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1. Bevezetés

Koherens optikai módszereket elterjedten alkalmaznak diffúz felület� tárgyak alakjának
vagy alakváltozásának, elmozdulásának mérésére. A hologramlemezeket használó
hagyományos módszerek mellett megjelentek az elektronikus vagy digitális képrögzítésen
alapuló eljárások is, melyek TV kamerát, CCD kamerát, vagy újabban CMOS kamerát
alkalmaznak. A képi adatok számítógépes feldolgozása ma már rendkívül gyors és rugalmas, a
fejlett adattárolóknak köszönhet�en pedig rengeteg képi információ tárolható kis helyen, így a
digitális módszerek már ma is sok területen felváltották a hagyományos hologramlemezt
használókat. Mind a szemcsekép interferometriának, mind a holográfiának létezik digitális
megvalósítása, ezek az elektronikus/digitális szemcsekép interferometria (szokásos angol
bet�szóval ESPI vagy DSPI), vagy más néven TV-holográfia, illetve a számítógépes vagy
digitális holográfia.

A DSPI igen elterjedt mérési módszer, segítségével alak, elmozdulás, valamint rezgési
móduskép is mérhet� interferometrikus érzékenységgel. A mérésben rögzített szemcseképek
eltérésének egyszer� kiszámításával azok fázis szerinti korrelációja határozható meg, ezért
ezeket a módszereket szemcsekorrelációs méréstechnikáknak is hívják. Az eredményül kapott,
korrelációs csíkrendszert ábrázoló képek a mért mennyiséget (alak vagy mélységi profil,
elmozdulásmez� egyik komponense, stb.) szintvonalszer�en mutatják a vizsgált
tárgyfelületen, hasonlóan a domborzati térképekhez, ezért ezeket a csíkokat szintvonalaknak,
kontúrcsíkoknak is nevezik.

A digitális holográfia szinte egyid�s a lézerekkel és a hagyományos holográfiával, els�
megjelenése a hatvanas évek végére tehet�1. Fejl�dését sokáig hátráltatta a számítástechnika
és a digitális képrögzítési illetve képmegjelenítési technológiák kezdetlegessége vagy hiánya.
A személyi számítógépek megjelenése, rohamos fejl�dése, valamint nagy felbontású digitális
kamerák kifejlesztése nagy lendületet adott a terület fejl�désének az elmúlt évtizedben, egy új
eszközcsalád, a térbeli fénymodulátorok megjelenése pedig új távlatokat nyitott. Ma már a
digitális holográfia teljesít�képessége elérte azt a szintet, hogy méréstechnikai alkalmazásai is
léteznek. Alakot és elmozdulásmez�t szintén interferometrikus érzékenységgel mérhetünk
digitális holográfia alkalmazásával, amelyben a mérés els�dleges eredménye interferencia
kontúrvonalakat ábrázoló kép.

Rejtett anyaghibák felderítésére igen alkalmasnak bizonyultak az interferometrikus
mérési módszerek, hiszen nagy érzékenységüknek köszönhet�en képesek megmutatni a hiba
okozta eltér� viselkedést mechanikai vagy más behatás esetén. A hibamentes és a hibás tárgy
eltér� mechanikai választ (alakváltozást, deformációt, elmozdulást) mutat ugyanolyan terhelés
hatására, ám ez az eltérés sokszor annyira kicsi, hogy a nagy érzékenység ellenére
kimutatásához jelent�s terhelésre van szükség. A jelent�s terhelés viszont akár a hibamentes,
akár a hibás tárgyon már önmagában is nagy deformációt okoz, kontúrvonalakat eredményez�
mérési módszerek esetén ez viszont túl s�r�, felbonthatatlan, feldolgozhatatlan csíkrendszert
eredményez. Digitális módszereknél a képek er�sen korlátozott mérete (pl. 1000*1000
képpont) különösen behatárolja a csíkok megengedett legnagyobb s�r�ségét.

Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki az összehasonlító mérési módszereket. Ezek
szokásos terminológiája szerint két hasonló tárgyat, egy hibamentesnek tekintett mestertárgyat
és egy ténylegesen vizsgálandó teszttárgyat azonos körülmények között azonos terhelésnek
tesznek ki, és az ennek hatására létrejöv� deformációk eltérését mérik közvetlenül valamilyen
módon. Ez az eltérés gyakorlatilag már az esetlegesen meglév� anyaghiba jellemz�je, nem
annyira a terhelésé, másrészr�l mértékét tekintve kisebb, mint a két eredeti deformáció, így az
azt jellemz� kontúrvonalrendszer s�r�sége már nem nagy.



3

A szemcsekép interferometria illetve a holográfia területén számos összehasonlító
mérési módszer létezik. Ezek az összehasonlító holografikus Moiré interferometria2,3, az
összehasonlító szemcsekép interferometria4,5,6,7,8, és a tanszéken kifejlesztett különbségi
holografikus interferometria9,10. Néhány módszer ezek közül a két tárgy együttes jelenlétét
igényli a mérési elrendezésben4,5, míg mások hologramlemezre rögzítik a mestertárgy és/vagy
teszttárgy állapotait, és a megfelel� tárgyállapotok már csak holografikusan vannak jelen a
mérésnél2,3,6-10. Utóbbi módszerek el�nye, hogy a mestertárgyat elég egyszer kitenni a
terhelésnek, így az egyszer rögzített terhelés el�tti és utáni állapot tetsz�legesen sokszor
felhasználható összehasonlító mérésben állandó etalonként, és nem kell tartani a mestertárgy
anyagának kifáradásától. A tanszéken kifejlesztett csíkkompenzációs holografikus
interferometria11 és csíkkompenzációs TV-holográfia12 valós tárgy elmozdulásának és egy
szimulált elmozdulásnak a különbségét méri. Összehasonlító digitális holografikus
interferometriai alakmérés végezhet� térbeli fénymodulátor alkalmazásával13. Ez utóbbi
módszer lehet�séget teremt a távmérésre, melynél a mestertárgy és a teszttárgy nem csak
eltér� id�ben, de eltér� helyen is jelen lehet a maga mérési elrendezésében. Az egyik helyen
digitális hologramokban rögzítenek információt a mestertárgyról illetve állapotairól, a másik
helyen pedig az oda valamilyen adatátviteli csatornán (pl. internet) eljuttatott digitális
hologramot összehasonlító mérésre használják fel a teszttárgy vizsgálatakor.

Munkám egyik célja a csíkkompenzációs TV-holográfiás elmozdulásmérési elv további
vizsgálata, alkalmazása összehasonlító mérésekre, valamint az önkompenzáció
automatizálhatóságának kérdésköre volt. Célom volt a módszer használhatósági határainak
megállapítása. Munkám másik célja összehasonlító elmozdulásmérési módszerek kifejlesztése
volt a digitális holográfia területén. Arra törekedtem, hogy olyan módszereket találjak,
amelyek egyszer� vagy változatlan mérési elrendezést igényelnek, más típusú (pl. alak)
méréseknél is alkalmazhatóak, valamint az összehasonlítás vagy esetleg csíkkompenzáció
utólag is elvégezhet� legyen, lehet�séget teremtve például távmérésre. További célom volt az
összehasonlító digitális holografikus interferometria13 alkalmazása, továbbfejlesztése és
vizsgálata elmozdulásmérés céljaira, valamint az ott alkalmazott holografikus megvilágítás
alkalmazása a TV-holográfiában összehasonlító elmozdulásmérés céljára.

A dolgozat szerkezete a következ�: jelen bevezetést követ�en a 2. fejezet a kutatás azon
el�zményeit ismerteti három alfejezetben, melyek ismerete nélkülözhetetlen a kés�bb
bemutatott eredmények megértése szempontjából. Ezen alfejezetek mutatják be a két vizsgált
mérési módszercsalád, a TV-holográfia és a digitális holográfia m�ködési elvét, alapvet�
jellemz�it, az alkalmazott mérési elrendezéseket. A dolgozat 3. fejezete erre épülve a saját
eredményeket ismerteti hat alfejezetben. A 4. fejezetben ezeket foglalom össze, valamint
további kutatási irányokat és lehet�ségeket jelölök meg. A publikációs jegyzéket (5. pont)
függelék követi a 6. pontban, amelyben a munka során született, a digitális holográfiai
mérések kiértékelésénél használt saját készítés� program rövid ismertetése található.
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2. A kutatás el�zményei

2.1. Elmozdulásmérés csíkkompenzációs TV-holográfiával

A hagyományos holografikus interferometriában a lézerszemcsék zavaró zajként
jelennek meg, más szemmel tekintve rájuk azonban mérési módszerek is alapulhatnak
viselkedésükön. Az egyik ilyen módszer a szemcsekép fényképezés (hagyományos és
elektronikus/digitális), amely a vizsgált tárgy állapotváltozásakor fellép� lézerszemcse
mozgásokat követi, a másik módszercsoport, amelybe a szemcsekép interferometria is
tartozik, ezzel ellentétben a szemcsék fázisának változását használja fel mérésre. Utóbbi
esetben a fázis rögzítése referenciahullám alkalmazását igényli a tárgyhullám mellett, ez adja
a módszer interferometrikus jellegét és ezáltal interferometrikus érzékenységét is, a
kontúrvonalak kiszámítása azonban már intenzitásképek, szemcseképek felhasználásával,
azaz inkoherensen történik. A szemcsekép interferometria elektronikus illetve digitális
változatának több egyenérték� elnevezése is elterjedt: az angolul szokásos ESPI (Electronic
Speckle Pattern Interferometry) és DSPI (Digital Speckle Pattern Interferometry), a nekik
magyarul megfelel� ESZI, elektronikus szemcsekorrelációs interferometria (az
intenzitáskorrelációs számolásra utal, ld. kés�bb), illetve TV-holográfia (kezdetben képcsöves
TV kamerákat alkalmaztak, a holográfia pedig a szemcsefázis rögzítésére utal).

CCD

Tárgyfelület

LézerPC

Referencia felület

Bs1M1

M2
L1

L2

Bs2Objektív

2.1-1. ábra: Egyszer� digitális szemcsekép interferométer optikai elrendezése

A módszer alap mérési elrendezése nem túl bonyolult. A 2.1-1. ábra olyan egyszer�
digitális szemcsekép interferométert mutat, mellyel a tárgysíkra közel mer�leges
elmozdulásmez�-komponens mérhet�. A Michelson-interferométer két karjában helyezkedik
el a kitágított lézernyalábokkal megvilágított diffúz felület� tárgy- és referencia felület. A
róluk szórt szemcsés nyalábok a BS2 nyalábosztón egyesülve jutnak az objektívvel ellátott
CCD kamera detektormátrixára, amely interferenciájukat rögzíti. A két felület azonos
távolságra található a kamerától, és az objektív mindkett�t leképezi a kamerára mint képsíkra,
és ideális esetben a két szórt nyaláb átlagintenzitása azonos. Az elmozdulásmez� méréséhez
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(Itt és a továbbiakban elmozdulásmez�n az elméleti mechanikában ismert vektormez� helyett
inkább annak éppen mért megfelel� komponensét értem, a mez� megnevezés az elmozdulás
esetleges helyfüggését, függvény jellegét hivatott kifejezni, tehát skalármez�r�l van/lesz szó.) a
tárgy alap- és deformált állapotában változatlan referenciafelület mellett rögzítünk egy-egy
szemcseképet (szemcsés intenzitásképet), melyeket a számítógépen tárolunk és dolgozunk fel.

A tárgy terhelésének hatására létrejött elmozdulásmez�höz tartozó kontúrvonalrendszer
megkapható, ha e két szemcsekép egyszer� különbségét határozzuk meg az alábbi képlet
alkalmazásával:

I(k,l) = |Ialap(k,l) - Idef(k,l)| (2.1.1)

ahol (k,l) képpont-koordináták, I pedig az eredményül kapott kontúrvonalkép. Megmutatható,
hogy ez a számítási mód lényegében ugyanolyan szerkezet� kontúrvonalakat eredményez,
mintha a két szemcseképnek mint véletlenszer� objektumnak a matematikai statisztika
szabályainak megfelel�en a fázis szerinti korrelációját határoznánk meg. Ennek
kiszámításához közvetlenül kellene ismerni a fázisokat, melyek azonban éppen ismeretlenek.
A f� eltérés a kétféle számolás és eredménye között az, hogy míg a korreláció pusztán a
fázisváltozástól függ, tehát szemcsementes, ún. sima kontúrvonalakat eredményezne, ez a
különbségképzés szemcsés eredményt ad. A fenti rokonság indokolja a szemcsekép
interferometriánál sokkal pontosabb szemcsekorrelációs interferometria elnevezést, hiszen a
kapott kontúrvonalak nem interferenciacsíkok, hanem tulajdonképpen korrelációs csíkok, így
az interferogram elnevezés helyett a korrelogram helyesebb. Hogy nem interferenciacsíkokról
van szó, azt nem csak az igazolja, hogy a szemcseképek intenzitásképek, hanem az is, hogy a
két szemcsekép összeadása nem eredményez kontúrvonalakat. (Erre összehasonlító példa
majd a digitális holográfiával foglalkozó 3.3. fejezetben lesz.)

Példaként a 2.1-2. ábra TV-holográfiával készült korrelációs csíkrendszert mutat. A
vizsgált tárgy a szélein mereven befogott, közepén pontszer�en terhelhet�, festett felület� 6*8
cm-es fémlemez (membrán). A terhelés kb. 2 mikrométer nagyságú, a kontúrvonalak a lemez
síkjára közelít�leg mer�leges elmozdulásmez�höz tartoznak, a kontúrtávolság (vagy
kontúrmélység) kb. félhullámhossz, a He-Ne lézer alkalmazása folytán 316 nm.

2.1-2. ábra: Szemcsekorrelációs intenzitás kontúrvonalrendszer téglalap alakú membrán
terhelésekor

A fázistolós TV-holográfia alapját az adja, hogy egy adott pontban a szemcsékt�l
eltekintve a csíkrendszer világos vagy sötét részét találjuk-e, az a pont helyén kívül az egész



6

kontúrvonalrendszer kezd�fázisától is függ, amely viszont a két eredeti szemcsekép
kezd�fázisának függvénye. Ha az egyik szemcsekép kezd�fázisát megváltoztatjuk, akkor
fázisban eltolt csíkrendszert kapunk. A gyakorlatban ez úgy valósítható meg, hogy a 2.1-1
ábrán látható elrendezést úgy egészítjük ki, hogy vagy a tárgy- vagy a referenciafelület
megvilágításába fázistoló eszközt iktatunk be (2.1-5. ábra), ezáltal az interferométer két
ágának relatív fázisa változtatható, így a szemcsés interferenciakép kezd�fázisa is változik.

Az eltolódott kontúrvonalú képek ismerete azért el�nyös, mert ha a tárgy egyik
állapotában (alap vagy deformált) N db fázisban eltolt szemcseképet rögzítünk úgy, hogy a
lépésköz 2π/N, akkor egy ismert trigonometriai képlet segítségével meghatározható a
kontúrvonalrendszert meghatározó fáziskép, amely már nagyobb információs érték�. (N
szokásos értékei 3, 4 és 8, illetve létezik képlet három darab 2π/4 lépésköz� kép esetére is.)
Mivel a kontúrvonalrendszer szemcsezajjal terhelt, a fázisképe is olyan lesz. Ennek
elnyomására általában valamilyen alulátereszt� képsz�rést (egyenletes, vagy súlyozott
átlagolás) szoktak alkalmazni a kontúrvonalakon a trigonometrikus képlet alkalmazása el�tt,
vagy mediánsz�rést végeznek magán a fázisképen. Az alulátereszt� sz�rés a 2.1-2. ábra csíkjai
esetében a 2.1-3. ábrákon látható eredményre vezet. Az a) ábra a trigonometrikus számolás
közvetlen eredményét mutatja, amely ún. töredezett fáziskép, a b) ábra ennek kitördelt
változata, a c) ábra pedig az elmozdulás három-dimenziós képe. A b) ábra tekinthet� az
elmozdulásmérés tulajdonképpeni végtermékének, hiszen a kép világossága minden pontban
az elmozdulás értékével arányos (a 8-bites szürkeskála-kvantálástól eltekintve). A kitördelés
kísér� eredménye két szám, amelyek megadják a 0 illetve a 255 szürkeségi szinthez tartozó
fázist, azaz a fáziskép tényleges átfogását, skáláját. Az optikai asztalon felépített konkrét
mérési elrendezés paramétereinek (geometria, hullámhossz) ismeretében a fázis átszámolható
távolságra, ezzel lesz teljes a mérés.

Ez tehát a kontúrvonalakon alapuló mérési módszerek általános képfeldolgozási menete.
A kiinduló képek valamilyen, a kamera által rögzített szemcsés képek, az els� közvetett
eredmények a 2.1-2. ábrán láthatóhoz hasonló kontúrvonalak. Megkülönböztetésül ezeket
érdemes elnevezni intenzitás kontúrvonalaknak, vagy intenzitáscsíkoknak, ellentétben a 2.1-
3/a. ábrán látható fáziscsíkokkal, vagy töredezett fázisképpel, és a 2.1-3/b. ábrán látható
egyszer�, kitördelt vagy folytonos fázisképpel. Mind a kiindulás, mind a közvetett
eredmények és a végeredmény kép, tehát világosságértékekként értelmezve jeleníthet�k meg
papíron vagy monitoron. A digitális fekete-fehér képek legelterjedtebb “színmélysége” 8-bit,
azaz 256 szürkeségi szint, és létezik - ám sok számítógépes program által nem ismert - a 16-
bites skála. A köztes eredmények megjeleníthet�ségének és tömör tárolhatóságának ára a 8-
bites kvantálás zaja/hibája, amely azonban elviselhet� áldozat. Adathordozón történ� tárolás
céljára a képi adatok matematikai tömörítésére két szokásos módszer terjedt el: a statisztikus
alapú GIF szabvány és a Fourier-spektrum alapú szintén statisztikus tömörítést alkalmazó
JPEG szabvány. Méréstechnikai eredet� képek esetén ez utóbbinak csak az adatvesztés
nélküli változata fogadható el.
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a) b)

c)
2.1-3. ábra: Szemcsekorrelációs interferometria: szemcsezajtól sz�rt fáziskontúrvonalak a) és
kitördelt folytonos fázisképe b) valamint az elmozdulás három-dimenziós képe c) téglalap
alakú membrán terhelésekor

A képfeldolgozási sor végeredménye és min�sége szempontjából az intenzitás
kontúrvonalak fontos min�sít� paramétere a csíkok láthatósága vagy kontrasztja. Ezt a
szokásos módon, a V=(Imax-Imin)/(Imax+Imin) módon definiálom, amely egyben modulációs
mélységet is jelent. A 2.1-2. ábrán a láthatóság például a kép szélein kisebb, mint középen.
Maximális kontraszt esetén a láthatóság számszer�en 1, a minimális érték pedig 0. Meg kell
különböztetnünk a kép, a szemcsék és a csíkok láthatóságát. A kép kontrasztját a teljes
képponthalmaz legvilágosabb és legsötétebb pontjának világossága határozza meg a fent
ismertetett módon. Ha a kép kontrasztja maximális, a szemcséké még mindig lehet kisebb,
például ha egyenl�tlen volt a tárgy kivilágítása, vagy számottev� fehér/inkoherens háttérfény
volt jelen a mérésben. Ha mindkét el�bbi kontraszt maximális, a csíkok láthatósága t�lük
függetlenül szintén lehet kisebb, ennek leggyakoribb oka pedig két szemcsekép
(szemcserendszer) kisebb mérték� korrelációja. A részletek kifejtése nélkül a korreláció
csökkenésének oka lehet, ha TV-holográfia mérésben az optikai leképezés nem eléggé éles, ha
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az objektív apertúrája túlságosan kicsi, és maga a tárgy deformációja is okoz korreláció-
csökkenést az el�tte és utána rögzített szemcseképek között. Szabad szemmel jó min�ség�
számítógép monitoron 1-es szemcseláthatóság mellett azok a csíkok észlelhet�ek, melyek
láthatósága legalább 0,1. Szemcsék nélkül, azaz nulla kontrasztjuk mellett ez a határ kisebb. A
különféle láthatóságok megkülönböztetése azért fontos, mert sima (zajsz�rt) fázisképek
számítása annál pontosabb lesz, minél nagyobb a képkontraszt és a csíkkontraszt, és minél
kisebb a szemcsekontraszt.

Az eredend�, képfeldolgozási és –javító módszerek alkalmazása nélküli csíkkontraszt
szemléletes jelentése a csíkok információgazdagságával és zajtoleranciájával függ össze. Az
eleve nagy láthatóságú csíkok több szürkeségi szintet fognak át, így a kvantálási zajuk kisebb,
részletgazdagságuk nagyobb, és más zajok (pl. szemcsék) sz�rését is jobban viselik. Az
átfogott, esetleg kisebb szürkeségi tartomány széthúzása a tipikusan 8-bites 0..255 maximális
tartományra a csíkok vizuális észlelési kontrasztját ugyan meg tudja növelni, így a
kontúrvonalkép “élvezhet�bb”a szemnek, de a számítási módszerek eredményességét ez
érdemben nem befolyásolja.

A sikeres mérés akkor valósul meg, ha a kiinduló képekb�l értelmes folytonos kitördelt
fázisképig jutunk el. A két kritikus lépés fordított sorrendben a kitördelés, amely csak kell�en
zajmentes, azaz sima fáziscsíkokkal hajtható végre jó eredménnyel, a másik ebb�l
következ�en az intenzitáscsíkok vagy a szemcsés fáziscsíkok zajsz�rése, amely viszont
korlátokat szab a csíkok maximális s�r�ségére. Példaként a 2.1-4. ábrán látható intenzitás
csíkrendszer 20 mikrométer középponti terheléshez tartozik a fent említett membrán esetében.
Habár a csíkok a mintavételezési tétel szerint felbontottnak tekinthet�k, a zajsz�rés már nem
hajtható végre rajta sikeresen, mivel a zaj és a csíkok térfrekvencia-spektruma már er�sen
átfed. A sz�rt fázistolt intenzitáscsíkokból számolható fáziscsíkok ilyen esetben már nem
tördelhet�k ki eredményesen, hiszen vagy gyenge sz�rés mellett jelent�s szemcsezaj marad a
képen, vagy az er�s sz�rés elmossa a 2.1-3/a. ábra esetében még jól kivehet� tényleges 2π
fázislépcs�k helyét vagy jelenlétét, melyek kulcsszerepet játszanak a kitördelési
módszereknél.

Az egyik lehetséges kiút a sávsz�résnél jóval bonyolultabb és számításigényesebb, külön
e célra kifejlesztett algoritmusok használata, melyek a szemcsés intenzitáscsíkok többirányú
elemzése alapján neki megfelel� szemcsementes csíkrendszert szintetizálnak, azonban ez a
módszer sem felel meg már abban az esetben, ha a csíkok s�r�sége jóval átlépi a
mintavételezési tétel szabta korlátokat. Ekkor kapnak jelent�séget azok a bevezet�ben már
említett módszerek, amelyek mintegy “megritkítják” a csíkokat, azaz a különféle
összehasonlító vagy különbségi módszerek, illetve a csíkkompenzációs eljárás.

2.1.1 A csíkkompenzáció elve és megvalósítása a TV-holográfiában

A csíkkompenzáció alapgondolata Kornis Jánostól származik, és könnyen megérthet� a
legegyszer�bb összehasonlító TV-holográfia módszer alapján, amelyben a Michelson-
interferométer két ágában a két vizsgálandó tárgy található. Ebben az elrendezésben az
összehasonlító elmozdulásmérés úgy valósul meg, hogy egy szemcseképet a tárgyak alap-, és
egyet a deformált állapotukban rögzítünk. A két szemcsekép különbsége ekkor a két
elmozdulásmez� különbségének kontúrjait adja. Értelmezzük most az egyik tárgyat, amelyet
mestertárgynak tekintünk, változó referenciafelületként. (Még kifejez�bben változó igazodási
felületként.) A különbségi mérés azáltal valósul meg, hogy ez a változás helyfügg�, pontról
pontra más a felületen, és a helyfüggés speciális azáltal, hogy a teszttárgyhoz hasonló
mestertárgy hasonló deformációja hozza létre.
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2.1-4. ábra: S�r� szemcsekorrelációs intenzitás kontúrvonalrendszer téglalap alakú membrán
nagymérték� terhelésekor

Nézzük most az állandó referenciafelületet alkalmazó egyszer� elmozdulásmérést, ahol
a referenciafelület megvilágításába fázistolót helyeztünk abból a célból, hogy a mérés
végeredményeként az elmozdulásmez�vel arányos folytonos fáziskép meghatározható legyen:
a mérés szempontjából a lényeges elem a referenciaág végén a két ág egyesülésénél a
kezd�fázis változásának megléte, attól függetlenül, hogy a fázisváltozást ténylegesen hogyan
és hol hoztuk létre. A megvilágítás fázisának változtatása finommozgatóra szerelt tükörrel,
vagy magának a referenciafelületnek a finommozgatása teljesen egyenérték�, az eredményt
mindenképp tekinthetjük a referenciafelület változásának. A nyilvánvaló eltérés a különbségi
méréshez képest az, hogy itt a referenciafelület változása egységes, nem helyfügg�.

