hologramot rögzítünk a mestertárgy alap- és deformált állapotáról, majd ezeket az 
SLM-re adva képjelnek a mestertárgy hullámterével megvilágítjuk a teszttárgyat31,32. A 
2.4-1 ábra a DHI elrendezést mutatja. Ez az SLM és leképező lencsék kivételével csak 
annyiban különbözik a hagyományos DHI összeállítástól (2.1-1. ábra), hogy a tárgy- és 
referenciahullámokat szolgáltató nyalábtágítókat úgy helyezzük el, hogy elegendő hely 
legyen a digitális hologram véges távolságú optikai rekonstrukciójához. 
 

 
2.4-1. ábra: A digitális holografikus megvilágítást használó összehasonlító DHI elrendezés. A teszttárgyat a 

mestertárgyról készült optikailag rekonstruált hologramokkal világítjuk meg.  
 
 
A digitális holografikus megvilágítást használó ESPI elrendezés a 2.4-2. ábrán látható. Ez 
az SLM és leképező lencséktől eltekintve szintén nagyon hasonlít a 2.2-1b. ábrán látható 
összeállításra. A referencia-felület most is egy mattüveg.  
 

 
2.4-2. ábra: A digitális holografikus megvilágítást használó összehasonlító ESPI elrendezés. A teszttárgyat a 

mestertárgyról készült optikailag rekonstruált hologramokkal világítjuk meg.  
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A digitális hologramok optikai rekonstrukciójánál a véges távolságú leképezéshez 
mindegyik esetben egy csillagászati távcsőszerű elrendezést használtam. A két fő tagból 
álló rendszerben az első lencse egy Fourier-lencse, mely a kilépő síkjához igen közel 
előállítja az SLM távoltéri elhajlási képét. Ezen a diffrakciós képen a rövid távolság miatt a 
rekonstruált kép mérete kicsi. A második lencse vetítőlencseként funkcionál és ezt a kis 
képet nagyítja ki. A jó minőségű rekonstruált képhez a Fourier-lencsének Fourier-
transzformációra, a vetítőlencsének pedig képalkotásra optimalizáltnak kell lennie. A 
fókusztávolságok helyes megválasztásával tudjuk biztosítani azt, hogy az elrendezés 
kényelmesen elférjen az optikai asztalon. Az összeállításban a lencsék távolsága nagyobb, 
mint a két fókusztávolság összege. Összességében tehát ez a távcsőszerű elrendezés az 
eredő szögnagyítása révén kellően szétválasztja a rácsrendeket, a véges távolságra állás 
pedig közel hozza a távoltéri elhajlási képet. Ez alapján a lencsék külön-külön vett 
fókusztávolságánál fontosabb adat azok aránya és így az eredő szögnagyítás. 
 

 Az összehasonlító mérés folyamata a következő: Az egyes módszereknek megfelelő 
optikai elrendezésekben rögzítünk egy digitális hologramot vagy szemcseképet abban az 
esetben, amikor a teszttárgy az alapállapotában van és az SLM-re adott hologram is a 
mestertárgy alapállapotához tartozik. Következő lépésként lecseréljük ezt a hologramot a 
mestertárgy deformált állapotához tartozóra és deformáljuk a teszttárgyat. Ezután a 
digitális kamerával ismét rögzítünk egy hologramot vagy szemcseképet. Számítógépen 
kivonva ezt az eredetileg rögzített képből megjelenik (hologramok esetén rekonstruálás 
után) a különbségi deformációhoz tartozó kontúrvonal-rendszer.  
 

 Példaként egy összehasonlító ESPI elrendezésben általam végzett mérést mutatok be. 
Először holografikusan rögzítettem egy körülbelül 1,4µm nagyságú középpontos 
deformációhoz tartozó alap és deformált állapoti hologramot. Ez volt a mester deformáció. 
Ezután a 2.4-2. elrendezésben rögzítettem egy-egy szemcseképet úgy, hogy teszttárgy 
alapállapotát megvilágítottam a mestertárgy alap és deformált állapotával. Ezek 
különbsége megjeleníti a mester deformációhoz tartozó kontúrvonalakat (2.4-3a. ábra).  
 

   
  (a) (b) (c)  

2.4-3. ábra: Elmozdulásmezők intenzitás kontúrvonalai összehasonlító ESPI mérésnél.  
Mestertárgy deformációja (1,4µm) (a), teszttárgy deformációja (2µm) (b) és a  
különbséget (0,6µm) leíró elmozdulásmező kontúrvonalai (c). (λ=647,1nm) 

 
 
Következő lépésként a teszttárgy deformált állapotáról (2µm nagyságú deformáció) 
rögzítettem egy-egy szemcseképet mindkét mestertárgy állapothoz tartozó megvilágítás 
esetén. A 2.4-3b. ábra a teszttárgy deformációjához tartozó korrelációs csíkokat mutatja. 
Ez egy olyan különbségképzéssel számolható, amikor a holografikus megvilágítás mindkét 
esetben a mestertárgy alapállapotához tartozik. A teszttárgy és mestertárgy alapállapotához 
tartozó szemcseképből kivonva a teszttárgy és mestertárgy deformált állapotához tartozót a 
különbségi csíkrendszer jeleníthető meg (2.4-3c ábra).  
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Bár méréstechnikailag kevésbé fontos, de más sorrendű megvilágítással nemcsak 
különbségi, hanem az összeg elmozdulásmezőhöz tartozó kontúrvonalrendszer is 
ábrázolható. A négyféle megjeleníthető képet a következő egyenletek foglalják össze: 
 Am0,t0 - Am0,t1 vagy    Am1,t0 - Am1,t1   t teszttárgy elmozdulásmezője 
 Am0,t0 - Am1,t0 vagy    Am0,t1 - Am1,t1    mestertárgy elmozdulásmezője 
 Am0,t0 - Am1,t1  különbségi elmozdulásmező 
 Am1,t0 - Am0,t1  összeg elmozdulásmező 
 
 
2.5. Méréshatár kiterjesztését célzó módszerek áttekintése 
 
 

A következő alfejezetekben a digitális holografikus interferometria és elektronikus 
szemcsekép interferometria, mint koherens optikai mérési módszerek néhány korlátját 
mutatom be. Összefoglalom az irodalomban megtalálható, valamint a diplomamunkámban 
korábban elemzett eljárásokat a korlátok kiküszöbölésére és rávilágítok a további kutatási 
irányokra, melyekre a 3. fejezetben mutatom be az általam javasolt megoldásokat. Az 
eljárások méréshatárát is itt hasonlítom össze (3.2. fejezet). 
 

2.5.1. Alulmintavételezés elkerülése szuperkép módszer alkalmazásával DHI 
esetén 
 
 Digitális holografikus interferometriában alapvető fontosságú, hogy a kamera fel tudja 
bontani a holografikus rácsot, ellenkező esetben a rögzített digitális hologram 
alulmintavételezett lesz. Ez azt eredményezi, hogy a rekonstruált képen a +1 és -1 rendek 
és a nulladrend foltjai átfedik egymást, ami rontja a kontúrvonalak láthatóságát, nehezítve 
ezzel a kiértékelést. Nagyfelbontású kamera alkalmazásával ez a probléma 
megszűntethető, azonban ha nagyon kicsi kamera-tárgy távolságot választunk, akkor 
(2.1.10) képlet értelmében az objektív szemcsenagyság csökken és előfordulhat 
alulmintavételezés. Ennek elkerülésére a BME Optikai Méréstechnika Csoport ötelete volt 
az úgynevezett szuperkép módszerek digitális holográfia területén való alkalmazása. Az 
eljárásokat eredetileg a Hubble Űrteleszkóphoz fejlesztették ki és közös tulajdonságuk, 
hogy egy nagyobb felbontású képet állítanak elő a kamera törtpixeles elmozgatása során 
rögzített felvételekből33,34. Az algoritmusok közül a legelterjedtebbek a Drizzle és Interlace 
módszerek, melyek alkalmazhatóságát a digitális holográfiában korábban Kornis János, 
Gombkötő Balázs és én is vizsgáltam35,36. Diplomamunkámban megmutattam, hogy 
segítségükkel egy kisebb felbontású kamera esetén is lehetséges a magasabb 
térfrekvenciájú komponensek kezelése37.  
 A következőkben a Drizzle módszer legegyszerűbb esetét, az úgynevezett 
négynegyedes Drizzle (2*2)-t mutatom be, mely igen könnyen programozható. A folyamat 
során a kamera és a kimeneti kép képpontjainak viszonyát a 2.5-1. ábra mutatja. Ebben az 
esetben 2*2 képet rögzítünk, és a kamerát csak a detektormátrix soraival és oszlopaival 
párhuzamosan mozgatjuk. Az elmozdulás épp a pixelméret fele. Ez a 2.5-1. ábra bal oldali 
részén is jól látszik, ahol a piros, zöld, sárga és kék színű négyzet a kamera ugyanazon 
képpontját ábrázolja, fél pixellel elmozgatva. A kapott szuperkép felbontása kétszerese lesz 
a felvett képek felbontásának. A módszer lényegét úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a négy 
bemeneti kép pixeleit negyedére zsugorítjuk és így rakjuk őket egymás mellé. A kimeneti 
pixelek középpontjai a szuperképen a képpontok találkozási pontjai, a kimenet tehát még 
egy átlagolás után adódik. A módszer sémájából látható, hogy egy bemeneti képpont a 
szuperkép négy kimeneti képpontjára van hatással.   
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2.5-1. ábra:  A 2*2-es drizzle módszer elve. A fél pixellel elmozgatott képpontok és a kimeneti kép,  

melynek pixelei fele akkora méretűek. 
 
 

 Az Interlace módszer még a Drizzle-nél is egyszerűbb. A kimeneti kép a bemeneti 
képek egyszerű algoritmus szerinti összemásolásából áll elő, és minden képpont értékét 
csak egy bemeneti pont határozza meg. A módszer előnye a gyorsasága, hátránya viszont 
az érzékenysége. Abban az esetben, ha a bemenő képek elmozdítása nem pontos, akkor az 
eredő képünk zajos lesz. Ezzel szemben az átlagolásnak köszönhetően a Drizzle módszer 
kevésbé volt érzékeny a mozgatás pontatlanságaira.  
 Az eljárások közös tulajdonsága tehát, hogy egy nagyobb felbontású „szuperképet” 
állítanak elő kissé elmozdított detektorral rögzített képekből. Az elmozdítás szabályos, 
négyzethálós és szabálytalan is lehet, de nem haladhatja meg a pixelméretet. A módszer 
lényege a következő: M*M méretű alulmintavételezett képeink vannak. Ezekből N2 számút 
rögzítünk. Ekkor a szuperkép előállítási módszerrel egy NM*NM méretű 
szuperhologramot állíthatunk elő, melyben egy pixel mérete ∆x/N, ahol ∆x az eredeti 
képpontméret, mely „virtuálisan” csökkenthető, teljesítve ezzel a mintavételi tételt. Nem 
használhatók az eljárások, ha az elmozdított detektorú felvételek közben a tárgy még 
mozog, deformálódik. Diplomamunkámban megmutattam, hogy méréseinkben 
leggyakrabban használt teszttárgy (2.1-3a. ábra) felülete deformálás után körülbelül 5 
percig még kis mértékben elmozdulhat. Valós méréseknél ezt figyelembe kell venni.  
 
 2.5.2. Nagy deformációk kiértékelése szuperkép módszer alkalmazásán alapuló 

felbontás-növeléssel  DHI esetén 
 
 Mind a két mérési módszer (DHI és ESPI) esetén jelentkező probléma, hogy túl nagy 
elmozdulás/deformáció esetén a kontúrvonalak annyira besűrűsödnek, hogy kiértékelésük 
már nem lehetséges. A két eljárás közül ez DHI esetén jelent nagyobb problémát, mivel 
egy rekonstruált hologramon a tárgy éles képe sokkal kisebb felbontásban jelenik meg, 
mint ESPI-nél, ahol az objektív megfelelő beállításával akár a teljes érzékelőméretet 
kitöltheti. Diplomamunkámban37 és publikációmbanP11 megmutattam, erre a problémára 
szintén megoldást jelenthetnek a szuperkép módszerek (Drizzle, Interlace), ha a fentiekhez 
képest kis módosítással alkalmazzuk őket. Az eltérés annyi, hogy a rögzített N2 számú 
hologramot először egyesével rekonstruáljuk, majd a rekonstruált képekből készítjük el a 
szuperképet. Ebben az esetben a kamera mozgatásának lépésköze a (2.1.10) képlettel 
számolható képsíkbeli képpontméret törtrésze. A kapott kép mérete NM*NM képpont lesz, 
azonban most a rekontruált hologramon nem magasabb térfrekvenciájú komponensek 
jelennek meg, hanem a tárgy éles képe lesz N2-szer nagyobb felbontású, aminek 
köszönhetően a sűrű kontúrvonalrendszer láthatósága javul.  
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2.5.3. Nagy deformációk kiértékelése interferogram kirakós eljárással 
 
 A felbontás javítására természetszerűleg adódó módszer a hullámtér letapogatása a 
digitális kamera egész CCD-s mozgatásával. A módszer egy nagyfelbontású képet állít elő 
részinterferogramok beolvasásával. Az eredményül kapott kép annál nagyobb felbontású, 
minél több felvételt pozícionálunk egymás mellé. A letapogatott interferogram részeket 
mindig igen nagy pontossággal kell összeilleszteni, melyet a gyakorlatban nehéz és drága 
kivitelezni, mivel megköveteli, hogy a mozgatás mechanikai úton több centiméteres 
tartományban mikrométeres, vagy az alatti pontossággal legyen megvalósítható.  
Letapogatással tehát virtuálisan megnövelhetjük a digitális kamera detektormátrixának 
méretét, így a numerikusan rekonstruált tárgy felbontása is megnő. A módszer 
alkalmazásával nagyobb deformációkat tudunk kiértékelni, mivel igen nagy felbontás 
érhető el, így a sűrű csíkrendszerek jobban felbontódnak. A fentiekhez hasonlóan az eljárás 
szintén nem használható akkor, ha az elmozdított detektorú felvételek közben a tárgy még 
mozog, deformálódik. A módszer fejlesztésével kapcsolatban kutatások folynak a Fizika 
Tanszék Holográfia Csoportjában38-40.  
 

2.5.4. Nagy deformációk kiértékelése időfelbontásos interferometriával 
 
 Az időfelbontásos interferometria41-43 (temporal speckle method) működése azon 
alapul, hogy a teszttárgy elmozdulásakor köztes állapotokban is rögzítünk felvételeket. 
Ezeket lépésről lépésre kiértékelve összegükként meghatározható a teljes elmozdulás. Ilyen 
elven akár 50-150µm-es méréshatár is elérhető, azonban az elmozdulásnak lényegesen 
lassabban változónak kell lennie, mint a kamera sebessége és expozíciós ideje.  
 
 2.5.5. Nagy deformációk kiértékelése kompenzációs módszer alkalmazásával DHI és 

ESPI esetén 
 
 Sűrű csíkrendszerek kezelésére és feldolgozására széles körben és hatásosan 
alkalmazhatók kompenzációs eljárások, melyek kutatása szintén nagy múltra tekint vissza 
a Fizika Tanszéken (Kornis János, Németh Attila, Gombkötő Balázs)44-46. Ezek az 
összehasonlító módszerek elvén alapulnak, vagyis egy ismeretlen deformációból kivonunk 
egy ismertet, majd a különbséget leíró kontúrvonalrendszer kiértékelésével határozzuk meg 
az eredeti deformációt.  
 Egy tárgyról szórt hullám digitális ismerete lehetőséget nyújt arra, hogy szimulált 
hullámok által leírt tetszőleges, folytonos elmozdulásmezőt vonjunk ki a vizsgált, létező 
tárgy elmozdulásmezőjéből. A kivonás esetén megvalósítható az ún. csíkkompenzáció 
vagy másnéven fáziskompenzáció, tehát egy eredetileg nagy elmozdulásmezőhöz tartozó 
felbonthatatlanul sűrű kontúrvonalrendszer ritkítása47,48. Ez azon alapul, hogy a tárgy éles 
képének a helyén a komplex amplitúdó fázisát pontról-pontra elforgatjuk, méghozzá az 
ismert deformációnak, elmozdulásnak megfelelően. Így azt érjük el, mintha a két 
deformációt kivontuk volna egymásból. A szimulált hullámok mögé odaképzelhetjük a 
virtuális tárgyat, melynek az alakváltozását modellezi, így tulajdonképpen a 
csíkkompenzációs mérést virtuális összehasonlító mérésként is értelmezhetjük. A módszer 
feltételezi a teljes komplex amplitúdó ismeretét. Ez DHI esetén a rendelkezésünkre áll, 
ESPI-nél azonban a fázisinformáció nem ismert. Ennek számolása fázistolt felvételek 
rögzítésén alapul49. Az ilyen típusú módszerek alkalmazása DHI esetén is pontosabb 
fázisszámolást tesz lehetővé, amire példát is mutatok.  
 

 Interferometrikus méréseknél (DHI, ESPI) különbségi fáziskép számolásához a Carré-
módszer50-54 a legelterjedtebb. Ez bemenő információként négy fázistolt intenzitásképet 
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igényel a tárgy alapállapotában és egyet deformáció után. A hullám fázisát egy 
piezoelektromos kristályra (PZT) szerelt tükör segítségével léptettem, melynek 
kalibrációját a 3. fejezetben mutatom be részletesen. Az irodalomban található olyan 
megvalósítás is, hogy a fázisléptetést a megvilágításhoz használt félvezető lézerdióda 
hangolásával érik el55. A Carré-módszer előnye a robosztussága56, vagyis nem szükséges 
π/2 lépésköz, elegendő, ha a léptetés lineáris. Ezt az előnyt a PZT tükör kalibrációjánál 
(3.1.2.1. fejezet) fel is használtam.  
Az alap és deformált állapotban rögzített felvételekből első lépésként a különbségi képeket 
kell kiszámolni az alábbi módon: 
 

 ),(),(),( 1:_1:_1:_ qpIqpIqpI PZTALAPPZTDEFPZTDIFF −=  (2.5.1) 

 ),(),(),( 2:_1:_2:_ qpIqpIqpI PZTALAPPZTDEFPZTDIFF −=  (2.5.2) 

 ),(),(),( 3:_1:_3:_ qpIqpIqpI PZTALAPPZTDEFPZTDIFF −=  (2.5.3) 

 ),(),(),( 4:_1:_4:_ qpIqpIqpI PZTALAPPZTDEFPZTDIFF −=  (2.5.4) 
 

Ezek az intenzitásképek (hologramok esetén rekonstruálva) az alábbi módon 
értelmezhetők:  
 

 ( )( )qpqpBqpAqpI PZTDIFF ,cos),(),(),(1:_ ϕ∆⋅+=  (2.5.5) 

 ( )( )αϕ +∆⋅+= qpqpBqpAqpI PZTDIFF ,cos),(),(),(2:_  (2.5.6) 

 ( )( )αϕ 2,cos),(),(),(3:_ +∆⋅+= qpqpBqpAqpI PZTDIFF  (2.5.7) 

 ( )( )αϕ 3,cos),(),(),(4:_ +∆⋅+= qpqpBqpAqpI PZTDIFF  (2.5.8) 
 

Az egyenletekben ),(41:_ qpI PZTDIFF −  jelöli az egyes képpontok intenzitását, α  a fázistolást, 

),( qpϕ∆  pedig a fáziskülönbség-változás egy adott pixel esetén a tárgy alap és deformált 
állapota között. ),( qpA  és ),( qpB  pontról-pontra változó paraméterek. Értékük függ a 
megvilágítási (erősség, homogenitás) és képrögzítési (expozíciós idő, erősítés) 
beállításoktól és a jelentkező zajtól. Mivel ezek általában nem ismertek a (2.5.5-8) 
egyenletek segítségével ),(qpϕ∆ -t nem tudjuk kiszámolni.  
 A különbségi képek a jól ismert szemcsés struktúrájúak. A szemcsezaj elnyomásához 
egy konvolúciós aluláteresztő szűrőt használtam 3*3, 4*4 vagy 5*5-ös mátrixméretűt, a 
képméret és a csíksűrűség függvényében. Itt feltételeztem, hogy a szemcseméret jelentősen 
kisebb a csíktávolságnál. Ha ez nem teljesülne, akkor a konvolúciós szűrő csökkentené a 
csíkkontrasztot vagy kevésbé szűrve nem távolítaná el a szemcséket.  
Alkalmazva a Carré-módszert az így kapott képekre: 
 

 
( )

4:_3:_2:_1:_

1:_4:_3:_2:_3

2
tan

PZTDIFFPZTDIFFPZTDIFFPZTDIFF

PZTDIFFPZTDIFFPZTDIFFPZTDIFF

IIII

IIII

−−+
−+−

=α   (2.5.9) 

 
Amiből a fázis: 
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⋅=∆ αϕ  (2.5.10) 
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Az összefüggésekben az előzőhöz hasonlóan α  jelöli a fázistolást, ϕ∆  pedig a deformáció 
hatására létrejövő fáziskülönbség-változást.  
Ha ϕ∆ -t direktben számoljuk ki elveszítjük az információt, hogy a fázis melyik negyedben 
van. Ezért egy kétváltozós atan2(y,x), úgynevezett négy-negyedes inverz tangens 
függvényt alkalmaztam, az alábbi módon:  
 
 ( )xya ,2tan=∆ϕ  (2.5.11) 
, ahol 

 ( )4:_3:_2:_1:_2
tan PZTDIFFPZTDIFFPZTDIFFPZTDIFF IIIIy −−+⋅= α

 (2.5.12) 

 
 ( )4:_3:_2:_1:_ PZTDIFFPZTDIFFPZTDIFFPZTDIFF IIIIx −−+=  (2.5.13) 
 
Ez a megfelelő, π2  periodikus fázisértéket adja eredményként. Az így kapott fáziskép egy 
8-bites szürkeárnyalatos kép, melynek intenzitás-keresztmetszete fűrészfog szerű. Az ilyen 
típusú képet töredezett fázisképnek fogom nevezni a továbbiakban. A nemzetközi 
irodalomban erre a wrapped phase map kifejezést használják. Ezen két képpont 
világosságértékét összehasonlítva nem kapunk információt a képpontoknak 
megfeleltethető tárgypontok elmozdulásának arányáról. Ehhez szükséges a töredezett 
fáziskép „széthajtogatása” vagy demodulációja, amire a phase-unwrapping angol kifejezést 
szokták használni. Ennek számolásához az ún. Goldstein cut-line módszert57,58 
programoztam le és használtam, mely eredményként egy olyan szürkeárnyalatos képet ad, 
melyben a 8- vagy 16-bites tartomány pont a deformáció miatti fázisváltozás teljes 
tartományának felel meg. Tehát ebben az esetben az egyes képpontok világosságértéke 
arányos a teszttárgy megfelelő pontjainak elmozdulása miatt fellépő fázisváltozással. 
 Az összehasonlíthatóság végett a 2.5-2. ábrán DHI esetén számolható négy különböző 
típusú képet mutatom be. A felvételek mindegyik esetben ugyanahhoz az 1,15µm 
nagyságú deformációhoz tartoznak: 
 

    
  (a) (b) (c) (d) 

2.5-2. ábra:  Digitális holografikus interferometria esetén 1,15µm nagyságú deformációt kontúrvonalazó 
intenzitáskép (a), valamint  fáziskép (b) . Fázistolt felvételekkel számolt töredezett fáziskép (c) és a 
deformáció alakját mutató széthajtogatott fázismező (d). Utóbbiban a 0-255 szürkeárnyalati skála a 

deformációhoz tartozó teljes fázisváltozás tartományának felel meg. (λ=647,1nm) 
 
 
 Megfigyelhető, hogy mennyivel jobb minőségű fáziskép számolható fázistolt felvételek 
felhasználásával, mint egyszerű DHI esetén a rendelkezésre álló fázisinformációból. 
Emellett lehetővé válik a széthajtogatott fázismezőnek, vagyis a deformációs profilnak a 
meghatározása is. Az így kapott képeknek igen fontos szerepük van a csíkkompenzáció 
folyamatában.   
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 A fenti módon tehát tetszőleges elmozduláshoz tartozó fáziskép számolható DHI és 
ESPI mérések esetén. Előbbi esetben ez a teljes komplex amplitúdó ismeretét jelenti, 
utóbbiban azonban a fázisinformáció csak a négy fázistolt állapotban határozható meg. 
ESPI mérések esetén tehát több szemcseképet kell felvenni eltérő fázisú megvilágításokkal 
úgy, hogy a lépésköz a szomszédos fázisállapotok között legyen egyenlő, és elegendő 
lépéssel fedjük is le a 0-2π tartományt. Ez által megfelelően kavntáljuk a lehetséges 
fázisértékeket, így lehetővé válik a fázisok manipulációja ezek között az értékek között. A 
fázistolást tehát a 0-2π tartomány N részre osztásával valósítjuk meg, ahol N optimális 
értéke figyelembe véve a számítási igényt 8-16, Németh Attila doktori munkája alapján3.  
Béky Bence diplomamunkájában59 alátámasztotta, hogy egyszerűbb elmozdulások (például 
merevtestszerű elfordulás) kompenzálása ezek között az állapotok között megvalósítható.  
A csíkkompenzáció matematikai megfogalmazásához először nézzük az egyszerű 
interferometrikus elmozdulásmérés alap összefüggését: 

 
 ),(),(),( qpaqpaqpa ALAPDEFDIFF −=  (2.5.14) 

 
, ahol ( )qp,  a képpont (pixel) koordinátákat jelöli, DEFa  és ALAPa  a két tárgyállapot 

komplex amplitúdója, DIFFa  pedig az interferencia hullámtér. Az így kapott képeken 
megjelenő csíkrendszer (holografikus esetben rekonstruálás után) a tárgy deformációját 
kontúrvonalazza. Nagy deformációk esetén ez már felbonthatatlanul sűrű, kiértékeléséhez 
fáziskompenzációt alkalmazhatunk. Ekkor a deformáció előtti ( ALAPa ) és utáni ( DEFa ) 

felvételek felhasználásával a kompenzált kép komplex amplitúdója ( COMPa ) 60: 
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 (2.5.15) 

 
Az egyenletben λ a lézerfény hullámhossza, g a kompenzációs arány, L(p,q) pedig a 
virtuális elmozdulás profil, mely leírja annak a deformációnak az alakját, amit kivonunk a 
mértből. Az összefüggésben a kivonás utáni szorzatot egységként kezelve könnyen 
belátható, hogy a direkt fáziseltérés a kompenzált esetben is számolható. A számolási 
algoritmus tehát megfelel az egyik hullám L(p,q) függvény szerint végrehajtott pontonként 
vett helyfüggő módosításával. A kompenzációs arányt állítva fokozatos kompenzáció is 
megvalósítható.  
A hullámtér módosításának eredménye hasznos kompenzáció mellett kevésbé értelmes 
módosulás is lehet. Ennek oka, hogy valós mérések nagy részénél a deformációs profil és 
így L(p,q) nem vagy nem pontosan ismert. 
 Ha a valós tárgy terhelés hatására létrejövő alakváltozása elméleti számításokkal 
meghatározható, akkor megfelelően végrehajtható a csíkkompenzáció, tehát a virtuális 
összehasonlítás. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy ez gyakorlatban a legtöbbször 
nem kivitelezhető a tárgyak szabálytalan alakváltozása miatt. Bizonyos esetekben azonban 
mégis egyszerű a folyamat, például merevtestszerű elfordulás kompenzálásakor, mivel a 
forgási tengely ismeretében L(p,q) egyszerűen számolható. A 2.5-3. ábrán ilyen esetre 
mutatok példát. Megfigyelhető, hogy a deformáció és a merevtest szerű elforgatás együttes 
jelenléte miatt az egyes komponensek külön-külön nem értékelhetők ki. A 
csíkkompenzáció nagy előnye, hogy az egyes elmozdulás komponensek egymástól 
függetlenül kezelhetők. Ebben az esetben alkalmazva ezt az elforgatásra a deformáció 
komponens önállóan is megjeleníthető. A széthajtogatott fázisképek segítségével érdemes 
megvizsgálni az eredeti, a kivont és a különbségi elmozdulás alakját (2.5-4. ábra) is. 
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  (a) (b) (c) (d) 
2.5-3. ábra: Teszttárgy 1,5µm nagyságú deformációja és 0,003º függőleges tengely körüli elforgatása esetén 

adódó holografikus intenzitás kép (a) és töredezett fáziskép (b). Az elforgatás miatt nem pontosan 
kiértékelhető deformáció intenzitás (c) és fázis (d) kontúrvonalai a kompenzációval megjeleníthetők. 

(λ=647,1nm) 
 
 
2.5-4a. ábra jól mutatja, hogy csak a síkra merőleges elmozdulást mérjük (3.1.1. fejezet), 
ezért sem lehet ebből a grafikonból kompenzáció nélkül az egyes elmozdulás 
komponenseket megfelelően kiértékelni.  
 

 
 

 
 

  
  (a) (b) 
 

 
 
 
 
 
 

 

(c) 
2.5-4. ábra: Összetett elmozdulásmező csíkkompenzációval történő szétválasztása. Mért elmozdulás (1,5µm 
nagyságú deformáció és 0,003º  függőleges tengely körüli elforgatás) (a), számítógép által kivont elfordulás 

(b) és a „maradék” deformáció (c). A szürkeárnyalatos képek széthajtogatott fázisképek, a [0,255] 
világosságtartomány az elmozdulás miatti fázisváltozás teljes tartományát jelöli. (λ=647,1nm)  
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Ahogy korábban már említettem a módszer valós mérések esetén deformáció 
kompenzálásra csak igen nehezen alkalmazható, mivel nem ismerjük pontosan az 
alakváltozást leíró függvényt. Ennek kiküszöbölésére a 3.1. fejezetben egy új, összetett 
mérési elrendezést javaslok, mely tetszőleges deformációalak esetén lehetővé teszi L(p,q) 
becslését a pontos kompenzációhoz.  
 
 
2.6. Alakmérési módszerek 
 
 
 Háromdimenziós tárgyak alakjának mérése fontos és általában nehéz feladat, mely 
optikai módszerekkel gyorsan és pontosan megoldható. Az évek során többféle koherens és 
inkoherens eljárást dolgoztak ki. Az utóbbiak közé tartoznak a vetített csíkot használó61 és 
Moire62-64 módszerek, amelyek általában egyszerűbbek viszont kevésbé érzékenyek, mint a 
koherens optikai eljárások. Utóbbit például elterjedten alkalmazzák ipari szinten 
nagyméretű tárgyak vizsgálatára a nagy méréstartomány miatt. Ezzel szemben a koherens 
eljárások általában kisebb méretű tárgyak nagyobb pontosságú vizsgálatára terjedtek el, 
mely területtel doktori munkámban foglalkozom. A legelterjedtebb digitális holografikus 
interferometriai és elektronikus szemcsekép interferometriai eljárások: két hullámhossz 
alkalmazása65, a tárgy-, illetve a megvilágító nyaláb irányának elmozdítása66, a mérendő 
tárgyat körülvevő anyag törésmutatójának változtatása67,68. Az utóbbi módszer alkalmazása 
igen nehézkes, mivel a tárgyat elzártan, változtatható gáz vagy folyadék összetételű, 
azonban megfelelően átlátszó tartályban kell elhelyezni. A következőkben így csak az első 
két módszert mutatom be.  
 

2.6.1. Alakmérés kéthullámhosszon 
 
 A kéthullámhosszas mérés alapja egy változtatható hullámhosszú lézer fényforrás. Az 
alakmérés érzékenysége a hullámhossz változtatásával szabályozható. Ha a két alkalmazott 
hullámhossz 1λ  és 2λ , akkor a szintvonalköz: 
 

 ( )21

21

2 λλ
λλ
−⋅

⋅
=d   (2.6.1) 

 
A módszer elve, hogy mind a két hullámhosszon készítünk egy digitális hologramot, majd 
a különbségüket az egyik λ értéknél rekonstruáljuk. Ezt a módszert nem tanulmányoztam, 

mivel a rendelkezésemre álló lézerek nem tették lehetővé hullámhosszuk hangolását. 
 

2.6.2. Megvilágító nyaláb eltolásán alapuló alakmérési eljárások  
 
 A megvilágító nyaláb irányának változtatásán alapuló alakmérési módszerek69,70 nagy 
előnye, hogy egyszerű optikai elrendezésben megvalósíthatók, nem igényelnek hangolható 
lézert, vagy a teszttárgy speciális tartályban való elhelyezését, de a két hullámhosszon 
végzett alakmérésekkel szemben viszont sokkal érzéketlenebbek.  
 A 2.6-1a. ábra a tárgymegvilágító nyaláb irányának elmozdításán alapuló DHI 
elrendezést mutat. Ez igen egyszerűen átalakítható ESPI összeállítássá egy diffúzor és 
objektív segítségével, valamint az intenzitásarányok megfelelő beállításával. A 
szintvonalköz ebben az esetben a  
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Θ⋅⋅

=
sin2 φ

λ
d   (2.6.2) 

 
képlettel számolható, ahol az érzékenység a Θ  tárgymegvilágítási és a φ  eltolási szöggel 
szabályozható. Utóbbit két felvétel között beállítva a különbségi képen egy összetett 
kontúrvonalrendszer jelenik meg. Felhasználva a 2.5. fejezetben bevezetett 
fáziskompenzációt és egy merevtestszerű elfordulást kompenzálva az eredményül kapott 
képen a csíkok már a tárgy alakját kontúrvonalazzák. ESPI elrendezésben kétnyalábos 
tárgymegvilágítást és a nyalábok eltolását használó összeállítás is építhető (2.6-1b. ábra). 
 

              
  (a) (b) 

2.6-1. ábra: Tárgymegvilágító nyaláb eltolásán alapuló DHI (a) és ESPI (b) alakmérő elrendezések. 
 
 
 A következőkben egy példán keresztül mutatom be a megvilágító nyaláb eltolásán 
alapuló holografikus alakmérési módszert. Teszttárgyként egy kettős púppal rendelkező 
lemezt használtam, melyről a 2.6-1a. ábra szerinti elrendezésben rögzítettem digitális 
hologramokat. A 2.6-2. ábrán a nyalábeltolás előtt és után rögzítettek felvételek 
különbségének rekonstrukciójából számolt fáziskép (a), valamint az elfordulás 
kompenzációja után adódó intenzitás (b) és fázisképek (c) láthatók. Az utóbbi két kép már 
a tárgy alakját szintvonalazó kontúrvonalakat ábrázolja.  
 

   
  (a) (b) (c)  

2.6-2. ábra: Holografikus fáziskép (a) a nyalábeltolás előtt és után rögzített hologramok különbségéből 
számolva. Tárgy alakját kontúrvonalazó intenzitás (b) és fáziskép (c), melyek az (a) képből egy  

merevtestszerű elfordulás kompenzálása után adódtak. (λ=647,1nm) 
  
A nyalábeltolás szögéből számolva a kontúrvonalak távolsága 1,6mm-nek adódik. Ez a 
felbontás javítható, ha növeljük a megvilágítás két felvétel közötti elmozdításának 
nagyságát, azonban ekkor számolnunk kell a korreláció csökkenéssel is (3.5 fejezet). A 
kiértékelés alapján megjegyezhető, hogy komplex amplitúdó ismerete az ilyen típusú 
méréseknél is mennyire fontos.  
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3. Új kutatási eredmények 
 
 
 Ebben a fejezetben az önálló kutatási eredményeimet ismertetem. Néhány esetben, 
például módszerek összehasonlításakor, saját korábbi (diplomamunka) vagy irodalomban 
megtalálható eredményeket is közlök, az ilyen információk azonban mindig egyértelműen 
elkülöníthetők a saját kutatási eredményeimtől. A főbb fejezetek címe után a hozzá 
kapcsolódó publikációimat jelzem.  
 
