
Alak és elmozdulás mérése adaptív módszerekkel a TV 
holográfia és a digitális holográfia területén

PhD értekezés

Készítette: Kornis János

BME, Fizika Tanszék
2006



2

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 1
2. A kutatás elozményei 4
2.1. Adaptív interferométerek 4
2.1.1. Összehasonlító TV holográfia 6
2.2. Számítógépes szimuláció 13
2.2.1 Lézer szemcse számítógépes szimulációja 14
2.3. Neurális hálózatok 15
2.3.1. A többrétegu perceptron (MLP) 17
2.3.2. A Kohonen hálózat 18
2.3.3. Az önszervezo térkép (Self-Organizing Map, SOM) 21
2.3.4. Neurális hálózatok alkalmazásai 22
2.3.4.1. Karakterfelismerés kézzel kitöltött nyomtatványokon 22
2.3.4.2. Neurális hálózatok alkalmazása elektronmikroszkóp holografikus

képeinek   elemzésében
22

2.3.4.3. Üveg öntoformák optikai minosítése neurális hálózatok segítségével 23
2.3.4.4. Kompozit anyag gyártásellenorzése 24
2.4. Digitális holográfia 26
2.4.1. A digitális holográfia alapjai 26
2.4.2. Digitális holografikus interferometria 29
3. Új kutatási eredmények 30
3.1. Adaptív TV holográfia 30
3.1.1. Számítógéppel vezérelt optikai elemek 31
3.1.2 . Adaptív mérések 34
3.2. Hullámfront közvetett eloállítása TV holográfiában 41
3.2.1. A módszer jellemzoi 43
3.2.2. Közvetett hullámfront eloállítás a holografikus interferometriában, 

távmérés megvalósítása
46

3.2.2.1. Háttér 46
3.2.2.2. Távmérés megvalósítása 47
3.2.3. Alakmérés kéthullámhosszas TV holográfiával 48
3.2.3.1. Háttér 48
3.2.3.1. Közvetett fázisszintetizálás alkalmazása alakmérésben 49

3.2.4. Alakmérés vetített csíkokkal 50
3.2.5. Kompenzációs alakmérés tükrök esetén 50
3.3. Számítógépes szimuláció 53
3.3.1. A szimuláció módszerei 53
3.3.2. Objektív szemcsekép szimulációja 53
3.3.3. Szubjektív szemcsekép szimulációja 55
3.3.4. Számítógéppel generált hologramok 57
3.3.5. Virtuális optikai laboratórium 58
3.3.6. Virtuális optikai laboratórium alkalmazása nagytávolságú összehasonlító 

mérésben
62

3.4. Neurális hálózatok 64
3.4.1. Interferenciaképek osztályozása neurális hálózattal 64



3

3.4.1.1. Elofeldolgozás 64
3.4.1.2. Neurális hálózat architektúra 65
3.4.1.3. Eredmények 66
3.4.1.4. Szimulációk Delphi környezetben 68
3.4.2. Interferogramok csíkközepeinek kijelölése Kohonen hálózatokkal 69
3.4.2.1. Elofeldolgozás 69
3.4.2.2. A hálózat tanítása 70
3.4.2.3. A halott elemek kiküszöbölése 70
3.4.2.4. Az osztályozás 71
3.4.2.5. Csíkkövetés 71
3.4.2.6. Delphi környezetben megvalósított szimuláció 73
3.5. Digitális holográfia 75
3.5.1. Digitális hologramok felbontásának növelése 75
3.5.1.1. A Fourier transzformációs módszer 77
3.5.1.2. Drizzle algoritmus 78
3.5.1.3. Az interlace módszer 79
3.5.1.4. Eredmények 80
3.5.1.4.1. Fourier-transzformációs módszer 80
3.5.1.4.2. Interlace módszer 81
3.5.1.4.2.1. Szimuláció 81
3.5.1.4.2.2. Mérések 81
3.5.1.4.3. A négynegyedes drizzle módszer 82
3.5.1.4.3.1. Szimuláció 82
3.5.1.4.3.2. Mérések 83
3.5.2. Digitális holografikus módszerek összehasonlítása 86
3.5.2.1. Digitális holografikus interferometria 86
3.5.2.1.1. Méréshatár 87
3.5.2.2. Összehasonlító digitális holografikus interferometria digitális 

rekonstrukcióval
88

3.5.2.3. Összehasonlító digitális holografikus interferometria analóg 
rekonstrukcióval

90

3.5.2.4. Összehasonlító digitális holografikus interferometria TV holográfia 
alkalmazásával

93

3.5.3. Vasúti jármuvek kerékkopás vizsgálata digitális holográfiai módszerrel 94
4. Összefoglalás 98
5. Köszönetnyílvánítás 100
6. Irodalom 101



4

1. Bevezetés

Adaptív mérorendszernek nevezhetjük azokat a mérorendszereket, amelyek a mérési 
folyamat során a mérés bizonyos jellemzoit érzékelve képesek alkalmazkodni valamilyen
szinten a mérendo objektum vagy a mérés körülményeinek változásához. Adaptív mérés lehet 
például egy olyan mérés, amikor az interferometrikus mérorendszer sorozatmérés
végrehajtásakor különbözo tárgyak esetén a tárgyakról szórt fény intenzitását mérve
változtatja a megvilágítás erosségét azért, hogy a tárgy- és a referenciahullám intenzitása 
minden mérésnél optimális legyen. 

A nagyfelbontású, számítógépes környezethez jól illesztheto CCD és CMOS
képfelvevo eszközök rohamos fejlodésének köszönhetoen mind a szemcsekép
méréstechnikában, mind a holográfiában megjelentek az elektronikus feldolgozáson alapuló 
módszerek. Ezek némi minoségromlás árán ugyan, de a hologramlemez használatán alapuló
hagyományos módszereknél lényegesen gyorsabban és gyakorlatilag azonos érzékenységgel 
képesek diffúz felületu tárgyak alakját, elmozdulásmezejét, rezgési amplitúdó eloszlását a 
teljes felületen meghatározni. A szemcsekép interferometria elektronikus változatát TV
holográfiának, míg a holográfia digitális megvalósítását digitális holográfiának nevezik. 

Mivel a fenti két módszer a legesélyesebb ipari körülmények közötti mérések
végrehajtására, ezért e két területen vizsgáltam meg az adaptív mérési eljárások
megvalósításának lehetoségeit és szintjeit.

Az adaptív mérorendszereknél megkülönböztethetjük az adaptív optikai elemek és 
(általában a mérések kiértékelésekor használható) adaptív szoftvermegoldások szintjét, mint 
az adaptáció legegyszerubb megvalósítását. Disszertációmban mindkét csoport
alkalmazhatóságát részletesen elemzem. Itt csak a számítógéppel vezérelt nyalábosztókat, 
tükröket, térbeli fénymodulátorokat illetve a neurális hálózatokat és adaptív szuroket említem 
példaként.

Az adaptivitás egy magasabb szintje, amikor a mérorendszer a detektált jelek
(jellemzoen a felvett intenzitáskép) alapján változtat valamelyik paraméteren egy adott cél 
érdekében. Ilyen lehet az az eset, amikor a felvett kép hisztogramja segítségével a
mérorendszer úgy állítja be az expozíciós idot, hogy a kamera teljes lineáris tartományát 
kihasználhassa a kamera túlvezérlése nélkül. Látható, hogy ehhez a felvett kép egy
jellemzojét (a hisztogramját) meg kell határozni, és be kell avatkozni a mérési elrendezésbe. 
Egy bonyolultabb esetben akár több képjellemzo meghatározása is szükséges lehet. Ekkor a 
képet egy úgynevezett képminosíto vektorral jellemezhetjük, amelynek a kép hisztogramja 
csak egy eleme. 

Munkámban többször elofordulnak az ”összehasonlító mérés” és a ”kompenzációs
mérés” kifejezések. Az összehasonlító mérés alatt olyan mérést értek, amelyben két tárgy 
viselkedését (például deformációját) hasonlítom össze úgy, hogy a mérés kimenete (a
csíkrendszer) közvetlenül a különbségre legyen jellemzo. Ha a cél a vizsgált tárgy nagy
deformációjának vizsgálata, akkor az összehasonlításban szereplo másik tárgy csak azért 
szükséges, hogy megfeleloen deformálva, a keletkezett (most is a deformáció különbségre 
jellemzo) csíkrendszer ”kiértékelheto suruségure ritkuljon”. Ekkor inkább a kompenzációs 
mérés kifejezés használatos. Látható, hogy a két kifejezés rokon, inkább a cél
megkülönböztetésére szolgál. 