A TV-holográfia azonban leképez�s módszer, a kamera által rögzített szemcseképek
egy-egy pontja megfeleltethet� egy-egy tárgyfelületi pontnak, tehát nincs akadálya annak,
hogy ha több, eltér� kezd�fázisú referenciahullám mellett rögzített szemcsekép áll a
rendelkezésünkre, pontról pontra másik szemcseképet tekintsünk, azaz a fázistolást illetve a
neki megfelel� referenciafelület eltolódást mesterségesen helyfügg�vé tegyük. A mérési
elrendezésben és a mérési módszer kiindulásául szolgáló szemcseképek rögzítésekor tehát
semmi különlegesre nincs szükség, csak az eltér� fázisú referenciával bíró szemcseképek
rögzítésére, az eredményként megjelen� kontúrvonalakat már kés�bb a számítógéppel a képek
feldolgozásakor kell módosítanunk.

A csíkkompenzáció gyakorlati megvalósítása a TV-holográfiában a fentiek szerint tehát
a következ�. A 2.1-5. ábrán látható mérési elrendezésben (Németh Attila munkája14) az
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interferométer egyik ágában a megvilágítás fázisa piezo-mozgatóra szerelt tükör (PZT)
segítségével változtatható. Mivel pontos, szabályozható fázistolásra van szükség, a két ágból
kicsatolt egy-egy nyaláb másodlagos ellen�rz� interferométert alkot, és a BS3 nyalábosztón
egyesül� nyalábok egyszer� csíkos interferenciaképét lencsével egy erny�re nagyítjuk ki, ahol
a fázistolás eredménye, a csíkrendszer mozgása jól követhet�.

A mérés els� menetében egyetlen szemcseképet rögzítünk a tárgy alapállapotában,
deformáljuk, majd több szemcseképet veszünk fel eltér� referenciafázissal a következ�k
meggondolásával: a lépésköz a szomszédos fázisállapotok között legyen egyenl�, és elegend�
lépéssel fedjük is le a 0-2π tartományt, ezáltal megfelel�en kvantáltuk a lehetséges
fázisértékeket. Ne válasszunk túl kis lépésközt és így túl sok fázispontot, mert egyrészt
megnöveljük a kés�bbi számításigényt, másrészt a fázistoló eszköz pontossága is szab
korlátokat. A fázistolást tehát a 0-2π tartomány N részre osztásával valósítsuk meg, ahol N
nem túl nagy természetes szám. Németh Attila munkájából tudható, hogy N értéke 8-16 között
kell, hogy mozogjon, és piezo-mozgató alkalmazásakor N=8 még jól megvalósítható, tehát
ekkor ez a legjobb érték.

CCD

Tárgyfelület

LézerPC

Referencia felület

Bs3

PZT

Erny�

Bs1

Bs2

M2

L1
L2

Bs4 Bs5 M3

L3

Objektív

2.1-5. ábra: Fázistolós szemcsekép interferométer optikai elrendezése. A piezo-mozgatóra
helyezett tükör (PZT) a tárgyágba került.

A felvett képek feldolgozásának menet a következ�: jelölje az alapállapotban rögzített
szemcseképet Ialap(k,l), és az N darab, deformált állapotban rögzített képet Idef,j(k,l) (j=1..N),
ahol (k,l) ismét képpont koordináták. Legyen Lz(k,l) a tárgysíkra mer�leges tetsz�leges
folytonos elmozdulásmez�, φ(k,l) pedig az adott fényhullámhossz és mérési elrendezési
paraméterek alapján bel�le kiszámolható fázisváltozás függvény. (Megjegyzés: a dolgozatban
bemutatott mérési elrendezések mind ferde, a tárgysík normálisával nem túl nagy szöget
bezáró megvilágítást alkalmaznak, tehát arra csak közelít�leg mer�leges elmozdulás-
komponens mérésére szolgálnak. Ez a megvilágítási mód egyszer�bben kivitelezhet�, és
nagyobb fényhasznosítást eredményez, mint a ténylegesen mer�leges megvilágítást alkalmazó
elrendezések. A két eset elméleti tárgyalása azonban lényegileg azonos, így nem
különböztetem meg �ket.) Az ún. kompenzált kontúrvonalrendszer ekkor az alábbi módon
határozható meg:

Ikomp(k,l) = |Ialap(k,l) - Idef,j(k,l)(k,l)|, (2.1.2)
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ahol j(k,l) mindegyik (k,l) pontban az a j szám, amelyre teljesül, hogy

(j-1)2π/N < φ(k,l) mod 2π <= j2π/N. (2.1.3)

A fenti feltétel egyben azt is jelenti, hogy a φ(k,l) függvényt csak 2π/N magasságú lépcs�zetes
közelítésben használjuk, azaz N növelése elvileg kívánatos volna. A kompenzált
kontúrvonalrendszer kiszámítása másképp is leírható: legyen Ij(k,l) = | Ialap(k,l) - Idef,j(k,l)| az N
darab fázistolt csíkrendszer, melyek mindegyike ugyanazon egy elmozdulásmez�höz tartozik.
Ekkor

Ikomp(k,l) = Ij(k,l)(k,l), (2.1.4)

ahol a j számra ismét a 2.1.3. feltétel vonatkozik. Az Ij(k,l) fázistolt csíkrendszerek más
módon is el�állhatnak, így a csíkkompenzáció elve más fázistolást alkalmazó mérési
módszereknél is alkalmazható, mint például a holografikus interferometriában11.

A csíkkompenzáció a fekete doboz szemlélet szerint tehát két bemenetet igényel: egy
szemcsekép (vagy kontúrvonalkép) halmazt, melyb�l a vizsgált tárgy elmozdulásmez�jének
folytonos fázismenete elvben kiszámolható, és egy másik elmozdulásmez�t illetve a neki
megfelel� fázisprofilt. A számolás eredménye olyan kontúrvonalrendszer, amely a két
elmozdulásmez� különbségéhez/összegéhez tartozik. Maga a kompenzáció akkor nyer
értelmet, ha a tárgy elmozdulásmez�jének fázismenete a gyakorlatban már nem számolható ki
(a korábban említett okokból, pl. nagy csíks�r�ség), hiszen akkor a két külön fázismenet
egyszer� kivonása sem hajtható végre.

A további tárgyalás megkönnyítése végett érdemes az alábbi elnevezések bevezetése: a
vizsgált tárgy elmozdulásához tartozó kontúrvonalak (akár intenzitás-, akár fáziscsíkok) a
kompenzálatlan, vagy kompenzálandó csíkrendszer, maga a hibás vagy hibátlan anyagú tárgy
pedig tekinthet� teszttárgynak. Az Lz(k,l) elmozdulásmez� komponens a kompenzáló
elmozdulás, akár egy virtuális mestertárgyhoz is társítható. A csíkkompenzáció eredménye a
kompenzált csíkrendszer, amely a valós teszttárgy és a virtuális mestertárgy elmozdulás-
különbségéhez tartozónak is tekinthet�. Mivel az Lz mez�re csak a kompenzált csíkrendszer
számolásakor, a számítógépen van szükség, ekkor az már természetszer�leg változtatható (pl.
újraskálázható), azaz megfelel�en gyors számolás mellett akár valós idej�, utólagos
kompenzációra is lehet�ség van.

További el�ny, hogy mivel a csíkkompenzáció végrehajtásához fázistolt referenciával
rögzített képekre volt szükség, és a korábban írtak szerint az ilyen fázistolós mérési eljárások
teszik lehet�vé a töredezett és folytonos fázisképek kiszámolását egyszer� elmozdulásmérés
esetén. Err�l a lehet�ségr�l a csíkkompenzáció alkalmazásakor sem kell lemondanunk. Az N
darab, deformált állapotban rögzített fázistolt szemcsekép ciklikus újraszámozásával a
kompenzált intenzitás-csíkrendszer is N darab kezd�fázissal számolható ki, azaz az
elmozdulás különbség töredezett és folytonos fázismenete is természetesen adódóan
meghatározható.

Németh Attila doktori munkájában kísérletileg igazolta a csíkkompenzáció elvének
m�köd�képességét TV-holográfia és holografikus interferometria esetén. Valós tárgyak
összetett elmozdulásmez�jéb�l szintetizált elmozdulásmez�ket (pl. merevtest forgás,
koszinuszos profilú domborulat) vont ki, illetve adott hozzá, ezzel pontosabban tette láthatóvá
anyaghibák és –határvonalak helyét.
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2.2. Bevezetés a digitális holográfiába

A hagyományos, fényérzékeny lemezt használó holográfia megszületésekor már rögtön
nyilvánvalóvá vált, hogy a kémiai el�hívás, a pontos expozíció igénye, és néhány
méréstechnikai alkalmazásnál az el�hívott lemez interferometrikus pontosságú
visszahelyezésének szükségessége tekinthet�k a módszer legnagyobb hátrányainak. Érthet�
hát, hogy megfogalmazódott az igény a fotokémiai eljárás lehet�leg elektronikus, majd kés�bb
digitális alapúra cserélésére. Erre az elvi lehet�ség valóban adott, hiszen a holográfia lényege
nem annyira maga a - fényképezésnél használt filmekhez képest egyébként jóval nagyobb
felbontású - hologramlemez, hanem a rajta rögzített információ. Ezért célszer� a digitális
holográfiát a hagyományos holográfia információelméleti szemszög� megközelítésével
bemutatni.

A látható fény tartományában az elektromos vagy mágneses térer�sség közvetlenül nem
mérhet�, csak a fény intenzitása, amely viszont önmagában már nem tartalmaz információt a
fényhullám fázisáról. A holográfia újítása éppen az, hogy az interferencia jelenségét
felhasználva olyan kódolást hajt végre, amely révén a rögzíteni kívánt tárgyhullám fázisa
modulációt visz az intenzitásba, ezáltal rögzíthet�vé válik. A kódolásban az adat maga a
tárgyhullám, az ismert, reprodukálható kódolási kulcs pedig a referenciahullám. A kódolás
eredménye interferenciakép lesz, maga a holografikus rács. A dekódolás eszköze a
fénymoduláció és a (szabad) fényterjedés együttese, a kódolás kulcsa, a referenciahullám
pedig a dekódolásnak is része. Ha a hologramlemezt amplitúdó hologramnak hívták el�, akkor
amplitúdó-moduláció jön létre, ha fázishologramnak, akkor fázis-moduláció. Moduláción azt
értjük, hogy a hologramlemezre érkez� referencia hullámtér és az azon áthaladt hullámtér
kétdimenziós amplitúdó vagy fáziseloszlása már eltér�. A fényterjedés szerepe a hasznos és
haszontalan adat szétválasztása, így a folyamat végén visszakapható az eredeti adat, a
tárgyhullám.

Fontos megjegyezni, hogy tisztán elméleti szemszögb�l a reprodukálható kulcsnak nem
feltétlenül kell egyszer�nek lennie -mint a gyakorlatban használt gömb- és síkhullámok
esetében -, valamint hogy az interferencia mint jelenség nem különbözteti meg a referencia- és
tárgyhullámot mint adat és kulcs, a holografikus rács tehát egyaránt értelmezhet� a
tárgyhullám illetve a referenciahullám kódolt változatának is. Mivel a digitális technika
világában a reprodukálhatóság sokkal könnyebben teljesíthet�, mint fényhullámokkal, a
digitális holográfiában akár véletlen módon generált kulcs is alkalmazható, például titkosítási
céllal15.

A fenti információs szemléletben a hologramlemez csak mint eszköz van jelen, és kett�s
szerepet tölt be: egyrészt, mint képrögzít� tárolja a holografikus rácsot - ez az érzékel� szerep-
, másrészt el�hívás után mint állandó, statikus fénymodulátor m�ködik. Els� szerepében tehát
egy kamera válthatja ki, második szerepében pedig elektronikus vezérlés� fénymodulátor.
Mivel az interferencia jelensége, az érzékelés, a hullámtér modulációja és a fényterjedés
egyaránt szimulálható numerikus számolásokkal, a tisztán számítógépes holográfia is
megvalósítható, ahol valós optikai eszközt egyáltalán nem használunk.

A digitális holográfiában a kézzelfogható hologramlemez lényegi megfelel�jének az ún.
digitális hologramot tekinthetjük. Ez olyan digitális képi adat, amely egy hullámtérr�l
tartalmaz hullámtani elven kódolt információt, mely szintén hullámtani elven nyerhet� ki
bel�le. (Ez az általános megfogalmazás megengedi a hangtani holográfia és az interferencia
szimulálása nélkül készíthet� digitális hologramok létét is.) A digitális hologram létrejöhet
egyrészr�l valódi holografikus rácsról digitális kamerával rögzítve: ekkor a véges méret�
elemi képpontok és a véges pontosságú képi adattárolás miatt az optikai hullámteret
mintavételezzük és kvantáljuk, ezért a hagyományos holográfiát megkülönböztetésképpen
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akár analóg holográfiának is nevezhetjük. A digitális hologram természetes kísér� adatainak
tekinthet�k az optikai hullámhossz és a képpontméret, és ezek a másik módszer, a numerikus
generálás számára is szükséges paraméterek. Ebben az esetben a kvantálás csak akkor
szükséges, ha a digitális hologramra mint köztes képi adatra ténylegesen szükség van,
egyébként végig alkalmazható a lebeg�pontos számábrázolás. A digitális hologram
felhasználása szintén kétféle lehet: a benne tárolt hullámtér egyrészt numerikus számolással,
másrészt (digitális) térbeli fénymoduláló eszköz segítségével nyerhet� ki.

A digitális hologram kétféle készítési és kétféle felhasználási módja négyféleképpen
kombinálható össze: ebb�l egy a tisztán numerikus adatkezelés, egy a tisztán optikai
adatkezelés, és kett� vegyes rendszer�. Méréstechnikai alkalmazásra a kamerás felvételt
használó két pár alkalmas, hiszen ott valós tárgy hullámterével dolgozunk, elméleti
vizsgálatokra pedig a mérési módszerek szimulált numerikus változata használható.
Numerikusan generált hologramok optikai felhasználására leginkább az elrendezések
beállításakor kerül sor. A következ�kben a digitális hologramok optikai felvételének és
numerikus felhasználásának legelterjedtebb módszerét ismertetem, melyet munkám során én
is alkalmaztam, (Az optikai felhasználásról a 2.3. fejezetben lesz szó.) végül bemutatom a
digitális holografikus interferometriát elmozdulásmérés esetén.

2.2.1 Digitális hologram rögzítése optikai elrendezésben16

Digitális hologram felvételére lényegében egy a hagyományos holográfiában is
alkalmazott optikai elrendezést kell megépíteni, melynek vázlata a 2.2-1. ábrán látható. Az
elrendezés Mach-Zender típusú interferométer, melyben a BS1 nyalábosztó tükrön áthaladó
fény kitágítás és kollimálás után alkotja a sík referenciahullámot. A tükröz�d� fény kitágítás
és esetleg kollimálás után megvilágítja a tárgyat, a tárgyról szóródott fényhullám pedig a BS2
nyalábosztón egyesül a referencia hullámmal, és együtt jutnak a CCD kamerára. Az analóg
holográfiához hasonlóan az elrendezésben legtöbbször nem található lencse, bár létezik ilyen
megvalósítás is.

LÉZER
BS1

BE1

BS2

M1

TÁRGY

Be2

CCD KAMERA

2.2-1. ábra: Digitális hologram rögzítésére szolgáló egyik lehetséges optikai elrendezés
vázlata (majdnem in-line, Fresnel-típusú változat)
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A legfontosabb eltérés a digitális holográfiában alkalmazható elrendezések
kiválasztásánál a digitális kamerák és a hologramlemezek felbontása közötti különbségb�l
adódik: mivel egy átlagos CCD kamera képpontmérete sokszorosa a látható fény
hullámhosszának, a mintavételezési tétel csak akkor teljesül, ha a holografikus rács állandója
nagyobb, mint két képpont. Ez akkor valósul meg, ha a tárgy látószöge a kamera egy
pontjából nézve elég kicsi, és ha a referenciahullám a tárgyhullámmal kis szöget zár be.
Szerencsére, mivel a kamerák mintavételezése integráló jelleg�, és nem pontszer�, a
mintavételezési tétel megszegése csak folytonos kontrasztcsökkenést okoz a rögzített képeken,
tehát kis mértékben még megszeghet� a feltétel.

Részletesebb vizsgálatok szerint, melyeket itt nem részletezek, a digitális hologram
akkor lesz a legjobb min�ség�, ha a referenciahullám intenzitása nem sokkal, de nagyobb a
tárgyhulláménál, egyenletes intenzitás eloszlású, azaz nem foltos, ha a mintavételezési tétel
teljesül, valamint ha kissé telítésbe megyünk, azaz túlexponálunk a kamerával. Ekkor a
digitális hologram hisztogramja jól kitölti a 8 bites kvantálás 256 szürkeségi szintjét, és
megfelel� köztes eloszlást mutat az egyenletes referencia és a szemcsés tárgyhullám
intenzitáseloszlása között. Ezek a feltételek a természetes várakozásoknak megfelel�ek, ám az
analóg fotokémiai rögzítéssel ellentétben a fenti paraméterek széles határok között
változtathatók a (majdani rekonstruált) képmin�ség lényegi romlása nélkül.

Méréseimben a fényforrás egy 35 mW teljesítmény� “Spectra Physics model 127” típusú
He-Ne gázlézer volt, az alkalmazott hullámhossz a szokásos 632,8 nm, a lézer koherencia-
hossza pedig nagyságrendileg 10 cm volt. A CCD kamera típusa Baumer Optronics MX13,
felbontása 1280*1024 képpont, a képpontok térköze (az effektív képpontméret) 6,7*6,7
mikrométer. Az alkalmazott 2-6 cm lineáris méret� tárgyak esetén azok távolsága a kamerától
60-120 cm körül változott, és fehérre festett felület� tárgyak esetén a felvételek szükséges
expozíciós ideje 50-100 ms közé esett.

A mérési elrendezés beállításának ajánlott lépései a következ�k: kitágítatlan
lézernyalábokkal az interferométer lényegi felállítása, figyelembe véve a nyalábtágítók
helyigényét, a koherenciahosszt, és a becsült tárgy-kamera távolságot. A nyalábtágítók és a
tárgy behelyezése után az intenzitásarány és az expozíciós id� körülbelüli beállítása
következik. Ezt követi a nyalábirányok és szögek beállítása, amelyhez hasznos segédeszköz
lehet egy a kamerára felcsavarható objektív. Felhelyezett objektív mellett forgassuk úgy a
kamerát, hogy a referenciahullám világos foltja a kép közepére kerüljön, majd a nyalábokat
egyesít� tükröt forgassuk úgy, hogy a tárgy képe minél közelebb legyen ehhez. Hasznos, ha a
tárgy- és a referenciahullám magassági szöge is eltér egy kicsit, azaz a tárgy képe átlós
helyzet� a referencia folthoz képest, ekkor ugyanis a holografikus rács ferde lesz, ez pedig
mindenképp jó a képpontok vízszintes és függ�leges irányú közvetlen periodicitása miatt. Ha
most levesszük az objektívet, a kamera képén megjelenik a jól felbontott holografikus rács.
Az állítható nyalábosztó forgatásával az intenzitásarány beállítása után már csak a megfelel�
expozíciós id�t kell megtalálni. Objektív nélkül, vagy ha a referenciahullám tükröz�dik a
nyalábok egyesítésekor (mint a 2.2-1 ábrán), és nem a tárgyhullám, sokkal nehézkesebb az
elrendezés megfelel� beállítása.

Példaként a 2.2-2. ábra optikai elrendezésben rögzített digitális hologram 300*300
képpont méret� részét mutatja. A kép a módszerrel való ismerkedésem során készült, a tárgy
egy kb. 1*2*1 cm méret� modell autó volt. Jól látható a ferde, jobbra-lefelé irányultságú
szemcsés rácsrendszer, amely a sima fázisvonulatú referencia- és a véletlen fázisú tárgyhullám
interferenciájaként jött létre. A teljes 1280*1024 méret� képen számítógép monitoron látható
volna a rácsrendszer íveltsége is. Ez annál nagyobb, minél közelebb van a tárgy az optikai
tengelyhez, ami a referenciahullám terjedési iránya is egyben.
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2.2-2. ábra: Digitális amplitúdó-hologram egy részlete, jól kivehet� rajta a rácsszerkezet

2.2.2 Digitális hologram numerikus rekonstrukciója

Az optikai elrendezésben rögzített digitális hologramok eredend�en amplitúdó
hologramok, így a továbbiakban is e szerint kell kezelni �ket. Numerikus rekonstrukciójukhoz
tulajdonképpen az analóg amplitúdó hologramok optikai rekonstrukcióját kell szimulálni a
számítógépen. Ha a hologramlemezt mint amplitúdó moduláló eszközt (transzparenciát) a
referenciahullámmal átvilágítjuk, akkor sík referenciahullám esetén ennek az az egyszer�
modell felel meg, hogy tekintsük a digitális hologramot a hullámfront amplitúdójának,
melynek fázisa egyébként állandó. Ez megfelel a valóságban a közvetlenül a hologramlemez
mögött észlelhet� hullámnak. Ha a referenciahullám gömbhullám volt, akkor a digitális
hologramhoz állandó fázis helyett gömbhullám fázisát kell rendelni, így ekkor már komplex
amplitúdójú hullámot kapunk.

Ismert tehát a hullám közvetlenül a virtuális hologramlemez mögött, a következ� lépés a
hullám terjedésének szimulációja. Mivel a valós tárgy és a CCD kamera távolsága véges volt,
a terjedést is ebben a véges távolságban kell kiszámolni. Lencse nem szerepelt az optikai
elrendezésben, tehát szabad hullámterjedéssel van dolgunk, azaz diffrakciós integrált kell
numerikusan kiszámolni. A CCD kamera korlátozott felbontásából és a kis térszög� hullámok
alkalmazásából rögtön következik, hogy alkalmazható a Fresnel-féle parabolikus/paraxiális
közelítés, ami nagy könnyebbséget jelent a számolás szempontjából, mivel így az
visszavezethet� egy Fourier-transzformációra. A numerikus számolásnak megfelel�en az
immár diszkrét ún. Fresnel-transzformáció így a következ� összefüggéssel adható meg:

A(k’,l’) = FT{exp[i*2π/λD*((k*∆x) 2+(l*∆y) 2)]*H(k,l)}, (2.2.1)

ahol H(k,l) a digitális hologram, (k,l) koordináták a hologramsíkban (a valóságban a CCD
síkja), (k’,l’) koordináták a képsíkban (a valóságban egy a tárgynál lév� sík), ∆x és ∆y a CCD
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kamera és így a digitális hologram x és y irányú képpontmérete, λ a fényhullámhossz, D a
hullámterjedés (a két sík) véges távolsága, FT jelöli a Fourier-transzformációt, A(k’,l’) pedig
az eredmény, a komplex hullámtér a hologramtól D távolságban (eltekintve bizonyos a
diffrakciós integrálon kívüli fázistényez�kt�l). A fenti mennyiségeket a 2.2-3. ábra
szemlélteti. A Fourier-transzformáció megjelenése azért el�nyös, mert gyors-Fourier-
algoritmus alkalmazásával már rendkívül gyorsan kiszámolható az egész 2.2.1.
transzformáció, például 1024*1024-es méret� digitális hologram esetén P4 osztályú (1-2
GHz-es órajel�) személyi számítógépen pár másodperc alatt.
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Hologramsík é s
CCD sík

A tárgy ere deti
helye és képsík

2.2-3. ábra: A digitális hologram numerikus rekonstrukciójánál használt valós és virtuális tér
koordinátarendszerei

Természetesen a numerikus rekonstrukció paraméterei a D rekonstrukciós távolság
kivételével tulajdonképpen adottak, mivel mind a hologram képpontméretei, mind a
fényhulláhossz már a hologram felvételekor fixen rögzít�dnek. A D távolságot azonban
viszonylag szabadon lehet és kell is változtatni, mivel a digitális hologramban rögzített tárgy
háromdimenziós, így nincs egyértelm�en megadható kamera – tárgy távolság. Ez ahhoz
hasonlít, mint mikor fókuszálunk a fényképezésnél, amikor is kell találnunk egy olyan
tárgytávolságot, amelynél a tárgy minden része elfogadhatóan éles. A kétdimenziós
hullámteret tehát több különböz� távolságban is kiszámolhatjuk, de a tárgy képe csak akkor
jelenik meg, ha ez a távolság a valós tárgy – kamera távolság környezetében van, és csak
akkor éles a kép, ha még közel is van hozzá. Nyilvánvaló, hogy a tárgy mélységi értelemben
vett közepes távolságánál várható a legjobb kép, az e körüli kis (tipkusan pár centiméteres)
tartományon belül pedig a nagy mélységélességnek köszönhet�en gyakorlatilag éles képek
kaphatók.

A 2.2.1. összefüggéssel kapcsolatban még meg kell jegyezni, hogy a Fourier-
transzformáció megköti a (k’,l’) képsíkbeli képpontméretet az alábbiak szerint:

∆x’=λ*D/(∆x*N), (2.2.2)

ahol N a gyors-Fourier-algoritmusban alkalmazott lineáris mátrixméret, amely kett�nek
mindig pozitív egész hatványa. 2.2.2. szerint tehát a képsíkbeli képpontméret változik,
méghozzá egyenesen arányos a D rekonstrukciós távolsággal.
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A 2.2-4. ábra a 2.2-2. ábra kapcsán már említett modell autó digitális hologramjából
numerikusan rekonstruált teljes képet mutatja. A rekonstrukciós távolság megfelel�
megválasztásnak (110 cm, amely kb. a valós közepes tárgytávolságnak felel meg)
köszönhet�en az autó képe éles, amint azt a bal hátsó kerekén látható pontszer� csillogás is
mutatja. Az autó függ�leges fémrúdra volt ragasztva, ennek fémes tükröz�dése a függ�leges
vonal az els� kerekeknél. A képen nem csak a tárgy éles képe, hanem középen egy igen fényes
nyaláb, rá középpontosan tükrösen pedig egy szórt nyaláb is látható.