 
3.1. Digitális holográfia és csökkentett érzékenységű TV holográfia kombinálása nagy 
deformációk mérésére [P1, P6] 
 
 
 A digitális holografikus interferometria felső méréshatárát nagyban korlátozza az, hogy 
nagy elmozdulások mérése esetén egy relatíve sűrű csíkrendszert kellene kiértékelnünk. 
Ilyenkor a csíkok összemosódnak, nem megkülönböztethetők. Az alkalmazott eszközök 
paraméterei és a mérési elrendezés egy felső határt ad a mérési tartományra. Tovább 
nehezíti a feldolgozást, ha az elmozdulás összetett, tehát lokális deformációk, 
merevtestszerű elfordulások szuperpozíciójaként áll elő, mivel ebben az esetben az 
interferogramon az egyes komponensek nehezen különíthetők el egymástól. A 
kompenzációs módszerek alkalmazásának elsődleges célja a mérési tartomány 
kiterjesztése. A 2.5.4. fejezetben bemutatott csíkkompenzációs mérési eljárás segítségével 
kiszámolhatjuk egy mért és egy ismert (virtuális) deformáció különbségéhez tartozó 
kontúrvonal képet. Abban az esetben, ha az elmozdulás alakja pontosan ismert, a 
kompenzáláshoz használt profilt (L(p,q) a 2.5.15 képletben) számítógépen definiálhatjuk. 
Elfordulások kompenzálása esetén ez viszonylag egyszerű művelet, azonban ismeretlen 
alakú deformációkra nem, vagy csak nagyon időigényesen működik. 
 Felsimertem, hogy a digitális holografikus interferometriát egy érzéketlenebb mérési 
módszerrel kombinálva ez a probléma kiküszöbölhető, mivel az utóbbival lehetővé válik a 
deformáció alakjának durva becslése. Ezt az érzékeny mérési módszerrel és 
csíkkompenzációval kombinálva olyan mérési pontosság elérését vártam el nagy 
deformációk esetén is, ami nem lenne lehetséges a módszereket önállóan alkalmazva.  
 

 Megállapítottam, hogy egy ilyen kombinált eljárás csak akkor tekinthető hatékonynak, 
ha egy mérési elrendezésben lehetővé válik a tárgy egyazon állapotáról két különböző 
érzékenységű felvételt rögzíteni. Ezen megfontolások alapján a deformáció durva 
becslésére érzéketlenített ESPI mérést választottam. Ez az elrendezés nem igényel külön 
reflexiós vagy diffúz felületű transzmissziós referenciafelületet, mint a 2.2 fejezetben 
bemutatottak, hanem a teszttárgy egyszerre két különböző irányból van megvilágítva. 
További előnye az ESPI alkalmazásának, hogy a tárgyról nagyobb felbontású képet tudunk 
készíteni, mivel megfelelő leképezés esetén az a teljes detektormátrixot kitöltheti. Ezzel 
szemben digiális holográfiánál a tárgy éles képe a rekonstruált képnek csak egy részén 
jelenik meg. A kisebb érzékenység mellett ez még jobban hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb 
deformációkat tudjunk kiértékelni, mint holografikus esetben. 
 

3.1.1. Módszerek érzékenységének összehasonlítása.  
 
 A mérési módszerek érzékenységét az optikai úthosszkülönbség számolásán alapulva 
határoztam meg. A 3.1-1. ábra szemlélteti a tárgy két állapotát (1 és 2), valamint a 
megvilágítási (k) és a megfigyelési (k’) vektorokat.  
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3.1-1. ábra: Optikai úthosszkülönbség számolása: egy összetartozó pontpárra a kezdeti és végállapotot P1 és 

P2 jelöli. k a megvilágítás, k’  a megfigyelés iránya. Az utóbbi merőleges volt a teszttárgy felületére. Θ1 a 
megvilágítási és a megfigyelési vektorok által közrezárt szög, s az elmozdulás-vektor. 

 
 
A geometria alapján a két ponthoz tartozó fáziskülönbség az alábbi egyenlettel adható 
meg:  
 
 ( )kksPP −⋅=−=∆ ')()( 12 ϕϕϕ  (3.1.1) 
 
A kifejezésben k’ -k=K az érzékenységi vektor, s az elmozdulásvektor, k’  és k 

hullámvektorok, melyek abszolút értéke 
λ
π⋅=== 2

' kkk , ahol k  a hullámszám, 

λ pedig a lézerfény hullámhossza.  
Jelöljük ∆x és ∆y-al a síkbeli és ∆z-vel a síkra merőleges elmozdulásokat. ∆y-t nem 
jelöltem az ábrán, mert mind a megvilágítási, mind a megfigyelési irányra merőleges, így 
ebben az esetben a járuléka 0. Ha a tárgy 1Θ  szög alatt van megvilágítva a beesési 
merőlegeshez képest és a megfigyelés iránya merőleges a felületre, akkor a fáziskülönbség 
az alábbi egyenlettel fejezhető ki: 
 

 ( )( )zx ∆⋅+Θ+∆⋅Θ=∆ 1cossin
2

11λ
πϕ  (3.1.2) 

 
Ez tehát a digitális holografikus interferometria érzékenysége, ha a megfigyelési irány 
merőleges a felületre. 
 Érzéketlenített szemcsekép interferomeriai elrendezésben a tárgy egyszerre két 
irányból van megvilágítva, 1Θ  és 2Θ  szög alatt. Ebben az esetben, az előzőhöz hasonlóan, 
a két nyaláb optikai úthosszának változása határozza meg a korrelációt a deformáció előtti 
és utáni felvételek között. Ez azt jelenti, hogy a ϕ∆  fáziskülönbség a következő 
egyenlettel számolható:  
 

 ( ) ( )( )zx ∆⋅Θ−Θ+∆⋅Θ−Θ=∆ 1212 coscossinsin
2

λ
πϕ  (3.1.3) 

 
A (3.1.2) és (3.1.3) egyenletek síkra merőleges komponenseit (∆z) összehasonlítva 
megállapítható az érzékenységi arány értéke: 
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12

1

coscos

1cos

Θ−Θ
+Θ

=S  (3.1.4) 

 
Ez egy 1-nél nagyobb mennyiség és azt adja meg, hogy érzéketlenített szemcsekép 
interferometriai eljárás esetén hányszor nagyobb amplitúdójú deformáció eredményez 
ugyanolyan sűrűségű interferometrikus csíkrendszert, mint DHI esetén.  
Megjegyzem, hogy a síkbeli deformáció csökkentheti a síkra merőleges deformáció 
mérésének pontosságát. Hatásának vizsgálatát a 3.2.3. fejezetben részletesen bemutatom.  
 

 Az eredmények alapján arra jutottam, hogy a digitális holografikus interferometria 
felső méréshatárát elméletileg S faktorral (3.1.4 egyenlet) lehet kiterjeszteni, ha a 
deformációs profil becslésére érzéketlenített ESPI-t használunk. S értéke függ a 
megfigyelési és a megvilágítási irányoktól, így a szögeket változtatva a két mérés között 
tetszőleges érzékenységi arány beállítható.  
 

3.1.2. Az optikai elrendezés és a mérés menete 
 
 Valós mérések esetén egy teszttárgy deformációja pontosan nem reprodukálható, ipari 
szintű vizsgálatok esetén pedig lehetőség sincs ugyanazt a tárgyat még egyszer deformálni. 
Ez azt vonja maga után, hogy egy mérési módszer csak akkor lehet hatékony, ha a tárgy 
egy adott állapotában lehetővé válik minden szükséges információ rögzítése a 
kiértékeléshez. Munkám során egy ilyen optikai elrendezést terveztem és valósítottam meg 
DHI és érzéketlenített ESPI kombinálásához. Az elrendezés geometriájának alapja a 2.1-1. 
ábrához hasonlóan egy Mach-Zehnder interferométer volt, melyben referenciahullámként 
és tárgymegvilágításként is síkhullámokat használtam. Az interferenciaképet (holografikus 
rácsot) lencsés leképezés nélkül egy csupasz CCD-vel rögzítettem. A 3.1-2-es ábra az 
összetett mérési elrendezést mutatja holografikus beállításnál.  
 

 
3.1-2. ábra: Összetett mérési elrendezés holografikus beállítás esetén. BS1 nyalábosztó tárgy- és 

referencianyalábra osztja a lézerből kijövő fényt, majd BE1 és BE3 nyalábtágítók biztosítják a síkhullám 
megvilágításokat. PZT egy piezoelektromos mozgatású tükör a fázistoláshoz. A referencia és a tárgyról szórt 

hullám BS3 féligáteresztő tükör segítségével létrejövő interferenciáját a detektor rögzíti leképezés nélkül. 
 
 
Ezt az összeállítást kombináltam a kétnyalábos érzéketlenített ESPI elrendezéssel úgy, 
hogy az optikai eszközök egyszerű és gyors állításával lehetővé váljon a váltás a két 
módszer között. BS2-n állítva és az objektívet a kamera elé helyezve a szemcseképek 
rögzítésére alkalmas beállításhoz jutunk. BS2 állítása egyszerű és gyors, motoros állítású 
osztótükröt használva automatizálható is. Az objektívet nem közvetlenül a kamerára, 
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hanem egy erre a célra készült speciális tartóra rögzítettem. Ez nemcsak azért volt 
lényeges, mert a mérési módszerek váltásakor a kamerára rögzítés, illetve arról eltávolítás 
időigényes, hanem azért is, mert ekkor a kamera elmozdulhat, meghiúsítva ezzel azt, hogy 
ugyanabból a nézőpontból készíthessünk a tárgyról felvételeket. Az objektív felfogatását 
úgy építettem meg, hogy lehetővé tegye a nyalábútba be, vagy az abból kiforgatását, 
valamint a kamerától független, külön mágnestalpra rögzítettem. A mérés körülményeinek 
megfelelően előre beállítottam a fókusztávolság és rekeszértékeket is. A 3.1-3-es ábra ezt 
az összetett mérési elrendezést mutatja érzéketlenített ESPI beállításnál.  
 

 
3.1-3. ábra: Összetett mérési elrendezés érzéketlenített ESPI beállítás esetén. BS1 nyalábosztó és BE1 

valamint BE2 nyalábtágítók segítségével a teszttárgy egyszerre két síkhullámmal van megvilágítva. A PZT, 
piezoelektromos mozgatású tükör teszi lehetővé a fázistolt képek rögzítését, ezáltal a fázisképek számolását. 

A CCD kamera a tárgyról szórt két hullám interferenciáját rögzíti leképezés után.  
 
 

 Digitális hologramokból a tárgyhullám teljes komplex amplitúdója kinyerhető 
(intenzitás és fázis információ), szemcsekép interferometria esetén azonban csak az 
elmozduláshoz tartozó különbségi intenzitásképet tudjuk számolni, fázisképet nem. A 
fázist a 2.5.4. alfejezetben bemutatott módon, fázistolt intenzitásképekből számoltam és a 
hullám fázistolását egy piezoelektromos (PZT) mozgatású tükörrel oldottam meg.  
 

 A két különböző érzékenységű módszer (DHI és érzéketlenített ESPI) 
fáziskompenzáción alapuló kombinálásához szükséges ugyanarról a deformációról két 
különböző érzékenységű (kontúrvonal távolságú) fázisképet számolni. Ehhez 4 digitális 
hologramot rögzítettem a 3.1-2. ábra szerinti elrendezésben, majd átállva a 3.1-3. ábra 
szerinti összeállításra (BS2 állítás és objektív befordítás) 4 fázistolt szemcseképet vettem 
fel a tárgy ugyanazon állapotáról. Ezek után következhetett a teszttárgy deformálása, mely 
után egy szemcseképet és egy digitális hologramot rögzítettem (visszaállítva a 3.1-2. ábra 
szerinti összeállításra) az első fázistolt állapotban. A képek felvételével tehát rendelkezésre 
állt 4-4 fázistolt hologram és szemcsekép a tárgy alap és 1-1 a deformált állapotban. Ezek 
után következhetett a számítógépes feldolgozás és kompenzáció folyamata.  
 

3.1.2.1. A PZT mozgatású tükör kalibrációja és használata 
 
 Mint említettem a hullámfront fázistolását egy piezoelektromos (PZT) mozgatású 
tükörrel oldottam meg (3.1-4. ábra). Megjegyzem, hogy digitális hologramok esetén 
mesterséges fázistolás is alkalmazható lett volna72, ESPI esetén azonban nem, mivel a 
komplex amplitúdó nem áll rendelkezésünkre. A fázistolásra használt eszközben a 
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piezokristály felületére egy tükörlap van rögzítve, így a kristályra nagyfeszültséget 
kapcsolva ez mozgatható, méghozzá síkjára merőleges irányban.  
 

 
3.1-4. ábra: Piezoelektromos (PZT) kristályra szerelt, fázistolást lehetővé tevő tükör 

 használat közben az egyik mérésemben.  
 
 
A tápegység, és így a piezokristályra adott feszültség számítógép párhuzamos portján 
keresztül vezérelhető. Ehhez készítettem egy vezérlőprogramot, mely biztosítja az eszköz 
kezelésének automatizálhatóságát is (3.4. fejezet). Ahhoz, hogy a mérések során a hullám 
fázisát ismert értékekkel tudjuk léptetni szükséges volt az eszköz és a hozzá készített 
vezérlőszoftver kalibrálása. Ezt úgy oldottam meg, hogy a PZT-mozgatású tükröt egy 
Michelson-interferométer egyik karjába helyeztem és különböző vezérlőfeszültségek 
esetén vizsgáltam az interferencia csíkrendszer változását. Ehhez a 3.1-5. ábra szerinti 
elrendezést állítottam össze, melynek a megfelelő beállítása után az ernyőn egy 
interferenciakép jelent meg.  

 
3.1-5. ábra: Michelson-interferométer a piezoelektromos (PZT) mozgatású tükör kalibrációjához.  

 
 
Változtatva a PZT tükörre adott vezérlőfeszültséget az interferencia csíkrendszer eltolódik. 
Ezt leképezés után egy digitális kamerával rögzítettem. A kalibráció során mindössze arra 
volt szükség, hogy azokat a vezérlőfeszültség értékeket beazonosítsam, melyek 
függvényében a csíkok eltolódása egyenletes. Ez azt jelenti, hogy a kristály linearitási 
tartományát kerestem inverz-piezoelektromos effektus esetén. A linearitási tartomány 
meghatározása után a vezérlőprogramot úgy állítottam be, hogy ebben a tartományban 
felvett négy feszültségértéknek megfelelő vezérlőjelet tudja kiadni a tápegység felé.  
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A mérési összeállításban a piezoelektromos mozgatású tükröt úgy helyeztem el, hogy az 
mindkét mérési módszer esetén használható legyen. Felismertem továbbá, hogy a 
nyalábnak a lehető legkisebb beesési szöggel kell elérnie a tükörlapot, hogy a fázistolás 
során fellépő oldalirányú eltolódás minimalis legyen. Megállapítottam, hogy ha a fény túl 
lapos szögben érkezik a PZT mozgatású tükörre, akkor előfordulhat, hogy reflexió után az 
oldalirányú eltolódás miatt a nyalábtágítókon már nem tud optimálisan áthaladni, rontva 
ezzel a tárgymegvilágítás homogenitását.  
 

3.1.3. Számítógépes feldolgozás 
 
 A fázistolt felvételek megfelelő rögzítése után a képek feldolgozása következett. Ehhez 
az alábbi algoritmust terveztem: Első lépésként a különbségi szemcseképeket számoltam 
ki. Ez az jelenti, hogy a deformáció utáni felvételekből ( ),( qpaDEF ) külön-külön 

kivontam a különböző fázisú, alapállapotú képeket ( ),(41:_ qpa PZTALAP − ):  

 
 ),(),(),( 41:_41:_ qpaqpaqpa PZTALAPDEFPZTDIFF −− −=  (3.1.5) 

 
Az egyenletben ( )qp,  a képpont (pixel) koordinátákat jelöli. Az így kapott képek a jól 
ismert szemcsés struktúrájúak és a megjelenő csíkrendszer a tárgy deformációját 
kontúrvonalazza. A négy különbségi szemcseképből a 2.5.4. fejezetben bemutatott Carré-
módszer segítségével számoltam ki a 8-bites (256) szürkeárnyalatos skálán ábrázolt, 
fázisértékeket π2  periodikusan visszaadó töredezett fázisképet. Ahhoz, hogy az L(p,q) 
profilt meg tudjuk határozni szükséges ennek a „széthajtogatása” vagyis demodulációja. 
Ehhez a korábban már szintén bemutatott Goldstein cut-line módszert használtam. Az így 
kapott fázisprofil leírja a tárgy deformációját, így virtuális elmozdulás mezőként (L(p,q)) 
használható a holografikus interferogramok csíkkompenzációjánál. Mivel ennek a képnek 
a mérete (felbontása) nagyobb, mint a rekonstruált hologramon a tárgy éles képe, 
interpolációt használtam azonos méretre igazításukhoz. Ezek után a deformáció előtti és 
utáni fázistolt hologramok különbségét a (2.5.11) egyenlet szerint számolva és megfelelő g 
kompenzációs arányt beállítva a deformációt kontúrvonalazó holografikus csíkrendszer ritkítható. 
A négy kompenzált hologramból Carré és Goldstein módszerek segítségével szintén 
kiszámolhatók a holografikus fázisképek, melyek alkalmas g kompenzációs arány esetén 
lehetővé teszik a maradék deformáció igen pontos kiértékelését. L(p,q) ismeretében ez az 
eredeti deformáció pontos meghatározását is jelenti. 
 

 Az általam végzett szimulációs és mérési sorozatok eredményei alátámasztják, hogy a 
bevezetett módszer kombinálja a nagyobb deformációk mérésére alkalmas, azonban 
pontatlanabb érzékeltelnített ESPI előnyeit a kisebb mérési tartományban használható, de 
pontosabb DHI-val. Megállapítottam, hogy így nagy deformációk olyan pontos vizsgálata 
válik lehetővé, mely nem lenne megvalósítható külön-külön használva a mérési 
eljárásokat. A következő alfejezetekben ezt demonstrálom példákon keresztül.  
 

3.1.4. Szimulációs eredmények 
 
 A kombinált mérési módszer vizsgálatát először számítógépes szimulációk segítségével 
végeztem, mivel így viszonylag gyorsan elemezhettem a különböző beállítások hatásait. 
Ezzel szemben valós méréseknél nagyon időigényes egy ilyen bonyolult elrendezés 
összeállítása, módosítása (utóbbin például a megvilágítási szögek változtatását értem). A 
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szimulációs eredményeket felhasználva azonban rendelkezésemre álltak a szükséges 
információk a megfelelő mérési elrendezések megépítésére.  
 A mérési módszert szimulációk esetén a következő példán keresztül mutatom be 
részletesen: Teszttárgyként egy sarkainál leszorított, 40mm*40mm nagyágú virtuális 
membránt definiáltam, melynek deformációjáról szimuláltam szemcseképeket és digitális 
hologramokat 100cm-es tárgy-detektor távolság mellett. A lézerfény hullámhosszát 
632,8nm-nek választottam, mely a széles körben elterjedt és a laboratóriumban nekünk is 
rendelkezésre álló He-Ne gázlézer hullámhosszának felel meg. A programban a tárgy 
megvilágításának szögeit 1Θ =60° és 2Θ =20°-ra állítottam. Felhasználva a (3.1.2) és 
(3.1.3) egyenleteket a kontúrvonalak távolsága 0,42µm-nek adódik holografikus és 
1,44µm-nek érzéketlenített ESPI esetben. Ez 3,4-es érzékenységi aránynak felel meg a két 
módszer között, ami azt jelenti, hogy ugyanazon deformáció vizsgálatánál 3,4-szer sűrűbb 
kontúrvonal csíkrendszer fog adódni DHI esetén, mint érzéketlenített ESPI-nél. Először 4-
4 fázistolt hologramot és szemcseképet szimuláltam a lemez alapállapotáról, majd 1-1-et 
13µm nagyságú középpontos deformáció alkalmazása után. Az elmozdulást 
kontúrvonalazó intenzitásképek a két módszer esetén a 3.1-6. ábrán láthatók.  
 

  
(a)     (b) 

3.1-6. ábra: Sarkainál leszorított 40mm*40mm méretű membrán szimulált deformációjához tartozó 
intenzitásképek: DHI (a), érzéketlenített ESPI (b). A deformáció a lemez középpontjában: 13µm, λ=632,8nm 
 
 
Az ábrán jól megfigyelhető az érzékenységbeli különbség miatt adódó eltérő csíksűrűség. 
A különbségi hologram esetén a csíktávolság már olyan kicsi, hogy 3.1.3. fejezetben leírt 
Carré-módszert használva nem tudunk megfelelő fázisképet számolni (3.1-7. ábra). Ennek 
oka, hogy a konvolúciós szűrő az átlagolás miatt összemossa a csíkokat. Lehetséges 
megoldás lenne kisebb mátrix-méretet használata, ekkor azonban azt tapasztaltam, hogy a 
szemcsés struktúra megmarad a fázisképeken.   
 

  
(a)     (b) 

3.1-7. ábra: Sarkainál leszorított 40mm*40mm méretű membrán 13µm nagyságú középpontos deformációját 
kontúrvonalazó töredezett fázisképek szimulált DHI (a) és érzéketlenített ESPI (b) esetén.  

A szemcsezaj szűrése miatt a sűrű csíkok (a) összemosódnak. 
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Széthajtogatva a fenti fázisképeket megfigyelhető, hogy azokon a területeken, ahol 
összemosódnak a csíkok, ott a Goldstein-módszer algoritmusa helytelenül működik. Az 
eredményül kapott képek a 3.1-8. ábrán láthatók.  
 

  
(a)     (b) 

3.1-8. ábra: Sarkainál leszorított 40mm*40mm méretű membrán 13µm nagyságú középpontos  
deformációjához tartozó széthajtogatott fázisképek szimulált DHI (a) és érzéketlenített ESPI (b) esetén.  
(a) esetben a foltok a Goldstein-módszer nagy csíksűrűség miatti hibás működésére vezethetők vissza. 

 
 
 Látható, hogy sűrű csíkrendszert eredményező nagy deformáció esetén a holografikus 
interferogramok nem megfelelően kiértékelhetők. Fáziskompenzáció segítségével és az 
érzéketlenített ESPI módszer egyidejű használata miatt rendelkezésre álló becsült 
elmozdulás profil (3.1-8b ábra) ismeretében azonban azzá tehetők. Alkalmazva a (2.5.11) 
egyenletet és a 3.1-8b ábrát megfeleltetve L(p,q)-nak a kompenzált holografikus képen g 
értékét növelve a csíksűrűség csökken. Ha a kompenzációs aránnyal elérjük az 
érzékenységi arányt (ebben az esetben 3,4), akkor a kompenzált hologramról eltűnnek a 
csíkok. Ezt nevezzük az adott deformáció komponens teljes kompenzációjának. A 3.1-9. 
ábrán három részlegesen kompenzált eset mellett ez is megfigyelhető. Az egyes lépésekben 
a maradék deformációk 9,56µm (a), 6,25µm (b) és 0,78µm (c).  
 

    
  (a) (b) (c) (d) 

3.1-9. ábra: 3.1-7a. ábrán látható holografikus interferogram fáziskompenzációja során adódó részlegesen 
(a-c) és teljesen kompenezált töredezett fázisképek. A kompenzáció során érzéketlenített ESPI 
felhasználásával számolt fázisképet (3.1-8b. ábra) használtam elmozdulás profilként ( L(p,q) ). 

 
 
Az így végrehajtható kompenzáció segítségével a deformáció pontosabb feldolgozása válik 
lehetővé. Érzéketlenített ESPI mérés felhasználásával például a 3.1-7b ábrán látható 
fáziskép kiértékelésével a deformáció 12,7µm-nek becsülhető. Ennél sokkal pontosabb 
meghatározást tesz lehetővé a fáziskompenzációval kombinált DHI, melynek segítségével 
a deformáció 12,94µm-nek adódik ebben az esetben. Ez a pontos feldolgozás azon alapul, 
hogy csak részlegesen kompenzálom a deformációt, de úgy, hogy a különbségi képen már 
csak kevés csík maradjon (például 3.1-9c. ábra). Egy ilyen fázisképnek akár 
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csíktávolság/10 pontossággal elvégezhető a kiértékelése, így a kivont deformáció 
ismeretében kiszámolhatjuk az eredeti deformáció nagyságát. A kapott értéket 
összehasonlítva a tényleges adattal, ami a szimuláció bemenő paraméterei között is 
szerepelt (13µm) a relatív eltérés mindössze 0,46%-nak adódik. Ugyanez az érték csak 
szemcseképből való kiértékelés esetén 2,3% volt. Ez alátámasztja azt a korábbi állításom, 
hogy a kombinált mérési módszerrel nagy deformációk pontosabb kiértékelhetősége válik 
lehetővé, mint külön-külön használva őket. 
 

 A szimuláció nagy előnye, hogy a tárgymegvilágító nyalábok szögét egyszerűen lehet 
változtatni. Valós mérések esetén ez az elrendezés átalakításával, a nyalábtágítók újbóli 
beállításával járna, mely igen időigényes. A 3.1-10. ábra 1Θ =50° , 2Θ =20° (a,b) és 

1Θ =70°, 2Θ =20° (c,d) esetén mutatja a szimulált fázisképeket holografikus (a,c) és 
szemcsekép (b,d) esetben.  
 

    
  (a) (b) (c) (d) 

3.1-10. ábra: 13µm nagyságú középpontos deformáció és 1Θ =50°, 2Θ =20° tárgy megvilágítási szögek 

esetén a szimulált DHI és érzéketlenített ESPI fázisképek (a,b). (c) és (d) az ugyanakkora deformációhoz, 

azonban 1Θ =70°, 2Θ =20° megvilágítási szögekhez tartozó töredezett fázisképeket mutatja. 

 
 
Az ezekhez a megvilágítási szögekhez tartozó érzékenységi arányok (3.1.4) összefüggéssel 
számolva 5,5 és 2,3-nek adódnak. A deformáció nagysága az előző példához hasonlóan 
most is minden esetben 13µm volt. Az ábrákon jól megfigyelhető, hogy a megvilágítási 
szögek, tehát a két módszer érzékenységi arányának változtatásával hogyan 
sűrűsödnek/ritkulnak egymáshoz képest a holografikus és szemcseképen megjelenő 
csíkrendszerek.  
 

 Felismertem, hogy a kombinált mérési módszer többszörös deformációk 
kiértékeléséhez is felhasználható. Ezt a következő szimulációs példa segítségével 
demonstrálom: 100cm-es detektor-tárgy távolság valamint 1Θ =60° és 2Θ =20° tárgy 
megvilágítási szögek mellett a virtuális teszttárgy 8,6µm nagyságú középpontos 
deformációját szimuláltam. Az ehhez tartozó érzéketlenített ESPI fáziskép a 3.1-11a. ábrán 
látható. Ez után egy második, 3,3µm nagyságú deformáció komponenssel is megterheltem 
a membránt, azonban ennek támadási pontja már nem esett egybe a tárgy geometriai 
középpontjával. Az így kapott végleges állapothoz tartozó érzéketlenített ESPI és DHI 
felvételeket a 3.1.11b-c. ábrák mutatják. Ha a mellékdeformáció nagyságát szeretnénk 
pontosan meghatározni, akkor az se a 3.1-11b, se a 3.1-11c. fázisképből nem lenne 
lehetséges. Előbbi esetben az érzéketlenség miatt csak egy durva becslést tudnánk adni rá, 
míg az utóbbiban a mellékdeformáció környezetében a kis csíktávolság miatt teljesen 
összemosódó csíkrendszer hiúsítja meg a kiértékelést. A feldolgozás első lépéseként ezért 
először a 3.1-11a. ábra segítségével meghatároztam a nagyobb deformációhoz tartozó 
széthajtogatott fázisképet. Ezt utána felhasználtam a már mellékdeformációt is tartalmazó 
holografikus fáziskép (3.1-11c. ábra) csíkkompenzációjához. Először részben (3.1-12a. 
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ábra), majd teljesen (3.1-12b. ábra) kompenzáltam a középpontos deformációt. Ez azért 
volt szükséges, hogy a megmaradó mellékdeformáció komponens nagyságát, mely 
3,28µm-nek adódott, nagy pontossággal ki tudjam számítani. Összehasonlítva a tényleges 
adattal a kiértékelés relatív hibája mindössze 0,61% 
  

   
  (a) (b) (c)  

3.1-11. ábra: 8,6µm nagyságú középpontos deformáció és 1Θ =60°, 2Θ =20° tárgy megvilágítási szögek  

esetén szimulált érzéketlenített ESPI fázisképkép (a). Összetett deformáció esetén adódó érzéketlenített ESPI 
(a) és DHI (b) fázisképek, ahol az előző deformáció komponens mellett egy 3,3µm nagyságú, nem  

középpontba eső támadási pontú tag is megjelenik.  
 
Megfigyelhető, hogy a 3.1-12b. ábrán hiába kompenzáltam teljesen a nagyobb deformáció 
komponenst, bizonyos helyeken marad valamekkora maradék járuléka. Ez annak tudható 
be, hogy a mellékdeformáció ezekben a tartományokban is okoz valamekkora elmozdulást. 
A csíkrészletek struktúrájának elemzéséből arra lehet következtetni, hogy ez 
megfeleltethető a sarkainál leszorított lemez kismértékű kihajlásával. Felhasználva ezt és a 
kompenzálás mértékét, kiszámoltam a teljes elmozdulást pontosan leíró széthajtogatott 
fázisképet, amit a 3.1-12c. ábrán közlök.  
 

   
  (a) (b) (c)  
3.1-12. ábra: Fázisképek a középpontos deformáció 3.1-11c. ábrából való részleges (a) és teljes mértékű (b) 
kompenzálása után. A mellékdefomáció komponens nagysága kiértékelés után 3,28µm-nek adódik. Ezt és a 

kompenzálási arányt felhasználva számolható a teljes deformációhoz tartozó fázistérkép (c).  
 

 
 A vizsgált szimulációs példák alátámasztották a bevezettet fáziskompenzáción alapuló 
kombinált mérési eljárás széleskörű alkalmazhatóságát. Bemutattam, hogy nemcsak nagy 
deformációk pontosabb kiértékelése, hanem összetett elmozdulások komponensenként való 
vizsgálata/kiértékelése esetén is megfelelően alkalmazható.  
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3.1.5. Mérési eredmények 
 
 A szimulációk során gyűjtött tapasztalatokat felhasználva optikai asztalon 
megépítettem a 3.1-2. és 3.1-3. ábrák szerinti kombinált mérési elrendezést. Fényforrásként 
egy Spectra-Physics Model 127 típusú He-Ne gázlézert használtam, melynek kimenő fénye 
632,8nm hullámhosszú 50mW fényteljesítményű volt. A lézer koherenciahossza 10cm, 
melyet interferometrikus méréssel ellenőriztem is. Azt figyeltem meg, hogy 5cm-nél 
nagyobb úthossz különbség esetén az interferenciacsíkok láthatósága már észrevehetően 
romlik, ezért az elrendezést úgy állítottam össze, hogy az úthossz különbség egyik beállítás 
esetén se lehessen ennél nagyobb. Az itt bemutatott mérések során teszttárgyként egy 
40mm*40mm nagyságú, 0,25mm vastagságú fehérre festett, diffúz felületű bronz lapot 
használtam (2.1-3a ábra) 115cm-es kamera-tárgy távolság mellett. A membrán a peremén 
16 csavarral volt leszorítva és középen, hátulról mikrométerorsóval volt terhelhető. A 
digitális hologramokat és szemcseképeket egy Baumer Optronic MX13-as típusú 
1280*1024 képpont felbontású CCD kamerával rögzítettem. A kamera képpontmérete 
6,7µm*6,7µm volt. A rögzített képek 8bit szürkeárnyalatosak. ESPI elrendezés esetén a 
leképezéshez egy Nikon f=55mm f/2.8 objektívet használtam.  
 Deformáció-mérés során először négy fázistolt hologramot rögzítettem holografikus 
esetben. Ezután a BS2 nyalábosztón állítva (3.1-2. és 3.1-3. ábra) és az objektívet a kamera 
elé fordítva négy fázistolt szemcseképet rögzítettem deformáció előtt és egyet deformáció 
után. Az objektív nyalábútból való eltávolítása és BS2 visszaállítása után a tárgy deformált 
állapotát digitális hologramként is rögzítettem. Mindezek előtt az objektív fókuszát és 
blendeméretét a kamera-tárgy távolságnak és az expozíciós időnek megfelelően már 
beállítottam, hogy a mérés során az egyedi rögzítése segítségével egyszerűen csak a 
nyalábútba kelljen beforgatni. Azzal, hogy a mérési folyamatot így terveztem meg 
elkerülhetővé vált, hogy az objektív beállított pozícióját később reprodukálni kelljen. 
 

 A módszer vizsgálatára több mérési sorozatot végeztem, többek között szabálytalanabb 
alakú deformációk esetén is, mivel a deformációs profil becslése ilyenkor a leghasznosabb. 
Ehhez a membránt leszorító csavarok közül meglazítottam néhányat. A következőkben egy 
ilyen példát mutatok be, mely esetén 1Θ =50° és 2Θ =25°-os tárgymegvilágítási irányokat 
használtam (3.1-2. és 3.1-3. ábrákon jelölt szögek), ami S=6 érzékenységi arány a két 
módszer között. Mikrométerorsó segítségével a membrán közepét hátulsól 13,5µm-el 
mozdítotam el, deformáltam. A mikrométerorsó leolvasási pontatlanságát 0,5µm-nek 
becsültem. 
 

   
  (a) (b) (c)  

3.1-13. ábra: Peremén nem mindenhol leszorított 40mm*40mm méretű membrán középpontos  
deformációját kontúrvonalazó fázisképek érzéketlenített ESPI (a) és DHI (b) esetén, valamint  

az (a) képből számolt széthajtogatott fáziskép (c). (λ=632,8nm) 
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Az elmozdulásmezőt leíró töredezett fázisképek és az érzéketlenebb módszer segítségével 
számolt széthajtogatott fáziskép a 3.1-13. ábrán látható. A (3.1.2) és (3.1.3)-as 
egyenletekkel kiszámolva a kontúrvonalak távolságát 0,4µm adódik az érzékenyebb és 
2,4µm az érzéketlenebb esetben. Megfigyelhető, hogy a nagy deformáció miatt a 
holografikus interferogramon a sűrű csíkrendszer összemosódik, ezáltal a széthajtogatott 
fáziskép számolása és a pontos kiértékelés már nem lehetséges. A feldolgozást ezért a 
széthajtogatott ESPI fáziskép, mint becsült elmozdulásmező felhasználásával, 
csíkkompenzációval végeztem. A pontos kiértékeléshez több részben kompenzált állapotot 
is előállítottam. Kettő ilyen a 3.1-14a. és b. ábrán figyelhető meg.  
 