Disszertációm témaköréhez tartozó elméleti hátteret, kutatásaim elozményeit a
második fejezetben ismertetem. A fejezet tagolása megegyezik a saját munkát ismerteto 
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fejezet tagolásával. Terjedelmi korlátok miatt a holográfia alapjainak és a lézer szemcse 
jelenségének bemutatásától eltekintettem. Mivel célom olyan módszerek kutatása-fejlesztése
volt, amelyek diffúz tárgyak teljes felületen történo vizsgálatát végzik, ezért csak az ilyen 
méréseket megvalósító eljárásokat tekintettem át. Csak deformáció (pontosabban
elmozdulásvektor komponens) és alak mérését feltételezem feladatnak. A kifejlesztett
módszerek azonban rezgési amplitúdó és törésmutató eloszlás mérésére is egyszeruen
kiterjeszthetok.

Saját eredményeimet a harmadik fejezetben mutatom be. Néhány esetben (mint
például a digitális holográfiánál) a jobb érthetoség céljából a közvetlen elozményeket saját 
munkám elott elkülönítve ismertetem.

Az elso alfejezetben egy tipikus TV holográfiai mérés keretében mutatom be az
adaptív mérés megvalósításának fent említett legegyszerubb lehetoségeit. Ugyancsak ebben a 
fejezetben származtatom az általam javasolt összehasonlító TV holográfiai módszereket,
amelyek az adaptív mérés egy magasabb szintjét teszik elérhetové.

Természetesen a legmagasabb szint az adaptív mérorendszereknél az adaptív mérési 
módszer, amikor az alak, vagy az elmozdulás mérése automatikusan történik, függetlenül 
annak típusától és nagyságától. Az általam bevezetett fázisszintetizáló TV holográfia, amelyet 
a második alfejezetben ismertetek, véleményem szerint egy ilyen lehetoség. Lényege, hogy 
lehetoség van nagy elmozdulások, gyorsan változó alakok kompenzációs mérésére. A
módszer fázistolt interferogramok felhasználásával képes nem létezo hullámfront eloállítására 
és ez által nem létezo deformáció mezo, vagy alak hasonlítható össze a vizsgált tárgy
deformációmezejével, vagy alakjával. A módszer muködoképességét TV holográfiában és 
holografikus interferometriában is bemutatom.

A fényhullámfront közvetett szintetizálásán alapuló összehasonlító méréseket
sikeresen alkalmazhatjuk nagytávolságú összehasonlító mérésekre, amikor a két
összehasonlítani kívánt tárgy más-más laboratóriumban található.

A TV holográfiában kifejlesztett közvetett fázisszintetizáló eljárást kiterjesztettem 
struktúrált fény alkalmazására is. Sikeres méréseket mutatok be diffúz és tükrözo felület 
alakjának mérésére is.

A kompenzációs méréseknél neurális hálózattal szeretném kijelölni azokat a
területeket, amelyeken a csíkrendszer az automatikus kiértékeléshez túl suru, és így itt
szükség van kompenzációra. A neurális hálózatok alkalmazásánál merült fel az az igény, hogy 
bizonyos hálózatok esetén szükséges nagyszámú (akár több száz) interferenciakép eloállítása, 
hogy a hálózatot betaníthassuk. Erre kezdtem fejleszteni egy szimulációs programcsomagot, 
amely ilyen interferenciaképek eloállítására képes. Az idok folyamán ez a program jelentosen 
bovült, és mára már mind az oktatásban, mind a kísérlettervezésben, publikálásban hasznos 
eszköznek bizonyult. Ezt a programcsomagot a harmadik alfejezetben mutatom be. 

A létrehozott szimulációs program képes szemcsekép interferogramok és digitális 
hologramok szimulációjára is. A rendszerrel az interferométer elemei részletesen leírhatók. A 
szimulációban szereplo tárgyfelület méretén, pozícióján túl alakja, felületi érdessége is
megadható. A detektor (CCD kamera) érzékenységi görbéje, zaja szintén választható. A
megvilágítások lehetnek sík- vagy gömbhullámok, megadott hullámhosszal és intenzitás
eloszlással. Az eredmények intenzitás-, vagy fáziskép formájában állnak elo.  Mód van a 
paraméterek több lépésbol álló változtatására is. Ekkor az eredmény mozgóképen is
megjelenítheto.

Elkészítettem a Fizika Tanszék laboratóriumában használatos mintegy 120 optikai 
elem háromdimenziós modelljét. Ezeket a modelleket felhasználva a szimulációs program
képes a parancskészletben megadott interferométer háromdimenziós megjelenítésére alkalmas 
fájlokat elkészíteni. A szimulációs program megadott elemekbol felépített, valós optikai
elrendezést is felismer, és szükség esetén rögzíti az elrendezés geometriai adatait is.
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A negyedik alfejezetben mutatom be a neurális hálózatok szimulációjában és
interferometrikus alkalmazásukban elért eredményeimet. 

Az elso alkalmazási csoportban többrétegu felügyelt tanítású neurális hálózatokat
hoztam létre, holografikus és TV holográfiai alkalmazásra. Segítségükkel intenzitás képeken 
eldöntheto, hogy egy tárgyról készült felvétel tartalmaz-e a tárgyra jellemzo hibát. Az eljárás 
gyakorlatilag 100%-os hatékonyságú holografikus interferogramok esetén, ugyanez
szemcsekép interferogramokra meghaladja a 90 százalékot.

A második alkalmazási csoportban Kohonen hálózat szimulációját valósítottam meg, 
MATLAB és DELPHI programkörnyezetben. A hálózatok alkalmasak holografikus – és 
szemcsekép interferogramok intenzitásképén a szkeleton vonalak kijelölésére. Kidolgoztam 
az elágazásokat tartalmazó csíkok szkeletonját megkereso módszert is.

A digitális holográfiát sokan úgy jellemzik, hogy ”kezünkben tarthatjuk a tárgyról 
szórt fény komplex amplitúdóját”. Ez bizonyos körülmények között (viszonylag kis tárgy 
egyszeru struktúrával) jól teljesül. A komplex amplitúdó ismerete (kiszámolhatósága) számos 
új lehetoséget jelent. Nagy deformációknál a kiszámolt fázismezohöz szinte tetszoleges
kompenzációs fázistagot adhatunk hozzá, miáltal a mérés során keletkezett
interferenciacsíkok kiértékelhetoen ritkává tehetok. Tárgyunk alap és deformált állapotához 
tartozó, digitális formában eloálló komplex amplitúdó mezoket számítógépes hálózaton
keresztül tetszoleges helyre továbbíthatjuk, és ott a helyben felvett komplex amplitúdóval 
adataink összehasonlíthatók. Ezáltal mód van nagytávolságú összehasonlító mérések
végrehajtására.

A legújabb eljárások fejlesztésébe Tanszékünk is kezdettol fogva bekapcsolódott. A 
saját munkát ismerteto ötödik alfejezetében digitális hologramok alkalmazásával vizsgáltam a 
közvetett és közvetlen hullámfront eloállítás alkalmazhatóságát összehasonlító és
kompenzációs mérésekben. A közvetlen hullámfront eloállítás módszerét digitális
holografikus és TV holográfiai mérési elrendezésben is megvalósítottam. A módszerek
méréshatárát összevetettem a közvetett hullámfront eloállítást alkalmazó digitális
holografikus módszerrel. 

Vizsgáltam annak lehetoségét, hogy milyen módon növelheto a képfelvevo eszközök 
korlátos képpontszáma ellenére a digitális hologramok felbontása és ezzel együtt a
méréshatár.

Végezetül digitális holográfiára épülo alakmérési eljárásokat mutatok be, melyek
vasúti jármuvek kerekeinek futófelületét mérik.