Ez a három folt nem más, mint egy valódi hologram rekonstrukciójánál is látható három
elhajlási rend. A középs� folt a nem elhajló, áthaladó nulladrend, a két els� rend közül az
egyik vetített kép (ez látható éles képként), a másiknak pedig virtuális kép felel meg. Ha a
rekonstrukciót az ellentétes irányban számoljuk ki -D távolságban, akkor az éles kép helyén
szórt folt, az eredetileg szórt folt helyén pedig éles kép jelenik meg, azaz a két els� elhajlási
vagy hologramrend egymás konjugáltja, hasonlóan az analóg holográfiához.

2.2-4. ábra: Kis játékautóról (kb. 1cm*1cm*2 cm) készült digitális hologram numerikus
rekonstrukciója (amplitúdókép) az éles kép távolságában, 110 cm-nél (1024*1024 képpont)

A numerikus rekonstrukció eredménye, ahogy korábban már említettem, komplex
hullám, azaz fázisinformációnk is van. A 2.2-4. ábra ennek a komplex amplitúdónak csak az
abszolút értékét mutatja. A fáziskép is külön felrajzolható, azonban egyszer� képek esetén sok
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értelme ennek még nincs. Már az amplitúdóképen is megfigyelhet�, hogy a nulladrend
mennyivel fényesebb az els� rendeknél. Az intenzitásképen ez már oda vezet, hogy a tárgy
képe ehhez viszonyítva nagyon sötét lesz, azaz a 256 szint� szürkeskálán kis értékeket kap az
éles kép. Ezért az intenzív nulladrend� folt és esetleg a nem kívánt els� rend� folt
“eltüntetésére” három módszert javasol az irodalom: két fázistolásos optikai elrendezésen
alapuló eljárást17,18, és egy matematikai sz�résen alapulót19.

2.2.3 Digitális holografikus interferometria

Mivel egy digitális hologramból teljes komplex hullám nyerhet� ki, és mivel a
különböz� elhajlási rendek térben szétválnak (azaz a rekonstruált kép különböz� helyein
jelennek meg), mondhatjuk, hogy a tárgy éles képének területén a többi rend járuléka
gyakorlatilag nulla, azaz ezen a területen tisztán a tárgyhullám jelenik meg, amplitúdója és
fázisa egyaránt ismert. Elvi akadálya tehát nincs, hogy interferometrikus elv� holografikus
méréseket digitális változatban is megvalósítsunk.

A világon eddig a digitális holográfiának többféle, így sok méréstechnikai alkalmazása
is megszületett, köztük mikroszkópia20, szemcsevizsgálat21, két- és több hullámhosszas
alakmérés22,23,24,25 és deformáció/elmozdulásmez�16,25 mérése. A digitális holografikus
interferometriát saját méréseimmel ez utóbbin keresztül mutatom be, mivel a továbbiakban is
err�l a méréstípusról lesz majd szó.

Vegyünk egy síkra mer�leges elmozdulásmérésre alkalmas tárgyat, és helyezzük el úgy a
2.2-1. ábrán látható optikai elrendezésbe, hogy a vizsgálandó deformálható felület mer�leges
legyen a megfigyelés irányára. Ilyen tárgy lehet a 2.2-5. ábrán látható, középen terhelhet�,
befogott négyzet alakú fémlemez, vagy hasonló módon befogott kerek, illetve téglalap alakú
lemez. A méréshez vegyünk fel egy digitális hologramot a tárgy alapállapotában, terheljük,
majd vegyünk fel egy másik hologramot ebben az állapotában is.

2.2-5. ábra: A digitális holografikus interferometriás mérésekben használt tárgytípus egy
képvisel�je: négyzet alakú, szélén mereven befogott, középen pontszer�en terhelhet�
membrán. Aktív terület: 4cm*4cm. Terhelés módja: mikrométerorsóval mozgatott er�kar által
forgatott mikrométerorsó elmozdulása

Az analóg holográfiában kétexpozíciós hologramnál a két állapothoz tartozó két hullám
összege, azaz interferenciájuk jelenítené meg az elmozdulásmez� kontúrvonalait, így most ezt
kell szimulálni. (A kontúrvonalakról mint köztes mérési eredményekr�l a 2.1. fejezetben
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írtakat itt nem ismétlem meg.) Számoljuk ki a két digitális hologram numerikus
rekonstrukcióját a megfelel� távolságban, mindkét hologramnál ugyanott, majd adjuk össze
�ket. Mivel a két tárgy hullámterét komplex mátrixok reprezentálják a számolásban, az
összeadás is természetesen komplex, és mivel az összeadás pontm�velet, nem keveri össze a
már szétvált elhajlási rendeket. Az így kapott ered� komplex amplitúdóból képezzük az
intenzitást, amelyen interferenciacsíkok jelennek meg, amint arra a 2.2-6. ábra mutat példát.
Látható, hogy a fényes nulladrend� folt eltüntetése felettébb kívánatos, erre a korábban
említett módszerek most is használhatóak.

A csíkos interferenciaképet tulajdonképpen a hely szerint változó fáziseltérés okozza a
két hullám között, és a digitális holográfia lehet�ségeinek köszönhet�en ez meg is jeleníthet�.
A két tárgy komplex hullámterének fázisa ismert, és közvetlenül ki is vonható egymásból.
Ennek eredménye szemcsés fáziskontúrvonal rendszer lesz26, erre mutat példát a 2.2-7. ábra
kerek membrán esetén.

2.2-6. ábra: Terhelés hatására létrejöv� elmozdulásmez� intenzitás kontúrvonalai négyzet
alakú membrán esetén a digitális holográfiában (1024*1024 képpont)

Mind a 2.2-6. mind a 2.2-7. ábrán látható kontúrvonalképek szemcsések, így további
feldolgozhatóságukhoz megfelel� képfeldogozási módszerekre lenne szükség. Érdemes
megjegyezni, hogy a két hullámhosszt alkalmazó, de f�ként a több hullámhosszas
alakmérésnél nem jelennek meg szemcsék, vagy csak gondot nem okozó mértékben, a
szemcsésség tehát a csak egy hullámhosszt alkalmazó tipikusan deformáció- és
elmozdulásmérés kifejezett problémája. Nagyobb elmozdulásmez�k mérésekor egyébként
hasonló gondokkal kell megbirkózni, mint a TV-holográfiai mérések esetében, tehát a
szemcsésségen kívül a túl s�r� csíkrendszerek kiértékelhetetlenségével és a szemcsék
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kisz�résének esetleges hátrányaival. Fontos és indokolt tehát új lehet�ségek keresése a
digitális holografikus interferometria fejlesztésére, amire a komplex hullámok ismerete
sokféle lehet�séget teremt. Ez a fejlesztés adhat alapot az összehasonlító mérési módszerek
sikeres elvégzésére. A 3.3. fejezetben majd ezekr�l lesz szó.

2.2-7. ábra: Terhelés hatására létrejöv� elmozdulásmez� fázis kontúrvonalai kerek membrán
esetén direkt fáziseltéréssel számolva (1024x1024 képpont)
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2.3. Áttekintés a térbeli fénymodulátorokról és a digitális hologramok
optikai rekonstrukciójáról

Amint arról már a 2.2. fejezetben írtam, az el�hívott hologramlemez tulajdonképpen
mint statikus fénymodulátor vesz részt a holografikus kép rekonstrukciójában. Az el�hívás
módjától függ�en kétféle moduláció valósulhat meg, amplitúdó- és fázismoduláció. Az els�
esetben a lemez fényátereszt� képessége változik a hellyel, a második esetben a törésmutatója
vagy a rétegvastagsága a felhasznált fizikai elv függvényében (pl. ezüst-halogenid emulzió,
fotoreziszt anyagok). Az eltér� irányú referenciával készült többexpozíciós hologramok ugyan
még statikus eszközök, de már átmenetet képeznek a dinamikus, szabadon változtatható
modulációjúak felé, mivel több rekonstruálható képet is tárolnak. Digitális hologramok
optikai rekonstrukciójára azonban már elektronikus vezérlés� modulátor eszközre van
szükség. Ez nem tárol képet, hanem mindig a beérkez� elektromos jelnek megfelel�en
változtatja valamilyen fizikai tulajdonságát.

Fénymoduláción általában egy eszköz azon képességét értjük, hogy a ráes� kiterjedt
fénynyaláb valamely vagy több tulajdonságát a nyaláb keresztmetszete mentén megváltoztatja.
Ez a tulajdonság lehet a polarizáció, amplitúdó, intenzitás vagy a fázis, jellemzésükre pedig a
síkbeli keresztmetszetnek megfelel�en kétváltozós függvény alkalmas. Az ún. modulációs
függvény az eszközt ér� és elhagyó nyaláb valamely tulajdonságát leíró két függvény
hányadosának reciproka. Statikus eszköz esetén ez állandó, dinamikus eszköz esetén pedig a
beíró jelnek is nevezett elektronikus jel függvénye. Az ideális eset az, ha a modulációs
függvény egyenesen arányos a beíró jellel, azaz az eszköz lineáris karakterisztikájú. Az
intenzitás- és az amplitúdó-moduláló eszközöket épp az különböztetheti meg, hogy a beíró
jellel melyik mennyiség átvitele arányos. Maga a beíró jel a kétváltozós függvénynek
megfelel�en kétdimenziós diszkrét adathalmaz, sokszor képi információ, például digitális
hologram.

A különféle tulajdonságok modulációját többféle fizikai elv is biztosíthatja, és egy adott
elv egyszerre több tulajdonságot is modulálhat. A digitális holográfia szempontjából
fontosabb két tulajdonság az amplitúdó- és a fázismoduláció, és ezeket a leggyakrabban
folyadékkristályos elven, vagy mikromechanikus tükrök alkalmazásával valósítják meg. Az
el�bbi esetében léteznek átereszt� és tükröz� m�ködés� modulátorok is. A fénymodulátorok
általános paraméterei a következ�k: a fényhatásfok (maximális áteresztés vagy tükrözés), egy
modulátor-elem mérete (tulajdonképpen képpontméret, felbontás), sebesség és maximális
képfrekvencia, dinamika tartomány (állapotok száma és az általuk lefedett tartomány),
linearitás, szelektivitás (mennyire modulál nem kívánt módon más tulajdonságokat), fels�
teljesítményhatár (legnagyobb ráengedhet� fényer�, roncsolódási határ), illetve kitöltési
tényez� (a modulátorelemek aktív méretének és térközöltségének eltérése).

A mikrotükrös térbeli fénymodulátorok csoportja (a térbeli fénymodulátor angol
elnevezése Spatial Light Modulator, röviden SLM) kisméret�, nagyfeszültség� tereket
alkalmazó elektrosztatikus elven mozgatható elemeket tartalmaz, amelyek mátrix
elrendezés�ek és egyedileg címezhet�k, és vagy egy-egy tükörelemet, vagy egy folytonos
tükröz� felület egy kis részét mozgatják. Különálló tükörelemekb�l állnak az intenzitás-,
illetve amplitúdómoduláló forgótükrös SLM-ek, többnyire ilyet alkalmaznak a projektorok
(2.3-1. ábra). Az egyik megvalósítási módnál (2.3-1/a. ábra) a tükrök egy köztes nyugalmi
állapottal és két szimmetrikus felütköz� elforgatott állapottal rendelkeznek, melyek között
nagyon gyors átbillentés lehetséges az elektromos jel polaritásának hirtelen cseréjével. A
visszatérés a nyugalmi állapotba relaxációs, így lassabb. Az eszköz eredend�en kétállapotú, és
id�osztásos elven válik kvázi többállapotúvá, képmegjelenítésre alkalmassá.
Fázismodulációra az eltolódó vagy deformálódó tükrös eszközök alkalmasak (2.3-2. ábra). Az
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els� esetben a kis tükörelemek a felületükre mer�leges mozgást végeznek (2.3-2/b. ábra), a
másik esetben vagy a szélein rögzített tükörelem közepét „húzza be” az er�tér, vagy az egész
eszközre kiterjed� folytonos felület alatt elhelyezett sok kis elektróda rántja meg a saját kis,
felette található felületdarabját (2.3-2/a. ábra). Az eltolódó tükrök többállapotúak is lehetnek,
a deformálhatókat inkább kétállapotúként használják, mivel a kialakuló gödröcskék fókuszáló
hatásúak is, így nehéz lenne az eltér� távolságban fókuszálódó nyalábok kezelése. Kutatások
folynak kombináltan mozgatható kett�s modulációjú (amplitúdó és fázis) egyedi
tükörelemeket alkalmazó eszköz fejlesztésére is, azaz forgást és eltolódást is lehet�vé tev�
mikromechanikus szerkezetek el�állítására. A mikrotükrös eszközöket több lépcs�ben,
litográfiás módszerekkel készítik, jöv�jük igen biztató.

a) b)
2.3-1. ábra: Forgótükrös SLM megoldások: a) két felütköz� végállapotú b) egy felütköz�
végállapotú (forrás: http://www.dlp.com/dlp_technology/images/dynamic/white_papers/152_NewApps_paper_copyright.pdf,

Internet)

2.3-2. ábra: Deformálódó és/vagy eltolódó tükrös SLM megoldások: a) deformálódó folytonos
tükörfelület b) eltolódó tükörelemek c) deformált felület közelítése elhajló tükörelemekkel
(forrás: http://bifano.bu.edu/tgbifano/Web/BMC_Mirror_Files/13_JSTQE.pdf )

A digitális holográfiában alkalmazható SLM-ek másik nagy csoportja a
folyadékkristályos fénymodulátoroké (LC SLM vagy LCD SLM). Ez az anyagcsoport
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elektromos jel hatására anyagi és optikai tulajdonságait változtatja a legváltozatosabb
módokon. A leggyakrabban felhasznált elv a komplex törésmutató és az optika aktivitás
változtathatósága. Az LC SLM-ek legnagyobb hátránya kis szelektivitásuk, azaz a polarizáció,
az amplitútó és a fázis modulációja általában együtt jelentkezik. Csak megfelel�
anyagválasztás, rétegvastagság és orientálás esetén érhet� el, hogy szinte csak fázist, vagy
szinte csak polarizációt moduláljon az eszköz. Az amplitúdómodulációt sokszor a polarizáció
modulálásán keresztül analizátor beiktatásával szokták elérni. Egy adott modulációs módot
néha többféle folyadékkristály típussal is el� lehet állítani különféle szelektivitási
paramétereket eredményezve. Mint látható, az LC SLM-ek kiválasztásánál igen
körültekint�en kell eljárni több szempont figyelembe vételével, hogy megfelel�
tulajdonságokkal bíró eszközt kapjunk.

A technológiai fejl�désnek köszönhet�en folyadékkristályos SLM-ek ma már a
kereskedelmi forgalomban is kaphatók, és paramétereik egyre inkább megfelelnek a digitális
holográfia követelményeinek. A méréseimben használt japán gyártmányú LC SLM-et
tartalmazó német forgalmazású és elektronikájú modell (2.3-3 ábra) f�bb paraméterei az
alábbiak:

800*600 képpont
32*32 mikrométer képpontméret
85% kitöltési tényez�
20% fényhatásfok
átereszt� üzemmód
8 bites dinamika
60 Hz képfrekvencia
fázismoduláció, kismérték� amplitúdó és közepes mérték� polarizáció modulációval.

Az eszköz szabványos SVGA számítógép monitorjellel vezérelhet�, és néhány más
paramétere (pl. karakteriszikta, elektronikus kontraszt- és fényer�állítás) szabványos soros
porton (RS-232) keresztül szabályozható.

2.3-3. ábra: A méréseimben használt LC SLM fényképe (forrás: http://www.holoeye.de)
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2.3.1 Digitális hologramok optikai rekonstrukciója27

A különböz� típusú SLM-ek akkor képesek a digitális hologramban tárolt hullámot a
valóságban el�állítani, ha a nekik megfelel� típusú hologramot kapják meg mint vezérl� jel,
képjel. Ezért el�ször érdemes végignézni, hogy milyen digitális hologramtípusok léteznek, és
ezek milyen modulátorra adhatók.

Amplitúdó hologram az, amelyen egy holografikus rács intenzitás-eloszlása látható. Ez a
típus amplitúdó- és fázismodulátorra egyaránt adható képnek. Ha a holografikus rács képét
binarizáljuk, akkor bináris amplitúdó/intenzitás hologramot kapunk, ez adható a bináris
amplitúdó- és intenzitás-modulátorokra28. Megjegyzend�, hogy a digitális kamerával rögzített
hologramok mindig amplitúdó-hologramok. Fázishologramot számítógéppel lehet készíteni
(2.3-4. ábra), és az amplitúdó-hologramok is átalakíthatók fázishologrammá. Ezek csak
fázismodulátorra adhatók képként, mivel ténylegesen egy hullámtér fáziseloszlását mutatják,
de binarizálásuk szintén lehetséges. Hasonló módon készíthet�k komplex hologramok,
amelyek két egymás után helyezett amplitúdó- és fázismodulátorra, vagy kombinált
amplitúdó-fázis modulátor eszközre adhatók. Minden típus esetén megkülönböztetünk
Fresnel- és Fourier-hologramot: az el�bbinél a kép véges távolságban, az utóbbinál végtelen
távolságban áll el�. Mivel a binarizált hologramok kevesebb információt hordoznak, rosszabb
min�ség� képet is eredményeznek, és mivel a technológiai fejl�dés is túlhaladott rajtuk, ezért
ezekkel egyre kevésbé foglalkoznak. Az alábbiakban nem-binarizált amplitúdó hologramok és
fázismoduláló fényátereszt� üzem� LC SLM esetén mutatom be az optikai rekonstrukció
módját.

2.3-4. ábra: Számítógéppel generált fázishologram (500*500 képpont)

Az SLM-et valamilyen kitágított lézernyalábbal kell átvilágítani (jobb SLM-ek esetén
LED is alkalmas!29), és gondoskodni kell róla, hogy az áthaladt nyaláb valahol fókuszálva
legyen, ekkor ugyanis egy Fourier-hologram képe is véges távolságban jelenik meg. Az alap
optikai elrendezést a 2.3-5. ábra mutatja. A divergens nyaláb egy gy�jt�lencsén és az SLM-en
halad át, majd konvergens nyalábként valamilyen távolságban fókuszálódik. Ebben az
elrendezésben a lencse és a szorosan mögötte lév� SLM sorrendje gyakorlatilag felcserélhet�.
Az elrendezés egyik módosított változatában a gy�jt�lencse két tagból áll, melyek közrefogják
az SLM-et, így azt közelít�leg síkhullám megvilágítás is érheti.
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2.3-5. ábra: Digitális hologram optikai rekonstrukciója átereszt� módú LC-SLM
alkalmazásával: egyszer� elrendezés. A tárgy valós képe megjelenik a térben.

Az els� fontos észrevétel, hogy mivel az LC SLM képpontmérete többszöröse a
fényhullámhossznak, opikai rácsként viselkedik, és ennek megfelel� diffrakciós képet hoz
létre. Mivel minden rendben létrejön a holografikus képalkotás, és ezek közül gyakorlatilag
csak a legvilágosabb (0,0) rendbe érkez� fény hasznosul, sok lesz a fényveszteség. A 2.3-5.
ábra csak ennek a rendnek az útját mutatja. Ennek fényében világos, hogy a technológiai
fejl�dés útja a képpontméret csökkentése, és vele párhuzamosan a képpontok számának
növelése kell egyen. Kisebb képpontok esetén ugyanis jobban szétválnak a rendek, és
megváltozik a köztük lév� intenzitás elosztás is, több jut a (0,0) rendbe, több képpont
alkalmazása esetén pedig a rendek közti szórt intenzitás csökken tovább, szintén javítva a
fényhatásfokot.

Mivel a távoltéri (rács)diffrakciós kép véges távolságban áll el�, a rendek távolsága, és
ezáltal a vele arányos rekonstruált holografikus kép mérete is kicsi. Ez a méret a gy�j�lencse-
SLM kett�s hosszirányú eltolásával vagy a lencse fókusztávolságának változtatásával
állítható.

Méréstechnikai példaként tekintsük a következ�t: ha az SLM-re adott digitális
hologramok egy mestertárgyról készültek, és azokat sikerült visszavetíteni egy hasonló
teszttárgyra, azzal megvalósítható a digitális holografikus megvilágítás, amely összehasonlító
mérések elvégzését teszi lehet�vé, hasonlóan az analóg holografikus megvilágítást alkalmazó,
a bevezet�ben említett módszerekhez. (Megjegyzés: A holografikus megvilágítás elvét és
analóg eszköz� megvalósítását Füzessy Zoltán és Gyímesi Ferenc fejlesztette ki a tanszéken)
1cm*1cm-nél kisebb tárgyak esetén ezzel a módszerrel sikerrel végeztek összehasonlító
alakmérést13. Ebben a fázismoduláló LC SLM-re amplitúdó-hologramot adtak képjelnek, és a
holografikusan megvilágított tárgy (másodlagos) digitális hologram rögzítésére szolgáló
elrendezés része volt, amely a 2.3-6. ábrán látható.
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2.3-6. ábra: Összehasonlító digitális holográfia alapelrendezése (forrás: BIAS, Bremer Institut
für Angewandte Strahltechnik, http://www.bias.de és 13)
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3. Új kutatási eredmények

3.1. Valódi összehasonlító elmozdulásmérés a csíkkompenzációs TV-
holográfia alkalmazásával

Ebben és a következ� fejezetben azt mutatom be, hogy a csíkkompenzációs TV-
holográfia elvét hogyan sikerült két olyan esetben alkalmazni, amelyben a kivonandó
elmozdulásmez�, illetve fázismenete nem szimulált, hanem egyszer� elmozdulásmérésb�l
származik. A mérés menetének leírásán kívül célom azon feltételek meghatározása, amelyek
mellett a módszerek a legjobb eredményt adják.

Az els� esetben, amelyr�l az alábbiakban lesz szó, két tárgy szerepel: az egyik
elmozdulásának méréséb�l számított fázismenetet a másik elmozdulásának kompenzálására
használjuk fel. Ez a valódi összehasonlító elmozdulásmérést valósítja meg, amely a szimulált
fázismenetek alkalmazásától eltér�en két lépésb�l tev�dik össze.

Az els� lépésben az egyik, a mestertárgy kerül a fázistolós TV-holográfiai mérési
elrendezésbe (2.1-5. ábra), majd alapállapotában egy, deformált állapotában pedig több
fázisléptetett szemcseképet rögzítünk róla. E képek felhasználásával kiszámítjuk az
elmozdulásmez�höz tartozó kitördelt (sima) fázisképet, és vele együtt tároljuk a kitördelés
során kapott skálázási információt. A második lépésben a mestertárgyat kicseréljük az
elrendezésben a teszttárgyra, méghozzá minél pontosabb (milliméternél kisebb eltérés�)
illesztéssel. Itt fel kell tegyük, hogy a két tárgy hasonló, így rendelkezhet azonos befogással,
tehát a befogást tartó mágneses talpat kell az optikai asztalra minél pontosabban elhelyezni.
Ehhez célszer� a mestertárgy mágneses rögzít�talpának helyét megjelölni vagy körbefogni az
asztalon. A teszttárgy esetében is alapállapotában egy, deformált állapotában pedig több
fázisléptetett szemcseképet rögzítünk.

Ez a teszttárgy képhalmaz lesz a csíkkompenzációs módszer fekete doboz szemlélet
szerinti egyik bemenete, a mestertárgy elmozdulásmez�jének fázismenete a skálázási
információval pedig a másik. Ekkor a csíkkompenzációs számolás eredménye a két tárgy
elmozdulásmez�jének különbségéhez, vagy a fázismenet megfordítása esetén összegükhöz
tartozó fázismenet lesz. Az összehasonlító mérés elvi menete tehát adott, a gyakorlati
megvalósítás azonban több problémát is felvet.

Induljunk ki abból a bevezet�ben már említett gyakori esetb�l, hogy a két tárgy
makroszkopikusan ugyanolyan, például egy gyártási sor két példánya, mikroszkopikusan
azonban optikai finomságban természetesen eltérnek, például érdes felületük véletlenszer�en
alakult ki, így gyakorlatilag nem lehet azonos. Legyen szó fémb�l készült tárgyakról, ezeket
koherens optikai vizsgálathoz mindenképpen be kell festeni matt felület�re, ekkor a két felület
már biztosan eltér� mikroszerkezet�. Lézerszemcséket tartalmazó mérési eljárás esetén, mint
amilyen a TV-holográfia és a digitális holográfia, ez azzal a következménnyel jár, hogy a két
tárgy vizsgált felületér�l visszaszórt hullámok térbeli intenzitás-eloszlása egymástól
statisztikusan független, más megfogalmazásban a felületek szemcseképei nem korreláltak.