   
  (a) (b) (c) 
3.1-14. ábra: Részben kompenzált holografikus fázisképek (a,b) és a deformáció alakjának nagypontosságú 

ábrázolása (c) felhasználva a fáziskompenzált holografikus képeket. 
 
Kiértékelve egy részben kompenzált fázisképet a kompenzáció mértékének ismeretében az 
elmozdulásmező körülbelül ±0,04µm hibával határozható meg. Ugyanez a hiba az 
érzéketlenített ESPI képből való kiértékelés esetén ±0,3µm lenne. A 3.1-14c. ábra a 
deformáció 3D ábrázolását mutatja. A grafikonon jól megfigyelhető, hogy a membrán 
peremén hol helyezkedtek el a meglazított leszorító csavarok. Alkalmazva ezt a kombinált, 
csíkkompenzáción alapuló eljárást a deformáció nagyságának (maximális elmozdulás egy 
leszorított peremponthoz viszonyítva) pontos meghatározásához (13,36±0,04)µm adódik 
eredményül. Ez hibahatáron belül van a mikrométerorsóról leolvasott értékkel, pontossága 
pedig az érzéketlenített ESPI módszernél is lényegesen jobb. 
 

 Elemezve a mérési eredményeket megállapítottam, hogy az általam bevezetett 
kombinált eljárással az érzéketlenebb módszer tartományában sikerült mérnem az 
érzékenyebb módszer pontosságával. Ez azt jelenti, hogy olyan mérési tartományt és 
pontosságot értem el, ami a módszerekkel külön-külön nem lenne lehetséges P1, P6. Ez 
alátámasztja az előzetes és a szimulációk által már bizonyított feltevéseket.  
 A kompenzált interferogramok elemzése közben megfigyeltem azok minőségromlását 
a kompenzációs arány növelésének függvényében. A következő fejezetben ezt vizsgálom 
részletesen és becslést adok a csíkkompenzáció méréshatárára az általam használt mérési 
összeállításokban.  
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3.2. Elmozdulás mérések felső méréshatárának vizsgálata digitális holografikus 
interferometriában csíkkompenzációs mérési módszer alkalmazása esetén [P2] 
 
 
 Digitális holográfiában a tárgy éles képe a rekonstruált felvétel csak egy részén jelenik 
meg. Ez azt eredményezi, hogy interferometrikus mérésnél még kisebb felbontású képeket 
kell kiértékelnünk, mint a kamera felbontása. A deformáció előtti és utáni felvételek 
korrelációja hiába lenne elegendő megfelelő láthatóságú kontúrvonalrendszer 
megjelenítéséhez, a kis tartományban megjelenő csíkok összemosódnak. A maximálisan 
kiértékelhető kontúrvonalak száma a kamera felbontásának függvényében korlátozott. A 
felső limitet minden esetben a Nyquist mintavételi tétel10,11 adja, ami kimondja, hogy egy 
kontúrvonal akkor tekinthető jól felbontottnak, ha szélesebb, mint két képpont. Érdemes 
megvizsgálni, hogy a gyakorlatban ez mekkora méréshatárt is jelent. Tegyük fel, hogy a 
rögzített digitális hologramok körülbelül 1MP felbontásúak (1024*1024 képpont) és a 
rekonstruált képen a tárgy 250*250 képpont nagyságú területen jelenik meg. Ha a 
deformációt leíró interferenciacsíkok közel körkörösek, akkor az elméleti méréshatár a 
fenti esetben körülbelül 30 csíknak adódik. Az általam alkalmazott mérési összeállításban a 
megvilágítási/megfigyelési szögek függvényében ez 11-16µm nagyságú deformációnak 
feletethető meg. Megjegyezem azonban, hogy ez a mérési határ a gyakorlatban kisebbnek 
adódik a csíkok szemcsés struktúrája, a véges képpontméret miatti átlagolás és a zaj miatt. 
 Csíkkompenzáció alkalmazásával a kiértékelendő képen megjelenő csíkok ritkíthatók, 
ezáltal nagyobb méréshatár érhető el. Felismertem, hogy az eredeti deformáció nem lehet 
tetszőlegesen nagy a kompenzált csíkok minőségének romlása miatt. Ahhoz, hogy a 
méréshatárt különböző beállítások esetén összehasonlíthatóvá tegyem egy arányszámot 
vezettem be: a méréshatárnál az eredeti csíksűrűséget a kamerára jellemző mintavételi 
limithez tartozó csíksűrűséggel hasonlítom össze. Megjegyzem, hogy egynél nagyobb 
arányszám sem jelenti a tétel megszegését, inkább másképpen értelmezését, mivel olyan 
információkat használok fel, melyek a hologramba bele vannak kódolva.  
 A méréshatár meghatározására több szimulációs és mérési sorozatot végeztem, 
melyekben az eredeti elmozdulásokat mindig azonos maradékértékre kompenzáltam. 
Kvantitatív minősítéskén az így kapott intenzitáscsíkok láthatóságának számolását 
választottam. Mivel az intenzitáscsíkok szemcsés struktúrájúak, ezért az irányuk mentén 
egy átlagolást alkalmaztam. Elsőként feltettem, hogy a csíkok párhuzamosak és y tengely 
irányúak. Ekkor az intenzitásfüggvényt a rájuk merőleges x tengely mentén a (2.1.4) 
egyenlet felhasználásával a következő alakban írtam fel: 
 
 )cos()sin()( 210 xwaxwaaxI ⋅⋅+⋅⋅+=  (3.2.1) 

 
, ahol I(x) az egy képponthoz tartozó átlagolás után adódó intenzitásérték az x tengely 
mentén, 0a , 1a , 2a  és w pedig az illesztés paraméterei. Mivel mind a digitális kamerával 

rögzített, mind a szimulált hologramok 8bit-es szürkeárnyalatos felvételek, a láthatóságot 
(visibility) az alábbi képlettel számoltam: 
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V

−
=  (3.2.2) 

 
Felismertem, ha a nevezőben 255-t használok az általánosan elterjedt minmax II +  összeg 

helyett, akkor a láthatóság nem függ a képpontok átlagos intenzitásértékétől, vagyis a 
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kamera expozíciós beállításaitól. Az állandó 255-ös normálási érték alkalmazását tehát a 
számolt láthatóságok összehasonlítási igénye indokolta.  
A számoláshoz egy fenti egyenleteken alapuló Matlab programot készítettem. Ebben 
megadható a csíkrendszer vizsgált tartománya, majd az átlagolás beállításával kirajzolja a 
csíkokra merőleges intenzitásgörbét, melyre a (3.2.1) egyenlet szerinti függvényt illeszti. 
Az illesztett görbe maximumának (maxI ) és minimumának (minI ) felhasználásával pedig 

kiszámolja a láthatóság éréket. Példaként egy 7 párhuzamos, függőleges intenzitáscsíkot 
tartalmazó 200*100 képpont felbontású interferogram részleten mutatom be az algoritmus 
működését.  
 

 
(a) 

  
  (b) (c) 

3.2-1. ábra: Párhuzamos csíkrendszer (a), melynek láthatóságát a kék egyenes mentén számoltam. Az 
átlagolás nélkül (b) és 100 képpontos átlagolással (c) adódó intenzitás-keresztmetszet görbe, valamint a rá 

illesztett függvény ábrázolása (pirossal jelölve). 
 
 
Először nem alkalmaztam átlagolást, hanem csíkokra merőlegesen egy egyenes mentém 
(3.2-1a. ábrán jelölt kék színű egyenes) kirajzoltattam az intenzitás keresztmetszetet és a rá 
illesztett függvényt (3.2-1b. ábra). Ezután a csíkok teljes hossza mentén 100 képpontot 
átlagoltam össze (kék egyenestől felfelé és lefelé 50-50 pontot) és az így kapott intenzitás 
keresztmetszetet is ábrázoltam (3.2-1c. ábra). Az illesztett görbét mind a két esetben 
pirossal jelöltem. Jól látható, hogy átlagolás alkalmazásával az intenzitásértékek az 
elnyomott szemcsés struktúra miatt kevésbé szórnak, a görbe sokkal jobban illeszkedik az 
eredeti függvényhez. Az illesztés paraméterei a fenti ábrának megfelelő (b) és (c) 
esetekben (3.2.1) egyenlet szerint: 
 

(b) (c) 

0a  = 0,2201  (0,1976 ; 0,2426) 

1a  = -0,1887  (-0,3621 ; -0,1531) 

2a  = -0,0536  (-0,116 ; -0,0087) 
w = 0,2367  (0,234 ; 0,2395) 

0a  = 0,404  (0,3852 ; 0,4229) 

1a  = -0,3338  (-0,3621 ; -0,3055) 

2a  = -0,0642  (-0,1172 ; -0,0112) 
w = 0,2382  (0,2368 ; 0,2395) 

 
A zárójelben közölt értékek az illesztés 95%-os konfidencia intervallumának felelnek meg. 
A (3.2.2) képlet alapján számolt láthatóság értékek a két esetben: )(bV =0,39 és )(cV = 0,68. 
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A továbbiakban láthatóság alatt minden egyes esetben a csíkok hossza mentén átlagolást is 
tartalmazó módon számolt értékeket értem.  
 
3.2.1. Méréshatár vizsgálata elfordulás kompenzáció esetén 
 
 Szimulációk és valós mérések segítségével is megvizsgáltam, hogy mekkora a 
legnagyobb merevtestszerű elfordulás, ami még csíkkompenzáció segítségével 
kiértékelhető. Hogy a kapott értékeket megfelelően össze tudjam hasonlítani a 
szimulációkat is a mérési összeállításnak megfelelően végeztem. Ez ebben az esetben 
112cm-es kamera-tárgy távolságot és λ=632,8nm hullámhoszt jelent. A mérésekhez a 2.1-
3a. ábrán látható deformálható teszttárgyat egy mikrométeres felbontású forgatóasztalra 
helyeztem, mely lehetővé tette a függőleges tengely körüli merevtestszerű forgatást úgy, 
hogy a forgási tengely a teszttárgy felületének síkjában volt. 
 Mérések esetén a tárgyat középpontosan 1,2µm-el deformáltam, majd az elforgatási 
értéket 0,008˚ lépésenként növelve mindegyik állapotban rögzítettem egy digitális 
hologramot. Ehhez most is a Baumer Optronic MX13-as típusú 1280*1024 képpont 
felbontású CCD kamerát használtam. Szimulációk esetén is ugyanezt a folyamatot 
modelleztem. A számítógéppel generált hologramok 1024*1024 képpont felbontásúak 
voltak, ezért a kamerával rögzítetteket is ilyen méretre vágtam. A rekonstruált 
hologramokon csíkkompenzáció segítségével minden egyes esetben teljesen 
kompenzáltam az elfordulás komponenst és a maradék 1,2µm nagyságú deformációt leíró 
intenzitáscsíkok láthatóságát hasonlítottam össze. A dolgozat terjedelmét figyelembe véve 
a rengeteg mérési és szimulációs pont miatt csak néhányhoz tartozó eredeti és kompenzált 
interferogramot közlök. A 3.2-2. ábra a 0,008˚ (a), 0,049˚ (b) és 0,082˚ (c) forgatási szögek 
esetén adódó kontúrvonalrendszert ábrázolja gyakorlati mérések esetén. Látható, hogy a 
közel párhuzamos csíkstruktúra teljesen elfedi a deformáció kontúrvonalait, 
kiértékelhetetlenné téve azt. A rekonstruált képeken a tárgy mérete 200*200képpont, így a 
csíksűrűség 0,047˚ tárgyelforgatás értéknél éri el a Nyquist limitet. Ez azt jelenti, hogy a 
3.2-2b. ábra feleltethető meg az elméleti méréshatárnak, a (c) pedig már jóval felette van.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.2-2. ábra: Azonos deformációhoz és növekvő elforduláshoz tartozó kompenzálatlan intenzitáscsíkok. A 
deformáció nagysága 1,2µm volt, a forgási szögek rendre 0,008˚ (a), 0,049˚ (b) és 0,082˚ (c). (λ=632,8nm) 

  
 
Az elfordulásokat teljes mértékben kompenzálva a 3.2-3. ábrán látható, maradék 
deformációt kontúrvonalazó csíkrendszereket kaptam eredményül. Ezek sorrendben a 3.2-
2. ábra egyes képeinek feleltethetők meg.  
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  (a) (b) (c) 

3.2-3. ábra: A 3.2-2. ábrának megfelelő sorrendben a merevtestszerű elfordulás kompenzálása után adódó 
intenzitásképek. A kompenzáció mértékének növelésével a maradék csíkok láthatósága csökken.  

  
 
Megfigyelhető a csíkok minőségének romlása az eredeti elforgatás szögének növekedése 
függvényében.  Ezt szimulációk segítségével is ellenőriztem. A mérésekkel megegyező 
1,2µm-es deformáció mellett egyre nagyobb forgatási szögek mellett számoltam ki a 
kompenzált intenzitásképeket, melyekből néhányat a 3.2-4. ábrán mutatok be. Ezekben az 
esetekben az eredeti forgatási szögek az előzőhöz hasonlóan 0,008˚ (a), 0,049˚ (b) és 
0,082˚ (c) voltak. Az ábrákat összehasonlítva a valós mérések esetén adódókkal 
észrevehető, hogy az intenzitáscsíkok láthatósága itt is romlik, azonban megegyező 
nagyságú kompenzáció esetén jobb eredményt kapunk.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.2-4. ábra: 1,2µm nagyságú deformáció és 0,008˚ (a), 0,048˚ (b), 0,082˚ (c) forgatási szögek esetén 
szimulált hologramok rekonstrukciója az elforduláskomponens kompenzálása után.  A 3.2-3. ábrához 

hasonlóan itt is megfigyelhető a csíkok láthatóságának csökkenése. (λ=632,8nm) 
 

 
A pontosabb összehasonlíthatóság véget a mérési és szimulációs sorozatok esetén is 
számoltam a kompenzált intenzitásképek láthatóságát, melyet grafikonon ábrázoltam (3.2-
5. ábra). A felső méréshatárt az alapján határoztam meg, hogy melyik az a legnagyobb 
forgatási szög, melyet kompenzálva a maradék deformációt leíró intenzitásképből még 
megfelelő széthajtogatott fáziskép számolható. Ez a láthatóság romlásának gyakorlatibb 
megközelítése. Valós méréseknél ez 0,08°-nak, szimulációknál 0,096°-nak adódott (3.2-5. 
ábrán piros szaggatott vonallal jelölve), ami a méréshatár körülbelül 2 és 1,7-szeres 
Nyquist limit felé való kiterjesztésének felel meg. A szimulációk esetén adódó nagyobb 
értéket a számítógépes modellezés valós mérésekkel szembeni nagyobb pontosságával 
magyarázom.  
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  (a) (b) 

3.2-5. ábra:  Merevtestszerű elfordulás teljes kompenzálása után maradó deformációs csíkok láthatósága 
valós mérések (a) és szimulációk (b) esetén. A vízszintes tengelyt az eredeti elfordulások nagyságának 

megfelelően vettem fel. A zöld és piros szaggatott egyenesek rendre a Nyquist limitet  
és a tényleges méréshatárt jelölik. 

  
 
3.2.2. Méréshatár vizsgálata deformáció kompenzáció esetén 
 
 Az előző mérési sorozatokhoz hasonlóan deformáció mérések esetén is megvizsgáltam 
a méréshatár kiterjeszthetőségét csíkkompenzáció alkalmazásával. Teszttárgyként és 
digitális kameraként most is a 3.2.1. fejezetben alkalmazott eszközöket használtam. A 
deformáció nagyságát 1,2µm-ről növeltem és mindig erre a maradékértékre kompenzáltam. 
Az összehasonlítás végett több mérési és szimulációs sorozatot is végeztem. A 
kompenzáláshoz használt deformációs profil meghatározása a merevtestszerű 
elforduláshoz képest nagyobb körültekintést igényelt, így az általam bevezetett, 
érzéketlenített ESPI módszerrel való becslést alkalmaztam. A disszertáció terjedelmére 
való tekintettel a mérési sorozatokból példaként most is csak egy esetet mutatok be. A 3.2-
6. ábrán 12µm-es deformációt kontúrvonalazó összemosódott csíkrendszer (a), ennek 
kompenzálása (b) és az eredményből számolt széthajtogatott fáziskép látható.  
 

   
  (a) (b) (c) 
3.2-6. ábra: 12µm nagyságú deformációt kontúrvonalazó, sűrűségük miatt összemosódó intenzitáscsíkok (a). 

Csíkkompenzációt alkalmazva az 1,2µm nagyságú maradék deformáció (b) és az ennek felhasználásával 
számolt széthajtogatott fáziskép. (λ=632,8nm) 

 
 
A mérési sorozatok segítségével most is felvettem a kompenzált intenzitásképek 
láthatóságát leíró görbét az eredeti deformáció függvényében, melyet egy kísérleti (a) és 
egy megfelelő paraméterekkel lefuttatott szimulációs (b) sorozatra a 3.2-7. ábrán mutatok 
be. 
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  (a) (b) 

3.2-7. ábra:  Deformáció részleges, azonos maradékértékre való  kompenzálása után megjelenő 
intenzitáscsíkok láthatósága valós mérések (a) és szimulációk (b) esetén. A vízszintes tengelyt az eredeti 

deformációk nagyságának megfelelően vettem fel.  A zöld és piros szaggatott egyenesek rendre  
a Nyquist limitet és a tényleges méréshatárt jelölik. 

 
 
A felső méréshatárt most is a 3.2.1. fejezetben leírtak szerint becsültem, tehát megkerestem 
melyik az a legnagyobb deformációs érték, melyet kompenzálva a maradék deformációt 
leíró intenzitásképből még megfelelő széthajtogatott fáziskép számolható.  Ez 15µm-nek 
adódott kísérleti mérések és 19µm-nek szimulációk esetén (3.2-7. ábrán piros szaggatott 
vonallal jelölve). A rekonstruált hologramokon megjelenő éles képek méretét 
(képpont*képpont) felhasználva a Nyquist limitet 10,2µm-nek becsültem, ami azt jelenti, 
hogy csíkkompenzáció alkalmazásával a felső méréshatár a mintavételi tétel által 
meghatározott értékek 1,5 és 1,9-szeresére terjeszthető ki.  Előzetes elvárásommal 
megegyezik, hogy most kisebb értékek adódnak, mint elfordulás kompenzálása esetén, 
mivel a deformációs profil becslése és kompenzáláshoz való pozícionálása sosem lehet 
olyan pontos, mint a merevtestszerű elfordulás egazkt elméleti leírása.  
 

 Doktori munkám utolsó részében lehetőségem nyílt nagyfelbontású digitális kamerával 
is méréseket végezni, ezért a felső méréshatárt ennek alkalmazásával is megvizsgáltam. Az 
eszköz egy Allied Vision Technologies által gyártott Guppy F-503B típusú CMOS kamera 
volt, 2592*1944 képpont felbontással és 2,2µm-es képpont mérettel. A rögzített 
hologramokból kivágtam egy 1944*1944 képpont nagyságú négyzet alakú területet és az 
így kapott rekonstruált képeket elemeztem. Ez oldalirányban körülbelül kétszeres, teljes 
felbontásban pedig négyszeres képpontszám növekedés az MX13-hoz hasonlítva.  
A láthatóság – eredeti deformáció görbe felvételére most is mérési sorozatot végeztem és a 
kompenzációt minden esetben úgy hajtottam végre, hogy az eredményül kapott 
kontúrvonalrendszer ismét 1,2µm-hez tartozzon. Megjegyzem, hogy ezt a mérést az 
előzőekhez képest sokkal később végeztem, így új elrendezést kellett építenem, melynek 
eredményeként kisebb tárgy megvilágítási szögek kerültek kialakításra. Ennek 
következménye, hogy a kompenzált képeken kicsivel több kontúrvonal tartozik az 1,2µm-
es deformációhoz. Az elérhető nagyobb méréshatár miatt a deformációt 4µm-es 
lépésenként növeltem és a kompenzálás után számolt láthatóság értékeket a 3.2-8. ábrán 
ábrázoltam. Szimulációs sorozatot ebben az esetben nem végeztem, mivel ilyen felbontású 
hologramok számítógépes modellezése rendkívül időigényes.  
A rekonstruált hologramokon a tárgy éles képe 420*420 képpont nagyságú területen jelent 
meg, ami felhasználva az érzékenységet azt jelenti, hogy a Nyquist mintavételi tétel a 
különbségi interferenciaképeken 19,5µm-es deformáció nagyságig teljesül. 
 



 50 

 
3.2-8. ábra: Deformáció részleges, azonos 

maradékértékre való kompenzálása után megjelenő 
intenzitáscsíkok láthatósága nagyfelbontású kamerával 
végzett mérések esetén. A vízszintes tengelyt az eredeti 
deformációknak megfelelően vettem fel. A zöld és piros 

szaggatott egyenesek rendre a Nyquist limitet és a 
tényleges méréshatárt jelölik. 

 
A bemutatott mérési sorozatban a 
legnagyobb eredeti deformáció, ahol a 
kompenzált képből a széthajtogatott 
fázis még meghatározható volt 44µm-
nek adódott (3.2-8. ábrán piros 
szaggatott vonallal jelölve). Az ehhez 
tartozó intenzitás kontúrvonalakat és a 
kompenzálás eredményét a 3.2-9. ábrán 
mutatom be.  A felvételek bal oldalán 
megjelenő sötét foltok a membránt 
leszorító, korábbinál nagyobb méretű 
csavarok árnyékai. Ez a maximális 
kiértékelhető deformáció 2,25-ször 
nagyobb, mint a mintavételi tétel 
teljesülésének éppen megfelelő érték. 

 
Összehasonlítva ezt az MX13-as kamera használata esetén adódó mennyiséggel, 
megállapítható, hogy a felső méréshatárt ebben az esetben nagyobb mértékben sikerült 
kiterjeszteni. A különbség betudható a Guppy F-503B kamera fejlettebb technológiájának, 
valamint az újra összeállított mérési elrendezés tökéletesebb beállításának.  
 

   
  (a) (b) (c) 
3.2-9. ábra: 44µm nagyságú deformációt kontúrvonalazó, sűrűségük miatt összemosódó intenzitáscsíkok (a). 

Csíkkompenzációt alkalmazva az 1,2µm nagyságú maradék deformáció (b) és az ennek felhasználásával 
számolt széthajtogatott fáziskép. (λ=632,8nm) 

 
 Összefoglalva a két különböző kamera alkalmazása esetén adódó eredményeimet 
megállapítottam, hogy csíkkompenzáció segítségével a felső méréshatár a kameráknak 
megfelelő mintavételi tétel 1,5-2,2-szeresére terjeszthető kiP2. Felmerült bennem, hogy 
mely tényezők hatásai alakítják ki ezt a korlátot. A következő fejezetben ezt elemzem.  
 
3.2.3. Méréshatárt meghatározó tényezők elemzése 
 
 Az előző fejezetben bemutattam a kompenzált intenzitáscsíkok láthatóságának romlását 
az eredeti elmozdulás növelésének függvényében. A hatást több, eddig részletesen nem 
elemzett tényező következményének tudtam be. Egyik ilyen, hogy a csíkkompenzáció 
síkra merőleges elmozdulások kompenzálására alkalmas, bizonyos esetekben azonban 
síkbeli elmozdulás is fellép. E mellett a nagyobb elmozdulások hatására létrejövő 
korreláció csökkenés is okozhatja a csíkok minőségének romlását. Megjegyzem, hogy a 
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felső méréshatárt a kamerák eltérő felbontásából, képpontméretéből adódóan célszerűbb 
egy arányszámmal jellemezni, vagyis hogy az eredeti csíksűrűség hányszorosa az adott 
kamerához tartozó Nyquist limitnek. Ezt alátámasztják a korábban, két jelentősen eltérő 
felbontású kamerával kapott eredmények. Megjegyzem, hogy a >1 arányszám sem jelenti a 
mintavételi tétel megszegését, inkább csak megkerülését, mivel a számolás során olyan 
információka használok, ami a hologramba bele van kódolva. Szeretném kiemelni továbbá, 
hogy a felső méréshatárra közölt értékek egy adott mérési elrendezéshez és beállításhoz 
tartoznak, eltérő tárgy-referencia intenzitásarány vagy kamera-tárgy távolág esetén 
lehetséges, hogy kicsivel nagyobb elmozdulások is kezelhetők. Kisebb kamera-tárgy 
távolság esetén például a rekonstruált hologramokon növekszik a tárgy képének mérete, 
valamint az objektív szemcsenagyság is csökken. Mindkét hatás egyre nagyobb 
elmozdulások kiértékelését teszi lehetővé (2.1.3. fejezet). A 3.2.1 és 3.2.2. fejezetekben 
bemutatott összes mérést, kivéve amikor a Guppy kamerát használtam, azonos beállítások 
mellett végeztem a jobb összehasonlíthatóság végett. A következőkben a síkra merőleges 
mellett jelenlévő síkbeli elmozdulás és a dekorreláció, mint két feltételezett csíkkontraszt 
csökkentő tényező hatását vizsgálom meg. 
 Az MX13-as kamerával végzett mérések esetén mind forgatás, mind deformáció 
kompenzáció esetén kiszámoltam a méréshatároknál jelentkező síkbeli elmozdulás 
nagyságát. Ez maximálisan 0,05µm-nek adódott, ami elhanyagolható a képsíkbeli 
képpontmérethez képest. Ez alapján megállapítottam, hogy a síkra merőleges mellett 
jelenlévő síkbeli elmozdulás elhanyagolható mértékben járul hozzá a kontúrvonalak 
láthatóságának romlásához.  
 Vizsgálataim során arra jutottam, hogy a fellépő szemcse dekorreláció az a tényező, 
mely nagy elmozdulások esetén jelentősen ronthatja az interferenciacsíkok láthatóságát. A 
fenti eredmények alapján megállapítható, hogy a felső méréshatár elfordulás és deformáció 
mérések esetén körülbelül megegyezik, ezért elegendő csak egyik esetben vizsgálódni. 
Merevtestszerű elmozdulás esetén bebizonyítható73, hogy a teljes dekorrelációhoz tartozó 
forgatási szög a 
 

 
'max x∆

=Θ λ
 (3.2.3) 

 

képlettel becsülhető, melyben λ a lézerfény hullámhossza, 'x∆  pedig a a (2.1.10) 
összefüggés segítségével számolható képsíkbeli képpontméret. Behelyettesítve a kísérleti 
és szimulációs paramétereket (N=1024, x∆ =6,7µm, d=117cm) Θmax=0,351° érték adódik a 
maximális forgatási szögre. A tényleges szögelfordulás és Θmax viszonyával kapcsolatban 

megállapítottam, hogy a szemcseképek korreláltak, ha max10

1 Θ⋅<Θ , azonban maxΘ≥Θ  

esetén a korreláció már teljesen lecsökken. Utóbbi azt jelenti, hogy az elmozdulást 
kontúrvonalazó interferenciacsíkok már egyáltalán nem jelennek meg. A méréseimben 
tapasztalt maximális forgatási szög a köztes tartományban helyezkedik el, tehát részleges 
korreláció még fennáll. Ebből adódóan ez az egyik fő tényező, mely növelve az 
elmozdulást rontja a csíkkontrasztot.  
 
3.2.4. Eredmények összehasonlítása eltérő elven alapuló méréshatár kiterjesztő 
módszerekkel 
 
 A csíkkompenzáció mellett több eljárás is létezik koherens optikai mérési módszerek 
felső méréshatárának növelésére, mint például a 2.5. fejezetben bemutatott kamera 
törtpixeles mozgatásán alapuló szuperkép és interferogram kirakós módszerek, valamint az 
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időfelbontásos interferometria. A csíkkompenzációt a szuperkép módszerekkel 
hasonlítanám össze részletesebben, mivel diplomamunkám révén ezen a területen vannak 
saját eredményeim.  A két eljárás teljesen eltérő megközelítést alkalmaz a méréshatár 
növelésére. A kamera törtpixeles mozgatásán alapuló szuperkép módszerek nagy előnye, 
hogy igen kicsi kamera-tárgy távolság megvalósítását teszik lehetővé az alulmintavételezés 
kiküszöbölésével. A csíkkompenzáció erre nem alkalmazható, csak nagyobb felbontású 
digitális kamera segítségével „mehetünk közelebb” a tárgyhoz. Ha a képsíkban építjük fel 
a szuperképet (2.5.2. fejezet), akkor a számolt kép megfeleltethető egy nagyobb felbontású, 
kisebb képpontméretű kamera képének. Diplomamunkámban és Kvantumelektronika 2008 
szimpóziumon megjelent konferenciakiadványombanP11 megmutattam, hogy a 
legegyszerűbb 2*2-es Drizzle módszer megfeleltethető annak, hogy az 1MP felbontású 
kamerát 4MP felbontásúvá „alakítjuk”, a gyakorlatban azonban ekkora minőségbeli javulás 
nem érhető el. A szuperkép nagyfelbontású lesz, azonban nem fog annyi információt 
tartalmazni, mintha ténylegesen egy 4MP felbontású kamerával rögzítettük volna. A 
módszer felső méréshatárát a felbontásból számolt Nyquist limit határozza meg, azonban 
minél nagyobb szuperképet állítunk elő, a gyakorlatban annál kevésbé tudjuk 
megközelíteni az elméletileg még kiértékelhető maximális csíksűrűséget. A 
csíkkompenzáció nagy előnye, hogy az elmozduláskomponensek függetlenül kezelhetők, 
viszont szükséges a kompenzálandó profil előzetes durva ismerete. Ez különböző 
érzékenységű módszerek kombinálásával kiküszöbölhető, ahogy a 3.1. fejezetben 
bemutattam.  
 A könnyebb áttekinthetőség végett táblázatban összefoglalom a méréshatár 
kiterjesztésére leggyakrabban alkalmazott módszereket előnyeik és hátrányaik szerint. A 
méréshatárt 40mm*40mm-es tárgy és 5 megapixeles kamera esetére becsültem. 
Interferogram kirakós és időfelbontásos mérés esetén az irodalomban található értékek 
alapján adok meg közelítő értékeket, míg a törtpixeles mozgatásnál és csíkkompenzációnál 
saját eredményeimet használom. Megjegyzem, hogy az intervallumok elég tágak, mivel a 
méréshatár nagyban függ a számoláshoz használt felvételek számától, beállításoktól. 
 

Módszerek 
megnevezése 

Előnyök Hátrányok Felső 
méréshatár 

Kamera törtpixeles 
mozgatásán alapuló 

szuperkép 
módszerek 

- Kamera-tárgy távolság 
csökkenthető 
- Felbontás növelhető  
- Felső méréshatár 
kismértékben kiterjeszthető 

- Kamera precíz 
mozgatását igényli µm-es 
tartományban 
 

 
 

15-25µm 

 
Interferogram 
kirakós eljárás 

- Felbontás növelhető  
- Felső méréshatár 
nagymértékben kiterjeszthető 
- Nagyméretű tárgyak 
vizsgálhatók 

- Kamera precíz 
mozgatását igényli cm-es 
tartományban 
 

 
 

20-80µm 
 

Időfelbontásos 
interferometrikus 

módszerek 

- Felső méréshatár jelentősen 
kiterjeszthető 
 

- Az elmozdulás csak 
lassan változó lehet, 
ellenkező esetben gyors 
kamerát igényel 

 
50-150µm 

 
 

Csíkkompenzáció 

- Az egyes elmozdulás-
komponensek függetlenül 
kezelhetők 
- Felső méréshatár 
nagymértékben  kiterjeszthető 
 

- Fázisinformáció 
ismerete szükséges 
- Az kompenzálandó 
elmozdulások profilját 
előre meg kell becsülni 
elméleti úton vagy másik 
mérés segítségével 

 
 

40-60µm 

3.2-10. táblázat: Felső méréshatár kiterjesztését célzó módszerek összefoglalása 
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3.3. Interferogramok csíkkompenzáción alapuló automatizált kiértékelése digitális 
holográfiában [P7, P8] 
 
   
 Az elmozdulásokat kontúrvonalazó interferenciacsíkok eltérő struktúrája és sokféle 
szuperpozíciója miatt automatikusan kiértékelő programot igen nehéz készíteni. Hiába 
„tanítjuk meg” az algoritmusoknak a különböző elmozdulás komponensek felismerését, az 
esetlegesen összemosódó vagy rossz minőségű csíkok miatt előfordulhat, hogy téves 
eredményt kapunk, hibázik a program.  
 Interferenciacsíkok számítógépes kiértékelésére az irodalomban többféle működő 
módszer található, úgymint neurális hálózatok74-76, csíkkövető algoritmusok77. Közös 
hátrányuk, hogy sűrű, összemosódott csíkrendszer esetén nem alkalmazhatók. Az én célom 
pont az ilyen esetek automatikus feldolgozásának megvalósítása volt. Felismertem, hogy a 
megfelelő algoritmusok kidolgozása után a csíkkompenzáció alkalmassá tehető sűrű 
csíkrendszerek automatizált kiértékelésére. Mivel az egyes elmozduláskomponensek 
függetlenül kezelhetők, tanulmányoztam, csoportosítottam a lehetséges csíkstruktúrákat, 
majd a szerzett ismeretek felhasználásával csíkkompenzáción alapuló kiértékelő programot 
fejlesztettem. Az alapötletem az volt, hogy nem szükséges első körben felismerni az összes 
komponenst, illetve azok nagyságát, mert megfelelően elindítva a csíkkompenzációt az 
eredetileg sűrű csíkrendszer a feldolgozás során lépésről-lépésre ritkulni fog, tehát a 
folyamat konvergensé tehető. Előfordulhat, hogy egy kisebb mellékdeformációt eredetileg 
„nem látunk”, később azonban a többi komponens kompenzálásával kiértékelhetővé válik.  
 A 2.5.4. és 3.1. fejezetekben bemutattam, hogy a megfelelő csíkkompenzációhoz az 
elmozdulás profilok legalább közelítőleges ismerete szükséges. Felismertem, hogy 
bizonyos esetekben folyamatos visszacsatolással lehetőség van ennek megkerülésére, tehát 
a kompenzálási profil lépésről-lépésre történő pontosítására. Az előzetesen kigondolt 
algoritmusok segítségével elkészítettem egy programot, mely merevtest szerű elfordulások, 
deformációk, illetve ezek együttesének kiértékelésére szolgál DHI méréseknélP7. Jelenleg 
az algoritmus megfelelő működésének még feltétele, hogy a deformálható membrán a 
peremén vagy sarkainál egyformán leszorított legyen, ezáltal az egyes deformációk 
támadási pontja a lemez területére essen. A csíkkompenzáció alkalmazása miatt a 
fázisinformáció ismerete szükséges, valamint a kiértékelés nem intenzitás, hanem 
töredezett fázisképek alapján történik.  
 A következő alfejezetekben először külön-külön példákon keresztül mutatom be az 
ötletemet az egyes elmozdulás komponensek automatikus kiértékeléséreP8, majd 
összefoglalom, hogy általános esetben hogy működik a programom. Kitérek arra is, hogy 
nagy elmozdulások esetén a teljesen összemosódott eredeti csíkrendszer kiértékelése 
milyen ötlet alapján kezdődik meg. Arra az esetre, ha a deformálható membrán a pereme 
mentén nem egyformán leszorított egy előzetes információk megadásán alapuló, félig 
automatikus algoritmust dolgoztam ki, melyet a 3.3.2.4. fejezetben ismertetek.  
 