Disszertációm összefoglalással, köszönetnyilvánítással és irodalomjegyzékkel tárul.
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2. A kutatás elozményei

Ebben a fejezetben ismertetem azokat az eredményeket, melyek háttérként szolgáltak
kutatómunkámhoz. Az áttekintés menete igazodik a következo fejezetben sorra kerülo saját 
eredmények bemutatási sorrendjéhez.

2.1. Adaptív interferométerek

A koherens optikai mérési eljárások fejlodése, valamint a kiértékelési módszerek 
hatékonyságának növekedése következtében az alapjelenségeket feltáró közlemények után
számos publikáció jelent meg, melynek tárgya egyre automatikusabbnak mondható mérési 
elrendezés1-6, vagy kiértékelési módszer7-9 bemutatása. Megfigyelheto, hogy e problémáknak 
a jelentosebb nemzetközi konferenciák már külön szekciókat szenteltek. Az utóbbi évtizedben 
kezdtek megjelenni azok a publikációk, amelyekben a szerzok különbözo optikai mérési
feladatban intelligens rendszerré próbálták összekapcsolni az optikai elrendezést és a
kiértékelést10-15.
A célkituzéseket a 2.1-1. – 2.1-3. ábrákkal szeretném szemléltetni.

2.1-1. ábra: Hagyományosnak tekintheto optikai mérési folyamat vázlata

A 2.1-1. ábrán egy hagyományosnak tekintheto mérési folyamat látható. A mérés 
végrehajtója (a mérések dönto többségében magasan képzett személy) a méréskor
folyamatosan ellenorzi a tárgy kivilágítását, a tárgyhullám és a referenciahullám
intenzitásarányát, a detektor (pl. CCD kamera) kivezéreltségét, a mérést befolyásoló
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környezeti hatásokat. Ezeket a cselekvéseket szemléltetik az ábrán a 3, 4, 5, 7, D, F jelu 
nyilak. Szükség esetén a mérésvezetonek kell beava tkozni, ha állítani kell a tárgyhullám és a 
referenciahullám intenzitásarányán (4-es jelu nyíl), vagy a CCD érzékenységén (5-ös jelu 
nyíl). Ha a beállítások megtörténtek, akkor az interferogramhoz szükséges felvételek
elkészíthetok (3,7 nyilak). Az interferogram kiértékelése az elozoek után következik. Ekkor a 
mérésvezeto már csak az intenzitás, vagy fázisinformációt tartalmazó számítógéppel áll
kapcsolatban (F és 7 jelu nyilak). 

2.1-2. ábra: Optikai mérés vázlata, amely már tartalmaz adaptív jellemzoket

A 2.1-2. ábrán egy olyan mérés vázlata látható, amely már számos adaptív jellemzovel 
rendelkezik. A méréshez kapcsolt számítógép nem csak a már felvett interferenciaképek 
kiértékelésében vesz részt, hanem több csatornán keresztül a mérés paramétereit is
változtathatja. Ilyen automatikus beavatkozás lehet például a tárgymegvilágítás erosségének 
beállítása (4-es jelu nyíl), vagy a CCD kamera expozíciós idejének vagy a leképezo lencse 
apertúraméretének változtatása (5-ös számú nyíl). Természetesen a számítógépben futó
program szerkezete is más ebben az esetben. Szinte minden esetben fel kell építeni a vezérlo-
kiértékelo program számára egy adatbázist, ahonnan az automatikus méréshez szükséges 
információk lehívhatók. Ilyen információ lehet például a tárgy bizonyos jellemzoinek függése 
a környezet paramétereitol, vagy minoségellenorzés esetén a döntési szabályok. Az
adatbázisok minden mérési típusra különbözoek, ezért fontos, hogy a mérések során
visszacsatolás is létrejöjjön (6-os jelu nyíl az ábrán). A 2.1-3. ábrán egy lehetséges
programfelépítés vázlatát ábrázoltam. Mint látható a kiértékelo programrész mellett nagy
szerepe van az egyes eszközöket vezérlo rutinoknak és a más felhasználói programokhoz való 
illesztést ellátó felületeknek. A hasonló felépítésu programokat általában kiegészíti még egy 
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szimulációs rész is, amely többek között a kísérlettervezésben és az új kiértékelési módszerek 
tesztelésében segíthet.

2.1-3. ábra: Az adaptív optikai mérést vezérlo program felépítése

Mint az elozoekbol is látszik, jelenleg az optikai méréstechnika csak viszonylag szuk
területein próbálkozhatunk meg adaptív mérorendszert fejleszteni.

2.1.1. Összehasonlító TV holográfia

Az összehasonlító módszerekkel ugyanolyan, vagy nagyon hasonló igénybevételnek 
kitett tárgyfelületek elmozdulásmezoinek különbségét mérhetjük. Ezáltal lehetoség nyílik
arra, hogy egy kiválasztott tárgyhoz (az úgynevezett mestertárgyhoz) hasonlítsuk a vizsgált 
tárgyaink (teszttárgyak) viselkedését. Az összehasonlító mérés további elonye, hogy ismert
deformációmezot létrehozva a mestertárgy felületén, az mintegy levonható a teszttárgy
elmozdulásmezojébol, és így az elmozdulásmérés gyakorlati méréshatára jelentosen
megnövelheto.

Igen gyakori mérési feladat az, amikor anyaghibára szeretnénk következtetni a
tárgyfelület elmozdulásmezojébol. Az anyaghiba megjelenéséhez rendszerint azonban
jelentos mértékben kell a tárgyat deformálni, ami az interferenciacsíkok oly mértéku
surusödését eredményezi, hogy a csíkrendszer kiértékelhetetlenné válhat. Az összehasonlító
mérési módszerek ekkor is sikeresen alkalmazhatóak: anyaghibától mentes mestertárgyat 
használva a mérésben és a teszttárgyhoz hasonlóan terhelve, hibás teszttárgy esetén a mérés 
eredményeként csak az anyaghibára jellemzo csíkrendszer jelenik meg.

A fejlesztések eredményeképpen számos megoldás született összehasonlító mérést 
lehetové tevo elrendezésekre. A módszerek azon túl, hogy milyen módszert alkalmaznak 
csoportosíthatók a mérési folyamat lépéseinek száma szerint is. A kétlépéses módszerek elso
lépésben a mestertárgy elmozdulásmezojét rögzítik. A második lépésben a mestertárgyat a 
teszttárgyra cserélve és felhasználva a mestertárgyról rögzített információt állítják elo a
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különbségi elmozdulásra jellemzo csíkrendszert. Az egylépéses módszernél a mester- és a 
teszttárgy egyidejuleg jelen van a mérésben.

A módszerek rövid ismertetésekor a Moire módszeren alapuló különbségi
elmozdulásmérést16,17 csak megemlítem, mint egy olyan eljárást, amelyben egy egylépéses 
mérés során az elmozduláskülönbségre jellemzo Moire csíkok real-time szemlélhetok. A 
módszer segítségével tehát a terhelés növelésével egy idoben követheto a csíkok változása, és 
lehetoség van a merev test szeru elmozdulás kompenzálására. Egy másik módszer, a valós 
ideju összehasonlító holográfia17,18, szintén egy lépésben muködo holografikus módszer.

Elektronikus szemcsekép interferometriában az elso összehasonlító eljárás a
rezgésmérésben jelent meg19, majd a késobbiekben már az elmozdulásmérésben való
alkalmazás dominált. Általában a mester- és a teszttárgy is valós idoben van jelen a mérésnél, 
például a roncsolásmentes anyagvizsgálatban használható úgynevezett osztott lencsés
interferométerben20 a két tárgyat, egy jót és egy hibásat egyszerre ugyanúgy terhelnek. Így az 
azonos terhelésbol származó interferenciacsíkok eltunnek, csak a hibahely környezetében
marad az arra jellemzo interferencia-csíkrendszer. A módszer bonyolult (2.1-4. ábra),
speciális leképezo rendszert használnak: kettéosztott lencse két fele külön-külön képezi le a 
két tárgyat. Kétexpozíciós felvételt készítenek hologramlemezre, a felvételek között mind a 
két tárgyat deformálva, végül még egy Fourier térszurés következik.

a.

b.