Ha a teszttárgy elmozdulásmez�jéb�l valamilyen szimulált elmozdulásmez�t vonunk ki,
annak fázisképe garantáltan sima, szemcsementes lesz, hacsak nem szimulálunk hozzá
szemcséket is. Ha a kivondandó elmozdulásmez� a mestertárgyé, akkor annak simának
nevezett fázisképe mindenképpen mutat valamilyen maradék szemcsezajt (lásd 2.1-3/a. ábra),
hiszen a zaj csökkentésére sávsz�rést alkalmaztunk, ez pedig teljesen nem tünteti el azt. A
sz�rés akkor valósítható meg nagy számolási sebességgel, ha nem térfrekvencia térben
végezzük el, hanem konvolúciós mátrixot alkalmazunk a képtérben. Ezek a mátrixok véges,
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tipikusan 3*3 ÷ 7*7 képpont méret�ek, így a nekik megfelel� (térfrekvencia-)átviteli függvény
a mátrix tartalmától függetlenül nem lehet nulla egy kiterjedt tartományon, ennek megfelel�en
gyakorlatilag minden térfrekvencián sz�rnek valamilyen mértékben. Ez azt is jelenti, hogy a
számunkra hasznos adatot, a csíkokat is sz�rjük kis mértékben, hiába más a térfrekvenciájuk,
mint a szemcséké, ez pedig beavatkozás a mérésbe, még ha szükséges is. Meg kell vizsgálni
tehát azt a kérdést, hogy összehasonlító mérés céljára milyen módon és milyen mértékben jó
sz�rni a szemcsezajt, azaz hogyan is készítsük el a kivonandó elmozdulásmez�t leíró
fázisképet.

A másik gyakorlati probléma abból adódhat, hogy esetleges hibahelyet keresünk a
teszttárgyon, ezért mindkét tárgyat nagymértékben deformáljuk. Ebben az esetben a
csíkkompenzáció második bemenete, a mestertárgy elmozdulásmez�jének kitördelt fázisképe
azonban a korábban írtak szerint valószín�leg nem számolható ki, mert túl s�r�
csíkrendszerrel kellene boldogulni. Itt tehát feltétlenül más megközelítésre van szükség.

Az els� amit tehetünk, hogy a teszttárgyat csak annyira deformáljuk, hogy a hibahely
majd kiütközzön a kontúrvonalképeken, ha létezik. Mivel ezt a deformáció mértéket nem
ismerjük, növekv� deformáció-sorozatot célszer� felvenni a teszttárgyról ésszer� lépésközzel.
Ehhez azonban nem kell minden deformált állapotban több (pl. 8) fázistolt szemcseképet
rögzíteni, mert a csíkkompenzációs számolás tulajdonképpen megengedi azt is, hogy az
egyetlen és a deformáció-sorozat szempontjából közös alapállapotban vegyünk fel fázistolt
szemcseképeket, a deformált állapotokban pedig csak egyet-egyet. Mivel el�re nem igazán
tudjuk, hogy melyik deformáció mérték lesz majd a legmegfelel�bb a számolásokhoz,
célszer�, hogyha minden teszttárgy deformációhoz tartozik majd mestertárgy deformáció is,
lehet�leg azonos mérték�, tehát a mestertárgy esetében is deformáció-sorozatot kell
felvennünk hasonló módon.

A harmadik kérdés, amit ezek után érdemes megvizsgálni, hogy mikor skálázható
szabadon egy elmozdulásmez�. Koherens optikai deformációs vizsgálatokat sokféle tárgyon
végeznek, laboratóriumi kutatásokban általában valamilyen kisebb modelltárgyon, sokszor
rugalmas lemezeken. Utóbbi esetben a feltételek viszonylag jól körülírhatók, azonban
általános esetben is a következ�khöz hasonló megfontolásokkal kell élni.

A mérések és egy lemez szempontjából is fontos kritérium, hogy az a mérésben ne
sérüljön, azaz a terheléssel ne lépjük túl a rugalmassági határt, ahol az anyag már megváltozik.
Ez az egyik feltétele a skálázhatósának (normálható, állandó alakú elmozdulásfüggvénynek).
A másik feltételt az adja, hogy milyen jelleg� terhelésnek tesszük ki a lemezt. A rugalmassági
határon belül általános esetben a lemez deformációját inhomogén lineáris egyenlet írja le. A
skálázhatóság feltétele az, hogy ez az egyenlet speciálisan homogén legyen. Ha a lemezt
egyetlen pontszer� terhelés éri, ez megvalósul, célszer� tehát ennek alkalmazása. Ez kissé
ellentétben áll az el�z� feltétellel, hiszen a terhelési pont környékén nagy feszültségek
ébredhetnek, de a kett� között megtalálható a kompromisszum, például kis gömbben végz�d�
nyomófej alkalmazásával.

Mindez azért lényeges, mert ha a mestertárgy elmozdulásmez�je skálázható, az nagyban
megkönnyíti az összehasonlító mérést, hiszen elég egy kismérték� elmozdulásmez�t
el�idézni, annak fázismenete mindig kiértékelhet�, a skálázás révén pedig a teszttárgy nagy
elmozdulásmez�ib�l is kivonható úgy, hogy a különbség kicsi legyen. Ha a skálázhatóság nem
tökéletesen áll fenn, az akkor is biztosított, hogy a felnagyított kismérték� mestertárgy
deformáció hasonló a teszttárgyéhoz, így a különbségi kontúrvonalak ritkulása el� tudja hozni
az anyaghiba okozta maradék csíkokat, illetve a hiba pontosabb helyét, amely sokszor már
elegend� információ.
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3.1.1 A különbségi csíkok láthatósága és min�sége

A fenti módszerekkel tehát a gyakorlatban is elvégezhet�k az összehasonlító mérések,
így ténylegesen megvizsgálható a különbségi elmozdulásmérés intenzitás-kontúrvonalainak
sok szempontból fontos láthatósága különféle esetekben. Az ilyen típusú vizsgálatokat
célszer� olyan elmozdulásmez�vel végezni, melynek egyszer� szerkezet� csíkrendszere van,
ekkor a láthatóság egyszer�en és gyorsan számolható ki. A merevtest-forgás okozta
elmozdulásmez� épp ilyen: párhuzamos, egyenl� szélesség�, állandó s�r�ség� csíkokat
eredményez, a forgások skálázhatók, így ideális csíkláthatóság vizsgálatára.

A gyakorlatban ezeket az alábbiak szerint valósítottam meg: a mestertárgy és a teszttárgy
szerepét egy négyzet alapú fém hasáb két festett felülete játszotta. A hasáb forgatható kis
zsámolyon úgy helyezkedett el, hogy annak függ�leges forgási tengelye átmenjen a vizsgált
szintén függ�leges felületen. A zsámoly forgatása 7 cm sugáron mikrométerorsó segítségével
történt: 10 mikrométer elmozdulás az orsón elvben 0,008185 fok elfordulást jelent, ezt a
továbbiakban 1x-ként jelölöm, azonban ilyen pontossággal természetesen nem mérhet�. A
csíkláthatóságot a fenti feltételek mellett az alábbi konkrét módon határozhatjuk meg: mivel a
kontúrvonalak függ�legesek, a kétváltozós képet ebben az irányban integrálva egyváltozós
átlagos keresztmetszeti görbét kapunk, mely zajjal terhelt szinuszos jelleg� hullámzást mutat.
A megfelel� maximum- és minimumértéket leolvasva már kiszámolható a láthatóság értéke.
Ha a kontúrvonalak nem függ�legesek, irányuk akkor is könnyen meghatározható, így a
megfelel� iránymenti integrálás is elvégezhet�.

Az alábbi példák arra az esetre vonatkoznak, amikor egyre nagyobb forgásokat vontam
ki egymásból, és nem skáláztam át �ket. A 3.1-1. ábra a legkisebb megvalósított forgás, 1x
egyszer� csíkjait mutatja: ezt a kis forgást választottam a nagyobb forgások közti lépésköznek
is, azaz minden további csíkrendszer ennek a csíks�r�ségnek valamilyen egész számú
többszörösét mutatja. (Eltekintve a gyakorlati pontatlanságtól, amellyel a mikrométerorsó
állítható).

3.1-1. ábra: Egyszer� párhuzamos forgási intenzitás kontúrvonalak 0,0082 fok (1x) elfordulás
esetén

A 3.1-2. ábrán különbségi forgási csíkok láthatók. Az a) képen kisebb szög� forgásokat
vontam ki egymásból (2x-1x, azaz 0,0164-0,0082 fok), a b) ábránál már nagyobb szög�
forgások voltak (8x-6x, azaz 0,0655-0,0491 fok). A kisebb szögek esetén a csíkok láthatósága
még ugyanolyan jó, mint a sima forgási csíkoké, profiljuk azonban kissé szabálytalanabb.
Ennek oka a fázistolás stabil megvalósításának gyakorlati nehézségeib�l ered, az itt
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bemutatott képek ugyanis sokadik próbálkozás eredményei. Más elven m�köd�, vagy
modernebb (stabilizált) piezo-elv� fázistoló eszköz használata biztosabban használható
eredményre vezetett volna. A nagyobb szögek esetén a különbségi csíkok láthatósága már
jelent�sen kisebb: bár még láthatóak, a csökkenés még nagyobb szögeket tekintve fels� határt
szab a módszer alkalmazhatóságának általánosabb esetben is, mégpedig az alábbiak szerint.

a) b)
3.1-2. ábra: Különbségi elmozdulásmérés intenzitás kontúrvonalai merevtest forgás esetén
különböz� mérték� forgásoknál. a) 2x-1x, b) 8x-6x nagyságú forgás

Tegyük fel, hogy a vizsgált tárgypár terhelés hatására létrejöv� elmozdulásmez�je helyfügg�,
és deformáció is fellépett. Az elmozdulásmez�t felületként elképzelve ez görbülettel
rendelkez� felületet jelent, szemben a merevtest mozgásokhoz tartozó sík felülettel. A görbült
felület egy-egy kisebb területe közelíthet� egy síkdarabkával. Ennek a felületdarabkának a
ferdesége/lejtése nem mást jelent, mint lokális elfordulást, az egész elmozdulásprofil tehát
tekinthet� úgy, mint helyr�l-helyre változó lokális forgások halmaza. Egy adott helyen tehát a
különbségi, így ritkult kontúrvonalrendszer láthatóságát az ottani lokális elfordulás szöge
határozza meg. Képszer�en fogalmazva: ahol meredekebb az elmozdulásmez� felületi
profilja, ott kisebb lesz a csíkláthatóság. Az egyetlen kérdés, hogy melyik elmozdulásmez�
profiljáról van szó, a mestertárgyéról, vagy a teszttárgyéról, vagy ennél összetettebb a helyzet.

A különbségi forgási kontúrvonalak vizsgálatával ez a kérdés is megválaszolható.
Különböz� mérték� mestertárgy és teszttárgy forgásokat kivonva egymásból többféle
kombinációban megállapítottam, hogy a különbségi csíkok láthatóságát a nagyobbik forgási
szög határozza meg, a kisebbik szög változtatása nem okoz számottev� változást. Tehát egy
8x nagyságú nagyobbik forgásszöget példának véve, a 8x-7x, 8x-6x, … forgáshoz tartozó
különbségi csíkok láthatósága gyakorlatilag ugyanaz, a sor végén található 8x-3x, 8x-2x és
8x-1x típusú kivonások esetében pedig bár jelent�sen kisebb a láthatóság, ám ennek oka ekkor
már maga az 5x, 6x, 7x nagyságú különbség túl s�r� csíkrendszere, ráadásul nagy
különbséghez tartozó kontúrvonalak el�állítása nem is célja az összehasonlító mérésnek.
Általános esetben tehát a nagyobbik elmozdulásmez� nagysága a dönt�, függetlenül attól,
hogy az a mestertárgyhoz vagy a teszttárgyhoz tartozik-e.

Egyetlen kérdés maradt még, hogy vajon a kivonandót reprezentáló fáziskép
el�állításához milyen alulátereszt� sz�résre van szükség a fázistolt intenzitás kontúrvonalakon
ahhoz, hogy minél jobb legyen a különbségi csíkok láthatósága? (A szemcsés fáziskontúrok
mediánsz�rése eleve nem igazán volna eredményes.) Ezt három változatban vizsgáltam:
sz�rés nélkül, 3*3-as átlagoló sz�r�vel, és Gauss-profilú (itt a félérték-szélesség átmér�je 2
képpont volt) átlagoló sz�r�vel, amely a “távolabbi” pontokat kisebb súllyal veszi figyelembe,
a kétféle valódi sz�rést pedig egyszeri és többszöri (sorozatos) alkalmazás esetén is
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vizsgáltam. A kiszámolt képek szerint az eredmény az, hogy bármelyik sz�rés sokszori
alkalmazása, vagy a sz�rés teljes hiánya hátrányos, csökkenti a láthatóságot. A sz�réseket
legfeljebb kétszer szabad futtatni a képeken, valamint a Gauss-profil kicsit eredményesebb az
egyenletes átlagolásnál. (Ezek a konkrétan megfogalmazott eredmények természetesen inkább
csak iránymutatóak, hiszen a merevtest-forgás egy speciális eset.)

Az ideális feltételek meghatározása után már fel lehet rajzolni egy grafikont, amely a
különbségi forgási csíkok láthatóságát ábrázolja a nagyobbik forgási szög függvényében. Ez a
mérési sorozat a 3.1-3. ábrán látható. Kisebb szögek esetén a láthatóság 0,3 fölötti értéke igen
jó, azonban a forgási szög növekedésével a láthatóság gyorsan csökken, és hamar eléri a 0,1
körüli értéket, ami a szabad szemmel történ� észlelés határa. Ez a jelen mérési körülmények
között 0,065 fok (a konkrét mérési elrendezésnél ez 6,5 képpont/csíkot jelentene nem
összehasonlító sima mérésnél) nagyobbik forgási szögnél következik be, amely kb. háromszor
nagyobb, mint egyetlen tárgy egyszer� elmozdulásmérésének fels� határa ugyancsak
merevtest-forgás esetén (lásd a 3.2. fejezetben).

Összehasonlító elmozdulásmérés kontúrcsíkjainak
láthatósága a növekv� forgási szög függvényében
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3.1-3. ábra: Az összehasonlító csíkok (a két elmozdulás összeghez és különbséghez tartozó)
láthatóságát a nagyobbik forgási szög határozza meg

A fentiekben bemutattam, hogy milyen lépésekb�l áll a valódi összehasonlító
elmozdulásmérés a csíkkompenzációs eljárás segítségével TV-holográfiában.
Megállapítottam, hogy a kivonandó elmozdulást reprezentáló fáziskép el�állításához
felhasznált intenzitás kontúrvonalak kismérték� alulátereszt� sz�rése javasolt, valamint ha
lehetséges, egy kisebb elmozdulás nagyobbra skálázása szintén el�ny�s. Merevtest-forgások
vizsgálatával elemeztem a módszer használhatóságának határát.
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3.2 Önkompenzációs elmozdulásmérés a csíkkompenzációs TV-holográfia
alkalmazásával

Egyszer� elmozdulásmérésb�l származó fázisképek csíkkompenzációban történ�
alkalmazásának másik, az el�z� fejezetben tárgyalttól eltér� esete, amikor csak egy tárgy van:
ekkor ennek egyik (mérték�) elmozdulásából egy másikat (kissé más mérték�t) vonunk ki,
tehát egyféle önkompenzációt valósítunk meg. Ennél a méréstípusnál is azt vizsgáltam
els�sorban, hogy milyen feltételek mellett ad a módszer jobb eredményeket.

A mérés alapvet�en itt is kétlépéses: el�ször a tárgy egyik elmozdulásának egyszer�
méréséhez szükséges szemcseképeket rögzítünk, azokból fázisképet állítunk el�, melyet a
második lépésben a másik elmozdulás kompenzálására használunk fel. Ebben az esetben is
kérdés, hogy hogyan és mennyire sz�rjük a szemcsezajt, és hogy mi változott attól, hogy csak
egyetlen tárgy szemcserendszerér�l van szó. Az elmozdulásmez� skálázhatósága szintén
el�nyös lehet a méréshez, de nem biztos, hogy élni is kell vele.

A módszer tesztelése céljából ebben az esetben is célszer� merev-test forgási csíkokon
vizsgálni azok láthatóságát és min�ségét. E vizsgálatokhoz a tárgy a 3.1. pontban említett,
forgatható zsámolyra helyezett hasáb egyik felülete volt, melyet egyre nagyobb mértékben
forgattam el a kiindulási helyzethez képest. A legkisebb forgás itt is az 1x-el jelölt 0,008185
fok volt, a többiek pedig ennek kb. egészszámú többszörösei. A hasáb alapállapotában 8
fázistolt szemcseképet, az elfordult állapotokban egy-egy szemcseképet rögzítettem.

A számolási eredmények röviden a következ�k: az 1x és 2x-es forgás kitördelt folytonos
fázismenete még kiszámolható, a 3x forgásé viszont már nem tördelhet� ki, annyira s�r�
csíkrendszert eredményez: a kompenzációs technikát tehát már ilyen kis forgásnál is
alkalmazni kell. A 3.2-1. ábrasor a 4x nagyságú forgás fokozatos kompenzálását mutatja az 1x
forgás folytonos/kitördelt fázismenetének többszörösre skálázásával. Az ábrák szerint az
önkompenzációs elv sikeres, a csíkrendszer megritkítható, ám ha a 3.2-1/d. ábra egy kisebb
részét nézzük (pl. számítógép-monitoron, megfelel� méretben) , akkor a várt 1x s�r�ség�
csíkok mellett egy sokkal s�r�bb parazita csíkozódás is megfigyelhet�. Ez a 3.2-1. ábrasor
tanúsága szerint még nem okoz különösebb zavart (pl. rosszabb észlelhet�séget), ám még
nagyobb forgás esetén (pl. 8x) az itt nem bemutatott képek szerint már teljesen
értékelhetetlené teszi a csíkkompenzációval adódó eredményeket. A fentiek szerint tehát az
önkompenzációs elmozdulásmérés azon formája, ahol átskálázott kisebb elmozdulást vonunk
ki egy nagyobból, nem túl nagy elmozdulásmez�k esetén még m�ködhet, olyan nagy
mérték�eknél azonban, ahol igazán szükség volna a csíkkompenzáció sikerére, már nem vezet
használható eredményre.

Az önkompenzációt azonban meg lehet valósítani eredeti skálájukon megtartott
elmozdulásmez�kkel is. Ebben az esetben azonban el�bb célszer� megvizsgálni a kivonandó
elmozdulásmez�t a kompenzációs eljárásban megjelenít� fáziskép pontos szerepét és
felhasználását.

A 2.1.3. képlet szerint a fáziskép tulajdonképpen modulo 2π kerül felhasználásra, azaz
maga a kompenzációs eljárás megtördeli. Mindezt azért nagyon fontos észrevenni, mert ha a
kivonandó elmozdulásmez�t eredeti skálája mellett használjuk csak, felesleges nekünk
kitördelnünk a fázisképét. Ez tehát tényleg csak akkor szükséges, ha lesz átskálázás. A
kitördelés elhagyásával rögtön nyerhetünk is valamit: egy tördelt fáziskép a 0-2π
fázistartományt jeleníti meg 8-bites kvantálással, egy kitördelt fáziskép pedig már önmagában
is ennek többszörösét, ha skálázással megnöveljük, akkor pedig könnyen megeshet, hogy akár
50π fázistartományt is le kell hogy írjon, ehhez pedig már kevés a szürkeskálás képek 8-bites
pontossága. Szimulált elmozdulásmez�k kivonásakor ez a probléma korábban (Németh Attila
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munkájában) egyáltalán meg sem jelent, hiszen a szimulált elmozdulásmez�t nem kellett
kétdimenziós képi adatként megjeleníteni, és nem is képi adatokból született.

a) b)

c) d)
3.2-1. ábra: 4x (0,0327 fok) forgás fokozatos önkompenzációja 1x forgás növekv�
átskálázásával, sz�rt fázisképek felhasználásával. 4x forgás csíkrendszere a), 4x-1x
kompenzáció eredménye b), 4x-2*1x kompenzáció eredménye c), 4x-3*1x kompenzáció
eredménye d)

Ha a töredezett fáziskép kitördelésére nincs szükség, akkor máris megspóróltunk egy
sokszor számításigényes és bizonytalan sikerrel elvégezhet� lépést, és ekkor tulajdonképpen a
zajsz�rés is lehet, hogy feleslegessé válik. Két különböz� tárgy összehasonlító vizsgálatakor a
lézerszemcsékre mindenképp mint zajra kellett tekinteni, hiszen a független
szemcserendszerek nem korreláltak, egyetlen tárgy esetében azonban nem ez a helyzet. Meg
kell tehát vizsgálni, hogy szemcsés fázisképek vajon alkalmazhatóak-e a csíkkompenzációs
technikában, és hogy milyen eredményre vezetnek.

3.2.2 Szemcsés fázisképek alkalmazása

A 3.2-2/a. ábrán egy 8x (0,0655 fok) forgás és egy 7x forgás különbségének csíkjai
láthatók. Itt a 7x forgás zajsz�rt töredezett fázisképe (3.2-2/c. ábra) volt a kivonandó a
csíkkompenzációban. A különbségi csíkok jól megfigyelhet�k, láthatóságuk kb. 0,2, és
mentesek az átskálázást alkalmazó esetben megjelent parazita csíkoktól. A 3.2-2/b. ábra
ugyanezt a forgáskülönbséget mutatja, de itt a 3.2-2/d. ábrán látható jelleg� sz�retlen
fázisképet használtam. A különbségi csíkok most is jól megfigyelhet�ek, láthatóságuk szintén
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kb. 0,2 dacára annak, hogy a d) ábrán látható fázisképen a szemcsésség miatt már számítógép
monitoron sem vehet�k ki a függ�leges vonalak mentén várt szabályos 2π fázisugrások. Az
emberi látást fejlett alakfelismerése még észlelhet függ�leges “vonalakat”, azonban olyan
rövid függ�leges vonalkákat, melyeknél valódi 2π fázisugrás van, csak a c) ábrán láthatunk. A
3.2-2. ábrák tehát azt bizonyítják, hogy szemcsés fázisképek valóban alkalmazhatók a
csíkkompenzációs eljárásban.

a) b)

c) d)
3.2-2. ábra: Önkompenzációs elmozdulásmérés eredménye sz�rt (a) és sz�retlen (b) töredezett
fáziskép felhasználásával (8x-7x=1x típusú kompenzáció) merev-test forgás esetén. (c) a 7x
forgás sz�rt fázisképének részlete (d) a 7x forgás sz�retlen fázisképének részlete,
csíks�r�ség�k kb. 7 képpont/csík. (Az a) és b) képek mérete 1280x1024 képpont, a c) és d)
képeké 300x300 képpont)

A további vizsgálatok azt mutatták, hogy még nagyobb forgási szögek esetén továbbra is
sikerrel alkalmazható az önkompenzáció átskálázás nélküli módja. (Szemben az átskálázást
alkalmazóval, amikor is parazita csíkok jelentek meg.) Ekkor már a sz�retlen fázisképek
alkalmazása egyértelm�en el�nyösebbnek bizonyult a sz�rtekkel szemben. A 3.2-3. ábra a
legnagyobb szög� még sikeresen elvégzett forgási csíkkompenzáció eredményét mutatja. Itt a
nagyobbik forgási szög az interferometrikus mérések esetében már igen nagynak tekinthet�,
több tizedfokos, a különbségi csíkok viszont még mindig észlelhet�ek, láthatóságuk kb. 0,13.
A kompenzáláshoz használt 0,2865 fokos forgás fázisképe kb. ötször s�r�bb csíkokat
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mutatna, mint a 3.2-2/d. ábrán látható, azonban ilyen s�r�ségnél már csak egy teljesen
véletlenszer�nek t�n� szemcsés fáziskép látszik, ez pedig igen érdekes.

3.2-3. ábra: Önkompenzáció nagy forgási szögek esetén szemcsés fáziskép felhasználásával.
37x-35x (0,3029 fok - 0,2865 fok). A két forgás külön-külön kontúrvonalrendszere már
annyira s�r� volna, hogy nem is mutatna vonalas szerkezet (1,405 és 1,486 képpont/csík).

Kis elmozdulásmez�k esetén a csíkkompenzációs módszer m�ködése ugyanis még
viszonylag képszer�en megérthet�, hiszen a 2.1-3. ábrán látható fázisképek szemléletesen
jellemezik elmozdulásmez�jüket. Ehhez képest az, hogy nagyobb elmozdulásmez�höz
tartozó, teljesen szemcsezajos, mindenféle szabályosságot látszólag nélkülöz� fáziskép is
lehet a kompenzációs módszer második bemenete, váratlan és érdekes eredmény, mivel nem
értelmezhet� szemléletesen. Gyakorlati haszna azonban sajnos nincs, hiszen az
önkompenzáció e skálázás nélküli módjának lényegi eredménye egyszer�bb módon is
el�állítható, mivel egy alapállapothoz képest több elfordult állapotról vannak rögzített
képeink, így két közeli állapot közti forgáshoz tartozó csíkrendszer egyszer� korrelogramként
is kiszámolható az alapállapoti fázistolt képek és a kompenzációs technika használata nélkül.
A különbségi csíkok láthatósága viszont ett�l függetlenül azért megvizsgálható.

A 3.2-4. ábra a kompenzált forgási csíkok láthatóságát mutatja a növekv� eredeti
(nagyobbik) forgási szög függvényében a skálázás nélküli esetben, sz�retlen fázisképek
alkalmazásakor. Itt a láthatóság csökkenésének lassulása a forgási szög növekedésével szintén
nem várt jelenség.