3.3.1. Merevtestszerű elfordulások automatikus kiértékelése 
 
 A teszttárgy merevtestszerű elfordítása az interferogramon párhozamos csíkokat 
eredményez.  Ha ez az egyetlen elmozdulás komponens, akkor általános esetben a 3.3-1a. 
ábrának megfelelő töredezett fáziskép számolható. A függőleges csíkok arra utalnak, hogy 
a tárgy felülete által tartalmazott forgástengely függőleges volt. Ha ez mellet a vízszintes 
tengely körül is van elfordulás, akkor a 3.3-1b. ábrán látható ferde irányítottságú, azonban 
még mindig párhuzamos csíkszerkezet jelenik meg. Ennek alakja torzul, ha deformáció 
komponens is jelen van (3.3-1c. ábra).   
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  (a) (b) (c) 

3.3-1. ábra: Teszttárgy függőleges (a) és függőleges + vízszintes (b) tengelyek körüli elforgatása esetén 
adódó töredezett fázisképek. Ha középpontos deformáció komponens is jelen van, a csíkok alakja torzul (c). 

Az értékek rendre: 0.0038° függőleges 0,0023° vízszintes tengely körüli elforgatás és 2µm nagyságú 
középpontos deformáció.  

 
 
A forgatási szögek meghatározása a párhuzamos csíkok számának, a mérés 
érzékenységének és a minta méretének ismeretében egy tangens szögfüggvénnyel 
lehetséges. Ha utóbbi kettőt ismertnek tételezem fel, akkor a kiértékelő algoritmusnak 
elegendő meghatározni az elforduláshoz tartozó fázislépcsők számát. Felismertem, hogy ez 
lehetséges a 3.2. fejezetben bemutatott fotometrálás segítségével, azonban most nem az 
intenzitás, hanem a töredezett fázisképekre kell számolni. Ha a 3.3-1a. ábrán egy vízszintes 
egyenes mentén felveszem a világosság értékeket és ábrázolom őket, akkor a 3.3-2. ábrán 
rajzolt fűrészfogszerű görbét kapom. Ez után a program a lokális maximumok keresésével 
határozza meg az eredeti képen lévő csíkok számát. Gondolva a fázisképek esetleges rossz 
minőségére természetesen egy tűréshatárt is beállítottam, hogy maximum keresésénél mit 
tekintsen ténylegesen annak.  
 

 
3.3-2. ábra: Töredezett fáziskép intenzitás keresztmetszete egy egyenes mentén (feketével jelölve). Lokális 

maximum esetén a program megvizsgálja és összehasonlítja az előtte és utána következő képpontok 
világosságértékét a fázislépcső irányának meghatározásához. 

 
 

 Következő feladat az algoritmus megtanítása volt a forgatás irányának felismerésére. A 
töredezett fázisképen a fázislépcsők tartalmazzák ezt az információt, ezért az 
irányítottságuk eldöntésére minden egyes lokális maximumhelyként beazonosított pozíció 
előtt és után 3 képpontos tartományban megnéztem az intenzitásértékeket és 
összehasonlítottam azokat. Ha a maximum utáni képpontok világossága kisebb volt, mint 
az előtte lévőké, akkor a fázislépcsők a 3.3-2. ábra szerintiek, ha nagyobb, akkor fordított 
irányítottságúak. Ennél a lépésnél mutatkozik meg a legnagyobb előnye annak, hogy a 
kiértékelésnél töredezett fázis és nem intenzitásképet használok, mivel utóbbi estben is 
lehetőség lenne a csíkok leszámolására, azonban a fázisváltozás, tehát az elfordulás irányát 
nem lehetne meghatározni. Több elmozdulás komponens együttes jelenléte esetén, ahogy 
későbbiekben bemutatom, különösen fontos lesz ez az információ és az, hogy nemcsak 
egy, hanem minden egyes maximumhely körül megvizsgáltam.  
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 Természetesen valós mérések esetén az előforduló hibák, rosszabb minőségű 
csíkrészletek esetén az algoritmus csak úgy lehet működőképes, ha nemcsak egy, hanem 
több egyenes mentén is elemzi a világosságérték-pozíció függvényt. Több kísérlet alapján 
megállapítottam, ennek van egy optimális tartománya, melyet egyik oldalról a 
pontatlanabb kiértékelés, másikról a hosszú futásidő határol. Az általam alkalmazott 
eszközök esetén ez 30-50 egyenes mentén végrehajtandó vizsgálatnak felelt meg. 
Alapbeállításként 41 párhuzamos egyenest veszek fel, egyet a kép középvonalában és 20-
20-at ettől mindkét irányban egyenletesen elosztva. Mindegyik mentén megszámolva a 
maximum helyeket és átlagolva őket a tévesen beazonosított csíkokból származó hibák 
bizonyítottan elnyomhatók. Tetszőleges merevtestszerű elfordulás felbontható egy 
függőleges és egy vízszintes tengely körüli összetevőre, ezért általános esetben a töredezett 
fázisképeken 41-41 vízszintesen és függőlegesen felvett egyenes mentén elemeztettem a 
programmal a csíkokat. Felismertem (3.3-1b. ábra), hogy hiába jelenik meg vízszintes 
tengely körüli elfordulás, bármely vízszintes egyenes mentén fotometrálva öt 
maximumhely azonosítható be.  
 Ha az elfordulások mellet deformáció komponens is jelen van, akkor a forgatás 
meghatározására ilyen módon kigondolt algoritmus továbbra is működőképes és helyes 
eredményt szolgáltat. Az általam alkalmazott elv az, hogy az olyan maximumhelyeket, 
melyeknél a fázislépcső fordítva áll, ellentétes előjellel veszem figyelembe. Tekintsük 
példának a 3.3-1c. ábrán látható képet. Látható, hogy ha vízszintes egyenesek mentén 
fotometrálunk, akkor a széleknél 5 lokális maximum azonosítható be, a kép közepénél 
viszont 11. Ha egyszerűen ezen értékek alapján kompenzálnánk az elfordulást, hibás 
eredményt kapnánk. Mivel minden egyes lokális maximumnál a program elemzi a 
fázislépcsők irányát, a 11 csúcsot 8-3 –ként fogja kezelni. Ez meg is figyelhető az ábrán, 
hogy a felező magasságában balról jobbra haladva bizonyos szakaszokban a 
világosságérték növekszik, máshol csökken. Ugyan ez a másik tengely körüli elforgatás 
elemzésére is igaz. Az algoritmus tehát ilyenkor is képes felismerni a merevtestszerű 
elforduláshoz tartozó csíkokat.  
 A csíkok számának ismeretében csíkkompenzációt hajtok végre a 2.5.4. fejezetben 
bemutatottak szerint, majd az eredményül kapott képet újra vizsgálom. A kiértékelő 
hurkok számát optimalizáltam (10-20 ciklus) a forgatási szögek pontos meghatározására. 
Minden egyes lépésnél 41-41 egyenes mentén elemezve a képet meghatározom a forgatás 
mértékét, majd végre is hajtom az ehhez tartozó kompenzálást. Az eredményképet újra 
elemzem, majd ismét kompenzálok és így tovább a ciklus végéig.  Azt tapasztaltam, hogy 
az általam vizsgált esetekben 20 ciklus lefutása után már a rossz minőségű, kezdetben nem 
minden csík beazonosítását lehetővé tevő fázisképek elemzésekor is konvergál az 
algoritmus, a forgatás teljesen kompenzálódik. Pont ez az ilyen típusú kiértékelés nagy 
előnye, tehát nem szükséges első lépésben beazonosítani az összes fázislépcsőt, mivel a 
felismerteknek megfelelő szögelfordulást kompenzálva az eredményül kapott képen a 
csíkok már ritkábbak, így lépésről lépésre nő az esély a kiértékelésükre.  
 Felmerült bennem a kérdés, hogy mi történik akkor, ha a kezdeti interferogramon a 
csíkok annyira sűrűek, hogy a rossz beazonosítás miatt az algoritmus „össze-vissza 
kompenzál”, „nem talál bele” a megfelelő irányba, mely a csíkok folyamatos ritkulását 
eredményezné. Ebben az esetben gyakorlati programfuttatásokkal bebizonyítottam, hogy 
véletlenszerű irányú, különböző, de ismert mértékű kezdeti forgatásokat alkalmazva a 
módosított kép >70%-os valószínűséggel kiértékelhetővé tehető. Az eljárásra tehát 
jellemző a konvergencia tulajdonság.   
 A forgatási szögek automatikus kiértékelésének abszolút hibáját a tesztfutások alapján 
0,1-0,3 csíkra becsültem. A kiértékelés a ciklusokban előrehaladva folyamatosan 
finomodik, azonban előfordulhat, hogy a 20. végére nem pont a legtökéletesebben 
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kompenzált állapotnál áll meg. Ennek elkerülésére megvalósítottam, hogy a ciklus a 
legkisebb hibájú (legkevesebb maradék csíkot tartalmazó) értékeket adja vissza 
eredményül, optimalizálva ezzel a kiértékelést.  
 A 3.3-3. ábrán egy ilyen csíkkompenzáción alapuló automatikus kiértékelési folyamat 
lépéseit mutatom be. Az eredeti elmozdulás egy centrális deformáció (3,6µm±0,5µm) és 
egy függőleges tengely körüli nagyszögű elfordulás (0,08º±0,01º) összege volt. Utóbbit a 
minta forgatható tartóra helyezésével hoztam létre. A számolt töredezett fáziskép az (a) 
ábrán látható. A kiértékelő algoritmus ezzel nem boldogult, ezért először az egyik (b), 
majd a másik (c) irányba 20 csíknyi elfordulást tett hozzá az eredetihez, mesterséges 
fázismanipulációval. Az előbbi esetben a csíkok sűrűsödtek, a kiértékelés továbbra sem 
volt lehetséges, a második esetben viszont az algoritmus lépésenként egyre több csíkot 
azonosított be és a 20 ciklus alatt teljesen kompenzálta az elfordulást. Ez azt jelenti, hogy 
(c) esetben a 20 csíknyi mesterségesen alkalmazott elfordulás pont az eredetivel ellentétes 
irányú volt, ezáltal ritkította a csíkrendszert, onvergensé tette a folyamatot. A (d) és (e) 
képek a kiértékelő ciklus köztes lépéseinél adódtak. Látszik, hogy míg a bal oldaluk 
összemosódott, a jobb oldalon egyre több csík válik a program számára beazonosíthatóvá. 
Ennek megfelelően kompenzálva ritkul a csíkszerkezet, míg nem teljesen kiértékelhető 
nem lesz. Végül az (f) képen az eredményül kapott, már csak a deformációt 
kontúrvonalazó fáziskép jelenik meg. Észrevehető, hogy körülbelül 0,1-0,2 csíknyi 
függőleges tengely körüli elfordulás még kompenzálatlan maradt, ez megfeleltethető a 
kiértékelés hibájának.   
  

   
  (a) (b) (c) 

   
  (d) (e) (f) 

3.3-3. ábra: Teszttárgy 3,6µm nagyságú centrális deformációja és 0,0764° függőleges tengely körüli 
elfordulása esetén adódó fáziskép (a). Az automatikus kiértékelő program futása közben adódó 

részeredmények: véletlenszerű forgatások alkalmazása (b-c), majd a kompenzáció és kiértékelés helyes 
irányba való megindulása (d-e). Végül az eredményként kapott, már csak deformáció komponenst mutató 

fáziskép (f). (λ=647.1nm) 
 
 
A függőleges tengely körüli elfordulásnak a program által meghatározott szöge 0,0764° -
nak adódott. A mérésekhez a forgatóasztalt úgy állítotam be, hogy a forgástengely a 
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teszttárgy elülső síkjában helyezkedett el. A program által véletlenszerűen alkalmazott 
forgatási szög ±0,0153° volt, majd a (c) és (d), valamint (d) és (e) esetek között rendre 
további 0,0122° és 0,0168°-nak megfelelő kompenzálás történt. A teszttárgy elfordulási 
szögének automatikus kiértékelésen alapuló abszolút hibája ebben az esetben 1,5*10-4°-nak 
adódott.  
 
3.3.2. Centrális deformációk automatikus kiértékelése 
 
 A merevtestszerű elfordulások kiértékelésénél nehezebb feladat a deformációk 
automatikus feldolgozása, mivel a vizsgált területen tetszőleges pozícióban 
elhelyezkedhetnek. Először tehát a középpontjuk megtalálását tűztem ki célnak, majd 
következhet a nagyságuk meghatározása, melyhez az előzőekben bevezetett 
csíkkompenzáción alapuló kiértékelő algoritmust használtam.  
Az általam végzett mérések alapján két részre bontottam a feladatot. Először azt 
vizsgáltam, hogy van-e deformáció komponens a vizsgált terület közelítőleg 
középpontjában. Ezt tekintettem elsődleges deformációnak és dolgoztam fel először. 
Ezután következhetett a mellékdeformációk azonosítása és kiértékelése.  
 A középpont meghatározására ismét 41-41 függőleges és vízszintes egyenes mentén 
végeztem el a fotometrálást, valamint feltettem, hogy az a kép területének középső 15%-
ában helyezkedik el (ez az érték állítható). Mivel a membrán a pereme mentén egyformán 
le van szorítva, a középpont elhelyezkedésére igaz, hogy bármely fenti módon felvett 
egyenes mentén tőle jobbra és balra is azonos számú fázislépcső helyezkedik el, de pont 
ellentétes irányítottsággal.  Ebből adódóan átlagolással az x és y koordináta 
meghatározható. Ha valahol a felvett tartományon kívülre esne a pont, akkor azt elvetem, 
csökkentve ezzel a meghatározás hibáját.  
 A komponens nagyságának számolásához ismét fotometrálást használtam, azonban 
most az előzőleg meghatározott középpontból sugárirányban kiinduló egyenesek mentén. 
A fázislépcsők számának és irányának meghatározásával az algoritmus a megfelelő 
mértékű kompenzációt hajtotta végre. A teljes kiértékeléshez itt is 20 körös ciklust 
alkalmaztam. A kompenzáláshoz használt deformációs profilt egy kalibrációs méréssel 
definiáltam. Ez önmagában jól használható a peremén leszorított membrán középpontos 
deformációja esetén, de a paramétereknek megfelelően transzformálható is.  
 A 3.3-4. ábrán egy példán keresztül mutatom be az automatikus kiértékelő működését 
közelítőleg középpontban elhelyezkedő deformáció esetére.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.3-4. ábra: Teszttárgy középpontos deformációjához tartozó fáziskép (a), melyen a kék egyenesek által 
bezárt téglalappal jelöltem a középpont keresés tartományát, pirossal az azonosított pozíciót. 

Csíkkompenzáción alapuló automatikus kiértékelése esetén adódó maradék deformáció fázisképe (b) és az 
eredeti elmozdulás fázisprofilja (c).  (λ=647.1nm) 
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A kék egyenesek által közbezárt téglalap alakú tartomány (a) a deformáció középpontjának 
keresési helyét határozza meg, melyen belül az algoritmus a piros egyenesek 
metszéspontjában azonosította is azt. A feldolgozott képeken a tárgy 340*340 képpont 
felbontású volt, ezen belül a (180,179) koordinátájú pontok adódtak a deformáció 
középpontjára. A kiértékelő-kompenzáló ciklusok lefutása után a (b) ábrának megfelelő 
teljesen kompenzált fázisképet kaptam eredményül. Az algoritmus a kompenzált csíkok 
számának és az érzékenységi vektornak a felhasználásával kiértékelte az eredeti 
deformáció nagyságát, melyre 9,6µm adódott. A kiértékelés hibája a (b) képen megjelenő 
maradék deformáció nagysága, mely 0,05µm-nek becsülhető. Összehasonlításként a 
deformációt létrehozó mikrométerorsóról (9,5±0,5)µm értéket olvastam le. A (c) ábrán a 
kompenzáció lépéseinek segítségével a program által felépített széthajtogatott fáziskép 
látható, mely a deformációs profilnak felel meg.  
 
3.3.3. Összetett elmozdulások automatikus kiértékelése 
 
 Ebben a fejezetben általános, több komponensű elmozdulások automatikus 
kiértékelését mutatom be. Kísérleti mérések esetén a rendelkezésre álló teszttárgyon 
mellékdeformációkat nem tudtam megvalósítani, ezért szimulált felvételeket elemzek. A 
következő példában a virtuális membrán két tengely körüli elforgatását és két független 
deformációját modelleztem, majd az így kapott fázisképet (3.3-5a. ábra) értékeltettem ki a 
programmal.  
 

   
  (a) (b) (c) 

  
  (d) (e) 
3.3-5. ábra: Szimulált teszttárgy két tengely körüli elforgatása és kettő, egymástól független deformációja 
esetén adódó fázisképe(a). Alkalmazva az automatikus kiértékelőt először a vízszintes (b), majd a függőleges 
(c) tengely körüli elforgatás kompenzálódik. A következő lépés a fő- (d), majd a mellékdeformáció 
kompenzációja, így a kiértékelés alapján felépíthető az eredeti elmozdulást leíró széthajtogatott fáziskép (e). 
 

 
A (b), (c) és (d) ábrákon rendre a vízszintes, függőleges tengely körüli elfordulások és a 
fődeformáció kompenzálása után adódó részeredmények láthatóak. A folyamat eddig a 
korábban bemutatottak alapján zajlott. A következő lépés a mellékdeformáció 
középpontjának keresése és nagyságának meghatározása volt. Felismertem, hogy a 
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pozíciója úgy azonosítható be a legpontosabban, ha azt a tartományt keresem, melyben a 
legtöbb egymással ellentétes irányítottságú fázislépcső-pár található. Fotometrálás és 
átlagolás segítségével így meghatározható a középpont, majd egy kiértékelő-kompenzáló 
ciklus segítségével annak a nagysága. A feldolgozás után az egyes lépésekből felépíthető a 
teljes elmozdulást leíró profil, valamint az érzékenységi vektor ismeretében önállóan is 
meghatározható az egyes komponensek nagysága. A fenti példában ezek a következők 
voltak: (0,0027±0,0002)° függőleges tengely körüli, (0,0042±0,0002)° vízszintes tengely 
körüli merevtestszerű elforgatások, valamint (3,3±0,2)µm fő és (1,92±0,16)µm nagyságú 
mellékdeformáció.  A kapott eredmények hibahatáron belül megegyeznek a hologramok 
szimulációjakor alkalmazott elmozdulások nagyságával. Megjegyzem, hogy a 3.3-5b. és c. 
ábrákon megjelenő nyeregfelület a két deformációkomponens következménye, ezáltal azok 
középpontját megtalálva majd az elmozdulásmezőjüket kompenzálva sikeres kiértékelés 
valósul meg. Általános esetekben nyeregfelületek kezelésére a kiértékelő algoritmusom 
még nem alkalmas 
 

 A bemutatott, általam kigondolt algoritmust MATLAB programnyelven 
implementáltam. Különböző paraméterekkel futtatott tesztek bebizonyították, hogy az 
eljárásom sikeresen alkalmazható merevtestszerű elfordulások és maximum 3 
komponensből álló deformációk feldolgozására peremén vagy sarkainál egyformán 
leszorított membránok esetén. Eltérő csíksűrűségű képeket vizsgálva a helyes kiértékelés 
(konvergens folyamat) valószínűségét ~80%-ra becsültem. Ilyen esetekben az egyes 
elmozduláskomponensek meghatározására maximálisan 1 csíknyi hibával nyílt mód.  
 
3.3.4. Peremén nem egyformán leszorított membrán összetett elmozdulásainak félig 
automatikus kiértékelése 
 
 A kísérleti mérésekben használt, 2.1-3a. ábrán látható teszttárgy segítségével olyan 
méréseket is végeztem, amikor a membránt leszorító csavarok állításával is hoztam létre 
elmozdulást. Ilyen esetekben azt tapasztaltam, hogy a kiértékelő algoritmusom többször 
hibázott. Például, ha a lemez egy oldalán egymás mellett 2-3 csavart is állítottam, akkor a 
keletkező csíkok alapján hajlamos volt az elmozdulást egy forgatásként értékelni. Ennek 
oka, hogy a deformáció középpontja a peremen van, így attól csak egy irányban, azonos 
irányítottságú fázislépcsők jelennek meg. Ennek kiküszöbölésére ilyen esetekben kezdeti 
értékek megadását tartottam szükségesnek. Ez azt jelenti, hogy a kiértékelő ciklusok futása 
közben felhasználom, hogy a peremen is kell deformáció középpontot keresni, melyet 
manuálisan adok meg a feldolgozás előtt.  
 Az egy csavar állításával (megszorítás, meglazítás) okozott deformációs profilt 
kalibrációs mérés segítségével határoztam meg és építettem be a programba, mely a 
későbbiekben ezt, vagy ennek transzformáltját (interpolációval vagy extrapolációval) 
használta a kompenzálásokhoz. Ezt az alakítást a ciklusokon belül többször is elvégeztem, 
mivel a peremen lévő deformációs komponensek alakja eltérő lehet.  
 A következő példában egy fő- és kettő mellékdeformáció komponens fellépése esetén 
számolt elmozdulásmező kiértékelését vizsgálom. A 3.3-6a. ábrán az ennek megfelelő 
töredezett fáziskép látható, melyen jól megfigyelhető, hogy a mellékdeformáció 
komponensek középpontja a membrán peremén helyezkedett el. A fődeformáció 
kompenzálásának néhány lépését a (b-d) ábrákon mutatom be. Megfigyelhető, hogy a 
kezdetben „elnyomott” két kis mellékdeformáció hogy válik egyre jobban láthatóvá. 
Feldolgozásukhoz középpontjaikat manuálisan adtam meg. Az egyik kompenzálása után 
adódó köztes kiértékelési állapot az (e) ábrán figyelhető meg. A kompenzált csíkok száma 
és az érzékenységi vektor ismeretében most is meghatároztattam a szoftverrel az egyes 
deformáció komponensek nagyságát. A fődeformációra (8,56±0,12)µm, a jobboldalon lévő 
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mellékdeformációra (2,52±0,12)µm a baloldalon elhelyezkedőre (2,4±0,2)µm értékeket 
kaptam. Az értékek hibahatáron belül megegyeznek a létrehozott elmozdulásmező 
paramétereivel, melyek rendre (8,5±0,5)µm; (2,5±1)µm és (2,5±1)µm voltak. 
 

    
  (a) (b) (c) 

  
  (d) (e) 

3.3-7. ábra: Teszttárgy három, egymástól független komponensű deformációja esetén adódó fáziskép (a). 
Alkalmazva a kiértékelőt a fődeformáció lépésről lépésre kompenzálódik (b-d). A következő lépés a 

mellékdeformációk kompenzációja, melyhez középpontjukat manuálisan adtam meg. Az egyik  
feldolgozása után adódó fázisképet az (e) ábra mutatja. (λ=647.1nm) 

 
 

 A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy csíkkompenzáción alapuló félig vagy 
teljesen automatikus interferogram kiértékelés jól használható kísérleti és szimulációs DHI 
mérések feldolgozására. A folyamathoz minden esetben szükséges előzetes információk 
megadása, méghozzá az, hogy milyen deformációs alakok szerint kompenzáljon. Erre a 
célra két általános profilt építettem fel, egy olyat, amikor a membrán a pereme mentén 
leszorított és egy olyat, amikor a deformáció középpontja a lemez szélénél van. Az 
algoritmus ezeket extrapolálja vagy interpolálja az elmozdulás komponensek képen való 
elhelyezkedésének megfelelően. Vizsgálataim alapján arra jutottam, hogy a laborban 
előforduló tárgyak esetén ez megfelelő kiértékelhetőséget és elegendő pontosságot 
biztosított.  
 Az eljárással alkalmazhatóságával kapcsolatban két lényeges korlátozó tényezőt 
ismertem fel. Egyrészt a csíkkompenzáció a szemcsekorreláció csökkenéséhez, tehát a 
csíkok láthatóságának romlásához vezet, másrészt ESPI képek automatikus kiértékelése 
ezen a módon nehezen valósítható meg, mivel a fáziskompenzációhoz szükséges lenne az 
adott állapothoz tartozó fázistolt felvétel megléte (2.5.4. fejezet). Ennek oka, hogy 
szemcsekép interferometriánál 4 fázistolt képből a komplex amplitúdót csak az ezek által 
meghatározott síkokban tudjuk számolni, így kompenzálni is csak ezekbe a diszkrét 
állapotokba lenne lehetséges. Felismertem, hogy megfelelő holografikus megvilágítással 
mindkét probléma kiküszöbölhető, ezért a 3.4. és 3.5. fejezetekben egy számítógéppel 
generált holografikus tárgymegvilágításon alapuló elrendezést javaslok, mely lehetővé 
teszi az automatikus kikértékelő algoritmus szélesebb körű használatát. 
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3.4. Aktív mérőrendszer kidolgozása, optimalizálása és számítógépes modellezése [P9] 
 
 
 Célul tűztem ki az előző fejezetben bemutatott kiértékelő algoritmusok használatának 
szélesebb körbe való kiterjesztését. Felismertem, hogy az eljárást egy aktív 
mérőrendszerrel kombinálva a mérés alkalmazkodhat a vizsgált jelenséghez. Ehhez 
megvalósítottam az aktív optikai eszközök (digitális kamera, PZT mozgatású tükör, SLM) 
közös számítógépes vezérlését, egymással történő kommunikációját, majd kalibrációs 
mérések segítségével optimalizáltam működésüket. Az automatizálás megvalósításával 
célom volt továbbá, hogy a későbbiekben olyan méréseket végezhessek, melyekre 
manuális úton egyáltalán nem lenne lehetőség. 
 
3.4.1. Aktív optikai eszközök közös számítógépes vezérlésének megvalósítása, a felvételek 
automatizálása 
 
 Az automatizált felvételkészítést úgy szerettem volna megvalósítani, hogy minden 
egyes aktív optikai eszközt MATLAB programnyelven írt algoritmusokkal vezéreljek, 
mivel a rögzített képek feldolgozását is ilyen nyelven valósítottam meg. Ennek először a 
digitális kamera szabott gátat, mivel az eddigi fejezetekben használt Baumer MX13-as 
model bár koherens optikai méréstechnikai felhasználásra igen jó karakterisztikával 
rendelkezik, felbontását, vezérlését tekintve már nem sorolható az élvonalbeli eszközök 
közé. Működtetésének egyik legnagyobb hátránya, hogy dedikált digitalizáló kártyát és 
egyedi kezelőprogramot igényel, ebből adódóan MATLAB vezérlése sem megvalósítható. 
Doktori tanulányaim során az Optikai Méréstechnika Csoport beszerzett egy új, FireWire 
portra csatlakoztatható, előbbinél lényegesen modernebb digitális kamerát. Ennek 
MATLAB vezérlését sikeresen oldottam meg és méréseimet későbbiekben már kizárólag 
ezzel a modellel végeztem.  
 Három eszköz közös vezérlését valósítottam meg, úgymint digitális kamera, PZT 
mozgatású tükör és SLM. Ezek külön-külön vagy együttesen mindegyik mérési 
összeállításomban szerepeltek. Az egyes elemek mérési folyamatban való elhelyezkedését 
és a számítógéppel való kommunikációjuk irányát általánosan a 3.4-1. ábra szemlélteti: 
 

 
3.4-1. ábra: Aktív optikai elemek mérési folyamatban való elhelyezkedése (megvilágító ág, rögzítő ág)  

és közös számítógépes vezérlése 
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 Egy automatizált mérés során a számítógép a digitális kameráról olvassa be a képi 
információt, miközben az SLM-re a megfelelő vezérlőjelet küldi és a PZT mozgatású 
tükröt úgy kezeli, hogy fázis számolásához rendelkezésre álljanak a megfelelő fázistolt 
felvételek, ha ez szükséges. A rögzített képek feldolgozása után az elrendezés képes 
visszacsatolásra, tehát az SLM felé módosított vezérlőjel küldésével a tárgy eltérő 
holografikus megvilágítására. Az így rögzített felvételeket ismét feldolgozva egy 
hurokfolyamat hozható létre. Természetesen ez egy általános eset, az automatizált 
elrendezésből a PZT és/vagy az SLM is elhagyható.  
A következő bekezdésekben az egyes elemek vezérlését külön-külön mutatom be:  
 
 Digitális kamera vezérlése 
Képrögzítő eszközként egy Allied Vision Technologies által gyártott Marlin F-201B típusú 
CCD kamerát használtam. Ez a számítógép FireWire portjára csatlakoztatható és egy 
1600*1200-as felbontású, 4,4µm-es képpontméretű Sony CCD szenzort tartalmaz. Az 
eszközhöz egy saját kezelőprogramot is mellékel a gyártó, azonban a szükséges 
illesztőprogramok telepítése után én egy MATLAB programot készítettem a vezérlésére. 
Ez lehetővé teszi a kameráról élőkép kiolvasását és a fontosabb képrögzítési paraméterek 
(expozíciós idő, erősítés, világosság) beállítását. A felvétel történhet manuálisan, a 
megfelelő gomb lenyomására és automatizálva is, például adott időközöket beállítva.  
Kutatómunkám utolsó részében lehetőségem nyílt egy Allied Vision Technologies Guppy 
F-503B nagyfelbontású digitális kamerával is méréseket végezni. Az eszköz szintén 
FireWire csatlakozón keresztül kezelhető és egy 2592*1944-as felbontású, 2,2µm 
képpontméretű Micron/Aptina CMOS szenzort tartalmaz. A megegyező gyártó és 
csatlakozó miatt programomat kis változtatásokkal alkalmassá lehetett tenni az eszköz 
kezelésére. A módosított kódnak köszönhetően a kamerák cseréjekor elegendő kiválasztani 
az adott modellhez igazított illesztőprogramot és már használható is az eszköz úgy, hogy 
annak teljes körű manuális beállítására lehetőség van.  
 
 PZT mozgatású tükör vezérlése 
Az eszközt már korábban is használtam, kalibrációját a 3.1.2.1. fejezetben mutattam be. 
Vezérlésében annyi változtatást eszközöltem, hogy kezelőprogramját, mellyel a négy 
fázistolt állapot között lehet léptetni, átültettem MATLAB programnyelvre. Fáziskép 
számolásakor nagyon fontos, hogy az azonos tárgyállapotról rögzített, fázisában eltolt 
képeket minél rövidebb idő alatt lehessen lementeni. Eddig egy külön programmal kellett 
léptetni a fázist és felvenni a képeket, így ennek meggyorsítására a két dolgot 
kombináltam. A kamerát kezelő program egyszerre képes a PZT vezérlésére is, így amikor 
a 4 fázistolt felvétel rögzítése a feladat, akkor azt teljesen automatikusan képes 
végrehajtani az eszközök felváltott kezelésével. 
 
 Térbeli fénymodulátor (SLM) vezérlése 
A méréseimben használt HoloEye LC2002 típusú transzmissziós SLM a számítógép soros 
és VGA portján keresztül együttesen vezérelhető. A 2.3.1. fejezetben részletesen 
bemutatott eszköz a vezérlőjelet, mint képi információt kapja, a soros port pedig a 
megjelenítési paraméterek változtatását teszi lehetővé, úgymint kontraszt, fényerő. 
Utóbbihoz egy dedikált programot mellékelt a gyártó, mely nem helyettesíthető MATLAB 
kóddal. Az eszköz automatizálását ezért úgy valósítottam meg, hogy programom képes 
legyen az SLM felé vezérlőjeleket küldeni, de az optimális megjelenítési paraméterek 
beállítását a mérés előtt külön el kell végezni.  
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A bemutatott három optikai elem közös vezérlésének köszönhetően lehetővé vált a digitális 
holografikus és elektronikus szemcsekép interferometriai mérések folyamatának teljes körű 
automatizálása. A program a tárgy alapállapotáról kattintásra rögzíti a szükséges számú 
digitális hologramot vagy szemcseképet, majd jelez, hogy a tárgy deformálható, forgatható. 
Ennek megtörténte után rögzíti az elmozdított állapothoz tartozó felvételeket.  
A folyamat során beállítható, ha van SLM az elrendezésben, hogy arra milyen vezérlőjel 
kerüljön. A megfelelő paraméterek és beállítások használatához azonban először 
optimalizáltam az eszköz működését az elrendezésnek és hullámhossznak (λ=647,1nm) 
megfelelően.  
 
3.4.2 Digitális hologramok optikai rekonstrukciójának optimalizálása, az optikai 
rekonstrukció számítógépes modellezése 
 
 
 Digitális hologramok optikai rekonstrukciója és az optikai rekonstrukció 
méréstechnikai felhasználása a térbeli fénymodulátorok (SLM-ek) fejlődésével egyre 
nagyobb teret nyerP9. Utóbbihoz szükséges, hogy a kivetített képek minősége a lehető 
legjobb legyen, tehát célszerű az eszközt kalibrálni és későbbiekben az optimális 
beállítások szerint, az átviteli karakterisztikának megfelelően transzformált hologramok 
alkalmazásával használni.  
 
 3.4.2.1. HoloEye LC2002 SLM kalibrációja 
 
 Méréstechnikai alkalmazásoknál különösen fontos a transzmissziós térbeli 
fénymodulátor által átengedett hullám intenzitás és fázisviszonya a beesőhöz képest. Ezt az 
eszköz komplex transzmittanciájának nevezik és a cellákra, vagyis képpontokra kapcsolt 
feszültség függvényében szokták megadni. A folyadékkristályos modulátorok képpontjai 
között átlátszatlan részek vannak, melyek a vezérléshez szükséges vezetékeket 
tartalmazzák. Ezek méretére a gyári paraméterek között a kitöltési tényező utal, mely 
megadja, hogy a teljes fizikai képpontméretnek hány százaléka a képalkotásban 
ténylegesen résztvevő terület. A gyakorlatban <100%-os kitöltési tényező miatt a 
négyzethálós szerkezet diffraktálja a ráeső fényt, függetlenül attól, hogy milyen 
vezérlőjelet használunk.  
 Az eszköz transzmissziójának meghatározása nem igényel bonyolult mérési 
elrendezést. A képpontokra adott vezérlőfeszültséget kapcsolva és az eszközt megvilágítva 
a nulladrendben (vagy tetszőleges másikban) áteresztett nyaláb teljesítményének mérésével 
meghatározható az adott feszültséghez tartozó transzmisszió. 
 Nehezebb dolgunk van, ha a vezérlőfeszültségek függvényében a fázistolást szeretnénk 
mérni. Erre a legkézenfekvőbb egy interferometrikus elrendezés78-80, például Mach-
Zehnder használata, melynek egyik karjába a transzmissziós kijelzőt helyezve a 
vezérlőfeszültségek változtatásával az interferenciacsíkok mozgásából következtethetünk a 
fázistolásra. A pontos meghatározáshoz a digitális kamera által rögzített eltolódó 
csíkrendszerek számítógépes feldolgozására van szükség. Ennél egyszerűbben 
kivitelezhető a diffrakción alapuló mérés81-83, melyet munkám során én is használtam a 
fázistolás – vezérlőfeszültség karakterisztika felvételéhez. Ez azon alapul, hogy a 
fénymodulátor egy periodikus ábrát jelenít meg, így optikai rácsként diffraktálja a fényt. A 
kapott elhajlási kép függ a rács tulajdonságaitól, így következtethetünk a fázistolásra. 
Távoltéri elhajlási képben a fény komplex amplitúdója a rács utáni komplex amplitúdó-
eloszlás Fourier transzformáltjával arányos:  
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,ahol f(x,y) a rács utáni síkban, ),( vug  pedig az elhajlási képen (d távolságban) a komplex 
amplitúdó eloszlás, λ a lézerfény hullámhossza és k a hullámszám.  
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Az elhajlási kép intenzitás-eloszlása tehát: 
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Periodikus vezérlőjelet használva a diffraktált kép két hatás együttes következményeként 
áll elő. Az egyik a homogén vezérlőjelek esetén is jelentkező, nem 100%-os kitöltési 
tényező miatt fellépő elhajlás, a másik pedig a periodikus vezérlőjel okozta diffrakció. Az 
utóbbi által létrehozott elhajlási szögek természetszerűleg kisebbek lesznek, mivel a rács 
térfrekvenciája a pixelezettségénel csak kisebb lehet. Ez azt jelenti, hogy a rács okozta 
elhajlás a képpontok okozta elhajlási rendek körül jelenik meg. Belátható, hogy a 
vezérlőjelként használt rács diffrakciós hatásfoka független a kitöltési tényezőtől81,82. 
Mérve tehát az első és a nulladik rend intenzitásának arányát, a vezérlőfeszültségek okozta 
fázistolásra következtethetünk.  
 