2.1-4. ábra: Két diffúz felületu tárgy deformációjának összehasonlítása osztott lencse 
alkalmazásával (a). Ha az elohívott hologramlemezt Fourier térszurés megvalósító

elrendezésbe helyezzük (b), és a 1±  diffrakciós rend fölé szuro apertúrát (A) helyezünk, akkor 
a kimeneten (H2) a lokális terhelés környékén interferencia csíkokat kapunk. 
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a.

b.

2.1-5. ábra  Két névlegesen azonos tárgy deformációjának az összehasonlítása a tárgyak egyideju terhelésével: 
Rastogi (a) és Ganesan (b) féle elrendezés

A direkt különbségi TV-holográfiában21,22, egy Michelson típusú elrendezésben
egyidejuleg jelen van a mester- és a teszttárgy is. A mérések során mindkettot deformálják, és 
a deformáció elott és a deformáció után a méréshez kapcsolt számítógépben rögzített
felvételek különbségébol az elmozduláskülönbségre jellemzo csíkrendszer megkapható. A 
Rastogi féle elrendezés21 a 2.1-5/a. ábrán, a Ganesan féle22 a 2.1-5/b. ábrán látható. Az utóbbi 
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elonye, hogy mindkét tárgyat tükrözi, így tetszoleges tárgyak használhatók, míg az elsoben 
csak az ábra síkjára meroleges tengely mentén tükörszimmetrikus tárgy felel meg. 

Mint látható, a mérés gyors, nincs szükség holografikus lemezre, de a mérések során 
minden esetben deformálni kell a mestertárgyat is. A mestertárgy az ismétlodo deformációk 
hatására már nem biztos, hogy mindig ugyanazt az alakváltozást produkálja. Annak
érdekében, hogy mindig ugyanaz legyen a mestertárgy felületének elmozdulása, a mestertárgy 
egy-egy állapotát eloször holografikusan rögzítik.

A különbségi holografikus interferometriában23,24 a mestertárgy deformáció elotti és 
utáni állapotát holografikus lemezen rögzítjük, és a teszttárgyat az ezekhez tartozó
rekonstruált hullámokkal világítjuk meg. Így az összehasonlító mérések során a teszttárgyak 
mindegyike pontosan ugyanazzal a mestertárgy deformációval lesz összehasonlítva. A
módszer hátránya az elrendezés összetettsége és a holografikus lemez használatának igénye. 
A Füzessy Zoltán és Gyímesi Ferenc által kimunkált különbségi holografikus interferometria 
alapgondolatát felhasználva, vegyes – holografikus és szemcsekép interferometriai – eljárást 
dolgoztunk ki tanszékünkön, amelyben a mestertárgy holografikusan rekonstruált valós
képével világítjuk meg a teszttárgyat25. A szuk terjedelem miatt csak ezen eljárást ismertetem. 

A holografikus megvilágítást alkalmazó különbségi TV holográfia bonyolult
elrendezést igényel (2.1-6. ábra). A hologramok felvételénél a BS1 nyalábosztón tükrözodo 
nyaláb világítja meg a mestertárgyat, az áthaladó nyaláb pedig a BS3 nyalábosztó illetve az 
M2 tükör segítségével a hologramot. Eloször a C1 kollimátorral eloállított referencia-nyalábbal
a mestertárgy alapállapotát, majd a C2 kollimátorral eloállított referencia-nyalábbal a
deformált állapotát rögzítik ugyanarra a hologramlemezre. Ezután a mestertárgyat kicserélik a 
teszttárgyra. A hologramot elohívás után visszahelyezik az eredeti helyére, és az RM1 és RM2

tükrök segítségével a konjugált refererencia-nyalábokkal világítják meg a teszttárgyat. Az RS 
referencia-felületet a BS2 nyalábosztóról tükrözodo hullám világítja meg, és a
referencia-felület valamint a teszttárgy képe a BS4 nyalábosztó segítségével egyesül a
képsíkban. A mestertárgy alapállapotáról készült hologram valós képével megvilágított
teszttárgy és a referencia-felület interferenciája szerepel az eloször rögzített felvételen, a 
másodikon pedig a mestertárgy deformált állapotáról készített hologram valós képével
megvilágított, hasonlóképpen deformált teszttárgy és a referencia-felület interferenciája. A két 
felvételt kivonva egymásból a mester- és a teszttárgy deformációja közötti különbség
jelenítheto meg.

A Kornis János, László Ildikó és Nasser A. Moustafa által kidolgozott virtuális
mestertárgy képét alkalmazó különbségi TV-holográfiában26-30, az elobbinél egyszerubben 
megvalósítható módszernél a mestertárgy holografikusan rögzített virtuális képét használják 
referencia-felületként a mérésben. Az összehasonlító TV-holográfia ezen megvalósítása az
úgynevezett direkt szemcsekép interferometriai összehasonlító eljárások továbbfejlesztése. 
Létrejöttét a tanszéken kifejlesztett különbségi holografikus  interferometria kutatásának
köszönheti.

A módszer származtatásához tekintsük a 2.1-7. ábrát. Ha a TV holográfia
alapelrendezését, egy egyszeru Michelson interferométert tekintünk (2.1-7/a. ábra), akkor 
megfigyelhetjük, hogy a detektorunk (általában egy CCD kamera) szemszögébol a két diffúz 
felület (a vizsgálandó tárgy, T és egy referencia felület, M) azonos irányból látszik (2.1-7/b.
ábra). A két felületrol szórt koherens fény a CCD kamera detektorlapkáján interferometrikus 
szemcsemezot hoz létre. A szemcsemezo a tárgy deformációjakor megváltozik, és ezáltal a 
deformáció elotti és utáni szemcsemezok rögzítésével a tárgy deformációja mérheto. A
referencia felületnek azonban nem szükséges minden esetben jelen lenni a méréskor. Egy 
hologram formájában rögzíthetjük a referenciatárgyról szórt intenzitáseloszlást, és a méréskor 
a hologram segítségével eloállított látszólagos képet használjuk (2.1-7/c. ábra). 
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a.

b.

2.1-6. ábra: Holografikus megvilágítást használó összehasonlító szemcsekép interferometriai módszer vázlatos 

mérési elrendezése. Mesterhologramok felvétele (a), a különbségi korrelogram felvétele (b).
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2.1-7. ábra  Néhány alapelrendezés az összehasonlító TV holográfiában

Ha a referencia tárgyat is deformáljuk a mérés során, akkor már összehasonlító mérésre van 
lehetoségünk. Ekkor a referencia tárgy helyesebb elnevezése mestertárgy. Két külön
referencianyalábbal lehetoségünk van a mestertárgy két állapotának egymástól függe tlen
rögzítésére ugyanazon a hologramlemezen (2.1-7/d. ábra). Ezzel a megoldással megtehetjük 
azt, hogy az összehasonlító méréskor minden esetben ugyanazt a mestertárgy deformációt 
hasonlítjuk össze a vizsgált tárgy deformációjával. (Méréskor természetesen a két referencia 
külön-külön van bekapcsolva az egyes expozíciókkor.) A mérésben állandóan jelenlévo
mestertárgy esetén ilyen mérések nem végezhetok el, mivel lehetetlen a mestertárgyat mindig 
ugyanúgy deformálni. A mestertárgy vagy a referenciatárgy hullámfrontjának hologramon 
való tárolása további lehetoségeket rejt: ha a két állapotot különbözo hullámhosszú fénnyel 
rögzítjük, akkor interferometrikus kontúrozást (alakmérést) is tudunk végezni (2.1-7/e. ábra). 
Az összehasonlító TV holográfiai elrendezés vázlata a 2.1-8. ábrán látható.
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a.

b.