Végül az önkompenzáció automatizálását a következ�képpen lehet elképzelni: a tárgyról
az alapállapotában több fázistolt szemcsekép, és egyetlen deformált állapotában egyetlen
szemcsekép készül. Ha a deformáció mértéke nagy, tehát a képek hagyományos módon nem
értékelhet�k ki, felmerül a kérdés, hogy a csíkkompenzációs módszer vajon segíthet-e. A cél
az, hogy a nem teljesen sikeres kiértékelés eredményét valamilyen módon fel tudjuk használni
a csíkkompenzáció második bemeneteként, és másodjára már sikeres kiértékelést
végezhessünk. Mivel megritkult, és nem teljesen elt�nt kompenzált csíkrendszert szeretnénk
kapni, ezért a hagyományos kiértékelésb�l származó elmozdulásprofil átskálázására van
szükség, célszer�en egyhez közeli szorzóval, azaz szükség van a hagyományos kiértékelésb�l
kapott fáziskontúrok kitördelésére és sz�résére is. Az igazi kérdés tehát az marad, hogy a túl
s�r� és zajos fáziskontúrvonal rendszerek kitördelésénél a különféle ismert eljárások milyen
eredményt adnak pusztán a profilh�ség szempontjából.
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Önkompenzációs forgási csíkok láthatósága
szemcsés fázisképek alkalmazásakor
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3.2-4. ábra: Szemcsés fázisképek használatával az önkompenzáció határa messze nagyobb
(legalább négyszer), mint a 3.1-3. ábra diagramján bemutatott eseté. A legnagyobb szögnél a
nem-önkompenzációs sima mérésben 1,405 képpont/csík adódna, amely b�ven az elvi
felbontási határ alá esik.

A legegyszer�bb és leggyorsabb iránymenti módszerek ezekben az esetekben teljesen
használhatatlan eredményt adnak. A törésvonalakat, 2π lépcs�ket keres� módszerek
(Goldstein vágás30, maszk vágás31) többnyire megtalálják a lépcs�k közötti lassan változó
területeket, azonban ezek összeillesztése az egész képen sokszor nem sikeres. A legkisebb
négyzetek és a súlyozott legkisebb négyzetek módszere32 matematikailag mindig sikeres és
eredményes, azaz valamilyen folytonos és sima fázisképet eredményez, ám az nem mindig
lesz fizikailag/lényegileg is helyes, és ha van eltérés, akkor az nagyobb területre kiterjed�,
tehát jelent�s, az alakh�séget kifejezetten sért� lesz. Megállapítható tehát, hogy a mindenféle
a-priori ismeretet nélkülöz� csíkkompenzációs mérés akár emberi beavatkozással akár
automatizálva tehát még nem teljesen megoldott, esetleges eredményesség�.

A fentiekben bemutattam az önkompenzációs elmozdulásmérés menetét a
csíkkompenzációs eljárás alkalmazásával a TV-holográfiában. Kimutattam, hogy ez a
módszer akkor adja a legjobb eredményt, ha a kivonandó elmozdulást megtartjuk eredeti
skáláján, és az azt reprezentáló fázisképen megtartjuk a lézerszemcséket. Merevtest-forgások
vizsgálatával elemeztem a módszer használhatóságának fels� határát, amely igen nagynak
adódott.

A TV-holográfia mérések körülményei

Méréseimet a BME Fizika Tanszékén végeztem passzív csillapítású légrugós 1m*2m-es
optikai padon. Alkalmazott lényegesebb eszközök: Spectra Physics Model 127 típusú 35 mW
cw He-Ne gázlézer, Baumer Optronics 1280*1024 képpontos monokróm CCD kamera
6,7*6,7 mikrométer képpontmérettel, f=55 mm f/2.8-f/32 Micro Nikkor objektív (25 cm - -
végtelen), elektronikus vezérlés� piezoelektromos fázistoló tükör. Alkalmazott
számítógépprogramok: Corel Photo-Paint 9.xx+, valamint a tanszéken Kornis János által
kifejlesztett csíkkompenzációt és fázisképeket számoló programok.
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3.3. Optimalizálási lehet�ségek a digitális holografikus interferometriában

Ebben a fejezetben három olyan módszert mutatok be, melyek a digitális holográfiában
illetve holografikus interferometriában a létez� mérési elrendezésekkel készíthet� képek
hatékonyabb számítógépes feldolgozása révén javítják azok teljesít�képességét.

3.3.1 Képi adatok normálása

A numerikusan rekonstruált digitális hologramoknál az intenzív nulladrend� elhajlási
kép kisz�résére létez� eljárások közös jellemz�je, hogy kerülik a közvetlen kézi beavatkozást
a megjeleníthet� képek elkészítésekor, és a rekonstruált képet mint bonthatatlan egységet
kezelik. A képi adatokat mindig a 0-255 szürkeségi tartományba normálják, és ehhez a teljes
rendelkezésre álló komplex adatmátrixot veszik alapul. Az itt bemutatandó módszerek ennek
a szemléletnek a feladásával születtek meg.

A numerikus rekonstrukció során a 2.2.1. Fresnel-transzfromációs összefüggés
alkalmazásakor lebeg�pontos számábrázolást használunk, tehát elmondható, hogy a tárgy
rekonstruált éles képér�l nagy szürkeárnyalati mélységben van információnk. Az, hogy ez
végül sötétebb foltként jelenik meg a képeken, az egész számokra való áttérés, a szürkeskálára
normálás következménye, tehát ebbe a lépésbe kell beavatkozni. Ehhez röviden vizsgáljuk
meg a rekonstruált képek általános jellemz�it. Jól beállított digitális hologram rögzítési mérési
elrendezés esetén biztosított, hogy a nulladrend� folt és az els� rend� foltok térben teljesen
szétváltak, saját külön átlagintenzitásuk értelmezhet�. Abban is biztosak lehetünk, hogy a
nulladrend a kép közepe táján található, és átlagintenzitása többszöröse az els� rendekének,
tipikusan 3-10-szerese.

Ezek alapján az els� lehet�ség a valós amplitúdó/intenzitás képek világosságának
javítására az, hogy a lebeg�pontos számértékeket a 0-255-nél többször nagyobb tartományba
(például 0-1023) normáljuk, és a 255-nél nagyobb számokat f�nyírószer�en 255-re “nyessük
vissza”. A többszöröst mi magunk kézzel állítjuk be az aktuális kép viszonyaihoz igazodva
úgy, hogy az els� rend� foltok, különösen az éles kép szürkeségi tartománya minél inkább
kitöltse, de ne lépje túl a 256 szürkeségi szintet. A módszer eredményeképpen a nulladrend�
folt “egyenfehér” lesz, de mivel ennek a foltnak nincs is hasznos szerepe, ez nem is baj.

A fényképek digitális feljavításakor elterjedten használatos az ún. gamma korrekció
módszere, amely egy (akár színes) kép világosságértékeit xn típusú hatványfüggvény szerint
transzformálja, mivel ezek a függvények a [0,1] tartományt önmagába képezik le. Ez a
módszer ebben az esetben nem alkalmazható, mert a világosságértékek nemlineáris
transzformációját jelenti: interferenciacsíkokat tartalmazó intenzitáskép esetén a csíkok
intenzitásprofiljának megváltozását eredményezi, ami a kés�bbi fázisszámolást elvileg hibássá
teszi. Ezzel szemben a szürkeskála fentebb említett többszörösére történ� széthúzása a 256-
nál kisebbnek maradó hasznos intenzitásértékek szempontjából n*x típusú lineáris
transzformáció, azaz megengedett.

A második lehet�ség az éles tárgykép megjelenésének javítására azt használja ki, hogy a
nulladrend� folt mindig a kép közepénél van, és jól elkülönül az els� rendekt�l, azaz
egyszer�en kizárható a normálás menetéb�l. Ennek egyik módja a komplex amplitúdót
tartalmazó mátrix közepénél egy megfelel� terület kinullázása. Szerencsére a terület
határainak vannak tipikus értékei, például 1024-es méret� képek esetén az (500,500)-
(620,620) átlójú négyzet, ám kézi beállíthatóságuk és megfelel� beállításuk is szükséges lehet.
A módszer eredményét a 3.3-1. ábrák szemléltetik egyszer� és interferenciacsíkos kép
esetében. Mint látható, ezeken a példákon a nullázás belevág a tárgy peremébe, ám a mérés
szempontjából fontos deformálódó felületbe már nem, azaz a mérési elrendezés beállítása
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lényegileg megfelel� volt. Az is látható, hogy a nullázást tulajdonképpen kitakarásként is
megfogalmazhatjuk, azaz olyasmit tetszünk, mint mikor az égre nézve kézzel eltakarjuk a
vakító napot. Végeredményben az éles tárgykép illetve az interferencia kontúrvonalak jól
láthatóak lettek.

a) b)
3.3-1. ábra: A nulladik elhajlási rend “kitakarásának” hatása digitális hologram numerikus
rekonstrukciójánál: javuló képmin�ség és csíkláthatóság. a) egyetlen hologram b)
interferogram (1024x1024 képpont)

A nemkívánatos képterületek kizárását azonban másféleképpen is meg lehet közelíteni.
Jó min�ség� képet illetve csíkokat eredményez az is, hogyha eleve csak a mérés
szempontjából fontos területét jelenítjük meg a teljes adathalmaznak képként, ekkor minden
fölösleges vagy zavaró hatást kizártunk, amint az a 3.3-2. ábra kontúrvonalainál is látható.
Kisebb hátrány, hogy ennek a hasznos területnek a kijelölése viszont mindig kézi
beavatkozást igényel.

3.3-2. ábra: A területkiválasztás szintén jó kép- és csíkláthatóságot eredményez, mivel csak a
hasznos képterület vesz részt a szürkeskála kialakításában (230*160 képpont)

3.3.2 Mesterséges fázistolás

Az elmozdulásmez� mérésének köztes célja jó min�ség� töredezett fáziskép el�állítása,
amely jól kitördelhet�. A 2.2-7. ábrán látható egyszer�en és kézenfekv� módon meghatározott
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direkt fáziseltérést ábrázoló fáziskép ett�l a követelményt�l még messze van. Az ilyen
esetekben szokásos mediánsz�rés ugyan javítja a kép min�ségét, de gyenge sz�rés esetén a
maradék szemcsezaj teszi nehézzé a kitördelést, vagy er�s sz�rés esetén a 2π fázisugrások
mosódnak el túlzottan. A most ismertetésre kerül� új módszer más módon használja ki a
komplex hullámterek ismeretét és eredményez jó min�ség� fázisképeket.

Ismert, a 2.1. fejezetben is említett eljárás, hogy fázistolt (eltér� kezd�fázisú) intenzitás
kontúrvonalakból is számolható fázis, és hogy az intenzitáscsíkok jól sz�rhet�k a
szemcsezajtól. A feladat tehát adott, fázistolt intenzitáscsíkokat kell el�állítani. A TV-
holográfia és sok más módszer esetében ehhez a mérési elrendezésben megvalósított tényleges
fázistolásra van szükség, azonban digitális holográfia esetén nem.

Két, komplex mátrix formájában rendelkezésre álló virtuális hullám interferenciája
alapesetben a két hullám összeadásával szimulálható. Azonban a két hullám ki is vonható
egymásból: ha az összegük interferenciacsíkokat eredményezett, akkor a különbségük is azt
fog eredményezni, mivel a kivonást ellenfázisban történ� összeadásként is értelmezhetjük,
mintha az egyik hullám kezd�fázisát π-vel eltoltuk volna. Ebb�l az is következik, hogy a
kétféle interferencia csíkrendszer kezd�fázisa is π-vel eltér. De nem csak az egyik hullám –1-
szeresét adhatjuk hozzá a másikhoz, hanem akár i-szeresét is, vagy tetsz�leges komplex
számmal is szorozhatunk. Mivel célunk csak fázistolás megvalósítása, egységnyi abszolút
érték� komplex számokra kell szorítkozni, és mivel csak véges fázisléptetést szeretnénk,
komplex egységgyökökre van csak szükség. Gyakorlati szempontok mérlegelésével, miszerint
a túl sok lépés túl sok többletszámolást is jelent, és mivel a több kisebb lépés� fázistolás
úgysem ad többlet információt, célszer� négy lépésben megvalósítani a fázistolást.

Végeredményben a módszer matematikai megfogalmazása a következ�: jelölje U és U’
a tárgy deformáció el�tti és utáni állapotában rögzített digitális hologramokból számolt
komplex hullámokat. A négy darab, egymáshoz képest π/2 fázislépéssel eltolt intenzitás
kontúrvonalrendszer az alábbi összefüggésekkel határozható meg:

I1=|U-U’|2 I2=|U-iU’|2 I3=|U+U’|2 és I4=|U+iU’|2, (3.3.1)

ahol i a képzetes egység. Mivel a fázistolás nem a valóságban, hanem a mérést követ�en
matematikai módon valósul meg, az eljárás a mesterséges fázistolás nevet kapta.

A módszer m�köd�képességét és eredményét a 3.3-3. és 3.3-4. ábrák mutatják,
melyeken a vizsgált tárgy négyzet alakú membrán volt. A 3.3-3. ábrasor a sz�retlen
fázisléptetett intenzitás kontúrvonalakat mutatja kis terhelés esetén, míg a 3.3-4/a. ábra az
alulátereszt� sz�rés után bel�lük számolt töredezett, majd a 3.3-4/b. ábra a végeredményként
kapott kitördelt fázisképet mutatja.

Látható, hogy ez a módszer jóval eredményesebb, mint a direkt fáziseltérés
meghatározása. Információs szempontból annál teljesebb is, mert míg az kizárólag a fázis
deformáció hatására bekövetkez� változását használja fel, az intenzitáscsíkokat használó új
módszer a teljes komplex változást (amplitúdó és fázis) figyelembe veszi. A valós amplitúdó
változása fehérfény� interferencia esetén nem volna jelent�s, azonban itt a lézer alkalmazása
miatt szükségszer�en fellép� szemcsék miatt az, tehát ténylegesen számolni kell vele. Bár
kés�bb az intenzitás kontúrvonalak szemcséinek sz�résére kerül sor, el�tte a két hullám 3.3.1.
szerinti összetételekor, az “interferáltatáskor”, még jelen vannak a szemcsék.
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a) b)

c) d)
3.3-3. ábra: A mesterséges fázistolással létrehozott fázisléptetett intenzitás kontúrvonalak
elmozdulásmez� mésérekor négyzetes membrán esetén (254*281 képpont). A szomszédos a)-
d) képek között a fázistolás π/2.

A 3.3-3. és 3.3-4. ábrák készítésekor már alkalmaztam a korábban bemutatott terület-
kiválasztási elvet. Ennek a mesterséges fázistolásnál különösen nagy jelent�sége van: nem
elég a tárgy éles képét kiválasztani a szürkeskálára normáláshoz, hanem le kell azt sz�kíteni a
tárgy aktív, deformálódó részére. A teljesen mozdulatlan részek, mint az említett képeken nem
látható rögzít�keret és rögzít� csavarok (Ezek a 3.3-1. ábrákon még láthatók) ugyanis a
hullámok kivonásakor például gyakorlatilag elt�nnek, összeadásukkor viszont nem, így az
eltér� kezd�fázisú interferenciaképeken befolyásolhatják a szürkeskálára normálást. E részek
kizárásával biztosított, hogy a mérésben fontos interferenciacsíkok láthatók csak, és azok
mind a négy képen teljesen kitöltik a teljes szürkeskálát, tehát egyforma a láthatóságuk. Ha ez
nem valósulna meg, az eltérés a fázisszámolást hamisítaná meg. A mozdulatlan területeket is
magában foglaló területkijelölés csak akkor nem okoz zavarokat, ha az intenzitás
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kontúrvonalakat nem jelenítjük meg, hanem az egész számolást a sz�rt töredezett fáziskép
megszületéséig automatizáltan lebeg�pontos számábrázolás mellett végezzük el.

a) b)
3.3-4. ábra: A mesterséges fázistolással el�állítható szemcsezajtól sz�rt fázisképek
elmozdulásmez� mérésekor négyzetes membrán esetén. a) töredezett, b) kiegyenesített
fáziskép (254*281 képpont). A maradék szemcsezaj miatt a 2π ugrások vonalai kissé recések
maradtak, illetve a lassan változó részeken is láthatóak szabálytalan hullámzások.

3.3.3 Képnagyítás

Digitális hologramjaink méretét képpontban az alkalmazott CCD kamera felbontása
határozza meg. Ha ez például 1024*1024 méret� képek készítését teszi lehet�vé, akkor a
Fresnel-transzformációs numerikus rekonstrukció is ekkora komplex mátrixot eredményez. A
digitális holográfia módszerének szükséges velejárója, hogy a korábban szerepelt ábrákon
látható módon a tárgy éles képe legfeljebb a teljes kép egynegyedét foglalhatja el, tipikus
mérete azonban az említett konkrét esetben inkább csak 300*300 képpont nagyságrend�.
Összehasonlítva ezt a TV-holográfiával (ESPI), amely leképez�s módszer, itt még
korlátozottabb méret� képekkel van dolgunk. Nagy deformációk esetén tehát már hamarabb
beleütközünk a kontúrvonalak túl nagy s�r�ségének korlátjába, hiszen ez a korlát képpont/csík
mértékben adott, kevesebb képpont kevesebb csíkot enged meg.

Szükségesnek mutatkozik tehát módszert találni a képpontok számának megnövelésére.
Az els� kézenfekv� lehet�ség valamiféle interpoláció alkalmazása. A képsíkban ez a
lebeg�pontos komplex mátrixszal vagy a szürkeskálára normált képekkel hajtható végre.
Mivel a szemcsék sz�rését már a nagyított képeken lenne célszer� elvégezni, a nagyítást ezek
szerint még a szemcsezajjal terhelt adatokon. Ez azonban nehézségbe ütközik: mindenféle
interpoláció feltételezi az adatok valamiféle simaságát, a szemcsezaj pedig épp ennek mond
ellent, ráadásul mind az amplitúdó mind, a fázis zajjal terhelt.

A hologram síkjában valós adatunk van, a digitális hologram. Ez is terhelt véletlen
ingadozásokkal, azonban sokkal kisebb térfrekvenciával. Ennek köszönhet�en egy digitális
hologram interpolációval történ� nagyítása megvalósítható, azonban sajnos nem vezet
eredményre. Ennek oka a 2.2.2. képpontméret összefüggésben rejlik: az interpoláció révén az
összefüggés jobb oldalán a hologram képpontmérete (∆x) a felére, a kép lineáris mérete (N)
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pedig a kétszeresére változik, a szorzatuk tehát változatlan, és így az lesz a képsíkbeli
képpontméret (∆x’) is. Ennek mértékegysége mm(/képpont), tehát az adott méret� tárgy
területére ugyanannyi képpont jut.

Az interpoláció tehát egyik síkban sem célravezet�, a 2.2.2. összefüggés azonban ad más
lehet�séget is. Ha a digitális hologramot lineárisan kétszer, négyszer, stb. nagyobb “fekete
hátter�” kép részeként képzeljük el, akkor a ∆x képpontméret változatlan, csak az N képméret
növekszik meg. Ennek eredményeként a képsíkbeli képpontméret a felére, negyedére, stb.
csökken, azaz több képpont jut a tárgy (képének) adott méretére, és a rekonstruált kép összes
pontjainak száma is megnövekszik. Ekkor lényegében a 2.2.1. összefüggésben szerepl�
gömbhullám és a diszkrét Fourier-transzfomráció mátrixát alkalmazzuk nagyobb méretben, a
digitális hologramhoz nem adunk új információt. Így a képsíkban sem nyerünk új információt,
azonban azt kétszer, négyszer, stb. nagyobb lineáris felbontásban/mintavételezéssel láthatjuk.
Az, hogy az eredeti digitális hologram a nagyobb befogadó képnek melyik részére kerül
pontosan, gyakorlatilag mindegy, mivel ez az els� hologramrendekben nem okoz érdemi
változást.

A megnövekedett adatméretek nagyobb memória- és számítási kapacitást igényelnek, ez
a gyakorlatban rögtön be is korlátozza az alkalmazható nagyítás mértékét. (Nagyításon a
nagyobb befogadó kép alkalmazását értem a továbbiakban) Például az eredetileg 1024*1024
képpont méret� két digitális hologram, amely a tárgy deformációja el�tti és utáni állapotot
rögzíti, 2 Mbájt, dupla pontosságú (8 bájt/valós szám) komplex Fresnel-transzformáltjaik
pedig 32 Mbájt helyet foglalnak. Lineáris kétszerezés esetén összesen 8+128 Mbájt a
memóriafoglalás. Ha összehasonlító mérésr�l van szó, akkor négy hologramra és négy
hullámtérre is szükség lehet, tehát akár 16+256 Mbájt memóriára is. Ilyen méret� tömbök
kezelése asztali számítógépen még elfogadható sebességgel végezhet� el, azonban a lineáris
négyszerezés memóriaigénye az itt adott kiinduló méret esetén már túl nagy lenne, és az FFT
algoritmus számításigénye is jelent�sen meghaladná az elfogadhatót.

a) b)
3.3-5. ábra: A képnagyítás eredménye nagy elmozdulásmez� (kb. 15 mikrométer csúcsérték)
mérésekor kerek membrán esetén: a) képnagyítás nélkül b) képnagyítással számolt sz�rt fázis-
kontúrvonalak (330*330 illetve 660*660 képpont)

A lineárisan kétszeresen nagyobb befoglaló kép alkalmazásának a konkrét esetben tehát
nincs gyakorlati akadálya. A 3.3-5/a. ábrán kerek membrán nagy elmozdulásmez�jének s�r�
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csíkrendszere látható, amely a mesterséges fázistolós módszerrel készült sz�rt fáziskép,
mérete 330*330 képpont. A 3.3-5/b. ábra ugyanezt a csíkrendszert mutatja a képnagyítás
alkalmazásával, ennek a képnek 660*660 képpont a mérete. Az itt látható módon azonos
térbeli méretben egymás mellé téve �ket jól látható, hogy a membrán közepe körül sokkal
tisztábban rajzolódnak ki a 2π fázislépcs�k, és ennek els�sorban nem az az oka, hogy a
nagyobb felbontás finomabban tudja követni ezeket, hanem sikeresebb volt a szemcsék
kisz�rése a nagyított esetben, ugyanis az a) képen az elmosódást ezek maradék
fázisingadozása okozza.

A 3.3-6. ábrák arra mutatnak példát, hogy nagyon nagy elmozdulásmez� esetén a
képnagyítás már nem tudja javítani a mesterséges fázistolásos módszer eredményességét, a
szemcsezaj alulátereszt� sz�rése elmossa a kontúrvonalakat, azonban a sz�rést nem alkalmazó
direkt fáziseltérésen még így is jobban kirajzolódnak a kontúrvonalak, mint a képnagyítás
alkalmazása nélkül. Az ábra esetében a legnagyobb, eredetileg kb. 2 képpont/csík s�r�ség a
képnagyításnak köszönhet�en már kb. 4 képpont/csík, az el�bbi kisebb érték pedig a szemcsék
miatt már láthatatlan csíkokat jelentene.

a) b)
3.3-6. ábra: Extrém nagy, 20 mikrométeres csúcsérték� elmozdulásmez� sz�rt a) és sz�retlen
b) fázis-kontúrvonalai képnagyítás alkalmazásával kerek membrán esetén (510*380 képpont)

Az itt bemutatott három módszer, a terület kizárás/kiválasztás, a mesterséges fázistolás
és a képnagyítás mind a(z) (elmozdulás)mérésnél keletkez� intenzitás illetve fázisképek
min�ségét javítja, és mivel egymástól függetlenek, kombináltan is alkalmazhatók, többlet
számításigényük elfogadható. A kontúrvonalak konkrét jelentését�l függetlenül, tehát más
elmozdulás komponens, deformációs (tenzor)komponens, illetve alak mérése esetén is
használhatók.
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3.4. Összehasonlító elmozdulásmérés digitális holográfia alkalmazásával:
numerikus módszer

A következ�kben bemutatásra kerül� két új módszer (ez és a 3.5. fejezet) annak ismételt
bizonyítéka, hogy komplex hullámterek digitális változatának ismerete milyen sokoldalú
lehet�ségeket rejt magában.

3.4.1 A mérés elve

Tekintsük feladatnak két hasonló elmozdulásmez� összegéhez illetve különbségéhez
tartozó kontúrvonalak közvetlen el�állítását, azaz direkt összehasonlító mérésüket. Célunk
lehet az is, hogy változatlan mérési elrendezésben, a két vizsgálandó tárgy egymás utáni
behelyezésével két-két digitális hologram rögzítése után az összehasonlítást már a
számítógépen végezzük el, hiszen minden szükséges információ rendelkezésre áll a négy
hologramban. Ennek megvalósításához most is, mint a digitális/numerikus módszereknél
gyakran, ismert analóg/valós mérési módszereket kell szimulálni, illetve matematikai módon
megfogni lényegüket.

Az analóg összehasonlító elmozdulásmez� mérési módszerek azon ága, amely
mestertárgy hologramot alkalmaz, két nagy csoportra osztható. Az egyik esetben az el�hívott
és visszahelyezett hologramot simán rekonstruáljuk, így ennek eredménye virtuális kép lesz.
A kamera ennek és a teszttárgynak az interferenciáját látja, azaz a mester- és teszttárgy
hullámok összeadódnak. Az el�álló csíkrendszer vagy korrelogram, vagy Moiré-csíkrendszer.
A másik esetben konjugált rekonstrukcióval a mestertárgy valós képe(i) áll(nak) el�, amivel
általában a teszttárgyat világítják meg, a keletkez� összehasonlító csíkrendszer ekkor lehet
interferogram is. A holografikus megvilágítás matematikai modellje ekkor az amplitúdók
szorzása.