 
3.4-2. ábra: SLM vezérlőjelként használt 1 képpont szélességű periodikus rácsozat egy kinagyított részlete. 

 
 
Ehhez egy a 3.4-2. ábrán látható képet küldtem az SLM-re, mely 1 képpont szélességű 
vízszintes csíkozású periodikus rácsstruktúrát tartalmaz. A soronként felváltva megjelenő 
képpontok két vezérlőfeszültség értéknek felelnek meg. Eltérő csíksűrűségeket 
megvizsgálva ezt találtam a legoptimálisabbnak a diffrakciós foltok elkülönülése, 
detektálhatósága szempontjából. A diffraktált intenzitások méréséhez egy Fraunhofer 
elrendezést valósítottam meg. Felismertem, hogy ez nem igényel túl nagy modulátor – 
ernyő távolságot, mivel a képpontméret (LC2002 esetén 32µm) jóval milliméter alatti. A 
nulladik és az első rendbe diffraktált intenzitás méréséhez a 3.4-3. ábrán látható geometriát 
állítottam össze. Mivel a képpontméret jóval kisebb a kitágítatlan lézernyaláb átmérőjénél, 
nem szükséges nyalábtágítót alkalmazni megfelelő diffrakciós kép létrehozásához. Ennél 
megvalósításánál azonban figyelni kell, hogy a megjelenő esetlegesen nagy intenzitások 
hatására nehogy degradáció lépjen fel. Ilyenkor az elnyelt fényenergiától a folyadékkristály 
felmelegszik, megolvad, mely a kijelző visszafordíthatatlan károsodását okozhatja. Ennek 
kiküszöbölésére a lézer teljesítményét csökkentettem és osztótükröket is felhasználtam. 
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3.4-3. ábra: Transzmissziós fénymodulátor (SLM) nulladik és első rendjébe diffraktált intenzitás  

méréséhez használt elrendezés. D1 és D2 a fényteljesítmény mérőket jelöli. 
 
 
Az egyes elhajlási rendekbe eső intenzitásokat Newport Model 1815C + 818-SL Power 
Meter fényteljesítmény mérő segítségével határoztam meg (3.4-3. ábrán D1 és D2). 
Méréseimet 647,1nm hullámhosszú Kripton-ion lézer alkalmazásával végeztem, mivel a 
fázistolás görbét a későbbi alkalmazások szempontjából lényeges hullámhosszon célszerű 
kimérni.  
A diffraktálatlanul áthaladó nulladrend és az elhajló első rend intenzitására a következő 
összefüggések érvényesek81: 
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, melyekben 1T  és 2T  a rácsozatban alkalmazott két vezérlőfeszültség-értékhez tartozó 
transzmisszió, φ pedig a két állapot fázistolása közötti különbség. A két egyenletet elosztva 
és bevezetve a 21 /TTt = transzmissziós arányt a diffraktált intenzitások arányára a 
következő írható fel: 
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Ennek az összefüggésnek a felhasználásával, a vezérlési szintek ismeretében és az egyes 
elhajlási rendekbe diffraktált intenzitások mérésével meghatároztam a fázistolásokat.  
 A méréseket úgy végeztem, hogy a vezérlőjelként használt periodikus rácsozatban a két 
szürkeárnyalati érték közül az egyik mindig 0 volt (teljes áteresztés), a másikat pedig 0-255 
tartományban változtattam.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.4-4. ábra: SLM távoltéri diffrakciós képe a 3.4-1. ábrán látható vezérlőjel használata esetén. Az egyes 
esetek különböző szürkeárnyalati értékpárokhoz tartoznak: 255 és 255 (csak pixelezettség miatti diffrakció) 

(a), 255 és 128 (b), 255 és 0 (c). 
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Ekkor a 3.4-4. ábra szerinti elhajlási képeket kaptam. Megfigyelhető, hogy 0-ról 255-re 
növelve a rácsozat szürkeárnyalati értékét hogy növekszik az általa elsőrendbe diffraktált 
nyaláb intenzitása. A rács szürkeárnyalati értékét több lépésben változtatva megmértem az 
egyes rendekbe diffraktált intenzitásokat, majd a (3.4.6) képlettel kiszámoltam a hozzájuk 
tartozó fázistolásokat. Az így kapott görbét a 3.4-5. ábrán mutatom be.  
 

 
3.4-5. ábra: LC2002 tarnszmissziós SLM vezérlőfeszültség-fázistolás görbéje 647,1nm hullámhosszon. A 

lineáris tartományra egyenest illesztettem. 
 
 
Megállapítottam, hogy a vezérlési szint értékének 0 és 255 közötti változtatásával a 
rendszer fázistolása monoton módon növekszik a 0 - 1,14π tartományban. Azt 
tapasztaltam, hogy a vezérlőszoftver megfelelő beállításával elérhető, hogy ebben az 
intervallumban az eszköz transzmissziója állandónak legyen tekinthető. A kapott 
karakterisztika nagy hasonlóságot mutat Reményi Judit által más hullámhosszakra 
meghatározott görbékkel84. Doktori disszertációjában megmutatta [2.2.4. fejezet], hogy 
míg az LC2002 SLM 406nm-es hullámhosszon maximum ~1,9π fázistolásra képes, 
532nm-en csak ~1,2π-re.  
 Méréstechnikai szempontból a lineáris fázistolási tartomány az érdekes (konstans 
transzmisszióval), melyre egyenest is illesztettem. Az illesztési intervallum (100-220 
vezérlési szint között) és az ábrán lévő táblázatban közölt paraméterek segítségével a 
későbbiekben az SLM-re küldött minden kép szürkeárnyalati skáláját transzformáltam, 
biztosítva ezzel az eszköz linearitását. 
 Mivel az LC2002 SLM alapvetően fázismodulátor a digitális hologramok optimálisabb 
rekonstrukcióját kapjuk, ha amplitúdó helyett fázishologramokat használunk vezérlőjelként 
(2.3.2. fejezet).  Célszerű továbbá Fourier-típusú hologramokat használni, mert ezek 
távoltérben rekonstruálódnak, így a leképező lencserendszer megfelelő beállításával 
tetszőleges véges távolságban megjeleníthető az éles kép. Ha vezérlőjelként számítógéppel 
szimulált hologramokat használunk, akkor ezek generálása történhet rögtön a fentiek 
szerint, azonban a kísérleti mérések esetén rögzített Fresnel-típusú amplitúdó hologramok 
is átkódolhatók Fourier-típusú fázishologramokká. Erre a következő eljárást dolgoztam ki: 
Kísérleti elrendezésben rögzített Fresnel-típusú amplitúdó hologramokat először 
számítógépen rekonstruáltam, majd kivágtam a tárgy éles képét (2.1.2. fejezet). A 
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tárgypontokhoz tartozó komplex amplitúdókat Fourier transzformáltam, hogy megkapjam 
a kamera síkjában azt a Fourier-típusú hologramot, melynek rekonstrukciója távoltérben 
jeleníti meg a tárgy éles képét. Ismert tehát a komplex amplitúdó a kamera síkban, melyről 
leválasztottam a fázisinformációt és egy 8 bites szürkeárnyalati képen kódoltam. Ezután 
világosság-transzformáció következett, mellyel abba a szürkeárnyalati tartományba 
kódoltam át a hologramot, ahol az SLM lineáris karakterisztikájú. A folyamat főbb lépései 
a 3.4-6. ábrán követhetők nyomon.  
 

   
  (a) (b) (c) 
3.4-6. ábra: A 2.1-4b ábrán bemutatott teszttárgyról készült Fresnel-típusú amplitúdó hologram (a), valamint 
az átkódolás (b) és világosság transzformáció (c) után adódó Fourier-típusú fázishologramok. A közölt képek 
az eredeti hologramok 400*400 képpontos részei. Az (a) ábra jobb felső sarkában bekeretezve a rekonstruált 

tárgykép látható. 
 
 
Kísérleti sorozatok segítségével megállapítottam, hogy az LC2002 típusú SLM-el 
optikailag rekonstruált hologramok minősége akkor a legjobb, ha a fenti módon átkódolt és 
világosság-transzformált Fourier-típusú fázishologramokat használok vezérlőjelként. 
Ilyenkor fázismodulátorként működik az eszköz a lineáris tartományában. Összehasonlító 
mérések (2.4.4. fejezet) eredményeinek javításában ez az optimalizáció különösen fontos. 
 
 3.4.2.2.  Az optikai rekonstrukció számítógépes modellezése HoloEye LC2002 SLM 

esetén 
 
 Célul tűztem ki, hogy az aktív mérőrendszer működését számítógépen is 
modellezhessem. Ez különösen fontos összetett elrendezések beállításának 
optimalizálásához, továbbá a kísérleti paraméterekkel végrahajtott szimulációs eredmények 
validálásához. A képrögzítés és fázistolás egyszerűen programozható, nehezebb azonban a 
helyzet a térbeli fénymodulátor modellezésekor. Munkám során egy MATLAB programot 
készítettem, mely bizonyos elhanyagolásokkal képes digitális hologramok SLM-el történő 
optikai rekonstrukciójának számítógépes modellezésére.  A szimulációnál a következő 
tulajdonságokat vettem figyelembe: képpontméret, kitöltési tényező és a megmért 
fázistolás-vezérlési szint karakterisztika. A rekonstrukció számolásakor a leképező 
lencsetagokat, melyekkel véges távolságban jeleníthető meg a kép, aberrációmentes, 
ideális lencséknek feltételeztem.  
 Első lépésként az SLM pixelrácsának modelljét készítettem el. Ez 800*600 darab 
32µm méretű, 55% kitöltési tényezőjű képpontnak felel meg. Ennek a mátrixnak egy 
10*10 képpont nagyságú részlete látható a 3.4-7a. ábrán. Az egyes képpontok 
világosságának értékét a vezérlőjelként használt hologram megfelelő képpontjainak 
értékére állítottam be. Az így kapott mátrix a fáziseloszlást írja le az SLM síkjában, úgy, 
hogy figyelembe van véve a képpontok mérete és a <100%-os kitöltési tényező. A 
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következő lépés annak a modellezése, hogy mi történik, ha ezt koherens síkhullámmal 
világítjuk meg. A vezérlőjellel feltöltött SLM pixelrács távoltéri diffrakciós képe a 
Fraunhofer diffrakciós integrál segítségével határozható meg: 
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,ahol ),( yxf  és ),( vug a komplex amplitúdó-eloszlás a tárgy, illeve képsíkban, d a 
terjedési távolság, λ pedig a lézerfény hullámhossza.  
A közelítés akkor érvényes, vagyis az „igen távol” definíciója, ha:  
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Az összefüggésben D a forrás aperúrájának átmérőjét jelöli. A (3.4.7) egyenletet átírva 
Fourier-transzformáltra: 
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Az egyenletből az λ
πdi

e
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 tag akár el is hagyható, mivel ez csak egy konstans fázistolás az 
egész képen. A (3.4.9) összefüggés MATLAB-ban FFT (Fast Fourier Transform) 
alkalmazásával igen gyorsan számolható. Az optikai rekonstrukció modellezésénél az 
eszköz átviteli karakterisztikáját is figyelembe vettem, ami azt jelenti, hogy ),(yxf  
komplex amplitúdó eloszlást a vezérlőjellel feltöltött SLM pixelrács és a 3.4-5. ábrán 
látható fázistolás görbe segítségével definiáltam.  
Példaként a 3.4-6c. ábrának megfelelő fázishologram térbeli fénymodulátor által 
létrehozott optikai rekonstrukcióját szimulálva a 3.4-7b. ábrán látható kép adódott.  
 

  
  (a) (b) 

3.4-7. ábra: Szimulált SLM pixelrácsának 10*10 képpont nagyságú részlete (a) az LC2002-nek megfelelő 
55%-os kitöltési tényező esetén. Szimulált távoltéri optikailag rekonstruált kép a 3.4-5c. ábrának megfelelő 

teljes hologramot felhasználva. 
 
 
A szimuláció végén tehát rendelkezésemre állt a távoltéri komplex amplitúdó, mely 
megfeleltethető az LC2002 SLM által véges távolságban rekonstruált hologramok komplex 
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amplitúdójának, ha utóbbi esetben a leképezést ideálisnak tételezzük fel. Természetesen ez 
a gyakorlatban nincs így, azonban azt tapasztaltam, hogy jó közelítésnek tekinthető.  
Ezen az elven megvalósítottam az összehasonlító mérések számítógépes modellezését, 
mellyel célom volt a folyamat még pontosabb szimulációja, a kimeneti képek kísérleti 
eredményekkel való jobb összehasonlíthatósága. Különböző paraméterek mellett futtattam 
számolásokat, eredményeimet egy DHI példán keresztül mutatom be. Először egy virtuális 
membrán alap és két eltérő mértékben deformált állapotáról generáltam digitális 
hologramokat. A nagyobbikat tekintettem teszt (3.4-8a. ábra), a kisebbiket mester 
deformációnak (3.4-8b. ábra).  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.4-8. ábra: 4,72µm (a) és 2,93µm (b) nagyságú szimulált deformációkhoz tartozó teszt és mester 
interferogramok. Az eredeti hologramokat síkhullám megvilágítást feltételezve generáltam. A különbségi, 
1,79µm nagyságú deformációhoz tartozó kép (c) a teszt deformáció fázismanipulált megvilágítása esetén 
adódó hologramok különbségeként áll elő. A fázismanipuláció megfeleltethető volt a mester deformáció 

optikai rekonstrukciójának modellezésekor kapott távoltéri fáziseloszlásnak. 
 
 
A következő lépésben ezeket hasonlítottam össze, méghozzá oly módon, hogy a teszt 
deformációhoz tartozó hologramokat újraszimuláltam, azonban megvilágításként nem 
síkhullámot, hanem a mester deformációhoz tartozó hologramokat alkalmaztam, 
figyelembe véve SLM tulajdonságait. Ezt úgy kiviteleztem, hogy a fentiek szerint 
kiszámoltam a távoltérben rekonstruált komplex amplitúdókat, majd egy ennek megfelelő 
fázisviszonnyal rendelkező hullámot modelleztem, mint megvilágítás. Ehhez az eltérő 
mátrixméretek miatt interpolációt is kellett alkalmazom. Ahhoz, hogy a különbségi kép 
adódjon a 2.4.4. fejezetben taglaltaknak megfelelően Hm0,t0 és Hm1,t1 hologramokat kellett 
szimulálnom, majd ezek különbségét rekonstruálni. Az így kapott különbségi kép a 3.4-8c. 
ábrán látható, melynek láthatósága előzetes elvárásaimnak megfelelően kisebb, mint a két 
valós tárgyállapot különbségét leíró csíkoké. Érdemes továbbá ennek a különbségi 
interferogramnak a minőségét összehasonlítani a 2.4.4. fejezetben bemutatott ESPI példa 
esetén adódóval. Megállapítottam, hogy a szimuláció sokkal jobb minőségű különbségi 
csíkrendszert eredményez. Míg a 2.4-3c. ábrán a csíkok láthatósága mindössze 0,46 volt, 
addig a 3.4-8c. ábrán ez 0,62, pedig a szimulációban a deformáció amplitúdója nagyobb 
volt, ezáltal a minősített csíkok is sűrűbbek.  
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3.5. Adaptív összehasonlító elmozdulás- és alakmérések fejlesztése optikailag 
rekonstruált számítógéppel generált hullámfrontok alkalmazásával [P3, P10] 
 
 Felismertem, hogy az általam kigondolt csíkkompenzáción alapuló automatikus 
interferogram kiértékelés tovább fejleszthető, ha megfelelő holografikus 
tárgymegvilágításon alapuló összehasonlító mérési módszerrel kombinálom. Ennek 
kialakításához oldottam meg a 3.4. fejezetben taglalt automatizálási és optimalizációs 
kérdéseket. Az újításom a számítógéppel generált holografikus megvilágítás 
alkalmazásában rejlik, mely visszacsatoláson alapulva automatikus kiértékelést tesz 
lehetővé. Célom volt egy adaptív, DHI és ESPI elrendezések esetén is használható 
mérőrendszer fejleztése. Adaptív alatt azt értem, hogy a mérés és feldolgozás folyamata, 
paraméterei automatikusan igazodnak a körülményekhez, a teszttárgy tulajdonságaihoz, 
optimalizálva ezzel a mérést. Összetett elmozdulások feldolgozása mellett ebbe 
beletartozik az egyenetlen reflexióképességű felületekhez való alkalmazkodás, a dinamika 
tartomány kiterjesztése is5,59. Utóbbival munkám során nem foglalkoztam, de a korábbi 
módszerek illeszthetők a bevezetett adaptív mérési elrendezésemhez.   
 Az eljárás nagy előnyének tartom, hogy az összehasonlító mérések elve miatt a 
rögzített képek kisebb elmozduláskülönbséghez tartoznak. Ennek és a nem szemcsés 
számítógéppel generált hologramok vezérlőjelként való használatának köszönhetően 
elhanyagolható mértékben jelentkezik korrelációcsökkenés. További előnynek tartom, 
hogy fázistolás nélkül lehetőség nyílik tetszőleges elmozduláskomponens kompenzálására 
ESPI elrendezés esetén is, mivel azt az SLM-re küldött hologramok fáziskompenzációjával 
valósítom meg. Nem összehasonlító elrendezésnél ez csak a fázistolásnak megfelelő 
diszkrét állapotok között lenne számolható (3.3. fejezet). Ezen az elven tehát 
megvalósítható szemcseképek közvetett csíkkompenzáción alapuló automatikus 
kiérétkelése. A módszer hátránya, hogy bonyolultabb mérési elrendezést igényel. 
 
3.5.1. Számítógéppel generált holografikus megvilágításon alapuló automatizált 
összehasonlító ESPI elrendezés elmozdulások mérésére 
 
 A fejezet bevezetőjében taglaltak alapján megvizsgáltam hogyan növelhető az 
összehasonlító mérési módszerek adaptivitása, ha a holografikus megvilágításnál 
számítógéppel generált hologramokat használok. Alkalmazva a 3.3. fejezetben bemutatott 
automatikus vagy félig automatikus kiértékelőt egy visszacsatolást hoztam létre, mely a 
vezérlőjelként használt hologramok csíkkompenzációján alapul. Ezáltal a holografikus 
megvilágítás a mérendő elmozdulásnak megfelelően folyamatosan változtatható. A 
méréseket ESPI elrendezésben végeztem, azonban az eljárás átültethető digitális 
holográfiába is. Az ok, amiért ESPI mellett döntöttem, hogy DHI esetén tisztán numerikus 
úton is megoldható az automatikus kiértékelés, valamint szemcsekép interferometriánál a 
teszttárgy le van képezve, ezáltal a képek felbontása nagyobb, mely nagyobb méréshatárt is 
jelent (holografikus esetben az éles kép a rekonstruáltnak csak egy részén jelenik meg).  
 A 3.5-1. ábra az általam megvalósított mérési elrendezést mutatja, jelölve az egyes 
aktív optikai elemek számítógépes vezérlését. Fényforrásként egy 647,1nm hullámhosszú 
LEXEL 95L kripton-ion gázlézert használtam, melynek monokromatikus fénye a BS1 
osztótükrön áthaladva szolgáltatta a tárgymegvilágítást és a diffúzor segítségével a 
referencia szemcseképet. Az LC2002 SLM-re küldött hologram diffrakciós képét egy 
f=200mm fókuszú, F/5 apertúrájú Fourier lencse és egy f=29mm, F/2.8 vetítő lencse 
alkalmazásával képeztem le a tárgy felületére. Mivel az összehasonlító méréseknél igen 
fontos a tárgy holografikus megvilágításának pozícionálása, a leképző lencséket 
mozgatható tartóra szereltem. Ez biztosította a vetített kép nagyságának és oldalirányú 
elhelyezkedésének gyors és pontos állíthatóságát. Az elrendezés geometriáját továbbá úgy 
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állítottam be, hogy a kamera az objektív segítségével egyszerre álljon élesre a tárgy és a 
diffúzor felületére, mivel ez alapvető feltétele a megfelelő láthatóságú kontúrvonalak 
létrejöttének. 
 

 
3.5-1. ábra: Digitális holografikus megvilágításon alapuló összehasonlító ESPI elrendezés. A PZT, SLM és 

digitális kamera vezérlése egy közös MATLAB programmal történik, melyet automatikus kiértékelővel 
kombinálva lehetőség van visszacsatolásra is az SLM-re küldött hologram fázismanipulációjával. 

 
 
A képek rögzítéséhez Allied Vision Tech. Marlin F-201B kamerát használtam, mely 
1600*1200 képpont felbontású, 4,4µm képpontméretű szenzort tartalmaz. A detektorra 
való leképezést Nikon f=55mm objektívvel oldottam meg. Teszttárgyként ismét a 2.1-3a. 
ábrán látható négyzet alakú, mikrométerorsóval terhelhető membránt használtam.  
 A mérések első lépéseként digitális hologramot szimuláltam egy négyzet alakú, 
virtuális tárgyról. Átkódolás után ez került az SLM-re vezérlőjelként. A továbbiakban ezt a 
hologramot módosítottam fázismanipulációval, hogy a tárgymegvilágítás változtatásával a 
teszttárgy egyes elmozdulás komponenseit eltűntessem az összehasonlító mérés 
eredményeként kapott különbségi képről. Az eljárás a fáziskompenzációhoz hasonlóan 
tehát lehetővé teszi az elmozdulás komponensek egymástól független kezelését. 
Természetesen az egyes elmozdult állapotokhoz külön hologram is szimulálható az SLM-
re, azonban a fázismanipuláció sokkal gyorsabb és a 3.3. fejezetben bemutatott 
automatikus kiértékelővel való szinkronizációja miatt kvázi valós idejű visszacsatoláson 
alapuló mérést tesz lehetővé. 
 

3.5.1.1. Merevtestszerű elfordulás automatikus kompenzálása adaptív holografikus 
megvilágítással 

 
 A 2.5-3. ábrán bemutatott példához hasonlóan egy összetett elmozdulás (deformáció és 
elfordulás) kiértékelése volt a célom, azonban nem fáziskompenzációval, hanem 
holografikus tárgymegvilágításon alapuló összehasonlító méréssel. A teszt elmozdulást a 
tárgy deformálásával és merevtestszerű elforgatásával állítottam elő (3.5-2a ábra). Az ezt 
leíró fázisképet az automatikus kiértékelő programom dolgozta fel, majd az elfordulás 
komponens nagyságának meghatározása után a tárgymegvilágító ágban elhelyezett SLM-re 
küldött hologramot módosította ennek megfelelően. Az így kapott virtuális mester 
elmozdulást a 3.5-2b. ábrán mutatom be.  
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  (a) (b) (c) 

3.5-2. ábra: Összehasonlító elmozdulás mérés számítógéppel generált holografikus megvilágítás 
alkalmazásával. A teszt (a) és a generált mester (b) elmozdulás kontúrvonalai, valamint a különbségi kép (c). 

Utóbbin az eredeti összetett elmozdulásnak csak a deformáció komponense jelenik meg. (λ=647,1nm) 
 
 

A szükséges felvételek rögzítésével kiszámolva a különbségi képet (3.5-2c ábra) 
megállapítható, hogy a visszacsatoláson alapuló holografikus megvilágítás segítségével az 
elfordulás komponenst teljesen sikerült eltűntetni. Az eljárás lehetővé teszi az egyes 
elmozdulás komponensek nagyságának pontos kiértékelését is. A fenti példában 1,7µm 
nagyságú volt a deformáció és 3*10-3º a tárgy elfordulási szöge. A teszt és mester 
elmozduláshoz tartozó kontúrvonalak minőségét összehasonlítva megfigyelhető, hogy 
előbbi esetben a csíkok láthatósága jobb. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a csíkok két, 
tárgyról szóródott hullámfront különbségeként állnak elő, míg a mester elmozdulás 
kontúrvonalai másodlagosan, két optikailag rekonstruált hologram különbségeként.  
 Az ilyen típusú mérések igen hasznosak a gyakorlatban, mivel a tárgyak deformációja 
közben gyakran fellép akaratlan elfordulás is, mely rontja a kiértékelés pontosságát. A fenti 
módon kivonva ezt a komponenst az eredeti elmozdulás önmagában vizsgálható, sőt 
összetett esetben további komponensekre bontható.  
 

3.5.1.2. Többszörös deformációk automatikus kompenzálása adaptív holografikus 
megvilágítással 

 
 Abban az esetben, ha a teszttárgyat több különböző nagyságú és támadási pontú 
deformáló hatás is éri, akkor a teljes elmozdulást leíró kontúrvonal-rendszer az esetek 
többségében nem kiértékelhető. Összehasonlító mérési elrendezésben visszacsatoláson 
alapuló holografikus megvilágítást alkalmazva az egyes komponensek külön-külön 
kivonhatók, ezáltal megvalósítható az eredeti elmozdulás lépésenkénti teljesen vagy 
részben automatikus feldolgozása (3.3.3. és 3.3.4. fejezetek alapján).  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.5-3. ábra: Összetett deformációk számítógéppel generált holografikus megvilágításon alapuló, 
összehasonlító mérés elvén történő kiértékelése. Az eredeti, mért kontúrvonalrendszer (a), valamint a 
középpontos deformáció (b) és egyik mellék deformáció komponens (c) kompenzálása után adódó 

interferogramok. 
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A 3.5-3. ábrán egy ilyen folyamat lépéseit mutatom be egy valós mérési példán keresztül. 
Az eredeti összetett deformáció (a) komponensei a holografikus megvilágítás 
változtatásával fokozatosan eltűntethetők a különbségi képekről (b,c). Az egyes 
komponensek alakja, nagysága a különbségi képről való teljes eltűntetésük segítségével 
határozható meg, mivel ilyenkor az SLM-re küldött hologram pont azonos deformációhoz 
tartozik. Ilyen módon külön-külön meghatároztam az egyes deformációkhoz tartozó 
töredezett fázisképeket (3.5-4. ábra).  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.5-4. ábra: A 3.5-4a ábrán látható összetett deformáció egyes komponenseihez tartozó fázisképek a teljes 
kompenzációkhoz tartozó megvilágításnál használt hologramokból számolva. 

 
 
Az egyes komponensek nagysága most már pontosan meghatározható: (2,6±0,15)µm (a), 
(5,9±0,15)µm (b) és (5,6±0,1)µm (c). A létrehozott elmozdulásértékek rendre (2,5±1)µm, 
(6±1)µm és (5,5±0,5)µm voltak, melyek hibahatáron belül jól megegyeznek a kiértékelttel. 
Felhasználva a töredezett fázisképeket kiszámolható a teljes deformációt leíró 
széthajtogatott fázisprofil (3.5-6a ábra), mely a túl sűrű, összemosódó csíkrendszer miatt a 
3.5-3a ábra felhasználásával nem lett volna lehetséges. Ezt térben kirajzoltatva adódik a 
tárgyat ért eredeti deformációk skálázott 3D ábrázolása (3.5-5b. ábra).  

  
  (a) (b) 

3.5-5. ábra: A komponensenként felépített, eredeti deformációhoz (3.5-4a ábra) tartozó széthajtogatott  
fáziskép (a) és 3D ábrázolása (b). 

 
 

Több mérési sorozatot végezve azt tapasztaltam, hogy a feldolgozó algoritmus ~80%-os 
valószínűséggel helyesen működött és az SLM-re megfelelő hologramok küldésével 
lépésről-lépésre kompenzálta az egyes komponenseket a különbségi képről.  
 Bebizonyítottam tehát, hogy a számítógépes csíkkompenzáció mellett a digitális 
holografikus megvilágításon alapuló összehasonlító mérési elrendezés is alkalmas összetett 
elmozdulások manuális vagy automatikus kiértékeléséreP3,P10. A módszer hátránya, hogy 
bonyolultabb elrendezést igényel, előnyként említhető azonban, hogy a fázisinformáció 
minden pontbeli ismerete nélkül is működik. Megfigyeltem, hogy a kompenzált képek 
minősége az optikai rekonstrukció alkalmazása ellenére jobb, mint hagyományos 
csíkkompenzáció esetén. Ennek oka a kisebb korrelációcsökkenés.  
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3.5.2. Számítógéppel generált holografikus megvilágításon alapuló automatizált 
egyhullámhosszas összehasonlító alakmérés 
 
 
 Felismertem, hogy a holografikus tárgymegvilágításon alapuló adaptív mérőelrendezés 
egyhullámhosszas alakmérési eljárások továbbfejlesztésére is ígéretes. Megfelelő 
holografikus megvilágítás alkalmazásával az elfordulás kompenzációja már a felvétel 
közben megtörténhet és az automatikus kiértékelőn alapuló visszacsatolás alkalmazásával 
automatizálható is. A módszerrel kapcsolatos előzetes elvárásom volt, hogy így a 
különbségi hologramok kisebb elmozdulás-különbséghez tartoznak, mely nagyobb 
korrelációt, ezáltal jobb minőségű (láthatóságú) kontúrvonalakat eredményez. Ez nagyobb 
méréshatár, tehát kisebb szintvonalköz elérését teszi lehetővé. További előnye a 
módszernek, hogy az elfordulás kompenzálása ESPI elrendezés esetén is egyszerűen 
működik, míg csíkkompenzáció esetén az egyes állapotokhoz tartozó fázistolt felvételekre 
is szükség lenne.   
 
 3.5.2.1. Egyhullámhosszas alakmérés holografikus megvilágítás alkalmazásával 
 
 Az egyhullámhosszas alakmérési eljárások általam vizsgált csoportja a 
tárgymegvilágító nyaláb irányának két felvétel közötti elfordításán alapul. A különbségi 
képen így egy összetett kontúrvonalrendszer jelenik meg. Az elfordulás 
csíkkompenzációval és megfelelő holografikus tárgymegvilágítás alkalmazásával is 
kivonható. Utóbbi eljárás ötletét az összehasonlító mérések elve adta. Eredményként így az 
alakot szintvonalazó fáziskép adódik, mely már nem igényel további feldolgozást.  
 Méréseim során teszttárgyként a 3.5-6. ábrán látható egy- és kétpúpú membránokat 
használtam. Ezeken egy megegyező nagyságú, lemez síkjától 5mm-re kidomborodó 
körkörös dudor található, mely mellett az egyiken még egy mellékpúp is megjelenik. Ebből 
az eltérésből adódóan ezek a teszttárgyak az összehasonlító mérések vizsgálatára is 
ideálisnak bizonyultak.  
 

  
  (a) (b) 

3.5-6. ábra: Alakmérés során alkalmazott egy- és kétpúpú teszttárgyak (a). A két alak között csak egy 
mellékpúp az eltérés, melyet az egymáshoz közel helyezett membránokról készült fotó (b) szemléltet. 

 
 
A holografikus megvilágításon alapuló kompenzációhoz a 2.6-1. ábrán bemutatott 
elrendezést módosítottam. A tárgymegvilágító ágban elhelyeztem az LC2002 SLM-et, 
valamint a már korábban is használt f=200mm fókuszú, F/5 apertúrájú Fourier lencsét és az 
f=29mm, F/2.8 vetítő lencsét. Ezek biztosítják a diffrakciós kép véges távolságban (tárgy 
síkjában) való megjelenítését. A fókusztávolságokhoz igazodva az elrendezés geometriáját 
csak kismértékben kellett módosítani (3.5-7. ábra).  

 fő dudor 

mellék dudor 
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3.5-7. ábra: Digitális holografikus elrendezés egyhullámhosszas, tárgymegvilágító nyaláb eltolásán alapuló 

alakméréshez (M3 dönthető tükör). Megfelelő holografikus megvilágítás alkalmazásával az elfordulás a 
felvétel közben kompenzálható, eredményként a tárgy alakját kontúrvonalazó interferogram adódik.  

 
 
Az SLM-re alapesetben egy téglalap alakú membránról szimulált hologramot küldtem 
vezérlőjelként. Természetesen az eszköz paramétereihez való átkódolást, illesztést most is 
alkalmaztam. Megvilágítva a tárgyat rögzítettem róla négy fázistolt hologramot, majd 
következett a nyaláb irányának változtatása M3 tükör döntésével. Ilyen állapotban is 
rögzítettem egy hologramot, majd az elfordítás előtti és utániakat a 3.3. alfejezetben 
bemutatott algoritmus szerint működő MATLAB programmal dolgoztam fel. Az így 
meghatározott forgatási szög alapján automatikusan módosításra került az SLM-re küldött 
vezérlőjel (hologram), majd az új megvilágítás mellett ismét rögzítve lett egy hologram a 
teszttárgyról. Ezt szintén a kiértékelő program dolgozta fel, mely szükség esetén újra 
módosította az SLM-re küldött vezérlőjelet. Megvalósult tehát egy visszacsatolás, melynek 
eredményeképpen a tárgy alakját szintvonalazó fáziskép adódott.  
 Hasonló mérési folyamat ESPI elrendezésben is megvalósítható. Az öszeállítás 
geometriájában jelentkező eltérés mindössze a digitális kamerára szerelt objektívben és a 
BE1 által szolgáltatott síkhullám útjába helyezett diffúz felületű matüvegben nyivánul 
meg. Megfelelő beállítás esetén az ezen és a tárgy felületén kialakult szemcsemező 
interferenciája képződik le a detektor síkjára.  
 A 3.5-8. ábra egy holografikus elrendezésben végzett alakmérés kiindulási, köztes és 
végállapotát mutatja töredezett fázisképek segítségével. Teszttárgyként a kettős dudorral 
rendelkező membránt használtam. A forgatás a visszacsatolás révén lépésről-lépésre 
kompenzálódott (a-d), mely során a megfelelő holografikus megvilágítás segítségével 
összesen 0,098° függőleges tengely körüli merevtestszerű elfordulás vonódott ki optikai 
úton. Az eredményül kapott fázisképen jól megfigyelhető a tárgy alakját síkjára 
merőlegesen szintvonalazó csíkrendszer, melynek szintvonalköze 0,52mm. Alkalmazva a 
Goldstein módszert (2.5.4. fejezet) a széthajtogatott fázisképet is kiszámoltam (e).  
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  (a) (b) (c) 

  
  (d) (e) 
3.5-8. ábra: Kétpúpú teszttárgy egyhullámhosszas alakmérése holografikus megvilágítás alkalmazásával. A 
megvilágító nyaláb elforgatása esetén adódó fáziskép (a), valamint visszacsatolással a megvilágítás fázisát 

változtatva adódó részben (b, c) és teljesen (d) kompenzált fázisképek. Utóbbi a tárgy alakját szintvonalazza 
síkjára merőlegesen, melyből a széthajtogatott fázisprofil (e) is számolható. (λ=647,1nm) 

 
 

Több mérési sorozatot végezve összehasonlítottam az így kapott fázisképek minőségét az 
elfordulás hagyományos csíkkompenzáción alapuló kivonása esetén adódókkal. A 3.5-9. 
ábra a fenti példával azonos teszttárgy és szintvonalköz esetén számolt fázisképet mutatja, 
melyet az elfordulás utólagos, számítógépen történő kompenzációja esetén kaptam.  
 