2.1-8. ábra: Referencia -felületként a mestertárgy holografikusan rögzített virtuális képét használó különbségi TV 

holográfiai elrendezés vázlata: egy (a) és két (b) referencia -nyalábot alkalmazó eljárás. Az egy referenciás

elrendezésben két hologramlemezen, külön-külön rögzítjük a mestertárgy alap, illetve deformált állapotát.
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A mérés tehát két lépésbol áll. Az elso lépésben rögzítjük a mestertárgy két
állapotához tartozó hologramokat egy26 vagy két27-30 referenciával. Ekkor az elrendezésben 
természetesen csak a mestertárgy van jelen. A CCD kamera ekkor nem muködik. A második 
lépésben a mestertárgyat kicseréljük a teszttárgyra, és a CCD kamerával rögzítjük a teszttárgy 
deformációja elotti és utáni interferometrikus szemcseképeket. Az elso felvételen a
deformálatlan mestertárgy holografikusan rögzített virtuális képe és a teszttárgy
alapállapotban szerepel, a másodikon pedig a deformált mestertárgy holografikusan rögzített 
virtuális képét és a deformált teszttárgyról szóródott hullámfrontot rögzítik. A két felvétel 
különbségének abszolút értéke a mester- és a teszttárgy felületének elmozdulása közötti 
különbséget mutatja. Mint az ábrából látható, a 2.1-7. ábrán szemléltetett mérési helyzetek 
egyszeruen megvalósíthatók a referenciaágak ki-be kapcsolásával, vagy a lézer
hullámhosszának változtatásával. 

A módszernél a fázislépéses technika is sikerrel alkalmazható27, lehetové téve a
különbségi korrelációs csíkok pontosabb kiértékelését. A fázislépéses módszer esetén több 
(jellemzoen három-öt) interferenciaképet veszünk fel fázisban eltolt referenciahullám
segítségével. Ekkor az intenzitásképbol az interferenciamezo fázistérképe meghatározható. A 
fáziskép értékei egy adott pontban közvetlenül meghatározzák az abban a pontban mérheto 
elmozdulás komponens nagyságát.

A virtuális mestertárgy képét alkalmazó különbségi TV-holográfia témakörében két 
értekezés készült tanszékünkön, me lyeknek konzulense voltam31,32.

Az általam javasolt, és a késobbiekben (3.2. fejezet) bemutatni kívánt úgynevezett
fázisszintetizált TV holográfiában33-39 , az összehasonlító mérések során a mestertárgynak már 
a hologramjára sincs szükség. Ebben az esetben a referencia nyalábot mi állítjuk elo úgy, 
hogy az a deformáció elott és után a kívánt fázisfronttal rendelkezzen (2.1-7/f. ábra).

A hullámfront eloállításakor megkülönböztethetjük a közvetlen és a közvetett
eloállítást. A közvetlen hullámfront eloállítás esetében a szintetizált hullámfront az
elrendezésben a mérés során ténylegesen eloáll, azt optikai elemekkel módosíthatjuk,
transzformálhatjuk. Hullámfront közvetett eloállítása esetén csak egyszeru sík vagy szemcsés 
hullámfront van jelen mérésünkben, a szintetizált hullámfront csak a számítógépes kiértékelo 
programban, virtuálisan létezik. 

Ma még elsosorban áruk miatt korlátozott hozzáféréssel léteznek azok az eszközök 
vagy módszerek, amelyekkel egy meghatározott fázisfronttal rendelkezo hullámot elo tudunk
állítani. A jövoben ilyen módszer lehet hologramok számítógépes generálása vagy
nagyfelbontású térbeli modulátorok alkalmazása. Az általam javasolt közvetett módszer révén 
azonban már ma sikeresen állíthatunk elo összehasonlító mérés esetén szinte tetszoleges
virtuális hullámfrontokat számítógépünkben. A módszert részletesen a saját munkámat
bemutató fejezetben ismertetem.

2.2. Számítógépes szimuláció

Napjaink egyik legizgalmasabb fogalma a virtuális valóság. A divaton túl a virtuális 
valóságot megvalósító rendszerek ma már nélkülözhetetlenek a katonai, orvosi, urkutatási 
alkalmazásokban. Virtuális valóság használatos az oktatásban, prototípustervezésben (virtual 
prototyping, virtual joint), ergonómiai vizsgálatokban. Virtuális valóság segíti egyre inkább a 
csökkent képességu emberek mindennapjait.

A virtuális valóság egyik megvalósulási formája a koherens optikában a virtuális 
optikai laboratórium. Itt megvalósítható, hogy különbözo koherens optikai módszerekkel, 
jellemzoen interferométerekkel vizsgálhassuk szimulált tárgyaink deformációját, alakját, vagy 
éppen törésmutatóját. Itt utalnék a 3.2 és 3.3 fejezetekben ismertetett új eljárásaimra, amelyek
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lehetové teszik, hogy létezo tárgy deformációjára, alakjára, törésmutató eloszlására vonatkozó 
optikai információkat vihessünk be virtuális laborunkba, ahol ezeket összehasonlító vagy
kompenzációs mérésben módosítjuk rendszerint azért, hogy bizonyos információkat
vonhassunk ki az összetett csíkrendszerbol.

Az általam kidolgozott szimulációs módszerekre épülo virtuális optikai laboratórium 
elsosorban szemcsekép interferometriai és digitális holográfiai alkalmazásokhoz készült. Mint 
azt a következo fejezetben is láthatjuk, más, például neurális hálózatok alkalmazását is
segítheti a program.
Egy jól muködo virtuális rendszerhez három szintet kell megvalósítani:
- a fizikai jelenséget helyesen leíró, világos korlátokkal rendelkezo szimulációs rendszer,
- az eredmények megjelenítését szolgáló módszerek és eszközök,
- egyszeruen használható bemenet a szimulációs rendszer számára.
Munkám során a korlátozott eroforrások miatt csak a szimulációs rendszerrel foglalkoztam, 
illetve a megjelenítés néhány kérdését érintettem. Hangsúlyozni szeretném, hogy - mint egész 
munkámban - a szimulációban is diffúz tárgyfelületek vizsgálatát tételezem fel.

2.2.1  Lézer szemcse számítógépes szimulációja

A terület irodalmának elso publikációiban a szemcsemezo intenzitáseloszlását és
kontrasztját vizsgálták40 a különbözo tárgyfelületi profilok és felületi érdességek
függvényében. Elemezték a leképzo rendszer pontfelbontási függvényének hatását a szemcse 
statisztikára. A számítógépes szimulációval kapott eredmények kiváló egyezést mutattak a 
független elméleti vizsgálatokkal. A részlegesen Gauss- i statisztikájú szemcseképeket,
amelyek a hullámhosszal összemérheto érdességu felületek esetén keletkeznek, szintén
elemezték számítógépes szimulációkkal41. A szemcsemezo struktúrája fázis szingularitásai42

és autokorrelációs függvénye43 ugyancsak tárgya volt a vizsgálatoknak. A szimulációs
eredményekre alapozva új topológiai elmélet született az intenzitás autokorrelációs
függvényre, kis elmozdulások esetére, amelyet késobb mérésekkel is igazoltak. A publikációk 
e csoportjára jellemzo, hogy a módszereket, eljárásokat elmozdulásmezo vagy alak
vizsgálatára nem fejlesztették tovább.

A számítógépes szimulációt természetesen alkalmazták a szemcse méréstechnikában 
is. Itt viszont a tárgyfelület és a leképezo rendszer sajátságait mellozték a szimulációból. A 
lézer szemcse mezo komplex amplitúdó eloszlását egyszeru véletlen szám generálással
oldották meg. A tárgyfelület elmozdulásmezejét a komplex amplitúdó fázisváltozásával vették 
figyelembe. Az apertúra hatását (szubjektív szemcseméret) az intenzitás számításakor a
komlex amplitúdók adott ablakméreten történo átlagolásával modellezték. 

Az egyik jelentos publikációban, a szemcse fényképezésben alkalmazott négy
csíkkiértékelési algoritmust hasonlítottak össze 320 szimulált korrelációs csíkrendszer
segítségével44. A szimuláció alkalmazásáva l biztosítani tudták, hogy a szemcsemezo
változását ne befolyásolhassa a méroeszköz vagy esetleg más szisztematikus hibaforrás. A 
tanulmányban a lencse apertúrájának hatását, a szemcse dekorrelációt és a detektor
karakterisztikájának hatását elemezték.

Egy másik publikációban a szimulációk segítségével vizsgáltak egy újonnan
kidolgozott, síkbeli elmozdulás mérésére alkalmas törtpixel pontosságú módszert45-47.

A késobbiekben az számítógépes szimuláció és a valós mérés szintézisével is
találkozhatunk48,49.

A számítógépes szimuláció a szemcsekép interferometriában is hasznosnak bizonyult. 
Segítségével tervezhetünk és optimalizálhatunk új interferometrikus elrendezéseket50.
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Különválasztva elemezhetjük az egyes hibaforrásokat, és követhetjük hatásukat a mérés
során.