Digitális hologramok alkalmazásakor interferogramot szeretnénk el�állítani, így a
második esetet kell megvalósítani. Mivel a hullámokat komplex mátrixok reprezentálják, meg
kell különböztetnünk ezek tenzoralgebrai szorzását és az elemenkénti/pontonkénti szorzást:
természetesen a hullámterek szorzásának ez utóbbi felel meg. Mindezek fényében az
összehasonlító elmozdulásmérés menete és számolási módszere a következ�.

Helyezzük el�ször a mestertárgyat digitális hologram rögzítésére szolgáló optikai
elrendezésbe, majd vegyünk fel róla egy-egy hologramot az alap és a deformált állapotában.
Cseréljük ki a mestertárgyat a teszttárgyra lehet�leg minél pontosabb illeszkedéssel (lásd
korábban), majd err�l is vegyünk fel egy-egy hologramot. Rekonstruáljuk numerikusan mind a
négyet azonos módon a megfelel� távolságban, majd az el�álló négy digitális tárgyhullámra
vezessük be az alábbi jelöléseket:

am,0(p,q)= C(p,q)exp(iφ m (p,q))
am,1(p,q)= C(p,q)exp(iφ m (p,q)+i∆φm (p,q))= C(p,q)exp(iφ m (p,q))exp(i∆φ m (p,q))
at,0(p,q)= D(p,q)exp(iφ t (p,q))
at,1(p,q)= D(p,q)exp(iφ t (p,q)+i∆φt (p,q))= D(p,q)exp(iφ t (p,q))exp(i∆φ t (p,q)),

ahol az indexek jelentése az alábbi:
m - mestertárgy
t - teszttárgy
0 - kezdeti állapot
1 - deformált állapot,
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valamint (p,q) képpont koordináták, C és D valós amplitúdók (a levezetésben a kezdeti és
deformált állapotokban változatlannak tekintve), φ kezd�fázisok, továbbá ∆φ fázisváltozások
a két elmozdulásmez� hatására. Ekkor az összehasonlító intenzitás kontúrvonalrendszerekhez
szükséges komplex amplitúdók az alábbiak szerint számolhatók:

Asum(p,q)= am,0(p,q) at,0(p,q) - am,1(p,q) at,1(p,q)
Adiff(p,q)= am,0(p,q)*at,0(p,q) - am,1(p,q)*at,1(p,q), (3.4.1)

ahol * most a komplex konjugálást jelöli. Behelyettesítve:

Asum(p,q)= Cexp(iφ m )Dexp(iφ t )- Cexp(iφ m )exp(i∆φ m ) Dexp(iφ t )exp(i∆φ t )=
Cexp(iφ m)Dexp(iφ t ) [1- exp(i∆φ m )exp(i∆φ t )]

Adiff(p,q)= Cexp(-iφ m )Dexp(iφ t )- Cexp(-iφ m )exp(-i∆φ m ) Dexp(iφ t )exp(i∆φ t )=
Cexp(-iφ m)Dexp(iφ t ) [1- exp(-i∆φ m )exp(i∆φ t )], (3.4.2)

ezekb�l az intenzitások pedig:

Isum=|Asum|2= I0sum (1- cos(∆φm +∆φ t ))
Idiff=|Adiff|

2= I0diff (1- cos(∆φt −∆φ m )), (3.4.3)

láthatóan a két elmozdulásmez� összegéhez illetve különbségéhez tartozó kontúrvonalakat
eredményeznek (és ezen lényegileg a valós amplitúdók változásának figyelembe vétele sem
változtat, hasonlóan a nem összehasonlító mérésekhez). A direkt fáziseltérés pedig az alábbi
összefüggésekkel számolható:

Φsum(p,q)= arc[am,0(p,q) at,0(p,q)] - arc[am,1(p,q) at,1(p,q)]+π
Φdiff(p,q)= arc[am,0(p,q)* at,0(p,q)] – arc[am,1(p,q)* at,1(p,q)]+π,   (3.4.4) 
 
ahol arc(z) a “z” szám komplex fázisát jelöli. Természetes módon, mivel az amplitúdó
szorzatok is komplexek, nincs akadálya a mesterséges fázistolás alkalmazásának. A két utóbbi
szorzatra az alábbi jelöléseket bevezetve:

P1(p,q)= am,0(p,q)* at,0(p,q)
P2(p,q)= am,1(p,q)* at,1(p,q),

a négy fázistolt különbségi intenzitás kontúrvonalrendszerhez szükséges amplitúdók az alábbi
módon adódnak:

Adiff,0= P1-1P2

Adiff,1= P1-iP2

Adiff,2= P1+1P2

Adiff,3= P1+iP2, (3.4.5)

és hasonló módon számolhatók az elmozdulás összeghez tartozó csíkrendszerek is.
A bemutatott számítási módok nem igényelnek különösebb többletkapacitást, egyedül a

megnövekedett számú tömbök tárolása jelent többlet memóriaigényt. A mesterséges
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fázistoláson kívül a korábban ismertetett másik két képmin�séget javító módszer szintén
alkalmazható. Fontos különbség az egyszer� holografikus interferometriához képest, hogy ez
a számolás már nem-lineáris: míg az egyszer� esetben a Fresnel-transzformáció linearitásának
köszönhet�en a hullámterek összeadása/kivonása/lineáris kombinációja akár még a
hologramsíkban is elvégezhet�, így ekkor csak egy Fresnel-transzformációt kell kiszámolni,
ebben az esetben a például a 3.4.1.-ben adott m�veletek már kizárólag a képsíkban végezet�k
el, tehát mindenképpen szükség van négy Fresnel-transzformációra.

3.4.2 Eredmények

Az alábbiakban képek segítségével mutatom be a számítási módszer helyességét. A 3.4-1.
ábrák egy teljes összehasonlító mérés intenzitás kontúrvonalait mutatják. Két hasonló kerek
membrán volt a tárgy, amelyek eltér� mérték� terhelést kaptak, hogy a különbségük is látható
legyen. A 3.4-2. ábrák ugyanezeknek az elmozdulásmez�knek a direkt fáziseltéréssel
számolható kontúrvonalait, míg a 3.4-3. ábrák a mesterséges fázistolás alkalmazásával
számolható sz�rt fáziskontúrokat mutatják.

A 3.4-1. képsor ábráit összehasonlítva megállapítható, hogy az összehasonlító
kontúrvonalak (c és d) min�sége, és f�leg láthatóságuk rosszabb, mint az egyszer�
kontúrvonalaké (a és b). A 3.4-2. sor ábráin a min�ségromlás kevésbé szembeötl�, de
világosan kivehet� (pl. az igazán sötét részek hiánya miatt), hogy az összehasonlító csíkok
esetén a fázisugrások kisebbek, mint 2π. A 3.4-3. ábrákon jól látható azonban, hogy a
mesterséges fázistolás lehet�vé teszi, hogy még a kisebb láthatóságú intenzitás
kontúrvonalakból is - f�leg ha alulátereszt� sz�résen is átesnek - jó kontrasztú fáziskontúr
képek számolhatók ki.

A kisebb intenzitás csíkrendszer kontrasztok a 3.1. fejezetben leírtakhoz hasonlóan
szemcsekorrelációs eredet�ek. A mestertárgy és a teszttárgy hullámtereinek szorzásakor
tulajdonképpen két statisztikusan független szemcserendszer is összeszorzódik, ezek pedig
gyengén korreláltak. Ez az els�dleges oka annak, hogy az összeheasonlító kontúrvonalak
kontrasztja eleve rosszabb, mint a sima kontúrvonalaké.

A 3.4-1. – 3.4-3. ábrák esetében a mestertárgy és a teszttárgy deformációk még nem
voltak túlzottan nagyok, ennek köszönhet�en az egyszer� kontúrvonalak láthatóságát
meghatározó, a deformációk mértékét�l függ� szemcse-korrelációk még elég nagyok voltak.
Jóval nagyobb deformációk esetén ez már bizonyosan nem áll fenn, és az is várható, hogy
ekkor az összehasonlító kontúrvonalak láthatósága az egyszer� kontúrvonalak láthatóságával
együtt tovább romlik. Indokolt tehát a 3.1. fejezetben leírtakhoz hasonló módon megvizsgálni
az intenzitás kontúrvonalak láthatóságát különböz� mérték� merevtest forgások egyszer�,
egyenes csíkjai esetén. Mivel azonban ebben az esetben könnyen el�állíthatók általában jobb
min�ség� sz�rt fázis kontúrcsíkok is, ezek vizsgálata is célszer�.

A merevtest forgások el�állításához most is függ�leges tengely� forgatópadra helyezett
festett hasáb két oldala szolgáltatta a mester és teszttárgy felületet. A forgási tengely átment az
épp vizsgált felületen, a forgatást pedig 7 cm sugáron egy mikrométer orsóval végeztem. A
hasáb mindkét felületénél az alapállapotból kiindulva több, ahhoz képest egyre nagyobb
mértékben elfordult állapotban rögzítettem digitális hologramokat, így két képsorozat készült
a két felületr�l, melyek egymástól független szemcserendszert eredményeznek. (A tárgy –
kamera távolság 99 cm volt)
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a) b)

c) d)
3.4-1. ábra: Elmozdulásmez�k intenzitás kontúrvonalai összehasonlító mérésnél négyzetes
membrán esetén. a) mestertárgy b) teszttárgy c) összeg d) különbség elmozdulásmez�
kontúrvonalai. A csíkláthatóság a két-két esetben eltér�. (254*281 képpont)
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a) b)

c) d)
3.4-2. ábra: Az el�z� ábrához tartozó elmozdulásmez�k direkt fáziseltéréssel számolt
kontúrvonalai. a) mestertárgy b) teszttárgy c) összeg d) különbség elmozdulásmez�
kontúrvonalai. (254*281 képpont)
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a) b)

c) d)
3.4-3. ábra: A 3.4-1. ábrához tartozó elmozdulásmez�k sz�rt fázis kontúrcsíkjai a mesterséges
fázistolás alkalmazásával számolva. a) mestertárgy b) teszttárgy c) összeg d) különbség
elmozdulásmez� kontúrvonalai. (254*281 képpont)

A 3.4-4/a. ábra a mestertárgy 0,049 fok elfordulásához tartozó s�r� (4 képpont/csík),
nehezen feldolgozható csíkrendszert mutatja. A 3.4-4/b. és /c. ábrák a teszttárgy közel
ugyanakkora forgásának kivonása után megmaradó különbség intenzitás- illetve fáziscsíkjait
mutatják, a /d. ábra pedig a kiegyenesített fáziskép. A /b. ábra csíkjainak láthatósága
egyszer�ségük miatt könnyen kiértékelhet�. Egyre nagyobb mestertárgy forgásokból kicsit
kisebb teszttárgy forgásokat kivonva követhet� a különbségi intenzitáscsíkok láthatóságának
várt csökkenése. Ennek a diagramja látható a 3.4-5. ábrán.

A láthatóság a viszonylag nagy 0,13 fokos mestertárgy forgásszögnél éri el az
észlehet�ség 0,1-es határát. A 3.4-6. ábra diagramja az el�z�höz hasonlóan ugyanezen a
vízszintes tengelyen a 3.4.5. összefüggésben használt, és közvetlenül el�tte definiált
amplitúdó szorzatok abszolút értékének korrelációját mutatja. A két diagram hasonló görbéje
bizonyítja, hogy a csíkláthatóság/-kontraszt csökkenését valóban a lineáris kombinációjuk
révén interferáltatott (ez esetben szorzat) hullámterek korrelációjának csökkenése okozza,
azaz még nagyobb két forgás különbsége hiába volna olyan kicsi, hogy ritka csíkrendszert
eredményezne, a két forgás eredetileg nagy értéke miatt ennek láthatósága az észlelhet�ségi
határ alá esne.
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a) b)

c) d)
3.4-4. ábra: a) 0,049 fok elforduláshoz tartozó intenzitás kontúrvonalrendszer; a csíks�r�ség
kb. 4 képpont/csík. b) különbségi forgás intenzitás kontúrvonalai c) sz�rt fázisképe és d)
kitördelt fázismenet; a csíkok s�r�sége jóval kisebb lett (400*225 képpont)
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3.4-5. ábra: Különbségi merevtest forgásmérés intenzitás kontúrvonalainak láthatósága
különböz� mérték� eredeti forgásszögek esetén. A láthatóságot a nagyobbik forgási szög
határozza meg: annak függvényében csökken.



51

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

Nagyobbik forgási szög (fok)

A
m

p
lit

ú
d

ó
sz

o
rz

at
o

k
in

te
n

zi
tá

sk
o

rr
el

ác
ió

ja

3.4-6. ábra: Amplitúdó-szorzatok térbeli korrelációja különbségi merevtest forgásmérés
esetén különböz� mérték� eredeti forgásszögek esetén. A csökken� csíkláthatóság oka a
korreláció csökkenése.

Ennek alátámasztására a 3.4-7. ábrán a diagramok 0,115 és 0,131 fokos pontjaihoz
tartozó különbségi forgás sz�rt fáziscsíkjai láthatók. Míg az a) esetben (0,115 fok)
egyértelm�en kivehet�ek a csíkok, a b) határesetben (0,131 fok, ahol a mestertárgy forgáshoz
már mindössze 1,5 képpont/csík jutna) már csak az emberi látás láthat szabályosságot. Az
intenzitáscsíkok kontrasztjának folyamatos csökkenése tehát ténylegesen a 0,1 érték körül
okozza az észlelhet�ség látványos megváltozását, azaz e határ alatt már a fejlett
képfeldolgozási módszerek sem segíthetnek. A 3.4-5. ábra eredményének értelmezése,
felhasználása kapcsán utalok a 3.1. fejezetben leírtakra, a bonyolultabb elmozdulásmez�khöz
társítható lokális forgásokra.

a) b)
3.4-7. ábra: Különbségi merevtest forgások mesterséges fázistolással számolt sz�rt fáziscsíkjai
nagy mestertárgy forgások esetén. a) 0,115 fok (vagy 1,7 képpont/csík) b) 0,131 fok (vagy 1,5
képpont/csík) mestertárgy forgás. Az a) képen még észlelhet�k csíkok, a b) képen már
gyakorlatilag nem, a maradék szemcsezaj igen jelent�s (400*225 képpont)

A 3.4-8. ábrák arra az esetre mutatnak példát, amikor kerek membrán esetén a
középponti terhelés mind a mestertárgyon, mind a teszttárgyon akkora, hogy a két elmozdulás
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fáziskontúrképe külön-külön már nem értékelhet� ki (/a ábra), így nem is vonható ki
egymásból közvetve, az összehasonlító módszer azonban közvetlenül a különbséghez tartozó
fáziskontúrképet eredményez (/b ábra), amely a nagy szemcsezaj/kis mérték� korreláció
ellenére kvalitatív elemzésre ekkor is alkalmas lehet.

a) b)
3.4-8. ábra: Kiértékelhetetlenül s�r� (20 mikrométer csúcsérték) mestertárgy elmozdulás (a)
és a hasonló mérték� teszttárgy elmozdulás kivonása után megmaradó különbségi fázis-
kontúrvonalak (b).

Végül érdemes megvizsgálni, hogy vajon végezhet�-e távmérés ezzel a numerikus
összehasonlító módszerrel. Ha a két vizsgált tárgy azonos mérési elrendezésbe kerül
behelyezésre, akkor is szükséges, hogy minél pontosabban ugyanarra a helyre ugyanúgy
kerüljenek. Ez tulajdonképpen azt biztosítja, hogy rekonstruált képeik azonos helyen lesznek a
virtuális képsíkban, és illesztett hullámtereket lehet szorozni. A behelyezésnél elkövethet�
hibák az alábbiak: eltér� irányítottság, eltér� tárgy – kamera távolság, eltér� függ�leges
pozíció és eltér� vízszintes pozíció. Ennek, és a távolság eltérésének közvetett következménye
a megvilágítás és megfigyelés irányának megváltozása. Ezek különbsége (az ún. érzékenységi
vektor) adja meg pontosan, hogy milyen elmozdulás komponenst mérünk. Ha távmérés
céljából a két hasonló tárgyról két különböz� elrendezésben kívánunk digitális hologramot
felvenni, akkor további eltérések lehetnek: eltér� hullámhossz, eltér� kamera képpontméret,
eltér� képpontszám, eltér� megvilágító és referencia hullámtípus, eltér� intenzitásarány és
eltér� expozíció.

Sikeres távmérés a várakozások szerint akkor valósítható meg, ha minél pontosabban
lemásoljuk az egyik mérési elrendezést a másik helyen. A könnyen teljesíthet� feltételek a
következ�k: síkhullám megvilágítás és referencia, azonos hullámhossz, azonos képpontszám
(f�leg a Fresnel-traszformációnál), mer�leges megfigyelési irány, végül lemért és ismert
megvilágítási irány. A kamera képpontmérete és a tárgytávolság esetében ezek arányát kell
tartani, mivel a képsíkbeli képponméretet a 2.2.2. összefüggés szerint ez határozza meg, tehát
nem baj, ha a két helyen a kamerák képpontmérete eltér. Ha ezeket mind biztosítottuk, akkor
már csak a referenciahullámot becsatoló tükör beállítása kérdéses. Ennek pontatlansága csak
azt okozza, hogy a két tárgy éles képe nem pontosan ugyanott jelenik meg a numerikus
rekonstrukciókor, de minden más paraméterük meg fog egyezni, így pozícióik szoftveres
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egymásra illesztésér�l kell csak gondoskodni. Mindezen megfontolásokat figyelembe véve a
távmérés a gyakorlatban is megvalósíthatónak t�nik, kipróbálása és részletes vizsgálata
további kutatás tárgya lehet.

Mivel ez és a 3.5 fejezet szorosan kapcsolódik egymáshoz, az utóbbi végén található a
kett� együttes rövid összefoglalója.
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3.5. Csíkkompenzációs elmozdulás- és alakmérés a digitális holográfiában
szimulált hullámok alkalmazásával

A 3.4. fejezetben bemutatottak alapján világos, hogy a teljes hullámok digitális ismerete
arra is lehet�séget nyújt, hogy szimulált hullámok által leírt tetsz�leges folytonos
elmozdulásmez�t vonjunk ki vagy adjunk hozzá létez� tárgy elmozdulásmez�jéhez. Kivonás
esetén megvalósítható az ún. csíkkompenzáció, az eredetileg nagy elmozdulásmez�höz
tartozó felbonthatatlanul s�r� kontúrvonalrendszer ritkítása, mely ekkor már könnyebben
feldolgozható. A szimulált vagy virtuálisnak is nevezhet� hullámok mögé virtuális tárgy is
odaképzelhet�, amennyiben az elképzelt elmozdulásmez� modellezi annak alakváltozását. A
virtuális tárgyat ez esetben tekinthetjük tökéletes/hibamentes mestertárgynak, míg a valós, a
mérési elrendezésben is helyet foglaltat teszttárgynak, így tulajdonképpen a csíkkompenzációs
mérést virtuális összehasonlító mérésként is értelmezhetjük.

3.5.1 A mérés elve

A módszer matematikai megfogalmazása a következ�. Az egyszer� interferometrikus
elmozdulásmérés egyik lehetséges összefüggése az alábbi volt:

A(k,l)=aalap(k,l) - adef(k,l), (3.5.1)

ahol (k,l) képpont koordináták, aalap és adef a két tárgyállapot komplex amplitúdója, A pedig az
interferencia hullámtér. A módosított/kompenzált kontúrvonalrendszerhez szükséges komplex
amplitúdót ehhez képest az alábbi összefüggés eredményezi:

Akomp(k,l)=aalap(k,l) - adef(k,l)exp[(i2π/λ) .g.L(k,l)], (3.5.2)

ahol L(k,l) a szimulált elmozdulásmez�, g geometriai paraméter a mérési elrendezés
függvénye, λ az alkalmazott közös (valós és virtuális) hullámhossz, Akomp pedig ugyancsak
komplex amplitúdó. Az összefüggésben a kivonás utáni szorzatot egységként kezelve
könnyen belátható, hogy a direkt fáziseltérés és a mesterséges fázistolás a kompenzált esetben
is számolható. Ebben a szemléletben nem történt más, mint az egyik hullám pontonkénti
helyfügg� módosítása egy megfelel� szabály, az L(k,l) függvény alapján.

Van azonban más lehetséges szemlélet is. Vezessük be az alábbi jelöléseket:

aszim,alap(k,l)= 1
aszim,def(k,l) = exp[(i2π/λ) .g.L(k,l)] (3.5.3)

Ezek felhasználásával a (3.5.2) összefüggés így is írható:

Akomp(k,l)=aalap(k,l) aszim,alap(k,l) - adef(k,l)aszim,def(k,l), (3.5.4)

ami lényegét tekintve megfelel a 3.4.1. összefüggéseknek. Az L(k,l) elmozdulásmez�
el�jelének váltása a 3.5.3.-beli exponensben a megfelel� módon a szimulált hullámtér
komplex konjugálását eredményezi, azaz a 3.4.1. összefüggéspár tulajdonképpen ugyanannak
az elvnek két esete.

A lényeges különbség a 3.4.1. és a 3.5.4. összefüggés között az, hogy míg az el�bbi
esetben négy szemcsezajjal terhelt hullámtér szerepel a jobb oldalon, az utóbbi esetben a két
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valóságos eredet� szemcsés, a másik kett� szimulált pedig lehet, és jó is, ha nem szemcsés.
(Adott esetben a szimulált hullám-párt is lehet szemcsékkel együtt szimulálni.) Ennek az a
várható következménye, hogy a módosított/kompenzált intenzitás kontúrvonalak láthatósága
ugyanolyan jó (vagy rossz) lesz, mint módosítás/kompenzálás nélkül.

Hogy a hullámtér módosításának végül is mi lesz az eredménye, kevéssé értelmes
módosulás, vagy hasznos csíkkompenzáció, az attól függ, hogy a valós tárgy
elmozdulásmez�je és az L(k,l) szimulált elmozdulásmez� hogyan viszonyul egymáshoz. Ha a
valós tárgy terhelés hatására létrejöv� alakváltozása elméleti számításokkal meghatározható,
akkor végrehajtható a csíkkompenzáció, azaz tulajdonképpen egy virtuális összehasonlítás.
Megeshet, hogy az elmozdulásmez� csak véges sorral közelíthet�, vagy eleve csak egy
szemléletes, matematikailag egyszer�, ám nem “alakh�” közelítése célszer�. Ekkor a
kompenzáció természetesen nem lesz tökéletes, ám körültekint�en még ekkor is alkalmazható.
Ha a valós tárgy elvi elmozdulásmez�je skálázható, azaz homogén lineáris egyenlet határozza
meg (ld. korábban a 3.1. fejezetben is), akkor L(k,l)-t ennek választva fokozatos kompenzáció
is megvalósítható. Bármikor megeshet, hogy a valós elmozdulásmez�nek van merevtest
forgási összetev�je, ez szintén könnyedén kivonható bel�le a kompenzáció során. Az L(k,l)
mez� megválasztásán tehát sok múlik.

3.5.2 Eredmények

A korábban is szerepelt terhelhet� membránok (síkjára közel mer�leges) elvi
elmozdulásmez�je elég jól számolható. A szélén mereven befogott, közepén terhelt kerek
membráné zárt alakban ismert, a hasonló, ám téglalap alakú membrán elmozdulásmez�je csak
sor alakjában számolható ki33. Ez utóbbit korábban, diplomamunkám során öt tagra
meghatároztam34, és ezt az eredményt itt is felhasználtam. Az öttagú sort követ�
maradéktagok a kiszámolt és a valós elmozdulásmez� maximumának illesztése esetén a
membránszéleken szimmetrikus, domborulatszer� eltérést jelentenek, tehát ennek megjelenése
várható.

A csíkkompenzáció gyakorlati megvalósítása felveti a következ� problémát is: a tárgy
éles képe a digitális hologram numerikus rekonstrukcióján a mérési elrendezés konkrét
beállításától függ�en máshol lehet, és a mérete is változhat, ezért a szimulált
elmozdulásprofilt minden esetben kézzel (monitoron, egér segítségével) illeszteni kell erre az
éles képre. Ehhez elegend� néhány meghatározó pontot kijelölni, mint például az
elmozdulásmez� maximumának, szélének, sarkának, stb. helyét.