  
  (a) (b) 

3.5-9. ábra: Kétpúpú teszttárgy egyhullámhosszas alakmérése az elfordulás számítógépen történő, 
csíkkompenzáción alapuló kompenzálásával. Az eredményül kapott töredezett fáziskép (a), mely a tárgy 
alakját szintvonalazza síkjára merőlegesen és a hibás részeket tartalmazó széthajtogatott fázisprofil (b). 

 
 

Megfigyelhető, hogy a töredezett fáziskép minősége az utóbbi esetben kicsit rosszabb, 
melyet az is alátámaszt, hogy a széthajtogatott fázisprofilban a nagy csíksűrűségű 
területeken hibás értékek jelennek meg. Ez megegyezik előzetes elvárásaimmal, azonban 
első gondolatra ennek pont az ellenkezője is várható lehetett volna, ismerve az optikai 
rekonstrukción alapuló összehasonlító mérések gyengébb minőségét. Az ok, amiért mégis 
az új módszer minősül jobbnak, hogy míg a nagymértékű elmozdulás és annak 
fáziskompenzációja (utóbbi példában 0,098° elfordulás kivonása) jelentős mértékű 
korreláció csökkenést okoz (3.2. fejezet), addig a megvilágítást változtatva és így rögzítve 
a hologramot ez csekélyebb mértékben lép fel, mivel a különbségi hologramok kisebb 
elmozdulás-különbséghez tartoznak. Utóbbi esetben viszont fellép még egy minőséget 
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rontó tényező, mely a digitális hologramok optikai rekonstrukciójának nem tökéletes 
mivoltából adódik. A fenti példa azt támasztja alá, hogy két tényező közül a korreláció 
javításának hatása kismértékben ugyan, de jelentősebbnek bizonyul. Ez a felismerés az 
előző fejezetben bemutatott adaptív mérőrendszer elmozdulásmező mérések esetén 
jelentkező előnyösségét is alátámasztja.  
 A bevezetett módszer segítségével megvizsgáltam a tárgy alakját különböző 
szintvonalközök esetén. Ezt úgy értem el, hogy az M3 tükröt (3.5-7. ábra) két felvétel 
között különböző mértékben döntöttem meg, ezáltal a kompenzálandó merevtestszerű 
elfordulás is eltérő nagyságú volt. A 3.5-10. ábra három különböző szintvonalköz esetén 
mutatja az eredményeket. Megfigyelhető, hogy csökkentve a kontúrvonal-távolságot a 
mellékpúp alakjáról egyre pontosabb információ áll rendelkezésünkre.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.5-10. ábra: Kétpúpú teszttárgy egyhullámhosszas alakmérése holografikus megvilágítás alkalmazásával. 
Az eredményként adódó fázisképek 2,4mm (a), 1,1mm (b) és 0,87mm (c) szintvonalköz esetén. Az egyre 

csökkenő kontúrvonal-távolságot a tárgymegvilágító nyaláb egyre nagyobb szögű elforgatása eredményezi. 
 
 

Az alkalmazott beállítás segítségével a bemutatott teszttárgy esetén a szintvonalközt 
maximálisan 0,3mm-re tudtam csökkenteni. Ebben az esetben a kompenzált csíkok 
láthatósága 0,26 volt, mely még lehetővé tette a széthajtogatott fázisprofil tökéletes 
számolását. A szintvonalak további sűrítésének korlátját az egyre nagyobb mértékű 
kompenzálandó elfordulás adja, mely csökkenti a csíkok láthatóságát. Ezt a szintvonalköz 
függvényében grafikonon is ábrázoltam (3.5-11b ábra).  
 

  
  (a) (b) 

3.5-11. ábra: 0,87mm szintvonalközű alakméréshez tartozó intenzitáskép (a) és egy kísérleti sorozat 
segítségével megmért Láthatóság – Szintvonalköz grafikon. 

 
 

Megfigyeltem, hogy a kompenzált intenzitásképeken a csíkok láthatósága a 
nyalábelfordítás növelésének, tehát a szintvonalköz csökkentésének függvényében 
csökkent. A legnagyobb felbontás esetén a maximális nyalábelforgatási szög 0,12° volt, 
mely kicsit nagyobb, mint a 3.2-5a. grafikon alapján megállapított felső méréshatár 
fáziskompenzáció esetén. Az eltérés oka az alkalmazott Allied Vision Marlin kamera 
nagyobb felbontása és az eltérő kompenzálási módszer.  
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 3.5.2.2. Összehasonlító alakmérések vizsgálata 
 

 Kutatómunkám során két, egymástól eltérő elv alapján működő összehasonlító 
alakmérési módszert vizsgáltam meg és hasonlítottam össze. Az egyik eljárás a két alak 
külön-külön való mérésén és az eltérés számítógépen való számolásán alapul, míg a másik 
digitális holografikus megvilágítást használ az összehasonlításhoz. Teszttárgyként a 3.5-6. 
ábrán látható két membránt használtam és célom volt az eltérés, tehát a mellékpúp 
láthatóvá tétele. Mind a két esetben 0,59mm szintvonalközzel rögzítettem a felvételeket, 
melyeket a 3.5-12. ábrán közlök. 
 

  
  (a) (b) 

3.5-12. ábra: Egy (a) és kétpúpú (b) teszttárgy egyhullámhosszas alakmérése során eredményül kapott 
töredezett fázisképek, melyek a tárgyak alakját szintvonalazzák. (λ=647,1nm) 

 
 
A legkézenfekvőbb módszer a különbség számolására az, ha a 3.5-12. ábrán látható 
fázisképekhez kiszámolom a széthajtogatott fázisprofilt, majd azonos normálás után 
kivonom őket egymásból. A különbséghez tartozó töredezett fáziskép a 3.5-13a. ábrán 
látható, melyet holografikus megvilágításon alapuló összehasonlító módszerrel is 
kiszámoltam. Ekkor az egy dudorral rendelkező teszttárgyról rögzítettem hologramokat, 
melyeket megfelelően átkódolva a másik membrán megvilágítására használtam a két 
különböző tárgy-megvilágítási szög esetén. Ezzel a módszerrel a 3.5-13b. ábrán közölt 
töredezett fázisképet kaptam a két profil eltérésére.  
 

  
  (a) (b) 

3.5-13. ábra: Egy és kétpúpú teszttárgy egyhullámhosszas különbségi alakmérése. Az eltérés töredezett 
fázisképe a különbséget számítógépen (a), illetve digitális holografikus megvilágítást használó összehasonlító 

méréssel (b) számolva.  
 
 

Összehasonlítva a két módon kapott különbségi fázisképet megállapítható, hogy mindegyik 
eljárás nagyon hasonló eredményt ad a kisebbik dudor alakjára. A maximális eltérés a két 
teszttárgy alakja között mindkét esetben (0,94±0,06)mm, azonban a forma kicsit 
különbözőnek adódik. Kiszámolva a két módszer eredménye közötti eltérést 
megállapítható, hogy a legjobban eltérő pontban a különbség 0,10mm.  
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 3.5.2.3. Motoralkatrész alakmérése egyhullámhosszas adaptív digitális holografikus 
interferometriával 
 
 Az érintés- és roncsolás-mentes alakmérésnek igen nagy jelentősége van ipari 
környezetben egyes alkatrészek gyártás utáni minősítésére. Munkám során egy, a laborban 
rendelkezésre álló motoralkatrészen teszteltem az adaptív mérőrendszer működését. A 
tárgyról készült fotókat a 3.5-14. ábrán mutatom be.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.5-14. ábra: Motoralkatrész, melynek alakját munkám során vizsgáltam.   
 
 
A mérést nehezítette, hogy a tárgy csillogó felületű volt, így a megvilágítási irányokat és az 
expozíciós időt nagy gonddal kellett beállítani, hogy a rögzített képen ne legyenek beégett 
vagy alulexponált területek. További nehezítő körülmény volt a nagyon egyenetlen felület, 
mely kihívást jelentett a módszerek alkalmazhatóságát tekintve.  
 Az első vizsgált terület a (b) ábrán látható, nyíllal jelölt csőkivezetés tartománya volt. 
A megvilágító nyaláb elfordulását visszacsatoláson alapuló holografikus megvilágítás 
alkalmazásával kompenzáltam. A 3.5-15. ábra a számolt töredezett (a,b) és széthajtogatott 
(c) fázisképet mutatja, valamint a vizsgált tartomány alakját 3D-ben ábrázolva (d).  
 

   
  (a) (b) 

  
  (c) (d) 

3.5-15. ábra: Motoralkatrész egyhullámhosszas alakmérése holografikus megvilágítás alkalmazásával. Az 
eredményként adódó töredezett fázisképek 3mm (a) és 1,5mm (b) szintvonalköz esetén, valamint az alakot 

leíró széthajtogatott fázisprofil (c) és ennek 3D ábrázolása (d). 
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Az alkalmazott szintvonalközök: 3mm (a) és 1,5mm (b). Hogy a vizsgálat szempontjából 
érdektelen területeket kiszűrjem, utólagos, számítógépes maszkolást alkalmaztam (3.5-15. 
ábrán fekete részek).  
 A tárgy egy másik részének alakját is megvizsgáltam, méghozzá a 3.5-14c. ábrán 
látható változó sugarú negyedhenger tartományát (nyíllal jelölve). A 3.5-16. ábrán az erről 
a területről rögzített töredezett és széthajtogatott fázisképeket ábrázolom. Különböző 
szintvonal-távolságokkal dolgoztam, a közölt példában a 4mm és 1,6mm-es esetet 
mutatom be. Az előző esethez hasonlóan most is alkalmaztam maszkolást az érdektelen 
vagy a csillogó felület miatt beégett területek zavaró hatásának eltűntetésére.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.5-16. ábra: Motoralkatrész egyhullámhosszas alakmérése holografikus megvilágítás alkalmazásával. Az 
eredményként adódó töredezett fázisképek 4mm (a) és 1,6mm (b) szintvonalköz esetén, valamint az alakot 

leíró széthajtogatott fázisprofil (c). 
 
 
 Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgált egyhullámhosszas alakmérési 
módszer jól alkalmazható tárgyak alakjának vizsgálatára, ha azok felületi egyenetlensége 
~0,5mm és néhány centiméter közé esik. Az érzékenység, tehát a szintvonalak távolsága a 
tárgymegvilágító nyaláb két felvétel közötti forgatási szögének alkalmas megválasztásával 
állítható be. Az eredmények azt is alátámasztják, hogy a módosított egyhullámhosszas 
alakmérés (merevtestszerű elfordulás digitális holografikus megvilágításon alapuló 
kompenzációja), gyakorlati problémák esetén is jól alkalmazható. Sikerült megmutatnom 
továbbá, hogy holografikus tárgymegvilágítás alkalmazásával jobb minőségű fázisképek 
számolhatók, mint numerikus csíkkompenzációval, és hogy az optikai úton történő 
kompenzáció visszacsatolás révén automatizálható is. 
 



 81 

3.6. Fázisképek számolására alkalmas, a tárgyak holografikus megvilágításán alapuló 
mérési módszer fejlesztése TV holográfiában tranziens viselkedés vizsgálatára [P4] 
 
 
 Jó minőségű töredezett és széthajtogatott fázisképek számolása DHI és ESPI 
mérésekben fázistolt felvételek rögzítésén és feldolgozásán alapul. Digitális holográfiában, 
mivel a teljes komplex amplitúdó rendelkezésre áll ez megkerülhető mesterséges fázistolás 
alkalmazásával72, szemcsekép méréstechnikában azonban nem. Ez azt jelenti, hogy 
tranziens viselkedés esetén, amikor a tárgy alakja, deformációja folyamatosan változik, 
nem lehet pontosabb kiértékelést lehetővé tevő fázisképet számolni, mivel ugyan arról az 
állapotról nincs lehetőség fázistolt felvételeket rögzíteni. A probléma megoldására Pedrini 
és társai85,86 egy érdekes módszert fejlesztettek, melynek angol elnevezése: spatial carrier 
phase-shifting method. ESPI elrendezésükben egy, az optikai tengelyhez képest Θ szögben 
megdöntött referencia hullámot használtak, ami a szomszédos képpontok között fázistolást 
eredményezett. A fázisszámolás ezután három szomszédos képpont és egy hagyományos, 
háromlépéses algoritmus használatán alapult. Ez egy alacsony számítási igényű, 
egyszerűen kivitelezhető módszer fázisképek számolására, azonban fel kell tenni, hogy a 3 
képpontnyi területen a teszttárgy azonosan változik, ami nagy amplitúdójú és szabálytalan 
alakú deformációk esetén csak közelítéssel igaz. Továbbá kijelenthető, hogy ennél 
pontosabb fáziskép számolás válna lehetővé 4 lépéses algoritmus alkalmazásával. Ez és a 
DHI módszerek mellett87-88 természetesen több eljárás is létezik tranziens viselkedés ESPI-
vel való vizsgálatára, köztük olyanok is, melyek a PZT mozgatású tükör nagysebességű 
szinkronizációján alapulnak89, azonban ezek általában drága eszközöket igényelnek. Az 
irodalomban szintén megtalálható olyan megvalósítás, ahol számítógéppel generált 
hullámfrontokat használnak fázistolásra90. Munkám során ezt és az előzőleg említett 
módszert gondoltam tovább, és a tárgy számítógéppel generált holografikus megvilágításán 
alapuló fáziskép számolási módszert fejlesztettem ki. Az eljárás tehát a spatial carrier 
phase-shifting és a 4 lépéses Carré módszer (2.5.4. fejezet) kombinálásán alapul. Újdonság, 
hogy mind a négy fázistolt állapotot belekódolom az SLM-re küldött, tárgy 
megvilágításához használt hologramba, ebből adódóan a fáziskép számolás a hagyományos 
5 (4 deformáció előtt és 1 utána) helyett 2 felvételből (1 deformáció előtt és 1 utána) 
lehetővé válik. A következő alfejezetekben az eljárás kialakításának gondolatmenetét, a 
mérések felépítését, folyamatát és eredményeimet mutatom be.  
 
3.6.1. Az eljárás alapötlete és gyakorlati kivitelezése 
 
 Első lépésként egy téglalap alakú, diffúz felületű virtuális membránról szimuláltam 
hologramot (3.6-1a ábra), melyet a 3.4.2. fejezetben leírtak szerint optimalizáltam az 
LC2002 SLM-re. Ez azt jelentette, hogy Fourier típusú fázis hologramot készítettem 
világosság transzformálva az SLM mért fázismodulációs görbéjéhez.  
Mivel a komplex amplitúdó a rekonstruált hologram ( ),( qpH ) minden egyes pontjában 
ismert, mesterséges fázismanipuláció alkalmazható  
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, ahol ),( qpH  a rekonstruált hologram, (p,q) a képpont koordináták, λ a lézerfény 
hullámhossza, ),( qpM pedig a fázist pontról-pontra megváltoztató mátrix. A módosítás 

után eredményül kapott hologramot ),(mod qpH írja le. Az ),( qpM  mátrixot 2*2-es 
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blokkokból építettem fel, úgy, hogy mindegyik egy (0, α; 2α, 3α) fázistolást jelentsen. Ez 
tehát valójában egy szürkeárnyalatos kép (3.6-1b ábra), melyen az egyes szintek a 3.4-4. 
kalibrációs görbének megfelelően lettek megválasztva, úgy hogy α lépésközű fázistolást 
produkáljanak.  
 

  
  (a) (b) 

3.6-1. ábra: Tárgymegvilágításhoz használt számítógéppel generált hologram rekonstruált képe (a) és a 
képpontonkénti fázistolás kódolásához használt ),( qpM mátrix egy kinagyított részlete.  

 
 

Az alkalmazott optikai elrendezés a 3.6-2. ábrán látható. Fényforrásként egy 647,1nm 
hullámhosszú Lexel 95L típusú kripton-ion gázlézert használtam. A szemcseképeket Nikon 
f=55mm vagy Sigma-Nikon f=28-80mm objektívvel és egy Allied Vison Technologies 
által gyártott 2MP felbontású Marlin kamera segítségével rögzítettem. A tárgy 
holografikus világítása a BE2 nyalábtágító után valósul meg. A síkhullámmal 
megvilágított LC2002 SLM diffrakciós képét a nyalábútba helyezett Fourier (f=200mm, 
f/5) és vetítő lencsék (f=29mm, f/2.8) képzik le a tárgy felületére. Ezeket a korábbi 
méréseimhez hasonlóan most is finoman mozgatható tartóra helyeztem, hogy a vetített kép 
méretét, pozícióját egyszerűen lehessen változtatni. Ennek a kidolgozott fáziskép 
számolási módszerben különösen fontos szerepe van.  

 
3.6-2. ábra: Tárgy számítógéppel generált holografikus megvilágításán alapuló ESPI elrendezés 

kétexpozíciós fáziskép számoláshoz tranziens mérések esetén. Zárójelben a kalibráció és valós mérések során 
alkalmazott teszttárgyakat is megneveztem. 
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A tárgy holografikus megvilágításához ),( qpH  és ),(mod qpH  hologramokat használtam 

felváltva. Tegyük fel, hogy a tranziens viselkedés egy A és B állapota közötti 
elmozduláshoz tartozó fázisképet szeretnénk számolni. Ekkor egyik állapotban a 
módosítatlan, másikban a fázismátrixszal átkódolt hologramot használtam 
tárgymegvilágításra. A rögzített szemcseképek különbsége nem mutatja az elmozduláshoz 
tartozó kontúrvonalakat a pontról-pontra változó fázistolások miatt, ezért a következő lépés 
a különbségi kép négy részre való bontása úgy, hogy mindegyikben már csak az adott 
fázistolt állapot jelenjen meg. Ez azt jelenti, hogy a 3.6-1b ábrának megfelelően az első 
2*2-es blokk pixelei négy különböző képre kerülnek, melyeken a szomszédos képpontok a 
szomszédos blokkok megfelelő pixeleinek felelnek meg. Így az eredeti különbségi képből 
négy, vízszintesen és függőlegesen fele akkora felbontású képet kapunk. Ezek már a Carré-
módszer négy bemeneti képének felelnek meg (2.5.4. fejezet), tehát lehetővé válik a 
töredezett, majd a széthajtogatott fázisképek számolása. Ahhoz, hogy a szemcseképek 
képpontonkénti szétválogatását megfelelően meg tudjuk tenni a legfontosabb követelmény, 
hogy a méretük az SLM-re küldött hologramok ( ),(qpH  és ),(mod qpH ) méretének egész 

számú többszöröse legyen. Ennek a követelménynek az egyszerű teljesítésében volt 
segítségemre a leképező lencsék egyszerű pozícionálhatósága és a zoom objektív 
használata.  
 A következő pontokban bemutatom szimulációs és mérési eredményeimet egyszerűbb, 
stacionárius esetekben, majd két konkrét méréstechnikai feladat megoldásán keresztül 
demonstrálom az eljárás alkalmazhatóságát tranziens viselkedések vizsgálatára. Az 
előbbiekre azért volt szükség, hogy össze tudjam hasonlítani az így kapott fázisképek 
minőségét a hagyományos fázistolás elvén adódóakkal.  
 
3.6.2. Szimulációs eredmények 
 
 Egy négyzet alakú virtuális membrán deformációja előtti és utáni állapotáról 
szimuláltam szemcseképeket. Holografikus megvilágítást feltételeztem a 3.4.2.2. 
fejezetben bemutatottak szerint, méghozzá úgy, hogy egyik állapotban ),( qpH -nak, 

másikban ),(mod qpH -nak legyen megfelelő. Az így kapott szimulált felvételeket az előző 

pontban leírtak szerint dolgoztam fel. Az összehasonlítás végett ugyan erről a 
deformációról fázistolt szemcseképeket is számoltam mindvégig azonos, ),( qpH  
megvilágítás mellett. Az így kapott, eltérő elven számolt fázisképek a 3.6-3. ábrán 
láthatók.  
 

   
  (a) (b) (c) 

3.6-3. ábra: Hagyományos, 4+1 expozíciós (a) és holografikus megvilágításon alapuló 1+1 expozíciós (b) 
töredezett fázisképek ugyan arról a szimulált deformációról, valamint az utóbbi felhasználásával számolt 

széthajtogatott fázisprofil. (λ=647,1nm) 
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Megfigyelhető a fázisképek eltérő minősége, azonban megállapítható, hogy az eljárás 
működik és megfelelően kiértékelhető csíkrendszert produkál, melyből széthajtogatott 
fáziskép is számolható.  
 
3.6.3. Mérési eredmények – tranziens viselkedést nem mutató deformálható membrán 
 
 Következő lépésként a 2.1-3a ábrán látható teszttárgy deformációjáról szerettem volna 
fázisképet számolni különböző elven. A PZT mozgatású tükröt az elrendezésben hagytam, 
így lehetővé vált a hagyományos módon és fázisblokkos holografikus megvilágítás 
alkalmazásával számolt fázisképek minőségének összehasonlítása. E mellett, úgymond egy 
köztes lépésként megvizsgáltam azt az esetet is, amikor 4+1 szemcseképből számolok 
fázist, azonban a léptetést nem a PZT mozgatású tükörrel, hanem az SLM-el végzem. 
Ebben az esetben négy különböző szürkeárnyalatos képet használtam, melyeket a 3.4-4. 
kalibrációs görbe alapján definiáltam úgy, hogy a fázistolás linearitása teljesüljön. Az, 
hogy jó minőségű fáziskép adódik alátámasztja, hogy az SLM alkalmazható fázisléptető 
eszközként is és a Carré-módszer működéséhez nem szükséges a 2π tartományt lefedni. A 
kapott fázisképek a 3.6-4. ábra alapján hasonlíthatók össze: 
 

    
  (a) (b) (c) 

  
  (d) (e) 
3.6-4. ábra: Peremén nem egyformán leszorított membrán 2,63µm nagyságú deformációját kontúrvonalazó 

intenzitás csíkok (a). PZT mozgatású tükör (b) és SLM (c) felhasználásával fázistolt hagyományos, 4+1 
expozíciós és holografikus megvilágításon alapuló 1+1 expozíciós (d) töredezett fázisképek ugyan arról a 

mért deformációról, valamint az utóbbi felhasználásával számolt széthajtogatott fázisprofil (e). (λ=647,1nm) 
 
 
A széthajtogatott fáziskép az eltérő minőségtől függetlenül mindegyik esetben (b-d) 
számolható. Kijelenthető azonban, hogy (d) esetben a csíkok rosszabb minőségűek és fele 
akkora méretű képen jelennek meg. Az előbbi a szemcseképek képpontonkénti 
szétválasztásának tudható be, az együttes hatás azonban a felső méréshatár csökkenését 
okozza. Megállapítható, hogy az új méréshatár a hagyományos módszereknél számoltnak 
maximum a fele lehet az új képméret miatt.  
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A széthajtogatott fázisképek segítségével megvizsgáltam a hagyományos (b) és a 
bevezetett módszer (d) közötti pontosságbeli különbséget. Az eredeti deformáció nagysága 
2,63µm volt és azt tapasztaltam, hogy a két deformációs profil egyetlen pontban sem tér el 
0,06µm értéknél jobban egymástól. Ez csak 2,3%-a az eredeti deformáció nagyságának, 
tehát az új módszer nem okoz jelentős mérési hibát.  
 
3.6.4. Mérési eredmények – tranziens viselkedést mutató Peltier elem vizsgálata 
 
 Munkám során megvizsgáltam egy négyzet alakú Peltier elem (3.6-5. ábra) felületének 
DC meghajtófeszültség hatására történő elmozdulását. A vizsgált teszttárgy 30mm*30mm 
méretű volt és egyik felületével egy hűtőbordára rögzítettem. A tápegység bekapcsolásával 
12V feszültség hatására a minta oly mértékű deformációt szenvedett, hogy a kiindulási és a 
végállapot között számolt fázisképek kiértékelhetetlenül sűrű csíkrendszert tartalmaztak. 
Célom volt tehát egy időfelbontásos mérés megvalósítása, mely során a megfelelő 
holografikus megvilágításnak köszönhetően fázisképeket számolok meghatározott 
időközönként és a teljes elmozdulást ezek összegeként építem fel. Ez lehetővé teszi az 
elmozdulás időbeli változásának ábrázolását is.  
 

   
  (a) (b) (c) 
3.6-5. ábra: Peltier elem hűtőbordára rögzítve, csatlakoztatott tápegység vezetékek mellett (a,b), valamint a 

mérési elrendezés (c) az optikai asztalon. 
 
 
A mérést a tápegység bekapcsolása után 0,5s-al indítottam és 1s-onként rögzítettem 
szemcseképet. A beállításnál figyelni kellett arra, hogy a kamera expozíciós ideje jóval 
kisebb legyen a változás sebességénél. Az 1s hosszúságú időintervallumokban történt 
elmozdulásokat ábrázoló fázisképeket a 3.6-6. ábrán közlöm. A mérést fordítva is 
megismételtem, tehát megvártam, hogy a rákapcsolt 12V hatására egy stacionárius állapot 
alakuljon ki, majd a feszültség lekapcsolásával szintén 1s-os időlépésekkel felvettem az 
elmozdulások fázisképeit (3.6-7. ábra). A csíkok irányítottsága mind a két esetben jól 
mutatja, hogy a minta az alkalmazott kétcsavaros rögzítés hatására milyen módon tudott 
deformálódni. A kontúrvonalak mindegyik esetben egy, a minta felső részének 
kihajlásához tartozó elmozdulást írnak le, mivel a leszorító csavarok az alsó élhez közel 
helyezkedtek el.  
 
 



 86 

    
  (a) (b) (c) (d) 
 

  
  (e) (f) 

3.6-6. ábra: Peltier elem felületének elmozdulása 12V feszültség rákapcsolása után 0,5s-tól kezdve 1s-os 
időintervallumokban (a → f). 

 
 
 

    
  (a) (b) (c) (d) 
 

    
  (e) (f) (g) (h) 
3.6-7. ábra: Peltier elem felületének elmozdulása hosszú ideig rákapcsolt 12V feszültség lekapcsolása után 

0,5s-tól kezdve 1s-os időintervallumokban (a → h). 
 
 
Az elmozdulásokat idő függvényében grafikonon ábrázoltam (3.6-8a ábra), valamint a 
teljes deformációhoz tartozó széthajtogatott fázisképet is kiszámoltam (3.6-8b ábra). 
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  (a) (b) 

3.6-8. ábra: Peltier elem felületének maximális elmozdulása az idő függvényében a meghajtó feszültség 
be/ki kapcsolása után (a), valamint a stacionárius állapot beálltával a teljes elmozduláshoz tartozó 

széthajtogatott fázisprofil (b). 
 
 
Az elmozdulásokat a grafikon alapján összehasonlítva látható, hogy a meghajtó feszültség 
be/ki kapcsolása után a tárgy felületének elmozdulása logaritmikusan növekszik, míg egy 
idő után eléri a stacionárius állapotot. Ez megegyezik előzetes elvárásaimmal.  
 Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a bevezetett, számítógéppel generált 
holografikus megvilágításon alapuló fázisszámolási módszer sikeresen alkalmazhatónak 
bizonyult tranziens viselkedések időfelbontásos vizsgálatáraP4. Bebizonyítottam, hogy a 
teszttárgy folyamatosan változó elmozdulásának ellenére lehetővé vált tetszőleges két 
állapot közötti elmozduláshoz tartozó fáziskép számolása, ezáltal nagy elmozdulások 
esetén a kezdeti és végállapot közötti széthajtogatott fáziskép meghatározása. Utóbbi a túl 
sűrű csíkrendszer miatt csak így, az egyes lépések összegeként számolható. 
 
3.6.5. Mérési eredmények – Római kori falminta folyamatos melegítésen alapuló 
szerkezetvizsgálata 
 
 Munkám során alkalmam nyílt az új mérési módszert egy gyakorlati méréstechnikai 
probléma megoldásaként alkalmazni. A Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetével 
együttműködésben egy római kori falfestmény darab szerkezeti vizsgálata volt a 
feladatom. Mivel az ilyen típusú archeológiai minták igen fontos régészeti örökségek a 
vizsgálatuknak mindenképpen érintés- és roncsolás-mentesnek kell lennie. Az 
interferometrikus technikák ilyen megközelítésben jól alkalmazhatók, azonban a belső 
hibák, repedések felderítéséhez melegíteni kell a mintát, mivel csak így tudunk a 
csíkrendszer változásaiból a szerkezeti inhomogenitásra következtetni. Ezek előzetes 
felderítése volt a célom, mert beazonosításuk igen fontos a lézeres tisztítási eljárás 
megkezdése előtt, mivel az a sérülékenyebb minták károsodását, elrepedését okozhatja. 
Hasonló szerkezeti vizsgálatokat régészeti mintákon mások is végeznek91. A bevezetett 
eljárásom előnye, hogy a pontosabb analízist lehetővé tevő fázisképek számolására egy 
viszonylag egyszerű módszerrel nyílik lehetőség, mely gyorsan elegendő információt 
szolgáltat a vizsgált minta szerkezeti állapotáról. Úgy gondolom, hogy a mérési 
összeállításom akár a lézeres tisztításhoz használt elrendezéssel is kombinálható.  
 A falminta (3.6-9. ábra) vizsgált felülete a festett oldal volt, mely hely függvényében 
különböző mértékben szennyeződéseket tartalmazott. Ezek eltávolítására alkalmazandó 
módszer kiválasztásához volt fontos a szerkezetileg gyengébb, sérülékenyebb részek 
feltérképezése.  
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  (a) (b) 

3.6-9. ábra: Római kori falminta darab (a,b), melynek szerkezeti vizsgálatát melegítésen alapuló 
interferometrikus technikával végeztem.  

 
 
 A vizsgálatot a 3.6-2. ábrán látható elrendezésben végeztem, melyet egy IR 
(infravörös) lámpával egészítettem ki. Ez a minta melegítését szolgálta és úgy helyeztem 
el, hogy a nyalábutakba ne takarjon bele. Mivel a faldarab igen sérülékeny, könnyen 
lepattanhatnak róla darabok, ezért rögzítéséhez hungarocellből készítettem egy speciális 
tartót, melyet megfelelően kifaragva a minta stabilan „beleültethető” volt. A rögzítés után 
kis időt vártam, hogy a rezgések csillapodjanak, a minta mérésre alkalmas, mozdulatlan 
állapotban legyen. A beállításnál nagy hangsúlyt kellet fektetni a megfelelő 
intenzitásarányok megtalálására, mivel a minta a 2.1-3a. ábrán látható teszttárgyhoz képest 
jóval kisebb reflexióval rendelkezett, mely ráadásul még inhomogén is volt a 
szennyeződések és a különböző színű festés miatt. A nagyarányú fényveszteség miatt 
(gyengén reflektáló minta, alacsony transzmissziós tényezőjű SLM) a megvilágításhoz 
használt lézert (Lexel 95L) a maximális 500mW-os teljesítményen üzemeltettem.  
 A falmintát vizsgálva megállapítottam, hogy a szerkezeti hibák jobban megfigyelhetők, 
ha minél nagyobb mértékű melegítést alkalmazok az IR lámpa segítségével. Ennek 
hátránya, hogy ilyenkor olyan sűrű csíkrendszer jelenik meg, mely már feldolgozhatatlan, 
ezért úgy döntöttem, hogy a mintát előmelegítem, majd ez és egy továbbfűtött állapot 
között vizsgálom a felület elmozdulásához tartozó kontúrvonalrendszert. Mivel így két 
nem stacionárius állapot közötti felületmozgást vizsgálok, fázisképeket a hagyományos, 
többexpozíciós technikával nem lehet számolni.  
 Különböző mértékű előmelegítéseket alkalmazva elemeztem a további fűtés okozta 
felületelmozdulásokat. A 3.6-10. ábra egy kevésbé (a) és egy nagyobb mértékben (c) 
előmelegített állapot utáni további elmozduláshoz tartozó töredezett fázisképeket ábrázolja, 
melyekhez a széthajtogatott fázisprofilokat is kiszámoltam (b, d). A két esetet (a, c) 
összehasonlítva megfigyelhető, hogy nagyobb előmelegítés esetén a csíkok a középső 
tartományban jobban görbülnek. 
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  (a) (b) 

  
  (c) (d) 

3.6-10. ábra: Kevésbé (a) és jobban (c) előmelegített minta további fűtés hatására elszenvedett 
felületelmozdulását leíró fázisképek, valamit a segítségükkel számolt széthajtogatott fázisprofilok (b, d). 

(λ=647,1nm) 
 
 
Mivel a további melegítéssel mind a két esetben összesen ugyanakkora elmozdulást 
okoztam kiszámoltam ezek különbségét a széthajtogatott fázisképek segítségével. Az így 
kapott kép skálázás után megjeleníti, hogy a különböző mértékű előmelegítés hatására 
mely területeken alakul ki eltérő deformáció. A 3.6-11. ábrán az így számolt fázisképet 
ábrázolom, melyen a világosságértékekhez tartozó maximális elmozdulás tartomány 
0,4µm.  
 

 
3.6-11. ábra: A kevésbé és jobban előmelegített minta további fűtés hatására szenvedett 

felületelmozdulásainak különbségéhez tartozó széthajtogatott, skálázott fáziskép. A fekete színnel jelölt 
területeken nincs eltérés.  

 
 
A különbségi képet elemezve megállapítható, hogy a feketétől eltérő szürkeárnyalati 
területeken a nagyobb előmelegítés miatt a minta máshogy deformálódott. Ez 
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valószínűsíthetően azért történt így, mert azon a részen szerkezeti inhomogenitás, repedés 
van az anyagban, mely nagyobb hőmérsékletváltozásoknál egyre eltérőbben viselkedik a 
környezetétől. Ennek felhasználásával a minta tisztítása is megkezdődhet, mivel ismeretes, 
hogy mely területek igényelnek fokozottabb gondosságot egy még nagyobb repedés, 
esetlegesen törés elkerülésére.  
 