A szimulációval segített kísérlettervezés csökkentheti a mérés idejét és költségeit. Az 
új kiértékelési módszerek kidolgozása és tesztelése is könnyebbé válik, ha szimulációval
gyorsan és nagy tömegben eloállított interferogramokra alkalmazhatjuk oket44,50.

A számítógépes szimuláció a neurális hálózatok optikai alkalmazását is segítheti, 
ellátva oket a tanulási-tesztelési fázisban nagyszámú kívánt jellemzoju interferogrammal51,52.
Az irodalomban már megjelentek a különbözo kereskedelmi szimulációs programrendszerek 
ismertetései is53-54.

A szemcse jelenségének szimulációja a fizikus hallgatók oktatásában is helyet
kapott55. A hivatkozott publikációban részletesen elemezték a szükséges számítástechnikai 
hátteret és a megvalósítható teljesfelületu mérési módszereket. Megvalósítás szintjén vetített 
csíkok segítségével elvégzett alakmérésig jutottak.

2.3. Neurális hálózatok 

Az idegrendszer építoköve a neuron. A neuron sejttestbol, dendritekbol és axonból áll. 
Sokféle típusú neuront ismerünk, a 2.3-1/a  ábrán egy leginkább mozgató típusúhoz hasonló 
neuron rajza látható. A jel balról jobbra terjed: a dendritektol a sejttesten át az axonra. Az 
egyik neuronról a jel a másikra az elso axonjának és a második dendritjének kapcsolódása 
révén lehetséges. A kapcsolódást szinapszisnak nevezzük. Az axonok legtöbbször
dendritvégzodésekkel alkotnak szinapszist, de nemritkán magán a sejttesten is végzodnek.

Az emberi agy nagyszámú neuronnal rendelkezik, becslések szerint közel 10-500
billiót tartalmaz. A neuronok modulokba rendezodnek. Körülbelül 1000 fo modul van, és 
mindegyik közelítoleg 500 neuronhálót tartalmaz. Minden háló nagyságrendileg 100 000 
neuront tartalmaz. A neuronok axonja általában néhány száz (esetenként néhány 1000) másik 
neuronnal alkot szinapszist, ez az érték nagymértékben változik neuronról neuronra és
neurontípusról neurontípusra. Az Eccles-törvény szerint egy neuron vagy serkento, vagy gátló 
hatással van az összes neuronra, melyek annak axonjához kapcsolódnak.

Kutatók egy csoportja az agy muködésének részleges ismerete alapján egy rendkívül 
leegyszerusített neuronmodell (2.3-1/b ábra) segítségével próbált meg intelligens eszközt 
létrehozni. Így jöttek  létre többségükben a 80-as években a mesterséges neurális
hálózatoknak (neuronhálóknak) nevezett modellek56 .

Az agynak számos olyan tulajdonsága van, amelyek kívánatosak a mesterséges
intelligens rendszerekben is: robosztus, hibaturo, rugalmas, a körülményekhez alkalmazkodó,
bizonytalan és zajos információkat is képes feldolgozni, erosen párhuzamos rendszer. A
mesterséges neuronháló modellek népszeruségüket éppen annak köszönhetik, hogy a felsorolt 
tulajdonságok megtalálhatók bennük. A különbözo neuronháló-modelleket a hálózat
topológiájával, elemi neuronjainak karakterisztikájával és a háló tanítási szabályával lehet 
leírni. A legtöbb hálótípusban a neuronmodell hasonló a biológiai neuronhoz. Egy ilyen elemi 
egység a bemeneteinek súlyozott összegét képzi, majd az eredmény egy nemlineáris transzfer 
függvényen (leggyakrabban az ugrás függvényen és a szigmoid függvényen) keresztül jut a 
kimenetre. A neuronok csoportokba, úgynevezett rétegekbe szervezodnek, amelyek között 
egy- vagy kétirányú kapcsolat létezik.

A biológiai és a mesterséges neurális rendszerek között általában jelentos különbségek 
vannak:

• Egy tipikus mesterséges rendszerben a neuronok közötti kapcsolatoknak lehet pozitív 
és negatív súlya is, azaz egy neuron lehet gátló és izgató hatással is a többi hozzá 
kapcsolódó neuronra, így az Eccles-szabály általában itt nem igaz.



19

• A mesterséges neuron egy izgalmi állapotát egy idofüggetlen érték jellemzi, míg a 
biológiai rendszerben az információ egyik neuronról a másikra impulzuscsomag
formájában terjed, és a magasabb aktivitási szintnek kisebb ismétlodési ideju
impulzuscsomag felel meg. 

• A biológiai rendszerek sokféle típusú neuronból épülnek fel, míg a mesterséges
rendszerek legtöbbször csak egyféle neuronból állnak.

• Egy biológiai neuron ciklusideje kb. 10-100 ms, egy mai számítógép órajel
frekvenciája több száz megahertz. Ha számításba vesszük a szükséges matematikai 
muveleteket is, még akkor is mikroszekundum nagyságrendjébe esik a mesterséges 
neuron ciklusideje. A lassabb ciklusido ellenére az emberi agy mégis nagyobb
teljesítményekre képes, mint a mai leggyorsabb számítógépek. Ez azért van így, mert 
az agy erosen párhuzamos rendszer.

• Jelentosen különbözik a kétféle rendszerben a neuronok száma. Egy mesterséges 
rendszer általában néhány tucat, néhány száz neuront tartalmaz, míg az agyban
található 1000 fo modul mindegyike kb. 500 millió neuronból áll. Már szinte biztos, 
hogy több modul csak bizonyos egyszerubb feladatokat végez el.

2.3-1. ábra:    Az eredeti és a mesterséges neuron felépítése. A bemenetek súlyozott összegét
(w*be) egy átviteli függvényen keresztül juttatjuk a kimenetre.

A mesterséges hálózatokban a dendriteket bemenetek képviselik. A neuron eloállítja 
ezen bemenetek és a hozzájuk tartozó súlyok lineáris kombinációját, majd a kapott értéket egy 
átviteli függvényen keresztül juttatja a kimenetre, amely ezután más neuronok bemenetéül 
szolgál majd. A jel ilyen módon jut el a hálózat egyik pontjától a másikig.

A neuronjainkat általában rétegekbe szervezzük (2.3-2. ábra). Az elso réteget szokás 
bemeneti, az utolsót kimeneti, a köztük lévoket pedig rejtett rétegnek nevezni. Az egymás 
után következo rétegek között többnyire minden egység mindegyikkel kapcsolatban áll.
Ebben a munkában csak elorecsatolt hálózatokkal foglalkozom.

A neuronhálók a kívánt feladat megvalósításához szükséges információkat tanulásnak 
nevezett folyamat útján szerzik meg57,58 . A tanulás nem más, mint a neuronok közti súlyok 
megfelelo beállítása. A hálózat tanítása minták alapján történik. Ha az adott feladat esetében 
ismerjük, hogy egy bemenetre milyen választ várunk, akkor a példák egy bemeneti mintán 
kívül egy kívánt kimeneti mintát is tartalmaznak. Ezt a módszert felügyelt tanulásnak hívjuk. 
Ilyenkor a súlyokat úgy állítjuk, hogy a háló kimenete lehetoleg minden minta esetében a 
kívánt kimenettel egyezzen meg. Ha nem áll rendelkezésre a mintához egy elvárt kimenet, 
akkor a nem felügyelt típusú tanítási algoritmus a felelos, hogy a bemenet mely tulajdonságait 
használja a kimenet meghatározására. Az ilyen jellegu hálók általában a minták valamilyen 
szempont szerinti osztályozását végzik el.
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2.3-2. ábra: Rétegekbe szervezodött elorecsatolt neurális hálózat. Ez a rendsze r 3 rétegbol áll, 
mindegyikben 3 neuron van. Egy adott réteg bemenete az elozo réteg kimenete. A neuronok a 

bemenetek mellett itt egy b egyenszintet is kapnak (bias).