Ezen iránymutatások betartásával már sikeresen elvégezhet� a csíkkompenzáció, amint
ezt a következ� példák is mutatják. A 3.5-1. ábrasor kerek membrán kb. 10 mikrométeres
terheléshez tartozó elmozdulásmez�jének fokozatos kompenzációját mutatja. A képeken jól
látható, hogy az elv sikeresen m�ködik, és az a várakozásunk is teljesült, hogy a különböz�
mértékben kompenzált csíkrendszrek láthatósága azonos. Még nagyobb, kb. 25 mikrométeres
terhelés esetén a kompenzáció eredményét a képnagyítási módszerrel kombináltan a 3.5-2.
ábrák mutatják. Az a) ábrán látható, felbonthatatlanul s�r� csíkrendszer a b) és c) ábrán
látható módon sikerrel volt ritkítható, a d) ábrán pedig a nem teljesen sikeresen kitördelhet�
fáziskép látható. A 3.5-1. ábrasorral összehasonlítva a 3.5-2. ábra a) és b) intenzitás
kontúrvonalainak láthatósága a várakozásoknak megfelel�en kisebb. Valamennyire már a 3.5-
1/d. ábrán is megfigyelhet�, a 3.5-2/b. ábrán azonban már egyértelm�en, hogy a csíkláthatóság
a membrán különböz� részein nem egyforma. A közepén és a megfelel�en kivilágított széls�
részeken, ahol a kompenzálatlan csíkrendszer ritkább volt, nagyobb a csíkkontraszt, az
eredetileg legs�r�bb csíkok gy�r�szer� sávja mentén, ahol a lokális elfordulás is a legnagyobb
mérték� volt, pedig kisebb. Ennek megfelel�en a 3.5-2/c. ábrán a fázislépcs�k elmosódottsága
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is eltér� mérték�. További különbség a 3.5-1. ábrák és a 3.5-2. ábrák között, hogy a két
esetben a szimulált elmozdulásmez� kézi illesztése a membránéra nem teljesen egyforma,
ezért mutatnak más rajzolatot a majdnem kikompenzált csíkrendszerek. Az ilyenkor
elkövethet� lehetséges hibák közül az eltolódási hiba várható eredménye iránymenti derivált
megjelenése, a méretbeli hiba (körsugár eltérése) pedig körszimmetrikus eltérést okoz.

a) b)

c) d)
3.5-1. ábra: A fokozatos csíkkompenzáció eredménye kerek membrán elmozdulásmérésekor
nem túl nagy deformáció esetén. a) a kb. 10 mikrométeres eredeti elmozdulásmez� intenzitás
kontúrvonalai b) 10-6 mikrométer c) 10-8 mikrométer d) 10-9 mikrométer kontúrvonalai
(360*360 képpont)
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a) b)

c) d)
3.5-2. ábra: Nagymérték� terhelés hatására létrejöv� elmozdulásmez� csíkkompenzációja: a)
az eredeti 25 mikrométeres terheléshez tartozó csíkrendszer b) 25-23 mikrométer kompenzált
elmozdulás intenzitás kontúrvonalai c) 25-23 mikrométerhez tartozó mesterséges fázistolással
számolt sz�rt tördelt és d) kitördelt fáziskép. A kitördelés nem mindenhol sikeres, de t�rhet�
eredménnyel elvégezhet� (670*670 képpont)

A 3.5-3. ábra négyzetes membrán kb. 15 mikrométeres terheléséhez tartozó
elmozdulásmez�jének kompenzálását mutatja. Az a) ábra az eredeti mez� s�r� intenzitás
csíkrendszere, a b) ábra a 13/15= 87%-os kompenzálás intenzitás csíkrendszere, a c) ábra a
mesterséges fázistolással készült sz�rt fázisképe, végül a d) ábra ennek kitördelt változata. A
c) ábrán felt�n� parallelogramma-szer� torzulás a valós membrán ferde helyzetének
eredménye. (Pontosabban a mérési elrendezésben a digitális hologramok rögzítésekor a
membrán alsó széle párhuzamos volt az optika asztallal, a CCD kameráé viszont a befogása
miatt pár fokos szöget zárt be vele, ezért a rekonstruált képeken a membrán szélei nem
párhuzamosak a kép oldalaival, mintha a membránt a képsíkban kissé elforgattuk volna.) A b)
és c) ábrák kontúrvonalainak bonyolult rajzolata önmagában már nem vagy csak nehezen
értelmezhet�, a d) folytonos fázisképen viszont már jól látható, hogy a nem teljes
kompenzálás miatt a membrán közepén egy maradék “púp” nyomai láthatók, a széleken
viszont már kirajzolódik a valós elmozdulásprofil említett véges sorral történ� közelítésének
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maradék hibája, négy szimmetrikus helyzet� dudorból három. A negyediket nagy
valószín�séggel eltolódási hiba okozta derivált komponens kismérték� megjelenése tüntette
el.

a) b)

c) d)
3.5-3. ábra: Csíkkompenzációs elmozdulásmérés kontúrvonalai négyzetes membrán esetén: a)
az eredeti 15 mikrométeres terheléshez tartozó kontúrvonalak b) 15-13 mikrométeres
kompenzált elmozdulásmez�höz tartozó intenzitáscsíkok, c) sz�rt fáziskontúrok és d)
kitördelt fáziskép. A kitördelés matematikailag mindenhol sikeres, de a lejtés iránya nem
mindenhol jó: pl. középen nem rajzolódik ki eléggé egy púp (250*250 képpont)

A korábbi fejezetekben ismertetett módhoz hasonlóan merevtest forgások egyenes
csíkjainak vizsgálatával megállapítható volt, hogy a kompenzált intenzitás kontúrvonalak
láthatósága 0,156 fok eredeti forgásszögnél érte el az észlelhet�ség határát, szemben a 3.4.
fejezetben bemutatott valódi összehasonlító módszernél kapott 0,115 fokkal. Ez a
szignifikáns, ám nem nagyságrendileg nagyobb határérték arra utal, hogy mindkét módszer
esetében a (külön-külön) nagy valós elmozdulásmez�(k) okozta korrelációcsökkenés a f�
korlátozó tényez�je e méréseknek, és hogy a valódi összehasonlítás esetén a szemcsés
hullámterek szorzása csak kis mértékben csökkenti a módszer alkalmazhatóságának fels�
határát. Mindezek fényében indokolt olyan további kutatásokat végezni, melyek révén az



59

el�bbi korreláció értékét növelni lehet, így lehet�vé válna még nagyobb elmozdulásmez�k és
különbségek sikeres mérése.

A csíkkompenzációt az alábbi módon alkalmaztam alakmérésre: az egyik ismert, egy
hullámhosszt igényl� alakmérési módszer a tárgy megvilágítási irányának megváltoztatásán
alapul. A gyakorlatban ez úgy valósítható meg könnyen, hogy a kitágított megvilágító nyaláb
mikrométerorsókkal dönthet� tükörr�l visszaver�dve jut a tárgyra. Tekintettel arra, hogy a
vízszintes optikai asztallal párhuzamosan futó nyalábok függ�leges tengely körüli forgásokkal
vihet�k egymásba, a két megvilágítási iránynak is célszer� ilyen viszonyban lennie egymással.

A méréshez két digitális hologramot kell rögzíteni a két megvilágítási iránnyal. Az
alakmérés kontúrtávolságát a mérési elrendezés két állapotában annak pontos geometriája (a
megvilágítás és a megfigyelés iránya által bezárt szög, valamint a megvilágítás irányának
megváltozása) határozza meg. A két digitális hologram/hullámtér interferenciája ekkor a 3.5-
4/a. ábrán láthatóhoz hasonló intenzitás kontúrvonalrendszert eredményez. Ezen a csíkok
átlagos távolsága az irányváltozás függvénye, görbültségük illetve ennek következtében
létrejöv� eltolódásuk pedig a tárgy alakjától függ.

a) b) c)
3.5-4. ábra: N�i mellszobor alakmérése csíkkompenzációs holografikus interferometriával a)
eredeti intenzitás csíkrendszer b) kompenzált interferencia csíkrendszer intenzitáskontúrjai. c)
kompenzált sz�rt fáziskép a mesterséges fázistolás alkalmazásával (400*530 ill. 360*600
képpont)

Ebben a példában a tárgy kisméret� (5*10 cm) festett felület� n�i mellszobor volt, a
kontúrmélység kb. 2 mm. Az interferenciacsíkok képszer�en úgy értelmezhet�k, mintha a két
(kis szöget bezáró) megvilágító nyaláb rácsos interferenciamez�je vetülne a tárgyra. Ez a
rávetül� rács a vetítés irányából egyenes vonalakat mutatna, de mivel ferdén figyeljük meg, a
tárgy megvilágítással párhuzamos mélysége miatt görbült vonalak látszanak.

Az itt látható esetben a nagynak tekinthet� kontúrvonal távolság következtében nagy a
csíktávolság és kevés csík látható, ám így az alakmérés finomsága is durva. Pontosabb
méréshez kisebb kontúrvonal távolságot kell választani, ekkor viszont ismét a túl s�r�
csíkrendszer problémája kerül el�, tehát kívánatos a csíkok ritkítása. Ez ebben az esetben is
megtehet� szimulált hullámok alkalmazásával. Az egyenes függ�leges csíkrendszer, amely a
tárgy alakja miatt módosulva jelenik meg, pont olyan, mint egy függ�leges tengely körüli
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merevtest forgás okozta elmozdulásmez�é, tehát az ott alkalmazott megfelel� szimulált
hullám-párok most is alkalmazhatók csíkkompenzációra. A 3.5-4/a. ábrán látható csíkrendszer
esetében az ezen alapuló kompenzáció a 3.5-4/b. és /c. ábrákon látható eredményre vezet.
Ezeken az interferencia fázisát már csak a tárgy alakja/mélységi profilja határozza meg. A
csíkkompenzációval az esetleges rossz tárgyhelyzet (pl. valamilyen tengely körüli elfordult
állapot, ami akár sík felületnél is problémát jelentene) miatt fellép� egyéb egyenes csíkok is
eltüntethet�k.

A 3.4. és a jelen fejezetben bemutatott két hasonló, digitális holográfiát alkalmazó
interferometrikus módszer alkalmasnak bizonyult valódi vagy virtuális összehasonlító
elmozdulásmérésre. Mindkét esetben fontos feltételnek bizonyult az elmozdulásmez�k pontos
illesztése, és megállapítást nyert a módszerek alkalmazhatóságának fels� határa. Ez nagyobb,
mint az összehasonlítást nem alkalmazó egyszer� módszerek esetében. Szimulált hullámok
alkalmazásával hatékonyabbá vált egy egyszer� alakmérési módszer is. Maga a matematikai
konstrukció elvileg alkalmas más típusú digitális holografikus interferometrián alapuló
összehasonlító mérések elvégzésére is, mint például kéthullámhosszas összehasonlító
alakmérés, vagy más elmozdulás komponensek mérése.
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3.6 Az optikai rekonstrukció fejlesztése, és összehasonlító
elmozdulásmérés különbségi digitális holográfiával és TV-holográfiával
optikailag rekonstruált digitális hologramok alkalmazásával

A címben említett méréseket a korábbi fejezetekben már bemutatott, 4-5 cm lineáris
méret� membránokkal terveztem elvégezni, ezért els� célom az optikai rekonstrukció javítása
volt, hogy alkalmas(abb) legyen nagyobb méret� tárgyak holografikus kivilágítására is. Ezt
követ�en kerülhetett sor a javított elrendezés alkalmazására és eredményességének
vizsgálatára a kétféle mérési módszernél.

3.6.1 Az optikai rekonstrukció javítása

A képjelnek szánt digitális hologramok méréseimben 6,7 mikrométeres képpontméret�
CCD kamerával készültek síkhullám referencia alkalmazásával. Ha az SLM képpontmérete
ugyanekkora és síkhullámmal világítjuk át, akkor az optikailag rekonstruált kép ugyanabban a
távolságban várható, mint numerikus rekonstrukció esetén, azaz az eredeti tárgy-kamera
távolságban (ezt jelölje d). Mivel azonban az SLM képpontmérete méréseimben konkrétan 32
mikrométer volt, ami m = 4,77-szerese a kamera képpontméretének, az optikai rekonstrukció
csak nagyságrendileg m2.d = 4,772.1m = 22,75 m távolságban állna el�, ami már
elfogadhatatlanul nagy. Itt a kép mérete lineárisan épp 4,77-szer nagyobb a tárgy eredeti
méreténél.

Mivel a tárgy képét mindenképpen eredeti méretében szeretnénk rekonstruálni,
szükséges egy gy�jt�lencse alkalmazása az SLM után, ami a távoltéri képet és az éles képet is
véges távolságba hozza, miközben ez utóbbi kisebb lesz. A fenti példánál maradva, ha sikerül
megfelel� lencsét találni, és a képméret megegyezik a tárgymérettel, tehát 4,77-szer kisebb,
mint lencse nélkül, akkor a rekonstruált kép távolsága is kb. 4,77-szer kisseb, mint lencse
nélkül, azaz már csak 4,77 m, ami viszont gyakorlati szempontokból még mindig túl nagy,
hosszabb, mint egy (megfizethet�) optikai asztal. Ha a tárgy-kamera távolság kisebb, akkor
arányosan kisebb lesz az optikai rekonstrukció távolsága is a fókuszáló lencse alkalmazása
mellett, kis tárgy-kamera távolság azonban csak kisebb tárgyméret mellett alkalmazható, tehát
ha a megcélzott 4-5 cm lineáris méret� tárgyakat szeretnénk használni, ez a kétlencsés
elrendezés (nyalábtágító és gy�jt�lencse) már nem alkalmazható.

A digitális hologramok optikai rekonstrukciójára tehát módosított, fejlesztett
elrendezésre van szükség. A megoldandó feladat a rekonstruált kép méretének növelése
távolságának növelése nélkül. A feladat megoldását a 3.6-1. ábra optikai elrendezése mutatja.
Az SLM-et síkhullám világítja át, amit a BE1 nyalábtágító állít el�. Az SLM után egy plusz
gy�jt�lencse található, amely a szükséges nagyításról gondoskodik, és az els� gy�jt�lencse
fókusztávolsága is rövidebb, mint ami az el�z�leg leírt esetben adódna.

Itt már világosan látszik a két gy�jt�lencse eltér� szerepe és együttes hatása is. Az els�
lencse tulajdonképpen Fourier-lencse, amely rövid véges távolságban el�állítja az SLM
távoltéri elhajlási képét, egy rácsdiffrakciót, a rövid távolság miatt azonban a rácsállandó és
így a rekonstruált képek mérete kicsi. A második lencse vetít�lencseként ezeket a kis képeket
nagyítja ki, illetve csak a rajta áthaladó rácsrendekét. A gyakorlati sikerhez jó min�ség�
összetett lencséket kell alkalmazni, tehát a Fourier-lencsének Fourier-transzformációra
optimalizáltnak kell lennie, a vetít�lencsének pedig vetítésre/képalkotásra, és a
fókusztávolságokat is megfelel�en kell megválasztani. A vetít�lencse esetében a minél
rövidebb fókusztávolság ajánlott, így a vetítés tárgysík-képsík össztávolsága is rövid lesz. A



62

Fourier-lencse esetében inkább nagyobb fókusztávolságot célszer� választani azon a határon
belül, hogy végül minden kényelmesen elférjen az optikai asztalon.
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3.6-1. ábra: A módosított elrendezés digitális hologramok optikai rekonstrukciójára átereszt�
módú LC-SLM esetén: a két lencséb�l álló rendszer hatékonyabb képméretezést tesz lehet�vé

A két lencse ered� optikai rendszere tulajdonképpen egy csillagászati távcs�, amit véges
távolságra állítottak be, mivel a lencsék távolsága nagyobb, mint a két fókusztávolság összege.
Összességében tehát a távcs� az ered� szögnagyítása révén kell�en szétválasztja a
rácsrendeket (nyalábformálási funkció), a “véges távolságra állás” pedig ténylegesen véges,
mégpedig igen közeli távolságba hozza akár a távoltéri elhajlási képet is (képalkotási
funkció). A lényeges paraméter tehát nem a lencsék külön-külön fókusztávolsága, hanem azok
aránya, az ered� szögnagyítás. A lencsék fényerejére nézve a követelmények nem túl nagyok:
a Fourier-lencsét�l azt várjuk el, hogy a belép� pupillája nagyobb legyen, mint az SLM-en
áthaladt nyaláb átlója (téglalap alakú nyaláb), a vetít�lencsén pedig elég, ha a (0,0) rácsrend
nyalábja halad át, amely viszont igen kis szög alatt terjed, így kicsi az apertúraigény.

A 3.6-1. ábra elrendezését méréseimben az alábbi konkrét paraméterekkel valósítottam
meg: a kitágított síkhullám átmér�je 50 mm, az SLM képátlója kb. 44 mm volt. A Fourier-
lencse fókusztávolsága 200 mm, fényereje f/5, apertúrája tehát 40 mm, az els� lencsetag
átmér�je kb. 60 mm (építési hossza 14 cm, szimmetrikus rendszer, felcserél�dött
f�síkhellyel). A vetít�lencse 29 mm fókusztávolságú f/2.8 fényerej� Praktica menetes (M42)
volt NDK-s fényképez� objektív volt, a távcs� nagyítása tehát kb. 7-szeres lett. Ebben a
felállásban az 5cm*5cm küls� méret� mestertárgyról készült digitális hologramot az
ugyanolyan teszttárgyra azonos méretben az SLM és a teszttárgy kisebb mint egyméteres
távolsága mellett sikerült kivetíteni.

Az optikai rekonstrukció eredményét a 3.6-2. ábrán látható fénykép mutatja. A kép jobb
oldalán látható a teszttárgy, melyet a (0,0) rácsrend els� hologramrendje világít meg. A
baloldalon papírlap fogja fel a (0,0) rácsrend konjugált els� hologramrendjét. Itt láthatók a
mestertárgy képén annak csavarfejei, és hogy a rekonstruált kép valóban azonos méret� a
teszttárggyal. A két els� rend közötti világos pont a (0,0) rácsrend nullás hologramrendje,
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amely az eszközök tökéletlensége miatt függ�leges és vízszintes irányban csóvával
rendelkezik (ez látható például a papírlap szélén és a teszttárgy egyik csavarfején).

3.6-2. ábra: Digitális Fourier-hologram optikai rekonstrukciójának eredménye a
valóságban vörös szín� He-Ne lézer alkalmazásakor négyzetes membránok esetén
(fényképezte: Kornis János)

Ebben az esetben az SLM-re adott képjel Fourier-hologram volt, ezért a három
hologramrend azonos távolságban fókuszált. Ha a képjel Fresnel-hologram, akkor a három
rend eltér� távolságban ad éles képet, tehát ahol a holografikus megvilágításra használt els�
rend éles képet ad, ott a nulladrend nem csak egy pont (és csóvái), hanem kiterjedt négyzet,
amely átfed a hasznos képpel, ezért célszer� minden esetben gondoskodni arról, hogy a
Fresnel-hologramokat Fourier-hologrammá konvertáljuk.

Az is jól látható a fényképen, hogy a rekonstruált tárgyképeken objektív lézerszemcsék
vannak, és méretük viszonylag nagy. Ez részben annak a következménye, hogy az SLM
méretéhez képest még mindig nagy távolságban állnak el� a képek, tehát kis térszög alatt
halad a fény, részben már a digitális hologram készítésekor a CCD kamera érzékel�-felülete
véges apertúraként csak kis térszög alatt érzékel az eredeti tárgyfelület egy pontjából nézve,
ezzel eleve korlátozza a kés�bbi numerikus/optikai rekonstrukciókban megjelen� maximális
térfrekvencia-komponenseket. Analóg, hagyományos hologramlemezt alkalmazó holografikus
megvilágításnál a jóval nagyobb felbontás és rövidebb lehetséges távolságok miatt az objektív
szemcsék mérete sokkal kisebb. Ebben a digitális esetben viszont a nagy szemcsék durván
egyenl�tlen megvilágítást eredményeznek, tehát a felületen sok olyan terület van, ahova nem
jut fény.

A 3.6-1. ábrán bemutatott módosított elrendezés további el�nye a megrövidült
rekonstrukciós távolság mellett, hogy a vetít�lencse mozgatásával a tér három irányában a
rekonstruált kép helye nagymértékben változik, mivel az általa megvalósított leképezés nagy
laterális nagyítású. Az optikai tengely mentén történ� eltolás (vagy fényképez� objektív
esetén annak kihuzatolása) a rekonstruált kép távolságát állítja (a konkrét méréseimben a
lencse néhány mm-es eltolása több cm-es képtávolság változást okozott), a tengelyre
mer�leges eltolások segítségével pedig a képsíkon belül helyezhet� el a kép könnyedén (a
képhely kb. a laterális nagyításnak megfelel� többszörös mértékben mozdul el, mint a lencse).
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Ennek az ad jelent�séget, hogy összehasonlító méréseknél a mestertárgy optikailag
rekonstruált képét méret- és pozícióhelyesen kell a teszttárgyra vetíteni, tehát a vetít�lencse
nyugodtan rögzíthet� finommozgatóra is.

3.6.2 Összehasonlító elmozdulásmérés különbségi digitális holográfiával

A mérés alapelve a 13. irodalmi hivatkozásban megadott: digitális hologram optikai
rekonstrukciója révén létrejöv� vetített képpel világítják meg a teszttárgyat a 2.3-6. ábra
szerint. A megvalósításához az el�bbiekben ismertetett módosított rekonstrukciós elrendezést
használtam, és a korábbi fejezetekben is alkalmazott membránok voltak a vizsgált tárgyak. A
teljes mérési elrendezés a 3.6-3. ábrán látható. Ebben a holografikusan megvilágított
teszttárgyról másodlagos hologram készíthet�, ehhez a BE2 nyalábtágító által el�állított
síkhullám szolgáltatja a referencia hullámot.
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3.6-3. ábra: Különbségi digitális holográfia a módosított rekonstrukciós elrendezéssel: a
holografikusan megvilágított teszttárgyról másodlagos digitális hologramok készülnek

A mérés menete a következ�: el�ször a 2.2-1. ábrán látható elrendezésben két digitális
hologramot rögzítünk a mestertárgy alap- és deformált állapotáról. A második lépésben ezek
valamelyikét az SLM-re adva képjelnek a mestertárgy hullámterével a 3.6-3. ábra
elrendezésében megvilágítjuk a teszttárgyat. Mivel két hologramot vetíthetünk, és a
teszttárgynak is egy alap- és egy deformált állapota van, négyféle kombinációban tudunk
másodlagos hologramot rögzíteni, és ezeket felhasználva lehet teljes összehasonlító mérést
végezni. Ehhez a másodlagos hologramokat már számítógépen, numerikus rekonstrukcióval
értékeljük ki. A négy hologramot hatféleképpen lehet párosítani, és digitális holografikus
interferometrikus kiértékelést végezni. Két-két pár az eredeti mester- és teszttárgy
elmozdulásmez�höz tarozó, két pár pedig az összegükhöz illetve a különbségükhöz tartozó
kontúrvonalrendszert eredményez. Jelöljük a négy másodlagos hologramot az alábbi módon:

Hm0,t0 Hm0,t1 Hm1,t0 Hm1,t1 (3.6.1)
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ahol az m index a mestertárgyat, a t index a teszttárgyat, a 0 index az alapállapotot, az 1 index
a deformált állapotot jelöli. A hat lehetséges párosítás és a létrejöv� interferencia csíkrendszer
jelentése a következ�:

Hm0,t0 - Hm0,t1 és Hm1,t0 - Hm1,t1 teszttárgy elmozdulásmez�je
Hm0,t0 - Hm1,t0 és Hm0,t1 - Hm1,t1 mestertárgy elmozdulásmez�je
Hm0,t0 - Hm1,t1 összeg elmozdulásmez�
Hm1,t0 - Hm0,t1 különbségi elmozdulásmez� (3.6.2)

A 3.6-4. ábra példaként teljes összehasonlító elmozdulásmez� mérés eredményét
mutatja négyzetes membrán esetén. A képek a másodlagos digitális hologramokból numerikus
rekonstrukcióval a területkiválasztást felhasználva készültek. Jelent�s eltérés a 13.
hivatkozásban szerepl� két hullámhosszt alkalmazó alakméréshez képest, hogy míg abban a
szemcsezajt a több hullámhossz alkalmazása elnyomja, ebben a csak egy hullámhosszt
alkalmazó elmozdulásmez� mérési esetben a szemcsék kett�sen jelentkeznek.

A holografikus vetítést kísér� objektív szemcsékre a másodlagos digitális hologramok
rögzítésével járó más méret� szemcsék rakódnak, ezért a 3.6-4/a-d. ábrákon látható módon az
intenzitás kontúrvonalak világos részei nem egyenletesen világosak, még ha a nagyobb
térfrekvenciás (kisebb szemcseméret�) hologram-rögzítési szemcsékt�l el is tekintünk.
Ezekt�l függetlenül a csíkok láthatósága jó, és az összehasonlító esetekben (/c és /d ábrák) a
várt módon kisebb, mint a két egyszer� esetben (/a és /b ábra). A /e ábrán a /d ábrához tartozó,
a mesterséges fázistolás alkalmazásával kiszámolt sz�rt fáziskép látható. A /a-/e ábrák esetén
a két membrán közepének terhelése nagyságrendileg 2,5 mikrométer volt. A /f ábra
nagyságrendileg 5 mikrométeres terheléspár esetén mutatja az elmozduláskülönbség sz�rt
fázisképét, amely néhány helyen már a 2π fázislépcs� elmosódását mutatja.