3.6.6. A módszer alkalmazhatóságának sebességi korlátai 
 
 A holografikus megvilágításon alapuló fáziskép számolási módszer jól alkalmazható 
lassú tranziens viselkedések ESPI-vel való vizsgálatára. Nem igényel nagysebességű 
eszközöket, azonban olyan, fenti példákkal is alátámasztott esetekben használható 
megfelelően, amikor a folyamatosan mozgó szemcsék miatt már nem lehetséges 
ugyanarról az állapotról több fázistolt felvételt rögzíteni. Ha ezt mégis megtennénk, akkor 
a folyamatos elmozdulás miatt a hagyományos módszerek nem vagy csak nagyon rossz 
minőségű fázisképet adnának.  
 Az alkalmazott módszer esetén a vizsgált változás sebességére két felső korlát adódik. 
Egyrészt jóval kisebbnek kell lennie a kamera expozíciós idejéből számolt sebességnél, 
különben elmosódott szemcsés képeket rögzítenénk. Tehát az expozíciós időt 
minimalizálni kell, mely a lézerteljesítmény és erősítés növelésével érhető el. Utóbbi jó jel-
zaj viszonyú kamera alkalmazását igényli, melynek az általam használt Allied Vision 
Tech. Marlin model a tapasztalatok alapján megfelelt. A másik fontos korlát az SLM és a 
kamera szinkronizációjának maximális sebessége. A folyamat meggyorsításához a mérést 
egyetlen MATLAB program segítségével vezéreltem. Ez cserélgette az SLM-en a két 
hologramot és kezelte a kamerát. Ha két állapot között szeretnénk fázisképet számolni, 
akkor a folyamat a következő: hologram küldése az SLM-re (homogén fázistolás), kép 
rögzítése, hologram csere az SLM-en (négyállapotú fázistolás), majd a vizsgálandó 
időtartam elteltével kép rögzítése. Természetesen minden egyes lépés időzíthető a mért 
folyamat sebességéhez. A Marlin kamera maximálisan 12,5fps sebességre képes, azonban 
a számítási kapacitás szűkössége és az SLM-el való szinkronizáció miatt csak 4fps 
sebességet tudtam elérni valós mérési körülmények között. Tehát másodpercenként 
maximum 4 állapotban tudtam szemcseképet rögzíteni, melyek között lehetővé vált a 
fázisképek számolása. Ez az általam vizsgált folyamatok esetén elegendő volt, így ezekhez 
hasonló, vagy lassabban változó mérési problémák megoldására az eljárás megfelelően 
alkalmazható. 
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 3.7. Centiméter nagyságrendű tárgyak elmozdulás mérésének megvalósítása 
referenciahullám nélküli digitális holografiában [P5] 
 
 
 A holográfia alapötlete, tehát a fázis intenzitás modulációként való kódolása lehetővé 
tette a tárgyról szórt hullám teljes komplex amplitúdójának számítógépen való kezelését és 
mesterséges fázismanipulációját. Utóbbi segítségével a mérések nagyfokú fejlesztése vált 
lehetővé, gondolok itt direkt fáziskülönbség számolásra, összehasonlító mérésekre és 
csíkkompenzációra, melynek segítségével tetszőleges mért vagy szimulált hullámfront 
kivonható vagy hozzáadható a vizsgálthoz utólagosan, számítógépen. Ennek a felső 
méréshatár kiterjesztésében, összehasonlító és egyhullámhosszas alakmérésekben is nagy 
jelentősége van, ahogy dolgozatom korábbi fejezeteiben megmutattam.  Méréstechnikai 
szempontból DHI elrendezésben követelmény a vibrációmentesség biztosítása az 
interferometrikus pontosságon belül. Ez azt jelenti, hogy az interferométer két karja (tárgy, 
referencia) közötti úthossz-különbség <λ/4 értéket változhat a felvételek során.  
 Hullám fázisának meghatározására más eljárások is léteznek. Ezek fő csoportja az 
optikai tengely mentén különböző síkokban rögzített intenzitásképeket használ a 
fázisinformáció visszaállítására. Mivel az egyes síkok között szabadtéri hullámterjedés áll 
fenn és a komplex amplitúdó terjedése fizikailag leírható, az intenzitások ismeretében a 
fázis számolható. Ez a megközelítés a referenciahullám nélküli digitális holográfia alapja, 
mely jelenleg a tudományterület egyik legintenzívebben kutatott ága. A fázisinformáció 
visszaállítására többféle algoritmus létezik, azonban sikeres mérési eredményeket 
milliméternél nagyobb tárgyak esetén, valamint elmozdulásmező mérésekre még nem 
publikáltak. Utóbbi már két visszaállított fázis különbségének megjelenítése lenne, mely 
megfelelő bizonyítékot szolgáltatna a módszerek helyes működésére. Munkám során 
célom volt az algoritmusok szimulációkkal és kísérletekkel való vizsgálata és a sikeres 
fázisvisszaállítás kidolgozása centiméter nagyságú tárgyak elmozdulásának mérésekor.  
 
3.7.1. A fázisrekonstrukció elméleti háttere 
 
 Intenzitásképek alapján a teljes komplex amplitúdó visszaállítása referencia nélküli 
digitális holográfiában történhet direkt92 és iteratív93 megoldó módszer használatával is. A 
következő alfejezetekben a két, eltérő típusú megközelítés hátterét mutatom be. Az itt 
közölt ismeretek az irodalomban már megtalálhatók, azonban a megértéshez 
elengedthetetlennek tartom az összefogalásukat. Saját eredményeimet a 3.7.2. fejezettől 
kezdődően mutatom be. 
 

3.7.1.1. Fázisvisszaállítás az Intenzitás Transzport Egyenlet alapján – direkt 
módszer 
 
 A fázisvisszaállítás alapjául szolgáló Intenzitás Transzport Egyenlet (ITE – Intensity 
Transport Equation) a Helmholtz egyenletből vezethető le94. Az elliptikus parciális 
differenciálegyenlet általános alakja: 
 

 0),,(),,( 2 =Ψ⋅+∆Ψ zyxkzyx  (3.7.1) 
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∂=∆  a Laplace operátor, ),,( zyxΨ  a skalár hullámfüggvény, 

λπ2=k  pedig a hullámszám. Ez az egyenlet paraxiális közelítésben a következő alakba 
írható: 
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∂=∆  a Laplace operátor az x-y síkban. Az intenzitás és fázis 

összefüggése geometriai optikai megközelítésből levezethető95. Ehhez az eikonal egyenlet 
és a Poynting tétel alkalmazása szükséges. Felhasználva az időátlagolt Poynting vektor és a 
Poynting tétel definícióját szabad térben: 
 

 Φ∇⋅⋅= I
n

S
2

λ
 (3.7.3) 

 
 0=∇S  (3.7.4) 
 
, valamint monokromatikus hullámot és homogén közeget feltételezve ITE-re geometriai 
optikai közelítésben (λ→0) az alábbi egyenlet adódik: 
 
 0=∇⋅∇+∆ IWWI  (3.7.5) 
 
Ez az összefüggés a geometriai optika keretei között is érvényes. A z koordinátától való 
függés láthatóvá tételéhez a ∇  operátort T∇  alakba célszerű átírni, mely a (3.7.6) 
egyenletet eredményezi.  
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A hullámfrontra a következő két közelítéssel élve 
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, ITE-re az alábbi egyenlet adódik:  
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 Az intenzitásképek alapján a fázis visszaállítása tehát történhet direkt módszer 
segítségével, mely az ITE numerikus megoldásán alapul. Ehhez akár kettő, eltolt síkban 
rögzített intenzitáskép is elég lehetne, azonban a gyakorlatban a fenti differenciálegyenlet 
megoldása igen körülményes, több közelítést igényel. Ichikawa és munkatársai 
megmutatták, hogy megfelelő maszkok alkalmazásával az optikai elrendezésben96 a 
számolás egyszerűsíthető, azonban jó eredmény eléréséhez lényegesen egyszerűbben 
implementálható iteratív módszerek is léteznek.  
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3.7.1.2. Fázisvisszaállítás iterációs módszerek alkalmazásával 
 
 Az iteratív algoritmusok többsége a Gerchberg-Saxton (G-S)97,98 vagy annak egy 
módosított változatának használatán alapul. Ez volt az első (1972) optikai képalkotásban 
széles körben alkalmazott fázisvisszaállítási algoritmus. Bemutatásához tegyük fel, hogy a 
koherens fénnyel megvilágított tárgyról szórt hullám intenzitását az optikai tengely mentén 
kettő (A és B), egymással párhuzamos síkban rögzítjük. Ekkor legyen PA az a projekció, 
mely a komplex amplitúdót az A síkban mért intenzitás eloszlás által alkotott kényszer 
halmazra vetíti (azaz a fázis módosítása nélkül kicseréli az amplitúdót). PB egy olyan 
projekció, mely a fényt az A síkból a B síkba terjeszti, ott kicseréli az amplitúdót, és a fényt 
visszaterjeszti az A síkba: 
 

 ( ) ( )ΦΦ ⋅=⋅ i
A

i
A eIeIP ,0              (3.7.10) 
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B
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 (3.7.11) 

 
, ahol I0 jelöli a mért intenzitást ℑ pedig a fény A-ból B-be történő terjedését. Egy x  
megoldásnak bizonyos kényszerfeltételeket ki kell elégítenie, mivel az intenzitás a 
rögzítési síkokban ismert (Ai kényszerek). A fázis visszaállítása során olyan megoldást 
keresünk, mely az i-edik képsíkban kielégíti az Ai kényszerfeltételt: SAx i ⊂∈ , ahol S az n 

dimenziós Euklideszi vektorteret jelöli. A kényszereket tehát kényszerhalamzokkal 
reprezentálhatjuk. A formalizmusban használt projekciók matematikai értelmezése a 
következő: Vegyünk egy Sx ∈  vektort, és egy SA ⊂  kényszer halmazt. A PA operátort 
projekciónak nevezzük, ha az 12 xPx A=  vektorra teljesül, hogy 
 

 1212
2

min xxxx
Ax

−=−
∈

  (3.7.12) 

Azaz az 1x  vektor A kényszerre történő projekciója azt az 2x  vektort adja eredményül, 

mely eleme az A halmaznak, és a legközelebb van az 1x -hez. Ha A konvex, akkor 2x  
egyértelmű, nem konvex esetben viszont több különböző eredményt is kaphatunk.  A 
konvex kényszerek konvex halmazokkal reprezentálhatók, mely esetben a konvexitás azt 
jelenti, hogy a halmazból kiválasztott tetszőleges két elemet összekötve, a vonal minden 
pontja eleme a halmaznak. Egy mért intenzitáskép egy gömbfelületet alkot az S térben, 
tehát a fázisrekonstrukcióban használt kényszerek nem konvexek. Ez rontja a pontos 
fázisvisszaállítást, mivel projekció így bizonyos pontokban nem egyértelmű.  
 

PA és PB segítségével a G-S algoritmus az alábbi formába írható:  
 

 nBAn xPPx =+1  (3.7.13) 

 

, ahol nx a megoldás egy becslése. A négyzetes hiba felírásával pedig belátható, hogy a 

hiba az iteráció során nem növekszik: 
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 kk EE ≤+1   (3.7.15) 

 
Mivel a kényszerek nem konvexek, könnyen előállhat az iteráció stagnálása. Ez több 
kényszerre való általánosítással küszöbölhető ki, mely több intenzitáskép rögzítését jelenti.  
  

 Általános esetben a koherens fénnyel megvilágított tárgyról szórt hullám intenzitását az 
optikai tengely mentén több, egymással párhuzamos síkban rögzítjük. A felvétel főbb 
paraméterei a tárgy-kamera minimális távolsága, a kamera mozgatás lépésköze és teljes 
tartománya (3.7-1. ábra).  
 

 
3.7-1. ábra: Tárgyról szórt hullám intenzitáseloszlásának rögzítése különböző, egymással párhuzamos 

síkokban. 
 
 
Az iteratív algoritmus működésének alapja tehát a „tartsd meg a fázist, cseréld ki az 
intenzitást” elv. A gyakorlatban ez egy több ciklust tartalmazó diffrakciós számolás a 
kamera pozíciói által meghatározott síkok között. A (3.7.10), (3.7.11) és (3.7.13) 
egyenletek szerint egy rögzített intenzitás-eloszlásból indulunk ki, melynek ∆d távolságra 
ki kell számolni a diffrakciós képét. Ebben a síkban, mely megegyezik a következőként 
rögzített intenzitáskép síkjával, a kapott komplex amplitúdó fázisrészét megtartjuk, az 
intenzitást azonban a rögzítettre cseréljük. Ez így megy végig az egyes síkok között, majd 
az utolsóig elérve d lépésközzel (diffrakció számolással) visszatérünk a kiindulási síkhoz 
és újraindul a számolás. 3 síkban rögzített intenzitáskép esetén az algoritmus blokkvázlata 
a 3.7-2. ábrán látható. Megfelelő eredmény eléréséhez több száz ciklust kell lefuttatni.  

 

Kamera mozgatás lépésköze (∆d) 

Kamera mozgatás tartománya (d) 

Tárgy 
(komplex ampl.) 

Síkhullám tárgymegvilágítás 

Minimális távolság (D) 
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3.7-2. ábra: Iteratív algoritmus 3 rögzített intenzitáskép esetén a fázisinformáció visszaállítására. 

 
 
 A G-S algoritmus egy továbbfejlesztése, ha a mért és számított intenzitást lineárisan 
kombináljuk, tehát relaxált iterációt alkalmazunk99 (RAAR - Relaxed Averaged 
Alternating Reflections). Ekkor a megoldás 1+nx -ik becslése az nx  becslés és a kényszert 

kielégítő nxP  vektor lineáris kombinációjaként adódik: 

 
 ( ) ( ) nnn xxPx λλ −+=+ 11   (3.7.16) 

 
, ahol λ a relaxációs paraméter, melynek értéke 0 és 1 között változhat. A 0< λ<1/2 esetet 
túl-, az 1/2<λ<1 –t pedig alulrelaxált iterációnak nevezzük. Az eljárással a konvergencia 
sebessége és a kapott fázisinformáció minősége is javítható.  
 Ahogy korábban említettem a G-S iteráció alkalmazását megnehezíti a rá jellemző 
stagnálás. Ennek elkerülésére számos módszer született, melyek közül a legjelentősebb a 
Fineup által 1978-ben publikált HIO (Hybrid Input-Output, lefordítva Hibrid Bemenet-
Kimenet)100 algoritmus. A módszer lényege, hogy a PA projekció bemenete nem a 
rendelkezésre álló legjobb becslés (PB nx ), hanem nx  és PB nx  lineáris kombinációja: 

 

 [ ]nBnAnBAn xPxPxPPx β−+=+1   (3.7.17) 

 

Az egyenletben β paraméter értéke 0 és 1 között változhat. A későbbi általánosításnak 
köszönhetően (Millane és Stroud) a gyakorlatban általában a következő iterációs formulát 
alkalmazzák101: 

 

 ( )[ ] nBnnBAnn xPxxPPxx ββ −−++=+ 11  (3.7.18) 

 

Az iterációs lépés eredménye már nem tekinthető a megoldás becslésének, így az „átlebeg” 
a lokális minimumokon, kiküszöbölve a stagnálás problémáját. Hogy a kényszereket 
pontosan kielégítő megoldást kapjunk az iteráció végén érdemes néhány lépés erejéig a 
Gerchberg-Saxton módszert is alkalmazni. Az irodalomban arra is található példa, hogy a 
HIO és G-S iterációt 10-50 lépésenként cserélgetik101. 

1. kép 
 
1. ciklus 
Intenzitás információ 
2. ciklustól 
Intenzitás csere 
Fázis megtartás 

2. kép 
 
Intenzitás csere 
Fázis megtartás 

3. kép 
 
Intenzitás csere 
Fázis megtartás 

Diffrakció 
számolás 

Diffrakció 
számolás 

Visszacsatolás 
(n db ciklus) 
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 A visszaállított fázisinformáció helyessége függ az iterációs ciklusok számától, 
valamint a kamera mozgatásának lépésközétől és teljes tartományának nagyságától is. A 
megfelelő megoldás ezen paraméterek optimalizálásával érhető el. Az algoritmusok 
elméleti vizsgálatából, az iterációk konvergenciájának és fázishibájának elemzéséből egy 
BSc. Szakdolgozat102 is készült már a Fizika Tanszék Optikai Méréstechnika Csoportjában.  
 
3.7.2. Az optikai elrendezések bemutatása 
 
 Fázisvisszaállítás céljából alapvetően kétféle optikai elrendezés különböztethető 
meg103. Az egyik leképezés nélküli, tehát a tárgyról szórt hullámfontot a csupasz CCD 
rögzíti, míg a másik tartalmaz leképezést a kamera és tárgy közé helyezett 
lencse/lencserendszer formájában. Az első esetben a képek a Fresnel régióban rögzülnek, a 
másodikban a képsík környezetében.  
 

 A leképezés nélküli optikai elrendezés a 3.7-3. ábrán látható. A teszttárgyat egy 
kitágított lézernyaláb (síkhullám) világítja meg és a szóródott objektív szemcsemező kerül 
rögzítésre több kamerapozícióban az optikai tengely mentén.  
 

 
3.7-3. ábra: Optikai elrendezés leképezés nélküli fázisvisszaállításhoz. 

 
 
A rögzített intenzitásképekből visszaállítva a fázist az előzőekben bemutatott iteratív 
módon, az objektív szemcsékhez fázisinformáció is társulni fog. Folyamatos jelekben 
gondolkodva, ha a hullám fázisa a forrástól (teszttárgy felülete) valamekkora távolságban 
ismert, akkor a tárgy/képsíkban is meghatározható. Alkalmazva egy diszkrét Fresnel 
transzformációt a meghatározott komplex amplitúdók a tárgysíkig terjeszthetők, mely által 
az eredeti tárgy képe megjeleníthető.  
 Elmozdulásmező mérését DHI-hoz hasonlóan értelmeztem. A teszttárgy deformációja 
(felületi pontok elmozdítása) előtt és után is 1-1 sorozat intenzitásképet kell rögzíteni a 
kamera azonos tartományban való mozgatásával. A két helyreállított hullám (komplex 
amplitúdók) kivonható és össze is adható, így az interferenciamezőt a tárgysíkig terjesztve 
az interferenciacsíkok megjeleníthetők. A két hullámfront különbségét számolva a végső 
csíkrendszeren a tárgy fázisa és a különbség hatása jelenik meg. Az eredményül kapott 
csíkrendszer a digitális holografikus interferometriához hasonlóan értelmezhető, vagyis a 
megvilágítási és megfigyelési irányok meghatározzák az érzékenységi vektort.  
 Felismertem, hogy a fázisvisszaállítás hatékonysága nemcsak az alkalmazott 
algoritmustól függ, hanem a bemeneti intenzitásképektől is. Az optikai elrendezés 
összeállításánál ezért több paraméter (kamera-tárgy távolság, kamera mozgatás lépésköze, 
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tartománya, felvételek száma) egymáshoz való viszonyára is figyelni kell. Elsődleges 
célnak interferometrikus méréseknél azt tűztem ki, hogy a különbségi intenzitáskép 
előálljon, későbbiekben pedig az ehhez tartozó fázisképet is szeretném meghatározni. 
Néhány centiméter nagyságú teszttárgyat és csupasz CCD kamerát használva a 
lehetőségeket igen sok paraméter korlátozza. A következőkben a beállítás alapjául szolgáló 
legfontosabb megállapításaimat mutatom be.  
 Ahhoz, hogy elkerüljük a stagnálást több mint kettő intenzitásképet célszerű rögzíteni. 
A kamera optikai tengely mentén való mozgatása során a merőleges irányú 
elmozdulásoknak kicsiknek kell lenniük, kisebbnek, mint a kamera képpontmérete. Minél 
több felvételt rögzítünk, annál jobb eredmény érhető el, azonban nagyságrendileg 20 
képnél többnek a kezelése már nem praktikus a nagyon megnövekedő számolási idő miatt. 
A kameramozgatás lépésközének szintén van egy ideális tartománya. Ha a lépések túl 
kicsik, az objektív szemcseképek között nem lesz túl nagy eltérés, így kevesebb információ 
fog a rendelkezésünkre állni. A túl nagy lépéseknek pedig a kameramozgató működési 
tartománya szab határt. Megállapítottam, hogy a kis lépesek a magas, a nagyok az alacsony 
térfrekvenciákat állítják helyre. Ha egy valós teszttárgy alakját, a sötét-világos éleket és a 
lézerszemcséket szeretnénk jól megfigyelni, akkor minden térfrekvenciára szükség van. 
Ebből kiindulva felismertem, hogy igen előnyös lehet az iteráció során a lépésköz 
változtatása. Egy ilyen egyenetlen lépésközű iteráció folyamatát ábrázolja a 3.7-4. ábra 10 
lépésre, tehát 11 rögzített képre. Az iteráció a legnagyobb lépésközzel kezdődik, hogy a 
hullám tulajdonságai durván beálljanak, majd csökkentve ezt a konvergencia tovább 
növelhető. A ciklus végén a nagy lépésköz ismétlődésének oka az ezek által okozott 
kényszerek súlyának növelése az iterációban.  
 

 
3.7-4. ábra: 10 kameralépéshez (11 rögzített intenzitáskép) tartozó 40 egyenetlen lépésközű iterációt 

tartalmazó ciklus.  
 
A beállítás igen fontos tulajdonsága még a mozgatás tartományának és a kamera-tárgy 
minimális távolságának az aránya, vagyis a 3.7-1. ábra szerint d/D. Ha ennek értéke nagy, 
akkor arányosan több információt gyűjtünk a nyalábról, tehát a fázisrekonstrukció 
pontosabb tud lenni. Ezt figyelembe véve arra jutottam, hogy a legideálisabb elrendezés az 
lenne, ha a kamera mozgatása és a képek rögzítése direktben a tárgy síkjától kezdődne, 
vagy szimmetrikusan át is haladhatna a tárgyon úgy, hogy az a mozgatási tartomány 
közepén helyezkedik el. Utóbbi eset a gyakorlatban természetesen nem, csak szimulációk 
esetén valósítható meg.  
 

 A fázisrekonstrukció leképezést tartalmazó elrendezésben is lehetséges (3.7-5. ábra). 
Ennek algoritmusát először röntgen képalkotásra dolgozták ki104, azonban lézerrel 
megvilágított diffúz felületű tárgyakra is alkalmazható. Ilyenkor a mozgatott kamera a 
képsík környezetében rögzít képeket. Megfelelő beállítás esetén ezek közül egy éles, a 
többi pedig a mozgatás miatt defókuszált.  
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3.7-5. ábra: Leképezést tartalmazó optikai elrendezés fázisrekonstrukcióhoz. 

 
 
A leképezéses elrendezés előnye, hogy egy másodlagos tárgy jön létre, mely a nagyítás és 
a geometria beállításával sok pontban megfelelően mintavételezve van, ezáltal a képen 
megjelenő másodlagos pontforrások helye is pontosan ismert. További előny, hogy a tárgy 
mérete többé nem okoz problémát, ha a megfelelő leképezés beállítható. Utóbbi miatt a 
rögzített képek szubjektív szemcseképek, így a mintavételi tétel teljesítéséhez az objektív 
F/# számát tapasztalataim alapján tipikusan 11 vagy 16-os értékre kellett beállítani. A CCD 
mérete és az objektív F/# száma miatt az apertúra korlátozott, mely interferomtrikus 
esetben a csíkkontrasztot is korlátozni fogja.  
 
3.7.3. Fázisrekonstrukció távoltéri, leképezést nem tartalmazó elrendezésben 
 
 Sikeres fázisrekonstrukcióra csak milliméter nagyságú tárgyak esetén volt példa az 
irodalomban93, ezért célul tűztem ki centiméter nagyságúak képének sikeres visszaállítását. 
A fázisrekonstrukció működését először számítógépes szimulációk futtatásával vizsgáltam. 
A modellezés során a későbbiekben kísérletileg is alkalmazott eszközök paramétereit 
használtam fel, melyek az alábbiak voltak: 

- 6,7 µm * 6,7 µm kamera képpontméret 
- 512*512 felbontás szimulációkban, 1024*1024 mérésekben 
- Idealizált, lineáris detektálás 
- 20 mm * 20 mm-es tárgyméret szimulációkban, 40 mm * 40 mm-es mérésekben 
- Kamera-tárgy távolság a 30 - 100 cm tartományban  
- 632,8 nm –es látható vörös fényű He-Ne lézer 

A kép és képpont méreteket a Baumer Optronics MX13-as kamerához igazítottam, 
melynek 1280*1024-es detekormátrixából csak 1024*1024-es tartományt használtam. 
Mivel az eszköz 8bites kvantálással dolgozik, a szimulált hologramok is ilyenek voltak. A 
szimuláció során alkalmazandó minimális lépésközt a hosszanti szemcseméret határozza 
meg, mely a fenti értékek esetén 0,15mm és 1,5mm közé esik. 20 lépést és 5mm-es közt 
választva a kamera mozgatásának teljes tartománya 10cm-nek adódik. Az iteráció 
konvergenciája az egy adott síkban mért intenzitás (vagy amplitúdó) és az előző síkból 
diffrakcióval számolt eloszlás közötti korreláció segítségével számolható.  
 A szimulációk során az egyik teszttárgyam egy felbontásvizsgáló ábra volt (3.8-6a 
ábra), melyről 21 képet szimuláltam a 100 – 110 cm-es kamera-tárgy távolságban. A 
felbontás növeléséhez, tehát az iteráció hatékonyabbá tételéhez 2-szeres zero padding-et60 
is alkalmaztam. 20 és 80 iterációs ciklus alkalmazása után kapott rekonstruált képek a 3.7-
6. ábra (b) és (c) részén láthatóak. 
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  (a) (b) (c) 

3.7-6. ábra: A szimulációhoz használt felbontásvizsgáló ábra rajza (a), valamint 21 képből 5mm-es 
lépésközzel 20 és 80 iterációs ciklus alkalmazása után visszaállított intenzitáseloszlások. (λ=632,8nm) 

 
Az eredményül kapott képek azt mutatják, hogy az iterációk számának növelésével a 
nulladrend foltja és az egyéb szórt intenzitások járuléka csökken. Megvizsgáltam, hogy a 
rekonstruált képek minőségére és a konvergencia sebességére milyen hatással van, ha a 
rögzített képek közül egy oldalirányban el van mozdítva a többihez képest. Ez a kísérleti 
mérések során fellépő hibát gyakorlott modellezni. Ebben a példában 13 képet 
szimuláltam, melyek közül egyet 6,7µm-el, tehát egy képpontnak megfelelő értékkel 
oldalirányban eltoltam. A 3.7-7. ábra 50 iteráció esetén adódó eredményt mutatja ideális 
(a) és eltolt esetben (b). 
 

  
  (a) (b) 

3.7-7. ábra: Felbontásvizsgáló ábra 13 képből 5mm-es lépésközzel és 50 iterációs ciklus alkalmazásával 
visszaállított képe ideális esetben (a) és mesterséges hiba alkalmazásakor (b). Utóbbi egy felvétel 6,7µm 

nagyságú oldalirányú eltolását jelenti.  
 
Ábrázolva az amplitúdó korrelációt az iterációk számának függvényében a 3.7-8. ábrán 
látható grafikon adódik ideális esetre, valamint 1 kép 6,7µm-el és 13,4µm-el való 
elmozdításakor.  

 
3.7-8. ábra: Amplitúdó korreláció az iterációs lépések függvényében, amikor mind a 13 szimulált 

intenzitáskép ideális (fekete vonal), illetve azok közül 1 darab 6,7µm-el (piros vonal)  
és 13,4µm-el (kék vonal) oldalirányban el van mozdítva. 
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A grafikonokon megfigyelhető, hogy a konvergencia gyors, azonban nem monoton. Habár 
egy kép elmozdításával a láthatóság lényegesen nem változott (3.7-7. ábra), a korrelációs 
görbéken jelentősebb eltérés tapasztalható. Érdekes az egyes lépéseknél hirtelen 
lecsökkenő korreláció, melynek magyarázatát az egyenetlen lépésközű iteráció 
alkalmazásában találtam meg. Az algoritmusban ezek azok a pontok, amikor a hibás 
képekkel számolás történik, és ez drasztikusan lerontja a korrelációt.   
 Több szimulációs sorozatot végezve az eredmények azt mutatják, hogy gyorsabb 
konvergencia érhető el relaxált iteráció alkalmazásával. Ezek alapján megállapítottam, 
hogy az iteráció egy pontjában a komplex amplitúdó módosítására az optimális arány 3:7 
(számolt : mért)-nek adódik (λ=0,7). 
 

 A szimulációk során szerzett tapasztalatokat felhasználva a fázisrekonstrukció 
működését kísérletileg is megvizsgáltam. Ehhez a 3.7-3. ábrán látható elrendezést 
állítottam össze. Fényforrásként egy Spectra-Physics Model127 típusú He-Ne lézert 
használtam, mely 50mW fényteljesítményű és 632,8nm hullámhosszú volt.  
 

 
3.7-9 ábra: MX13-as CCD kamera a 

mechanikus mozgatóra szerelve 

Az egyes síkokban az intenzitás-eloszlásokat egy 
Baumer-Optronic MX13 típusú, 1280*1024 
képpont felbontású és 6,7µm effektív 
képpontméretű kamerával rögzítettem. A 
szimulációkkal való összehasonlíthatóság végett a 
számolásokban a detektormátrixnak csak 
1024*1024 képpont nagyságú területét használtam.  
A kamerát egy mechanikus mozgatóra szereltem 
(3.7-9.ábra), mely biztosította az optikai tengely 
mentén való mozgatást 40mm-es tartományban 
10µm-es pontossággal. A mozgatás oldalirányú 
stabilitását mérésekkel ellenőriztem és a kamera 
képpont méreténél jóval kisebb értékek adódtak, 
mely elegendő pontosság a fázisvisszaállításhoz.  

 
 Leképezést nem használó elrendezés miatt (3.7-3. ábra) a kamerát elegendően távol 
helyeztem el a tárgytól, hogy a lézerszemcsék felbontódjanak. Ebben az esetben a 
visszaállított komplex amplitúdót Fresnel transzformálnom kellet a tárgysíkba, hogy a 
tárgy képe rekonstruálódjon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7-10. ábra: LEGO figura 10 felvételből 800 
iterációs lépés segítségével rekonstruált képe 

(intenzitáseloszlás). (λ=632,8nm) 

Teszttárgyként egy LEGO figura fejét 
használtam, mely ~8mm nagyságú volt. A 
kamera-tárgy távolságot a felvétel során a 
360-410mm-es intervallumban 5mm-es 
lépésközzel változtattam. 800 lépéses 
egyenetlen lépésközű iterációt alkalmazva 
az eredményül kapott kép a 3.7-10. ábrán 
látható. Megfigyelhető, hogy a figura igen 
jó részletességgel jelenik meg a 
visszaállított képen. 
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3.7.4. Fázisrekonstrukció interferometrikus mérések esetén (távoltéri, leképezést nem 
tartalmazó elrendezés) 
 
 Vizsgálataimat a következő három megközelítésben végeztem: leképezést nem 
tartalmazó távol- és közeltéri, valamint leképezést tartalmazó közeltéri elrendezések 
szimulációs és kísérleti vizsgálata. Ebben a fejezetben az első esettel foglalkozom. 
 

 Távoltéri elrendezésben deformáció előtt és után 11-11 képet szimuláltam 5mm-es 
lépésközzel a kamera-tárgy távolság 100-105cm-es tartományában. A vizsgált elmozdulás 
egy 20mm*20mm-es membrán egyik sarkának 1,1µm nagyságú pontszerű terhelése volt. 
160 iterációs lépés alkalmazása után kiszámoltam a különbségi és összeg 
interferogramokat, melyeket a 3.7-11. ábrán mutatok be.  
 

  
  (a) (b) 
3.7-11. ábra: Azonos deformációhoz tartozó különbségi és összeg interferogramok. A komplex amplitúdó 11 
defromáció előtti és utáni 5mm lépésközű intenzitásképből lett rekonstruálva 160 iterációs ciklus futtatásával. 

(λ=632,8nm) 
 
 
A fenti két képet összehasonlítva megfigyelhető, hogy a csíkstruktúra egymás inverze és az 
összeg esetén halványan megjelenik a nulladrend foltja, különbség esetén azonban nem. Ez 
megegyezik a hagyományos digitális holografikus interferometria esetén tapasztaltakkal. 
Az elmozdulást kontúrvonalazó csíkok láthatósága 0,3-nak becsülhető, mely gyengének 
mondható, azonban a kiértékelés maradéktalanul lehetséges.  
Távoltéri elrendezésben a 20mm*20mm nagyságú virtuális teszttárgy merevtestszerű 
elfordulását is vizsgáltam. A kamera-tárgy távolság minimumát 660mm-nek választottam 
és 2*21db intenzitásképet szimuláltam 1mm-es lépésközzel. Az interferogramokat λ=1,0 
és λ=0,7 relaxált esetekben is kiszámoltam. A 3.7-12. ábrán 600 és 2000 iterációs lépés 
alkalmazása esetén adódó képeket mutatom be mindkét esetben.  
 

    
  (a) (b) (c) (d) 

3.7-12. ábra: 20mm*20mm nagyságú virtuális membrán merevtestszerű elforgatásához tartozó 
interferomtrikus képek. A komplex amplitúdó 20 defromáció előtti és utáni 1mm lépésközű intenzitásképből 

lett rekonstruálva 600 (a,c) és 2000 (b,d) iterációs lépés futtatásával, λ=0,7 (a,b) és λ=1,0 esetben (c,d). 
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3.7-13. ábra: 2*21db 1mm-es lépésközű felvételből 

rekonstruált interferenciakép csíkjainak láthatósága az 
iterációs lépések számának függvényében ( λ=1, λ=0,7). 

A megjelenő interferenciacsíkok 
láthatóságának az iterációs lépések 
számától és a relaxációs paraméter (λ) 
értékétől való függését a 3.7-13. 
grafikonon ábrázoltam. Megfigyelhető, 
hogy relaxációt alkalmazva a 
konvergencia növelhető és elegendően 
sok iterációs lépés esetén az elfordulást 
kontúrvonalazó intenzitáscsíkok 
láthatóságának értéke meghaladja a 0,5-
es értéket. Ez már megfelelő minőség, 
mely sűrűbb csíkrendszer esetén is 
lehetővé teszi a kiértékelést.  

 
 

 A 2.1-3a. ábrán bemutatott hátulról terhelhető, négyzet alakú teszttárgy segítségével 
kísérleti elrendezésekben is vizsgáltam a fázisrekonstrukció működését. Leképezést nem 
tartalmazó mérési összeállításban a 40mm*40mm nagyságú tárgyról 2*21 felvételt 
rögzítettem 1mm-es lépésközzel 760-780mm-es kamera-tárgy távolságnál. Merevtestszerű 
elfordulást és deformációkat is vizsgálva azt tapasztaltam, hogy 800 iterációs lépés esetén 
is csak ~0,15-ös láthatóságot sikerült elérnem. Ez azt jelenti, hogy az elmozdulást 
kontúrvonalazó csíkok igen halványan jelentek meg. A 3.7-14. ábrán egy elfordulás, illetve 
egy deformáció esetén mutatom be a fázisrekonstrukció használatával megjelenő gyenge 
láthatóságú interferenciacsíkokat. A tárgy inhomogén világosságát a nyalábtágító pontatlan 
beállítása okozta. Az ábrákon megfigyelhető, hogy az amplitúdó a korábbiakhoz hasonlóan 
jól rekonstruálódott (az árnyékok kontúrja éles). 
 