2.3.1. A többrétegu perceptron (MLP)

Az ötvenes években az elso mesterségesen létrehozott neuron a perceptron57,58 volt. 
Felépítése a 2.3-2. ábrán látható hálózathoz hasonló. Az elso próbálkozások alkalmával
átviteli függvénynek az egységugrás függvényt használták (minden negatív számra és a 0-ra
nullát ad eredményül, a pozitívokra egyet), de összetettebb feladatok csak folytonos átviteli 
függvénnyel muködnek. Használatos többek között a lineáris függvény is, de a legelterjedtebb 
az ún. szigmoid függvény, mely a következo alakú:

x
e

xf −+
=

1

1
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.
A perceptron ellenorzött tanító algoritmusa röviden a következo: egy adott bemenetre 

a neuron válaszát összevetjük egy kívánt válasszal, majd a bemenet súlyait addig módosítjuk, 
amíg a két érték meg nem egyezik bizonyos határokon belül. Ez az ún. hiba visszaterjesztéses 
súlymódosító eljárás, melynek egy iterációs lépése a következoképpen néz ki:

)()()()1( kxkkwkw αε+=+ ,

ahol )(kw  jelenti a k-dik iteráció súlyvektorát, α  a konvergencia sebességét befolyásoló 

tényezo, )(kx  a bemenet és )(kε  a kimenet és a kívánt válasz közti eltérés, azaz a válasz 
hibája. Tulajdonképpen ezt az utolsó mennyiséget kell minimalzálnunk.

Amint látjuk, ez a módszer egy függvényapproximációs eljáráshoz hasonlít, de a
függvényegyütthatók helyett most a súlyokban tárolódik a kapcsolat a bemenet és a kimenet 
között. A perceptron önmagában csak nagyon egyszeru (ún. lineárisan szeparálható) feladatok 
megoldására képes, ezért szokás többet összekapcsolni belole. A perceptronok rétegekbe 
szervezodött struktúráját hívjuk többrétegu perceptronnak (MLP-nek), mely a következo jó és 
rossz tulajdonságokkal rendelkezik:
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• Az MLP ún. univerzális approximátor, azaz tetszoleges függvényt tetszoleges
pontossággal tud közelíteni.

• Muködése elosztott, párhuzamos, sok egyszeru muveleti egységbol tevodik össze, 
ezért neurális hálózat hardware létrehozásával rendkívül gyors muködésre képes.

• A hálónk nem tud szabályokat megfogalmazni a döntését illetoen (nem algoritmikus), 
egyszeruen csak úgy állnak be az egyes súlyok, hogy a kívánt választ minél jobban 
megközelítse a kimenet (a tanulás minták alapján történik). Így nem kell átlátnunk az 
összefüggést bonyolult kimenet/bemenet kapcsolatok esetén, ugyanakkor nem is
tudjuk a pontos összefüggést felállítani közöttük.

• A tanított hálózatnak nagy a hibaturo képessége. A komplex felépítése következtében 
képes felismerni a tanultakat és általánosítani is tud, azaz ismeretlen mintákra, akár 
meglehetosen zajos környezetben is helyes választ tud adni.

• A háló elore megadott szerkezete miatt nagyfokú elo, ill. utófeldolgozás szükséges. Ez 
korlátozza talán a legnagyobb mértékben a muködést.

Nagyon fontos végül megjegyezni, hogy a hálózat választott mérete alapvetoen
meghatározza a tanítás menetét. Ha az ember egy adott feladathoz túl kis hálót definiál, az 
nem lesz képes megtanulni a kívántakat, ha pedig túl nagy a méret, a rendszer hajlamos lesz 
az ún. túltanulásra. Ilyenkor a tanítópontokról ugyan tudunk jó és pontos döntést hozni, de a 
háló csak „bemagolja az anyagot” és nem tud általánosítani. A jelenség hasonló, pl. egy olyan 
polinomiális függvényapproximációhoz, melynek során a fokszámot túl magasra választjuk. 
A helyes méret kiválasztása igazából empirikus feladat. 

A fent megismert hálózatot fogom alkalmazni különbözo típusú tanító algoritmusokkal
interferenciaképek osztályozására, azaz annak eldöntésére, hogy tartalmaznak-e jellemzo 
hibahelyet vagy sem.

2.3.2. A Kohonen hálózat

A Kohonen hálózatok a nemellenorzött tanítású neurális hálózatok csoportjába
tartoznak59. Az ilyen felépítésu rendszerek abban különböznek a jól megszokott neurális háló 
modelltol, hogy a tanítás során nem bemenet/kimenet párokat, hanem csak bemeno vektorokat 
adunk meg, és a háló maga ismeri fel az adatok strukturáltságát, elozetes kapott információ 
nélkül. Ez a tanulási mechanizmus nálunk, embereknél is megfigyelheto. A kisgyerekek 
például ilyen módon kezdik a körülöttük lévo tárgyakat felismerni a látott kép, mint bemeno 
adathalmaz alapján.

Tuevo Kohonen, a hálótípus szüloatyja is tulajdonképpen az idegrendszerünket
szimulálta, az ott fellépo folyamatokat ültette át algoritmikus nyelvre. A tanítási eljárás alapja 
az ún. Hebb-szabály, melyet Donald Hebb kanadai pszichológus állított fel. Szerinte az
idegrendszerben megfigyelheto tanulási folyamatok leírhatók egy olyan mechanizmussal,
melyben az egyszerre tüzelo idegsejtek közötti kapcsolatok erosödnek, míg a többi kapcsolat 
gyengül. Ezt az elvet átvihetjük a szimulált neurális hálózatokra oly módon, hogy két
egyszerre aktivált neuron között a súlyokat erosítjük. 

A rendszerünket általában egy sík réteg alkotja, melyben a neuronok egymással

összeköttetésben állnak (2.3-3. ábra). Egy adott bemenethez ( x ) a neuronok súlyokon (w )
keresztül kapcsolódnak, eleinte véletlenszeru értékekkel. Egy bemeno vektor hatására minden 
neuron ad valamekkora választ a súlyoknak megfeleloen:

xwy
i

i ∗= .
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2.3-3. ábra:   A Kohonen háló felépítése. A kis körök (
_

x ) jelképezik a bemeneteket, a vonalak 
a súlyokat és a körök a neuronokat. A Kohonen hálók általában egy réteguek, de a neuronok 

egymással is összeköttetésben vannak.

Ezután ki kell választanunk azt a neuront, amelyik a legközelebb áll az adott bemenethez –
ebben a körben o lesz a nyertes egység. A Hebb-szabály alapján a skalárszorzatok
maximumát kellene keresnünk a gyoztes kiválasztásához, azonban a fenti kifejezést nem csak 
az irány, hanem a nagyság is meghatározza, ezért a bemenettol távol álló, de nagy abszolút
értéku neuronok is kikerülhetnek nyertesként, ez pedig hibához vezetne. Ezért inkább azt az 
elemet jelöljük ki melynek súlyvektora az euklideszi térben a legközelebb áll az adott bemeno 
vektorhoz, azaz amelyre:

rakxwxw
ki −∀−≤− ,

.

O tehát a gyoztes neuron. A nyertes neuron súlyát (és általában a környezetét is) megerosítjük
(más szóval még közelebb mozdítjuk az adott bemeneti egységhez), ezáltal az legközelebb 
még esélyesebb lesz a nyerésre ennél a bemenetnél :
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A fenti egyenletben ?  a súlymódosítás nagyságát meghatározó együttható (ha értéke nagy, a 
tanulás gyors, de pontatlan; ha kicsi, lassabb a tanulás, de feltehetoleg jobb eredményt ad). 
N(i,k) a szomszéd-függvény, mely a neuronok egymás közötti kapcsolódását írja le – azt hogy 
a neuronok hogyan mozgatják egymást a hálózaton belül. Alakja tulajdonképpen azt
határozza meg, hogy az i-dik gyoztes neuron k környezetén belül milyen mértékben
módosítsuk a súlyokat. A közeli neuronok is értesülnek a gyozelemrol, és az o súlyuk is 
módosul, míg a távolabb lévok nem változnak. A szomszéd-függvény az én alkalmazásomban 
pl. a következo alakot ölti:
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A fenti képletben szereplo ir  és kr  az egyes neuronok súlyainak megfeleltetett távolságok, 
σ(t) egy idoben általában csökkeno paraméter. Az elozoek definícióját és szerepét a
késobbiekben tisztázzuk.