Összehasonlítva a 3.6-4. ábra képeit a 3.3.-3.5. fejezetekben bemutatottakkal
megállapítható, hogy a különbségi digitális holográfiával kapható kontúrvonalak
elmozdulásmez�k mérése esetén jelent�sen rosszabb min�ség�ek, mégpedig a teszttárgy
durván szemcsés holografikus megvilágítása miatt, ezért már kisebb mérték�
elmozdulásmez�k esetén is lehetetlenné válik a sikeres kiértékelés. A mérési módszer
jelenlegi formájában tehát további fejlesztésre szorul. Ennek egyik útja a digitális
holográfiában alkalmazott eszközök (digitális kamera és SLM) további fejl�désén alapulhat,
különös tekintettel a térbeli felbontásra (trükkös effektív felbontásnövelésre CCD detektor
esetén példa a 35-ös hivatkozás), a másik út alternatív mérési elrendezések keresése. A
digitális fényképez�gépeknél már létez� 5-6 millió képpontos CCD vagy CMOS érzékel�k
kutatólaboratóriumok számára fejlesztett változatainak megjelenése a közeljöv�ben várható.
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a) b)

c) d)
3.6-4/a-d ábrák
(A /e-/f ábrák és az ábrafelirat a következ� lapon találhatók)
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e) f)
3.6-4. ábra: Összehasonlító digitális holográfia eredménye négyzetes membránok esetén
elmozdulásmez� mérésekor: a) mestertárgy b) teszttárgy c) összeg d) különbség
elmozdulásmez� intenzitás kontúrvonalai; e) a különbség sz�rt fázisképe (2,5 mikrométer
nagyságrend) f) a különbség sz�rt fázisképe (5 mikrométer nagyságrend)

3.6.3 Összehasonlító elmozdulásmérés TV-holográfiával optikailag rekonstruált
digitális hologramok alkalmazásával

Az 6-8. irodalmi hivatkozásokban leírt összehasonlító TV-holográfiai mérési módszerek
analóg holografikus megvilágítást alkalmaznak a teszttárgyon. Az alábbiakban bemutatandó
módszer ezek digitális megfelel�je: a teszttárgy holografikus megvilágítása a korábban leírt
módon digitális hologram optikai rekonstrukciójával jön létre a módosított elrendezés szerint.
A teljes mérési elrendezés egyik lehetséges változatát a 3.6-5. ábra mutatja: a teszttárgyat
kamera objektív képezi le a CCD detektorra, a BE2 nyalábtágítót elhagyó síkhullám pedig egy
diffúz fényátereszt� felületr�l szóródva szintén leképezésre kerül, ez a szemcsekép
interferométer referenciaága. A többi lehetséges elrendezésben a referenciaágban tükröz�
diffúz felület található, így Michelson-típusú interferométer valósul meg. Ebben az esetben a
holografikus megvilágítás a referenciafelületet is érheti a teszttárgy felülete helyett, tehát
kétféle aleset valósulhat meg.

A mérés menete most is két lépést igényel: az els� lépés digitális hologramok készítése
a mestertárgyról, a második lépés a 3.6-5. elrendezésben szemcseképek rögzítése, majd
ezekb�l korrelogramok meghatározása a számítógépen. A teljes összehasonlító méréshez négy
szemcseképet kell rögzíteni a korábban leírtakhoz hasonló tárgyállapot-kombinációk mellett,
és ugyanúgy indexelhet�k és párosíthatók a 3.6.1. és 3.6.2. összefüggések szerint, mint a
másodlagos hologramok.

Az így végzett kísérletek egyik fontos eredménye volt, hogy kiértékelhet� szemcseképek
csak abban az esetben jöttek létre, ha a 3.6-5. elrendezésben látható interferométerben a két ág
átlagintenzitása nem volt egyenl�. Míg a különbségi digitális holográfia esetében a
másodlagos digitális hologramok rögzítésénél ugyanaz az elvárás az intenzitásarányra, mint az
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els�dleges hologramok esetén, addig a TV-holográfia esetében nem. A 2.1. fejezetben tárgyalt
egyszer� (és fázistolós) TV-holográfia esetében ismeretes, hogy 1:1 intenzitásarány esetén
kaphatók a legjobb eredmények csak úgy, mint az analóg holografikus megvilágítást
alkalmazó összehasonlító TV-holográfiánál. Jelen esetben jobb eredmények születtek, amikor
a holografikus megvilágítást tartalmazó ág átlagintenzitása legalább háromszor kisebb volt,
mint a másik ágé, és kb. ötszörös eltérés esetén kaptam a legjobb eredményeket.
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3.6-5. ábra: A digitális holografikus megvilágítást használó TV-holográfia elrendezés egyik
lehetséges megvalósítása: a referencia-felület diffúz opálos fényátereszt� lapka

A 3.6-6. ábrán példaként teljes összehasonlító elmozdulásmez� mérés eredménye
látható négyzetes membrán esetén 2 mikrométernél kisebb középponti terhelések
alkalmazásával az ideális intenzitásarány mellett. A négy elmozdulásmez� intenzitás
kontúrvonalainak láthatóságát összevetve szembeötl�, hogy a várt kétféle láthatósági szint
nem két-két képen jelenik meg, hanem 3+1 felosztásban: egyedül a teszttárgy
elmozdulásmez�jét mutató kontúrvonalrendszer kontrasztja nagyobb a másik hároménál.

A jelenség legvalószín�bb oka az, hogy csak ez a korrelogram készült két olyan
szemcseképb�l, amelyek felvételekor ugyanaz volt a mestertárgy állapota, azaz ugyanaz a
digitális hologram volt optikailag rekonstruálva az SLM-mel. Összehasonlításképpen a 3.6-7.
ábrán a 3.6-6/a. ábrának megfelel� mestertárgy-elmozdulás kontúrvonalai láthatók 1:1
intenzitásarány alkalmazásakor. Ez a csíkrendszer láthatóan jelent�sen rosszabb min�ség�,
mint a 3.6-6. ábrán láthatók.

Arra, hogy az intenzitásarány ideális értéke nem 1:1, egy lehetséges magyarázat az
alábbi. A 3.6-5. ábra szerinti TV-holográfia elrendezésben optikai leképezés valósul meg, így
az interferométer két ágában található felületek képe (tárgy- és referenciafelület) egyesül a
CCD detektoron. Az egyik felületet egyenletes síkhullám világítja meg, a másikat egyenetlen
holografikus vetített valós kép, tehát a két felület képe közül az egyik eleve rosszabb
min�ség� a megvilágítás miatt. A kamera által látott ered� kép kivilágítása a kett� egyfajta
keveréke, így minél világosabb a síkhullám kivilágítású felület képe, annál jobban elnyomja a
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rossz kivilágítású képet. Ez az elnyomás természetesen csak az ered� kivilágításnak jó, a
korrelogram számításnak nem, de egy bizonyos határig, ami jelen esetben az 1:5 arányt jelenti,
több volt az elnyomásból adódó nyereség, mint a számolást rontó veszteség.

a) b)

c) d)
3.6-6. ábra: Teljes összehasonlító elmozdulásmez�-mérés intenzitás kontúrvonalrendszerei: a)
mestertárgy b) teszttárgy c) összeg d) különbség elmozdulásmez� (5:1 intenzitásarány
mellett)

3.6-7. ábra: A mestertárgy elmozdulásmez�jének intenzitás kontúrvonalai 1:1
intenzitásaránynál
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Ezzel szemben a 3.6-3. szerinti különbségi digitális holográfia elrendezésben csak egy
felület van jelen, a teszttárgyé, és az intenzitásarány nem két kép keveredését, hanem végs�
soron csak a másodlagos digitális hologramban tárolt holografikus rács modulációs mélységét
határozza meg, ezért az arány ideális értékét a legjobb moduláció szabja meg. A numerikus
kiértékelés folyamán a tárgyhullám és referenciahullám éppenhogy szétválik a képsíkban,
tehát egymás min�ségét nem befolyásolják.

A bemutatott, optikailag rekonstruált digitális hologramokat alkalmazó összehasonlító
TV-holográfia tehát szintén kezdetleges eredményekre vezetett az alkalmazott technológia
korlátai miatt. A különbségi digitális holográfiánál leírt fejl�dési lehet�ségek itt is jelent�s
javulást eredményezhetnek a jöv�ben.

Ebben a fejezetben bemutattam egy módosított optikai elrendezést, amely lehet�vé teszi
az eddig ismert esetekben alkalmazottaknál nagyobb tárgyakról készült digitális hologramok
optikai rekonstrukcióját térbeli fénymodulátor alkalmazásával rövidebb optikai utakat
eredményezve. Az új elrendezést sikeresen alkalmaztam különbségi digitális holográfia és
összehasonlító TV-holográfiai elmozdulásmez�-mérésben, maga az elrendezés azonban más
mennyiségek mérésénél is felhasználható (pl. alakmérés). Mindkét mérési módszernél
kiütközött az alkalmazott technológia képfelbontási képességéb�l ered� korlátja, amely
kihatott a kiszámolható kontúrvonalképek min�ségére.

A digitális holográfia mérések körülményei

Méréseimet a BME Fizika Tanszékén végeztem passzív csillapítású légrugós 1m*2m-es
optikai padon. Alkalmazott lényegesebb eszközök: Spectra Physics Model 127 típusú 35 mW
cw He-Ne gázlézer, Baumer Optronics 1280*1024 képpontos monokróm CCD kamera
6,7*6,7 mikrométer képpontmérettel, Sony 800*600 képpontos LCD SLM. Alkalmazott
számítógépprogramok: saját fejlesztés� digitális holográfia program (lásd a Függeléket), Corel
Photo-Paint 9.xx+, Kornis János fázisképeket számoló programjai, valamint egy HoloVision
nev� szabad felhasználású digitális holográfia program (1).

1 http://www2.edge.no/projects/index.php?expn=2&target=holovision/about.php
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4. Összefoglalás és további kutatási lehet�ségek

Dolgozatomban két olyan digitális eszközöket alkalmazó koherens optikai mérési
módszercsaláddal foglalkoztam, melyek általában kiterjedt felület� tárgyak alakjának és
alakváltozásának interferometrikus pontosságú mérésére alkalmasak. A TV-holográfiának és a
digitális holográfiának közös tulajdonsága, hogy a mért mennyiséggel arányos fázisváltozást
kontúrvonalas képekb�l lehet meghatározni. A képek jó feldolgozhatósága és min�sége
kulcsfontosságú feltétele a sikeres mérésnek, ezért azok az eljárások, amelyek ezt növelni
képesek, javítják e módszerek teljesít�képességét.

Munkám els� részében a TV-holográfiában korábban bevezetett csíkkompenzációs
módszert alkalmaztam sikerrel olyan esetekben, amikor a kivonandó elmozdulásmez� nem
szimulált, hanem valós mérésekb�l származik. A kompenzáció f� el�nye, hogy (az er�sen
tagolt tárgyfelület, vagy) a nagy deformáció okozta túl s�r� kontúrvonalrendszer ritkítható, így
a képek könnyebben dolgozhatók fel. Az általam vizsgált két esetben vizsgáltam a kivonandó
elmozdulásmez�t reprezentáló fáziskép el�állításának ideális módját, és kimutattam, hogy a
két tárgyat alkalmazó összehasonlító mérés esetén az intenzitás kontúrvonalak kismérték�
Gauss-profilú aluláterszt� sz�rése a célszer�, és hogy ha az elmozdulásmez� állandó profilú,
azaz skálázható, akkor célszer� egy kisebb mérték� elmozdulásmez�b�l kiszámolt folytonos
kitördelt fáziskép utólagos átskálázása. Az egy tárgyat alkalmazó ún. önkompenzáció során
ezzel ellentétben az a célszer�, ha a kivonandó elmozdulásmez�t megtartjuk eredeti skáláján -
különben parazita csíkozódás lép fel, amely zavarokat okoz a kiértékelésben -, szemcsezajt
nem sz�rünk, valamint a fázisképet ki sem tördeljük. A [0,2π] tartományban meghagyott
töredezett fázisképek alkalmazhatósága a csíkkompenzációs technikában érdekes és nem várt
eredmény, különösen abban az esetben, amikor lépcs�zetes ugrások sem figyelhet�k meg
azokon. Ez utóbbi speciális eset további vizsgálatra érdemes, mivel elvezethet a
csíkkompenzációs módszer m�ködésének mélyebb megértéséhez. A fent említett feltételek
adták a legjobb láthatóságú különbségi intenzitáscsíkokat mindkét esetben.

Merevtest-forgások egyszer� szerkezet� kontúrvonalainak vizsgálatával megállapítottam
továbbá, hogy a különbségi csíkok láthatóságát a két kissé eltér� mérték� forgás közül
alapvet�en a nagyobbik szöge határozza meg. A láthatóság változását a növekv� forgási
szöggel mindkét esetben mérési sorozattal is vizsgáltam. Ezek összevetésével megállapítható,
hogy az önkompenzációnál a láthatóság nagyobb forgási szögnél éri el a kritikus határt, mint
az összehasonlító mérésnél, ám ennek gyakorlati haszna nem nagyon van. Helyfügg�
elmozdulásmez� esetén a különbségi csíkok láthatósága is változó, becslésére a merevtest-
forgásoknál megállapított értékek alkalmasak, mivel az ilyen elmozdulásmez� kis
felületdarabok lokális elfordulásaként is reprezentálható. Végezetül megállapítottam, hogy az
önkompenzációs mérés nem automatizálható, mert nem létezik olyan matematikai módszer,
amely zajos fáziskontúr-képeket megfelel� profilh�séggel tördelne ki.

Munkám második részében a digitális holográfiával foglalkoztam. A numerikus
rekonstrukcióval kapcsolatban egyszer� módszert adtam a szürkeskálára normálás javítására a
teljes rekonstruált kép megfelel� részének kiválasztásával. Bevezettem a mesterséges
fázistolás alkalmazását az interferometrikus kontúrvonalak kiértékelésére, és a módszert
összehasonlítottam a direkt fáziseltérésen alapuló számolással. A bevezetett eljárás mellett a
digitális képfeldolgozó algoritmusok szélesebb köre alkalmazható, így a zavaró szemcsék
sz�rése is hatékonyabban végezhet� el. Vizsgáltam a rekonstruált képek nagyíthatóságának
lehet�ségeit, és kimutattam, hogy elegend� számítási kapacitás esetén alkalmazható a digitális
hologram méretének növelése, amely javít a képsíkbeli felbontáson. Az el�bb felsorolt
egymástól független módszerek együttesen is alkalmazhatók, és jelent�sen javítják a digitális
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holografikus interferometria (és nem csak az elmozdulásmérés) alkalmazhatóságát mind
egyszer� mind összehasonlító mérések esetén.

Új, tisztán numerikus módszert vezettem be összehasonlító interferometrikus mérésre,
mellyel két azonos mérési helyen lév� tárgy elmozdulásának összege és különbsége
közvetlenül mérhet�, de az eljárás alakmérésnél is felhasználható. Az összehasonlító
intenzitás kontúrvonalak a várakozásoknak megfelel�en kisebb láthatóságúak, mint az
egyszer� kontúrvonalak. El�bbiek láthatóságát merevtest-forgási csíkokon vizsgáltam, és
mérési sorozat segítségével megmutattam, hogy a láthatóság a forgási szög növekedésével
csökken, és ennek szemcse-korrelációs oka van. Tárgyaltam a módszer távmérésre való
alkalmazhatóságának feltételeit is.

Új, szimulált hullámokat alkalmazó módszert adtam, mellyel valós tárgy
elmozdulásmez�jének és egy szimulált elmozdulásmez�nek az összege és különbsége
közvetlenül mérhet�. A módszer matematikai háttere rokon az el�z�ével, és gyakorlati
szempontból a TV-holográfiánál alkalmazott csíkkompenzáció megfelel�je a digitális
holográfiában. Ennél a módszernél az el�z�vel ellentétben az összehasonlító csíkok
láthatósága azonos az egyszer�ekével. Sikerrel alkalmaztam a módszert egy ismert
egyhullámhosszas alakmérési eljárásnál is. Az el�z� módszerhez hasonlóan ez is
alkalmazható a gyakoribb kéthullámhosszas alakmérésnél vagy más interferometrikus
méréseknél, azokat segítheti. A módszer sikeres alkalmazásának fontos feltétele a szimulált
hullámtér pontos illesztése a valós mérésb�l származóakra.

Digitális hologramok optikai rekonstrukciójára javított optikai elrendezést készítettem.
A távcs�szer� rendszerrel, amellyel kisebb távolságon rekonstruálhatóak nagyobb méret�
vetített képek, könnyebben állítható be a kép helye is. Mérésben rögzített digitális hologramok
átalakítása révén jobb hatásfokú rekonstrukciót értem el, és a hologramrendek is jobban
szétváltak térben. Vizsgáltam tárgyak digitális holografikus kivilágításának tulajdonságait, és
megállapítottam, hogy ennek komoly hátránya a létrejöv� objektív szemcsék miatti egyenetlen
megvilágítás, melyen hosszabb távon csak az eszközök fejl�dése segíthet. Az új
rekonstrukciós elrendezést sikerrel alkalmaztam különbségi digitális holográfia és TV-
holográfia esetén összehasonlító elmozdulásmérésre, de a komoly technikai korlátok miatt a
módszerek részletes vizsgálata még korainak bizonyult. Az azonban már megállapítható volt,
hogy a TV-holográfia esetében az interferométer nyalábjainak ideális intenzitásaránya
meglep�en nem 1:1, hanem kb. 1:5 (tárgy:referencia), és erre a körülményre magyarázatot is
adtam. Fontos eltérést találtam a különbségi digitális holográfiához képest abban is, hogy
teljes összehasonlító mérésnél a négy kiszámolható intenzitás-kontúrvonalképb�l csak az
egyik kép láthatósága jobb a többinél (amelyik a teszttárgy elmozdulásmez�jét mutatja),
amely meger�síti az ideális intenzitásarányra adott magyarázatot is.

A csíkkompenzáció a TV-holográfiában és a digitális holografikus interferometriában

Az alcímben említett, a 2.1. fejezetben és a 3.5. fejezetekben bemutatott
csíkkompenzációs és összehasonlító módszerek egybevetése a következ� eredményt adja.
Mindkét alap mérési módszernél közös matematikai apparátus szolgál a valós és a virtuális
elmozdulásmez� kivonására a másik, mindig valós elmozdulásmez�b�l. Mindkét
alapmódszernél interferométert használunk, azonban míg a TV-holográfiában ismeretlen
szemcsés referenciahullámmal, addig a digitális holográfiában ismert sima hullámfrontú
hullámmal kódoljuk a tárgyhullámot. Ennek a következménye, hogy az utóbbi módszernél a
tárgyhullám dekódolható, és fázisa lényegében közvetlenül megismerhet� bármilyen
valóságos fázistolás igénye nélkül, a TV-holográfiánál viszont éppenhogy valós fázistolás
szükséges ahhoz, hogy a fázist bizonyos mértékig, közvetve ismertnek tekinthessük. A kétféle
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ismeret eredménye, hogy míg digitális holográfiánál az interferenciakép fázisát lebeg�pontos
finomsággal tudjuk módosítani, a TV-holográfiában csak a fázistolás léptetéseinek megfelel�
lépcs�zetes módon. Hiába ismerünk akár 8 fázistolt szemcse-interferogramot, ezekb�l nem
számolható ki a tárgyhullám vagy a referenciahullám külön fázisa, ami lehet�vé tenné vagy az
egyik vagy a másik szintén lebeg�pontos finomságú módosítását.

Létez� átmeneti változata a TV-holográfiának és a digitális holográfiának sima
referenciahullám és leképezés együttes alkalmazása, melyet újabban leképez�s digitális
holográfiának neveznek. Megfelel� kiértékelés mellett a komplex tárgyhullám a képsíkban a
kamera felbontásának megfelel� finomsággal is megismerhet�. Ezen a területen intenzív
kutatások folynak. A csíkkompenzáció 3.5. fejezetben leírt matematikai módszere elvileg
ennél a méréstechnikánál is hasznosítható lesz.

További kutatási lehet�ségek

A dolgozatomban leírt összehasonlító és csíkkompenzációs módszerek közös korlátja a
csökken� korreláció okozta láthatóság-csökkenés a lézerszemcsék és a véges apertúrák miatt.
(A TV-holográfiában a leképez� lencse rekesze, a digitális holográfiában a CCD detektor az
apertúra) Az intenzitás kontúrvonalak alacsony láthatóságának növelését, így a módszerek
fels� mérési határának kiterjesztését a szemcse-korreláció általános növelése oldhatja meg. A
digitális holográfia esetében ehhez mindenképpen szükséges a kisebb képpontméret� és több
képpontot tartalmazó digitális eszközök kifejlesztése. Kisebb képpontméret� kamerák
alkalmazása a TV-holográfiában is kívánatos volna, hiszen ekkor nagyobb apertúra mellett
kisebb lézerszemcsék is felbonthatóak, a nagyobb apertúra pedig nagyobb korrelációt tesz
lehet�vé.

Az eszközök fejl�dését�l függetlenül is kutatási irány lehet a 3.4. fejezetben leírt
összehasonlító módszer tényleges alkalmazása távmérésre, a 3.3., 3.4. és 3.5. fejezetben írt
digitális holográfiai módszerek részletes vizsgálata más mennyiségek interferometrikus
mérésére is, valamint a 3.6. fejezetben bemutatott hologram-rekonstrukciós optikai rendszer
további finomítása, más megoldások keresése. Szintén kutatásra érdemes a 3.5 fejezetben leírt
csíkkompenzációs digitális holografikus interferometriai módszer alkalmazása a 3.2
fejezetbelihez hasonló önkompenzációs mérésekre. A korábban említett átmeneti módszer
honosítása és kutatása szintén célszer�.
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6. Függelék

A digitális holográfiához használt program rövid leírása

A digitális holográfiához kapcsolódó numerikus kiértékelések elvégzése céljából saját
programot írtam az egyik elterjedt matematikai programrendszer saját nyelvén. Ezt részben az
indokolta, hogy a 3.3.-3.5. fejezetekben leírt új számítási módszereket meg kellett valósítani,
részben az, hogy a már ismert számítási módszereket tartalmazó szabadon használható kész
program a munka kezdetén még nem volt hozzáférhet�.

A program csak a matematikai csomaggal együtt futtatható, önmagában nem. A képi
adatokat a programnyelv valós és komplex mátrixok formájában tudja kezelni, ezekkel
pontm�veletek is végezhet�k, nem csak mátrixm�veletek. Mind a beolvasandó, mind a
program által készített képfájlok Windows bitmap (BMP) típusúak, a bemenet lehet 24-bites
szürkeárnyalatos, vagy 8-bites szürkeárnyalatos, a kimenet mindig 8-bites szürkeárnyalatos. A
lebeg�pontos számábrázolás dupla pontosságú (8 bátj/valós szám), a program memóriaigénye
a feldolgozott digitális hologramok méretét�l függ, csakúgy, mint a számolások sebessége. A
program futásához csak a megfelel� verziójú matematikai programcsomagra van szükség,
amely többféle operációs rendszer alá is létezik, speciális hardware igény nincs. A forráskód
szóközökkel együtt kb. 30000 karakter hosszú.

A program kezel�felülete az F-1. ábrán látható, grafikus jelleg�. A kitölthet� mez�k
számítási paramétereket, képfájl-neveket tartalmaznak, a kipipálható opciók m�ködési
módokat, számítási módszereket változtatnak, a megnyomható gombok tényleges számolást
végeznek, vagy aktív felhasználói közrem�ködést igényl� funkciót látnak el.

F-1. ábra: A digitális holográfiához használt saját készítés� program kezel�felülete

A program f�bb elemei a következ�k: 8 vagy 4 bementi képfájlból 4 hologramsíkbeli
bemenet képz�dik, melyek 4 db “Diffrakcio” gomb révén átvezetésre kerülnek a képsíkba a
bal fels� sarokban megadott 4 paraméter alapján. Az alsó négy fájlnév és a t�le jobbra lév� 4-
4 gomb négyféle interferenciaképet számol illetve ment el a megadott neveken (az
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alapértéknek megadott fájlnevek mind a kimeneti mind a bemeneti esetben az alapfunkcióra
utalnak a 3.4. fejezetbeli kiértékelési mód alapján). Választható intenzitás és fázis kontúrcsík
sz�rés mellett és nélkül. A mesterséges fázistolás a 4 db egymás alatt található 1-es átírásával
érhet� el i,-1,-i értékekre. A jobb oldalon található 3 keretes rész a szimulált hullámok
paramétereinek megadására szolgál, illetve használatuk kapcsolható ki/be. A három
megvalósított hullám forgáshoz illetve kör alakú és téglalap alakú mereven befogott középen
pontszer�en terhelt membránhoz tartozik. A nulladrend� elhajlási kép kitakarására a
“Nullazas” feliratú kapcsoló és a t�le jobbra lév� két paraméter szolgál, az aktív normálási
terület a “Terulet kijelolese” gommbal adható meg egér közrem�ködésével. A “Korrelacio”
opció az interferáltatott hullámmfrontok amplitúdójának térbeli korrelációját íratja ki mind a
négy változatnál. A hologramok méretének duplázására fent középtájon található kapcsoló.

Látható, hogy minden a 3.3.-3.5. fejezetben leírt módszer numerikus számítási része
elvégezhet� a programmal, beleértve a különbségi holográfiához szükséges egyszer�
interferenciás kiértékelést és a digitális amplitúdó hologramok konverzióját. Nem része a
programnak a töredezett fázisképek kitördelése, erre más küls� programot kellett igénybe
venni.

M�ködés közben a részeredmények megtekintése és a különféle pontok/területek
kijelölése céljából a program további grafikus ablakokat nyit, ez látható az F-2. ábrán. A bal
fels� sarokban, takarásban látható ablak a matematikai programrendszer f� ablaka, itt jelennek
meg az esetleges szöveges üzenetek. A jobb fels� sarokban látható ablakban 4 amplitúdókép
jelenhet meg, amelyek a négy bemenethez tartoznak (az ábrán csak kett� aktív), a jobb alsó
sarokban pedig a négyféle interferenciakép jelenhet meg, intenzitás és fázis kontúrcsíkok (az
ábrán csak egy aktív).

F-2. ábra: A digitális holográfiához használt program m�ködés közben
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konzulensemnek, akivel diplomamunkám készítése után is együtt dolgozhattam, és akinek a
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