  
  (a) (b) 

3.7-14. ábra: Teszttárgy deformációját (a) és elfordulását (b) kontúrvonalazó gyenge láthatóságú 
interferogramok referenciamentes DHI elrendezésben. A számoláshoz 2*21db 1mm-es lépésközű felvételt és 

800 iterációs ciklust alkalmaztam. (λ=632,8nm) 
 
A visszaállított fázisinformáció részletesebb tanulmányozásához a tárgy csak egy 
részterületét világítottam ki maszkolással és a kamera-tárgy távolságot is csökkentettem. A 
420-460mm-es intervallumban 2mm-es lépésközzel 2*21 felvételt rögzítve és 1600 
iterációs lépést alkalmazva kiszámoltam a különbségi és az összeg interferogramokat, 
melyeket a 3.7-15. ábrán mutatok be. Ennél a példánál 0,3-as csíkláthatóságot sikerült 
elérnem.  
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  (a) (b) 

3.7-15. ábra: Teszttárgy elfordulását kontúrvonalazó gyenge láthatóságú különbségi (a) és összeg (b) 
interferogramok referenciamentes DHI elrendezésben. A megvilágított terület 10mm átmérőjű kör és a 

számoláshoz 2*21db 2mm-es lépésközű felvételt és 1600 iterációs ciklust alkalmaztam. A csíkok láhatósága 
0,3-nak becsülhető. (λ=632,8nm) 

 
 
Mivel a csíkok egymás inverzei (sötét-világos területek) megállapítható, hogy a 
visszaállított fázis az elvárásoknak megfelelő tulajdonságokat mutat. Itt fogalmazódott meg 
bennem a kérdés, hogy mit is értünk sikeres fázisvisszaállítás alatt. Azt, hogy az objektív 
szemcsemező fázisa lehetővé teszi, hogy a nyaláb valahol fókuszálódjon, vagy, hogy ebben 
a síkban a pontforrások relatív fázisa helyes legyen? Az első a visszaállított képek alapján 
teljesül, de megállapítható, hogy az iterferenciacsíkok láthatósága igen érzékeny a relatív 
fázisok helyességére. Ez a nem tökéletes rekonstrukció okozza a gyenge láthatóságot.  
 

 
3.7.5. Fázisrekonstrukció interferometrikus mérések esetén (közeltéri, leképezést nem 
tartalmazó elrendezés) 
 
 Közeltéri elrendezés lényegesen optimálisabb a fázisrekonstrukcióhoz, ahogy azt a 
3.7.2. fejezetben bemutattam. A szimulációk során egy 1mm*1mm-es nagyságú tárgy 
merevtestszerű elfordulását vizsgáltam úgy, hogy a síkjától -10mm – 10mm tartományban 
2*21 intenzitásképet szimuláltam 1mm-es lépésközzel. A gyakorlatban ez annak a 
megvalósíthatatlan esetnek felelne meg, hogy a detektor áthalad a tárgy síkján, szimuláció 
esetén azonban ez kivitelezhető. Azt tapasztaltam, hogy elegendően sok, ~400 iterációs 
lépés futtatása után a csíkok láthatósága közelít az 1-hez.  
 

   
  (a) (b) 
3.7-16. ábra: 1mm*1mm nagyságú membrán merevtestszerű elforgatásához tartozó interferomtrikus kép (a) 

~0,9-es csíkláthatósággal. A komplex amplitúdó 21 defromáció előtti és utáni 1mm lépésközű 
intenzitásképből lett rekonstruálva 400 iterációs ciklus futtatásával. A csíkok láthatóságának változása az 

iterációk számának és a felületi érdességnek a függvényében (b).  (λ=632,8nm) 
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A 3.7-16a. ábrán bemutatott példa esetén (0,009º elfordulás) például 0.9-es láthatóságot 
értem el. Érdemes megvizsgálni a láthatóságnak az iterációs lépések számától és a felület 
érdességétől való függését is (3.7-16b. grafikon). Megfigyelhető, hogy a konvergencia nem 
monoton, függ a felület érdességétől. Eredményeim alátámasztják a fázisvisszaállítás 
irodalmában talált megállapításokat104, vagyis hogy a részben kifejlett szemcsemezők 
visszaállítása a hatékonyabb, ugyanis ilyenkor kevesebb a fázis vortex, ahol az intenzitás 0. 
Ez azt jelenti, hogy a fázisrekonstrukció szemszögéből a kisebb felületi érdesség az 
előnyösebb, azonban ha ez nem biztosítható, akkor egy rövid koherenciahosszú lézer 
alkalmazása is megfelelő lehet. 
 
3.7.6. Fázisrekonstrukció interferometrikus mérések esetén (közeltéri, leképezést 
tartalmazó elrendezés) 
 
 A fázisrekonstrukciót leképezést tartalmazó interferometrikus mérések esetén is 
megvizsgáltam, mivel eredményeim alapján arra jutottam, hogy közeltérben rögzítve az 
intenzitásképeket a rekonstruált interferenciakép jobb láthatósággal rendelkezik. A 3.7.5. 
alfejezetben bemutatott elrendezés csak szimulációknál valósítható meg, mivel kísérletek 
esetén a kamera nem haladhat át a tárgy síkján. Ez a probléma kiküszöbölhető, ha a kamera 
és a tárgy között egy megfelelően beállított leképezőrendszer van. Ekkor lehetőség nyílik a 
tárgy síkjának környezetében, akár azon áthaladva mintavételezni a hullámteret.  
 Felismertem, hogy a leképezőrendszer használata miatt a korábban alkalmazott iteratív 
algoritmusokat módosítani kell. Ennek oka, hogy a leképezés és annak véges apertúrájának 
(blendézés) hullámfrontra gyakorolt hatása az egyes síkokban eltérő nagyságú. Ennek 
figyelembe vételéhez kiszámoltam, hogy az f=55mm-es objektív 16-os F/# szám esetén 
milyen hullámfrontot hoz létre különböző távolságokban sík felületű tárgy leképezése 
esetén. Ehhez a leképező rendszer idealizált esetét vizsgáltam meg számítógépes 
szimulációk segítségével. Ez azt jelentette, hogy f=55mm-es fókusztávú, F/#=16-os 
blendeszámú vékonylencse képalkotását modelleztem a megfelelő távolságokban. A 
számolás a Fresnel diffrakciós integrál használatán alapult, paraxiális közelítésben, 
monokromatikus hullámokra. A lencse és a véges apertúra hatását a következőképpen 
vettem figyelembe: legyen ( )111 , yxU  a komplex amplitúdó eloszlás közvelenül a lencse 

előtt az optikai tengelyre merőleges síkban, ( )11, yxt  az apertúra transzmittanciája és f a 
lencse fókusztávolsága. Felhasználva a lencse Fourier-transzformáló tulajdonságát a hátsó 
fókuszsíkban megjelenő komplex amplitúdóeloszlás: 
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, melyet átírva diszkrét Fourier-transzformációra: 
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A lencse apertúra átmérőjének )( Ad  felhasználásával a ( )11, yxt  transzmittanciára a 
következő írható: 
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  ( )11, yxt =1     , ha 
2

2
1

2
1

Ad
yx ≤+  (3.7.21) 

 
és 
   

  ( )11, yxt =0     , ha 
2

2
1

2
1

Ad
yx >+  (3.7.22) 

 
A fenti egyenletek és a véges távolságú szabadtéri hullámterjedés (2.1.9. egyenlet) 
felhasználásával (tárgy-lencse valamint a hátsó fókuszsík és a kamera között) kiszámoltam 
a képek rögzítésének megfelelő síkokban a fáziseloszlásokat. Megállapítottam, hogy ezek a 
képsíktól mért távolság függvényében különböző hullámfrontgörbületeket írnak le.  Ez azt 
jelenti, hogy az iteratív fázisrekonstrukciós algoritmus lépései között a hullám 
terjesztésekor egy fáziskorrekciós tagot is figyelembe kell venni, mely a leképezés és 
annak véges apertúrája miatt adódik. A fáziskorrekció nagysága a görbült hullámfrontok 
miatt az optikai tengelytől mért távolság függvényében egyre nagyobb. 
 

 Szimulációk esetén olyan közeltéri elrendezést modelleztem, melyben a detektor a 
tárgy ±10mm-es környezetében rögzíti az intenzitásképeket. A lépésközt 1mm-nek 
választottam, tehát 2*21db felvételt szimuláltam a 20mm*20mm-es tárgyról. A szubjektív 
szemcseképek számolásához f=55mm-es fókusztávolságú ideális objektívet 
(aberrációmentes vékonylencse) feltételeztem F/#=16-os blendeszámmal. 0,01º-os 
elfordulást modellezve 40 és 2000 iterációs lépés tartományában 50 pontban számoltam ki 
az elmozdulást kontúrvonalazó intenzitásképet és azon a csíkok láthatóságát.  
 

 
3.7-17. ábra: 20mm*20mm nagyságú membrán merevtestszerű elforgatásához tartozó interferomtrikus kép. 
A komplex amplitúdó 21 defromáció előtti és utáni 1mm lépésközű, f=55mm, F/#=16 leképezéssel szimulált 

intenzitásképből lett rekonstruálva 2000 iterációs lépés futtatásával. Az iteratív fázisrekonstrukciós 
algoritmusban a hullámfront görbületeknek megfelelő korrekciót alkalmaztam. (λ=632,8nm) 

 
 
A 3.7-17. ábrán a 2000 iterációs lépés alkalmazása esetén adódó eredményt mutatom be. A 
számolás során a 21 felvétel által meghatározott síkok között terjesztve a hullámot 
lépésről-lépésre eltérő nagyságú fáziskorrekciót kellett alkalmaznom.  
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      Megvizsgáltam a relaxáció hatását a 
konvergenciára és az eredményül kapott 
csíkok láthatóságára. A számolt grafikont 
különböző iterációs lépésekre a 3.7-18. 
ábrán mutatom be. A leképezést nem 
tartalmazó szimulációs példához 
hasonlóan (3.7-13. ábra) az az eredmény 
adódott, hogy relaxált esetben azonos 
iterációs lépésszám mellett nagyobb 
láthatóság érhető el. Ez ismételten 
alátámasztja, hogy a jobb eredmény 
elérése érdekében célszerű a relaxált 
algoritmust alkalmazni. A szimulációs 
sorozatok alapján megállapítottam, hogy λ 
optimális értéke több paraméter függvénye 
(geometria, felület érdessége), azonban 
általában a 0,7-0,85 tartományban van.  

 
3.7-18. ábra: Közeltéri elrendezésben, leképezéssel 

szimulált (2*21db kép 1mm-es lépésközzel) 
intenzitásképekből számolt interferenciakép csíkjainak 

láthatósága az iterációs lépések számának  
függvényében λ=1 és λ=0,85 esetben. 

  
 A szimulációs tapasztalatok alapján kísérleti elrendezéseket is megvalósítottam, 
melyekben a Nikon f=55mm-es objektívet nem a kamerára, hanem egy attól független 
tartóra rögzítettem. Így lehetővé vált a képsík környezetének mintavételezése.  
A kamerát a képsíkhoz képest -10-10mm-es tartományban mozgatva 1mm-es lépésközzel 
2*21 felvételt rögzítettem. A távolságokat úgy választottam meg, hogy a 40mm*40mm-es 
tárgy a detektor minél nagyobb részét töltse ki és az objektív F/# számát 16-ra állítottam, 
hogy a szemcsék felbontódjanak. Ilyen elrendezésben 0,6-os csíkláthatóságot sikerült 
elérnem (3.7-19a. ábra). A deformációmérés mellett merevtestszerű elfordulásokat is 
vizsgáltam. Az előbbivel megegyező geometria és iterációs lépészám (10000) mellett a 
3.7-19b. ábrán látható csíkrendszert kaptam eredményül. Ezen megfigyelhető, hogy a 
csíkok szerkezete a párhuzamosól nagyon kicsit eltér, melyet a korrekciós tag nem pontos 
megválasztásával magyarázok. A két bemutatott példában a deformáció és az elfordulás 
nagysága rendre 1,28µm (a) és 0,0062˚ (b) volt.  
 

  
  (a) (b) 

3.7-19. ábra: 40mm*40mm nagyságú teszttárgy deformációját (a) és merevtestszerű elfordulását (b) 
kontúrvonalazó interferenciacsíkok leképezést tartalmazó esetben. Az iteratív algoritmus lépései között 

fáziskorrekciót alkalmaztam. A komplex amplitúdók 21 defromáció/elfordulás előtti és utáni 1mm lépésközű, 
f=55mm, F/#=16 leképezéssel rögzített intenzitásképekből lettek rekonstruálva 10000 iterációs lépés 

futtatásával. (λ=632,8nm) 
 
 
A fáziskorrekciós tag minden egyes iterációs lépés között eltérő nagyságú, mivel a 
távolság függvényében változik a rögzített hullámfront alakja. Az iteratív fázisvisszaállító 
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algoritmust úgy módosítottam, hogy a terjedési operátort az optikai tengelyre merőleges 
síkban helyfüggővé tettem. A helyfüggést egy képméret nagyságú mátrixszal írtam le, 
melyben az egyes értékek a megfelelő pontokhoz tartozó fázistolások voltak. A sikeres 
fázisrekonstrukciót különbségi képek helyes csíkstruktúrája bizonyítja. A módszer 
nehézsége, hogy a kamera-tárgy távolság, lépésköz változtatásakor, objektív állításakor 
mindig újra meg kell határozni a lépésenként fáziskorrekciós tagokat. Ehhez szükség van 
az egyes síkokban a fáziseloszlások szimulációjára.  
 A 3.7-19a. ábrán látható példára bemutatom, hogy mi történik, ha ezt a fáziskorrekciót 
elhagyom a számolásból. Korábbi munkám során a fáziskorrekció alkalmazása nélkül 
fizikailag nem valós, elágazásokat tartalmazó csíkrendszereket kaptamP5. Példaként a 3.7-
19a. ábrán látható deformációt mutatom be (3.7-20a. ábra) akkor, amikor csak a 
hagyományos, leképezést nem tartalmazó elrendezéseknél is használt fázisrekonstrukciós 
algoritmust alkalmaztam. Megfigyelhető, hogy a korábbi publikációmbanP5 közölt 
helytelen csíkrendszerekhez hasonló eredményt adódott. 
 

  
  (a) (b) 
3.7-20. ábra: Teszttárgy deformációját kontúrvonalazó, 3.8-19a. ábrának megfeleltethető interferenciacsíkok 

leképezést tartalmazó esetben (a), az iteratív lépések között nem alkalmazva fáziskorrekciót. A csíkok 
szerkezete fizikailag nem valós. A rekonstruált fáziseloszlás egy részlete, kiemelve egy szingularitást 

tartalmazó részt (b). 
 
 
A csíkokok elágazásának okát az így visszaállított fáziseloszlásban kerestem. Ennek egy 
részletét a 3.7-20b. ábrán mutatom be, melyen fázisszingularitások láthatók. Ez azt jelenti, 
hogy bizonyos területeken felvehető olyan zárt hurok, mely mentén körbe menve a fázis 
folyamatosan növekszik (vagy csökken). Ilyen fáziseloszlás optikai vortexeket generál, 
melyek az interferenciacsíkok elágazását okozzák. A jelentkező fázisszingularitások tehát a 
nem valós csíkszerkezetek okának tekinthetők, a helytelen fáziseloszlást pedig a szükséges 
fáziskorrekció hiánya okozza. Megfigyeltem, ha a kamera a képsíktól ~20cm-nél távolabb 
rögzíti a képeket, akkor a korrekció nélküli algoritmus is helyesen működik. Ennek oka, 
hogy ilyen távolságban a hullám rögzített részének a leképezés és véges apertúra miatti 
fáziseloszlása már homogénebb, az egyes síkok közötti fáziskülönbség közelítőleg 
megegyezik. Az elrendezés hátránya azonban, hogy már nem közeltérben mintavételezünk, 
tehát a visszaállított csíkok láthatósága csökken. Hasonló eredményeket kaptam más 
szimulációs és kísérleti sorozatok esetén is.  
 

 Kutatási eredményeim bizonyítják, hogy referencia és leképezés-mentes holografikus 
elrendezésben centiméter nagyságú tárgyak amplitúdó-eloszlása jó minőségben 
rekonstruálható szimulációk és kísérletek esetén isP5. Elmozdulásmezőket leíró 
csíkrendszerek leképezés nélküli elrendezésekben szintén helyesen visszaálltak, 
szimulációk esetén igen jó, kísérletekben viszont gyenge láthatósággal. Leképezést 
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tartalmazó összeállítás alkalmazásával jóval nagyobb csíkláthatóságot sikerült elérnem, 
azonban a számolás az iteratív algoritmus lépésenkénti fáziskorrekcióját igényli. 
  
 Összefoglalásként és a könnyebb áttekinthetőség végett az alábbi táblázatban 
összehasonlítom az egyes elrendezéseket. 
 

Módszerek 
megnevezése 

Felvételek rögzítése Tulajdonságok 

 
Távoltéri, leképezést 

nem tartalmazó 

- Kamera a tárgy síkjától messze 
(20-120cm) rögzíti a képeket 

- Intenzitáseloszlás jó minőségben 
visszaállítható 
- Elmozdulásméréseknél a 
kontúrvonalak láthatósága gyenge 

 
Közeltéri, leképezést 

nem tartalmazó 

- Kamera a tárgy síkjától indulva 
vagy azon áthaladva rögzíti a 
felvételeket 
- Az elrendezésből adódóan 
kísérleti megvalósítás nem 
kivitelezhető, csak szimuláció 

- Intenzitás- és fáziseloszlás jó 
minőségben rekonstruálható 
 

 
Közeltéri, leképezést 

tartalmazó 

- Az objektív leképezi a tárgyat, 
a kamera a képsík környezetében 
rögzíti a felvételeket 
 

- Fáziseloszlás jó minőségben 
rekonstruálható, elmozdulás 
mérések kivitelezhetők 
- Az előzőekhez képest 
bonyolultabb feldolgozás 
(fáziskorrekció) 

3.7-23. táblázat: Fázisvisszaállításra használt mérési elrendezések összefoglalása 
 
 
Úgy gondolom, hogy a jó minőségű elmozdulásmező-rekonstrukciónak köszönhetően a 
rögzítés és feldolgozás folyamatának automatizálásával az eljárás koherens optikai 
méréstechnikában való szélesebb körű elterjedése válhat lehetővé.  
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4. Összefoglalás és az eredmények hasznosítása 
 
 
 Dolgozatomban digitális eszközöket alkalmazó koherens optikai mérési eljárásokkal 
foglalkoztam. A hangsúlyt két módszercsalád, a digitális holográfia, holografikus 
interferometria (DH, DHI) és az elektronikus szemcsekép interferometria (ESPI vagy TV 
holográfia) továbbfejlesztésére, új mérési eljárások kidolgozására helyeztem. 
Eredményeimet tézispontjaim szerint foglalom össze és jelzem, hogy mely publikációim és 
a dolgozat melyik fejezete kapcsolódik az adott területhez.  
 
 

1. tézispont [P1 P2, P6] 
    [dolgozatom vonakozó fejezetei: 3.1, 3.2.] 
 
 Eltérő érzékenységű mérési módszerek csíkkompenzáción alapuló kombinálásával új 
módszert vezettem be DHI mérések felső méréshatárának kiterjesztésére. Bebizonyítottam, 
hogy az elmozdulásprofil kisebb érzékenységű méréssel történő meghatározása, majd 
felhasználása az érzékenyebb módszer kompenzációjához egyesíti a mérési módszerek 
előnyeit, így az elmozdulásmezőt olyan tartományban és pontossággal sikerült mérnem, 
mely a módszereket önmagukban alkalmazva nem lett volna lehetséges. Részletesen 
megterveztem, optimalizáltam a mérés folyamatát, mely ismeretek alapján kiválasztottam a 
megfelelő eltérő érzékenységű mérési módszereket (DHI, érzéketlenített ESPI). 
Megvizsgáltam és összehasonlítottam a méréshatár kiterjeszthetőségének korlátait 
meghatározó tényezőket. Minősítő módszert vezettem be a felső méréshatár vizsgálatára, 
mellyel eltérő paraméterek, beállítások mellett végzett mérések méréshatárait 
összehasonlíthatóvá tettem. Bebizonyítottam, hogy ezzel az eljárással még azok az 
interferogramok is megfelelően kiértékelhetők, melyeken eredetileg a csíkok sűrűsége 1,5-
2,2-szeresen meghaladta a Nyquist mintavételi limitet.  
 
 

2. tézispont [P7, P8] 
    [dolgozatom vonakozó fejezete: 3.3.] 
 
 Felismertem, hogy a csíkkompenzáció a megfelelő algoritmusok kidolgozása után 
alkalmassá tehető összetett elmozdulásmezőhöz tartozó, sűrű csíkrendszert tartalmazó 
holografikus interferogramok automatizált kiértékelésére. Kidolgoztam az egyes 
elmozdulás-komponensekre (deformációk, merevtestszerű elfordulások) jellemző 
csíkszerkezetek elkülönítésének, felismerésének elméleti hátterét. Megmutattam, hogy a 
feldolgozás során az egyes komponensek egymástól függetlenül kezelhetők. A felismerés 
és kompenzálás folyamatát algoritmizáltam (Matlab programnyelven programot 
készítettem), majd tesztfutásokkal optimalizáltam. Bebizonyítottam, hogy az 
elmozdulásmezők kiértékelése csíkkompenzáció segítségével akkor is automatizálható, ha 
az eredeti képen a kontúrvonalak felbonthatatlanul sűrűek, mivel véletlenszerűen 
alkalmazott kezdeti kompenzálásokkal a kiértékelő algoritmus konvergensé tehető.  

 
 

3. tézispont [P3, P9, P10] 
    [dolgozatom vonakozó fejezetei: 3.4, 3.5.] 
 
 Felismertem, hogy számítógéppel generált hologramokat és azok csíkkompenzációját 
használva SLM vezérlőjelként a holografikus tárgymegvilágítás a kamera képének 
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feldolgozása, majd a szükséges információ visszacsatolása révén folyamatosan igazítható a 
mérés körülményeihez. Ez az adaptív mérőrendszerekre jellemző fő tulajdonság, mellyel 
az összehasonlító mérések elvén alapuló automatizált feldolgozást valósítottam meg. 
Ehhez kidolgoztam az aktív optikai elemek közös számítógépes vezérlését, az 
összehasonlító mérések numerikus szimulációját, valamint optimalizálással az SLM-et 
alkalmassá tettem digitális hologramok jó minőségű optikai rekonstrukciójára. Az eljárás 
nagy előnye, hogy csíkkompenzációval összehasonlítva kevésbé jelentkezik korreláció 
csökkenés, mely a holografikus megvilágítás ellenére is jobb minőségű interferogramokat 
eredményez. További előny, hogy ESPI mérések automatizált feldolgozására is mód nyílik. 
Bebizonyítottam, hogy a módszer elmozdulásmezők mérése mellett egyhullámhosszas 
alakmérések feldolgozását is nagyban egyszerűsíti, méréshatárát növeli.  

 
 

4. tézispont [P4] 
    [dolgozatom vonakozó fejezete: 3.6.] 
 
 Új mérési eljárást dolgoztam ki időben lassan változó elmozdulásmezők ESPI 
elrendezésben való mérésekor a fázisképek számolására. Felismertem, hogy megfelelő 
holografikus megvilágítás alkalmazásával egy deformáció előtti és utáni felvételből 
lehetséges különbségi fáziskép számolása. Ehhez az SLM-re mesterségesen 
fázismanipulált hologramokat küldtem vezérlőjelként, belekódolva a fázistolt állapotok 
számolásához szükséges információt. Megvizsgáltam a mérési módszer igényeit, 
lehetőségeit és korlátait. Szimulációs és mérési sorozatok bizonyítják, hogy a bevezetett 
módszer működőképes, tranziens folyamatok időfelbontásos mérésekor két állapot közötti 
elmozdulásmezőhöz tartozó fázisképek jó minőségű számolását teszi lehetővé. Az eljárást 
sikeresen alkalmaztam archeológiai minták melegítésen alapuló szerkezetvizsgálatára, a 
belső repedések érintés- és roncsolás-mentes beazonosítására.  
 

  

5. tézispont [P5] 
    [dolgozatom vonakozó fejezete: 3.7.] 
 
 Mérési elrendezéseket munkáltam ki és részletesen elemeztem a referenciahullám 
nélküli holográfiában. Optimalizáltam az iteratív fázisrekonstrukciós algoritmusok 
működését a megfelelő paraméterek megkeresésével. A terület irodalmában megtalálható 
eredményekhez képest kiterjesztettem a vizsgálható tárgyméretet az eddigi milliméter 
nagyságrendről néhány centiméteresre és megvalósítottam elmozdulásmezők mérését is. 
Megmutattam, hogy a csíkok láthatósága közeltéri megvalósítás esetén a legnagyobb. 
Leképezéssel rögzített intenzitásképek esetén felismertem, hogy az iteratív 
fázisrekonstrukciós algoritmusokat módosítani kell, figyelembe véve az egyes síkokban a 
leképezés és annak véges apertúrájának hullámfrontra gyakorolt hatását. A szimulációs és 
mérési eredmények bizonyítják, hogy a rekonstruált fázisinformáció fizikailag helyes. 
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Az eredmények hasznosítása 
 
 Az általam végzett kutatások alapkutatásnak minősülnek. Az eredmények alapján két 
módszert emelnék ki, melyek a későbbiekben ígéretesek lehetnek ipari alkalmazás 
szempontjából. Az egyik a holografikus megvilágításon alapuló adaptív mérőrendszer (3. 
tézispont), a másik pedig a folyamatosan változó elmozdulásmezők vizsgálatára 
kifejlesztett kétexpozíciós fázisszámítás (4. tézispont), mely szintén a tárgy megfelelő 
holografikus megvilágításán alapul. Dolgozatomban mindegyikhez már egy konkrét 
alkalmazási példát is bemutattam (motoralkatrész alakmérése, archeológiai minta 
szerkezetvizsgálata). A két eljárás elvi hátterét, felismeréseimet a későbbiekben szeretném 
szabadalmaztatni, majd a módszereket továbbfejlesztésük után laboratóriumi 
körülményekből ipari környezetbe átültetni. Véleményem szerint adaptív módon végzett 
alakmérésre, összehasonlító alakmérésre az iparban jelenleg nagy szükség van, anyagok 
interferometrikus úton történő gyors szerkezetvizsgálata pedig szintén ígéretes eljárásnak 
tekinthető.   
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6. Függelék 
 
 
DHI és ESPI mérések feldolgozásához, kiértékeléséhez készített grafikus felhasználói 

felületű programom bemutatása 
 
 
 Ebben a fejezetben a digitális holografikus és elektronikus szemcsekép interferometriai 
mérések numerikus kiértékelése céljából készített programomat mutatom be. Elkészítését a 
feldolgozás folyamatának egységesítése, felgyorsítása és egyszerűsítése indokolta. 
Munkám során az automatikus kiértékeléstől eltekintve a szimulált, illetve kísérletileg 
rögzített digitális hologramok, szemcseképek feldolgozására minden egyes esetben ezt a 
szoftvert alkalmaztam. Elkészítéséhez MATLAB matematikai programrendszert 
használtam és a kódhoz grafikus felhasználói felületet is készítettem (továbbiakban GUI – 
Graphical User Interface). 
 A program főbb funkcióit összefoglalva: képes elmozdulás előtti és utáni hologramok 
és szemcseképek beolvasására (fázistolt esetben is), illetve mindkét módszer esetén a 
különbségi intenzitás és fázisképek (töredezett és széthajtogatott) számolására. Utóbbihoz 
a Carré és Goldstein algoritmusokat használja. Alkalmazható képkivágás és különböző 
mátrixméretű konvolúciós szűrés. Számolható vele csíkkompenzáció (mesterséges 
fázismanipuláció), merevtestszerű elfordulásokra és külső fájlból beolvasott virtuális 
elmozdulás profilokra. Az eredményül kapott képek szűrhetők és minősíthetők (3.2. 
fejezet, láthatóság számolása). A program felhasználói felülete a 6-1. ábrán látható: 
 

 
6-1. ábra: DHI és ESPI mérések feldolgozásához használt saját készítésű program grafikus kezelőfelülete 

 
 
A képi adatokat (hologramok, szemcseképek) a program valós és komplex mátrixok 
formájában tudja kezelni, melyekkel mátrixműveletek is végezhetők, nemcsak 
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pontműveletek. Mind a beolvasandó, mind a program által készített képfájlok .BMP, .PNG 
és .GIF  típusúak lehetnek. A bemenet 8-bites szürkeárnyalatos mellett lehet 24-bites is, 
azonban a kimenet mindig 8-bites szürkeárnyalatos. A számábrázolás lebegőpontos, dupla 
pontosságú (double - 8 bájt/valós szám). A számolások sebessége és a program 
memóriaigénye a feldolgozott képek méretétől függ.  
A program kezelőfelületén a kitölthető mezők számítási paramétereket, képfájl-neveket 
tartalmaznak, a bejelölhető opciók és legördülő menük működési módokat, számítási 
módszereket változtatnak, a megnyomható gombok tényleges számolást végeznek. A GUI-
t a jobb átláthatóság és könnyebb kezelhetőség végett blokkokra osztottam. A 
következőkben az ezekhez tartozó egyes funkciókat tekintem át: 
 
Hologramok beolvasása (Holograms): A felső lenyitható fül segítségével választható, 
hogy a deformáció előtti és utáni felvételek száma 1+1 vagy 4+1 (fázistolt), tehát hogy 
intenzitás vagy fázisképet szeretnénk számolni. Az alatta lévő mezőkön a 4 deformáció 
előtti (ha nem fázistolt, akkor csak egy mező látszik) és az egy deformáció utáni 
hologramot kell megadni. A szöveges mezőbe beírható a képek teljes elérési útja (elegendő 
a képnév és a kiterjesztés is, ha a programmal egy mappán belül vannak), vagy egyszerűbb 
módszerként a mezők jobb oldalán lévő […] gombra kattintva a szokásos módon egy 
felugró ablak és tallózás segítségével választhatók ki és olvashatók be a felvételek. 
Hologram simítás (Gaussian filter - Holo): A simításhoz használt mátrixméret és a 
konvolúciók számának megadása. Mindkét értéknek pozitív egésznek kell lennie. 
Rekonstruálás paramétereinek megadása (Reconstruction): A hullámhosszat 
nanométerben, a képpont méreteket mikrométerben, a rekonstruálási távolságot pedig 
centiméterben kell megadni. A Laser és Cam gombok az általam használt lézer (Spectra-
Physics He-Ne, Lexel 95L Kr-ion) és kamera típusok (Baumer MX13, Allied Vision Tech. 
Marlin) paramétereinek gyors megadására szolgálnak.  
Tárgy éles képének kivágása a hologramból (Cut – object image): A kivágandó kép bal 
felső és a jobb alsó sarkának pixelkoordinátája (egész értékek). 
A holografikus intenzitásképet/fázisképet a Calculation feliratú gombra kattintva számolja 
ki a program, majd a baloldali képen jelenik meg. Ezt fájlba menthetjük, ha a mellette 
jobbra lévő Save image gombra kattintunk. Ekkor a megszokott módon adhatjuk meg a 
fájlnevet és a mentés gombra kattintva tárolódik a kép a kiválasztott formátumban.  
 
Szemcseképek beolvasása (Speckle images): A hologramokhoz hasonlóan itt is a felső 
lenyíló menü segítségével választható ki, hogy fázistolt felvételeket szeretnénk feldolgozni 
vagy sem, majd az alatta lévő mezők segítségével olvastathatók be a képek.  
Szemcsekép simítás (Gaussian filter - ESPI): A simításhoz használt mátrixméret és a 
konvolúciók számának megadása. Mindkét értéknek pozitív egésznek kell lennie. 
Tárgy éles képének kivágása a szemcseképből (Cut – object image): A kivágandó kép 
bal felső és a jobb alsó sarkának pixelkoordinátája (egész értékek). 
 
A grafikus felhasználói felület jobboldali része a csíkkompenzációhoz, illetve a 
minősítéshez tartozik. A Holo-ESPI mezőben a megfelelő helyre kattintva választható ki, 
hogy melyik mérési módszerre szeretnénk a számolásokat alkalmazni. Egyszerre akár 
mindkettőhöz tartozó felvételek is a memóriában lehetnek (ha a bal oldalon Holo és ESPI 
beolvasás is megvolt). Ellenkező esetben a választást fel sem ajánlja a program.  
Elfordulás korrekció (Compensation of rotation): A függőleges és a vízszintes tengely 
körüli elfordulásértékek megadása. Egy egység egy csíknyi elfordulást jelent. Nem egész 
érték is megadható. 
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Fázis korrekció beolvasott elmozdulásprofil alapján (Compensation using an input 
profile):  A korábbiakhoz hasonlóan olvastathatjuk be a profilt tartalmazó fájt és adhatjuk 
meg a kompenzációs arányt. Ha ez utóbbi 0, akkor a fájlnév helyén bármi állhat, a program 
nem olvas be képet. Ez a számolás az elfordulás kompenzációval együtt is alkalmazható. 
Ábrázolás kiválasztása (Phase-Intensity-Unwrap): Ebben a mezőben adható meg, hogy 
a kompenzált kép intenzitás vagy fáziseloszlását szeretnénk ábrázolni. Utóbbi a töredezett 
(Phase image) és a széthajtogatott profilt (Unwrap) is jelentheti. A Smoothing kapcsolóval 
szűrés kapcsolható be, melynek a láthatóság számolásánál a szemcsezaj elnyomásában van 
fontos szerepe. A 6-1. ábra megfelelő részén a töredezett fáziskép látható, ugyanerre a 
példára az intenzitás, szűrt intenzitás és széthajtogatott fázisképeket a 6-2. ábrán mutatom 
be.  
 

   
  (a) (b) (c) 

6-2. ábra: A 6-1. ábrán példaként mutatott kompenzált fázisképhez (jobboldali) a Phase-Intensity-Unwrap 
mező változtatásával számolt intenzitás (a), szűrt intenzitás (b) és széthajtogatott fáziskép (c). 

 
 
A számolás a Calculation gombra kattintva indul el. A kompenzált kép a jobboldali ábrán 
fog megjelenni. Ha széthajtogatott fázisképet ábrázolunk, akkor a jobb oldali részen 
aktiválódik egy lenyíló menü (Plotting), melyben ki tudjuk választani, hogy a 
széthajtogatott fáziskép vagy a deformáció alakjának 3D ábrázolása legyen látható. A 
jobboldali Save image gombra kattintva a program mindig a jobboldali ábrán aktuálisan 
látható képet menti fájlba.  
Láthatóság számolása (Visibility): Ebben a mezőben megadható az a tartomány 
(képpontokban), melyben a láthatóságot számolni szeretnénk. Itt a csíkokra merőlegesen a 
(3.2.1) egyenlet szerinti görbét illeszti a program és (3.2.2)-nek megfelelően számolja a 
láthatóságot. Az illesztéshez egy becsült frekvencia megadása szükséges. A Visibility 
gombra kattintva a mellette lévő mezőben megjelenik a láthatóság értéke. Ez mellett a 3.2-
1b-c ábrákhoz hasonló grafikonok mentésére is van lehetőség a jobboldali Save gomb 
segítségével.  
 
 A program jól alkalmazható a 3.1. fejezetben bemutatott kombinált mérési módszer 
vizsgálatához is. Ekkor első lépésként a széthajtogatott ESPI fázisképet el kell menteni, 
majd a Compensation using an input profile felületen beolvastatni, így a fázistolt 
hologramokat feldolgozva már alkalmazni lehet mesterséges fázismanipulációhoz, mint 
elmozdulás profilt. A kompenzációs arányt változtatva és a számolást végrehajtva 
(Calculation) nagy elmozdulások pontos kiértékelése válik egyszerűen lehetővé.  
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