Ha feltesszük, hogy a bemenet és a súlyok kétdimenziósak (ahogy ezt a késobbiekben 
használni is fogom), akkor ábrázolhatjuk oket vektor formában. A súlymódosítással tehát a 
gyoztes neuron súlyvektorát közelebb mozdítottuk az adott bemeneti vektorhoz (2.3-4. ábra).

2.3-4. ábra:   A tanulás hatása a súlyokra. A w gyoztes súlyvektor közelebb mozdult az adott x
bementi vektorhoz.

Ha az adott bemenetre megkaptuk a gyoztest, és sikeresen módosítottuk a megfelelo 
súlyokat, egy másik bemeno vektort adunk a rendszerre, amely lehetoleg egy másik neuront 
tuz ki gyoztessé. A bemeno vektorok sorozata tehát strukturálja a neuronjainkat olyan módon, 
hogy az minél inkább megegyezzen a bemenet eredeti formájával. Más szóval diszjunkt 
halmazokra osztottuk a bemenetünket, azaz megtanultuk felismerni az adat sajátosságait.

A hálózatunk a bemeno vektorokat minimum egy, maximum annyi diszjunkt csoportra 
tudja osztani, ahány egységbol áll a rendszer (minden gyoztes neuron vagy neuroncsoport egy 
külön osztályt jelent). Értelemszeruen úgy kell megválasztanunk a neuronok számát, hogy 
maximálisan kihasználjuk vele az osztályozási lehetoségeinket. Ha túl kevés neuronunk van, 
nem tudunk elég osztályt felállítani, ha pedig túl nagy a rendszer, többet kell számolnunk, és 
lesznek egységek, melyek sosem nyernek.

A tanítás során, mint láttuk, a gyoztes neuronok mind közelebb kerülnek a bemeneti 
vektorokhoz, ezáltal megno az esélyük a késobbi nyerésre is. Azok az elemek azonban, 
melyek nem nyertek, nem is mozdulnak el, ezáltal az ido elteltével egyre kevésbe lesznek 
esélyesek a gyozelemre. Az ilyen neuronok az úgynevezett halott processzáló elemek. Mivel 
jelenlétük nemkívánatos, nem használhatók semmire, csak rontják a felismerés minoségét, 
célszeru kiküszöbölni oket valamilyen eljárással. Az egyik lehetoség a halott elemek
eltávolítására, hogy megjelöljük oket, és egyszeruen nem vesszük figyelembe a jelenlétüket a 
feldolgozásnál. Ekkor azonban a hasznos neuronok száma csökken, és igazából fölöslegen 
választottuk a háló méretét olyan nagyra. A másik megoldás, hogy elérjük, hogy belolük is 
nyertesek legyenek. Többek között ezt a célt szolgálja az is, hogy nem csak a gyoztest 
módosítjuk, hanem a környezetét is. Még jobb eredményt érhetünk el, ha a halott elemeket is 
véletlenszeruen megmozdítjuk, és súlyaikat egy véletlenszeru kis értékkel megváltoztatjuk. 
Így közelebb kerülhetnek a bemeneti vektorokhoz, és ok is gyoztesként végezhetik késobb.
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2.3.3. Az önszervezo térkép (Self-Organizing Map, SOM)

A kétdimenziós Kohonen hálókat rendkívül szemléletes módon jeleníthetjük meg, ha 
egy topológikus leképezést hozunk létre60-62 . A bemeno vektorokat a síkon ábrázoljuk, és a 
neuronjainkat egy, a bemeno síkra húzott rács (általában négyzet ill. hatszög) rácspontjaira 
ültetjük. Az egyes neuronok súlyai így valójában a koordinátáknak felelnek meg (2.3-5. ábra).

2.3-5. ábra:   A hat-, ill. négyszögrácsos SOM-háló. A neuronok a rácspontokon ülnek.

A tanítás során a bemeneti vektorok mindig azt a neuront aktiválják, amelyik
legközelebb esik hozzájuk. Ha elvégezzük a tanítást, a neuronok „rámásznak” a bemeneti 
pontokra, felveszik a bemeneti tér elrendezodését. Egy egyszeru, általam létrehozott
adathalmazon elvégeztem a tanítást a muködés szemléltetésére (2.3-6. ábra). A tanítás elotti és 
utáni állapotok közti különbség jól látható.

-2 0 2 4 6 8 10 1 -2 0 2 4 6 8 10 1

a. b.
2.3-6. ábra: Egy SOM-térkép tanítás elott (a) és után (b). A keresztek alkotják az adathalmazt, 

a körök és a vonalak jelképezik a hálót. A neuronok ráülnek a bemeno adatra.

Mivel az interferenciaképek értékelésénél kétdimenziós adathalmazokkal dolgozunk, 
természetesen én is ezt a leképezést fogom megvalósítani a késobbiekben. Ezt a rendszert az 
interferenciacsíkok közepének feltérképezésére használom majd.
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2.3.4. Neurális hálózatok alkalmazásai

Az alábbiakban néhány példán keresztül szeretném bemutatni a neurális hálózatok 
alkalmazási lehetoségeit.

2.3.4.1. Karakterfelismerés kézzel kitöltött nyomtatványokon

Az eljárás célja kézzel kitöltött nyomtatvány automatikus elemzése63. A kitöltött
urlapokon a megadott helyeken számok és betuk találhatók, melyek különbözo méretuek, 
különbözo alakúak, összeérnek, stb. A rendszer a sokféle írást egyszeru karakterlánccá
konvertálja a következo feltételek teljesülésekor: 

• a kitöltendo helyeken csak egysoros karakterláncok lehetnek 
• az egyes karakterek alkalmanként érinthetik egymást, de nem lapozódhatnak egymásra 

túlságosan.
A rendszer két fo részbol állt, mindkét rész magját egy neurális hálózat alkotta, melyeket 

egyéb szuro, elo- és utófeldolgozó programok vettek körül. A neurális hálózat hardware
alapon futott.

Az elso hálózat az egyes karakterek szétválasztásáért volt felelos. Feladata az volt, hogy 
kimenetén eloállítson egy függvényt, amely látható csúcsokkal rendelkezik az egyes
karakterek középpontjának helyén (vízszintes irányban). Te rmészetesen a karakterlánc
elofeldolgozása nélkülözhetetlen. Az egyes karaktereket ugyanakkora méreture kell
konvertálni és függolegesen is pozícionálni kell. A elofeldolgozás után elindulunk a
nyomtatványon a megfelelo helyen, pl. balról jobbra egy ablakkal, mely egy neurontömbnek 
felel meg. A tömbben az egyes neuronok kis környezetükkel akkor válnak aktiválttá, ha az 
ablak adott része jól korrelál egy lehetséges karakterközéppel. A hálózat arra van tanítva, 
hogy ilyen esetekben a kimenetén egy csúcsot hozzon létre. Az ablak mozgatásával ugyanaz a 
karakterközép a tömbben több helyen is sorra aktiválja a megfelelo elemeket – ezt a hatást 
kihasználva és a jeleket átlagolva robosztusabb rendszerhez jutunk. 

A második neuronrendszer felépítése nagyon hasonló az elozohöz, bár feladata most az 
egyes karakterek felismerése. A hálózat bemenetére az elobb meghatározott
karakterközepeket körülvevo képrészleteket adjuk (24x24 pixel felbontásban), a kimeneten 
pedig a megfelelo betu vagy szám kódját és a felismerés megbízhatóságát tudjuk leolvasni. 
Természetesen tanítani kell a hálózatunkat, ezt mindkét esetben kb. 80 ezer elore tárolt 
karakter képével tehetjük meg! Mivel a pozicionálás nem mindig sikerül tökéletesen, a tanító 
adathalmaz a második esetben néhány pixellel elmozdított képeket is tartalmaz a jobb
általánosító képesség elérése érdekében. A dolgunkat most az is nehezíti, hogy az egyes 
képeken a környezo számok belógó részei is rajta vannak, de szerencsére a neurális hálózatok 
sikeresen meg tudnak küzdeni az ilyen zajos környezettel.

A fent leírt rendszer az adott alkalmazásban átlagosan 99%-os felismerési teljesítményt 
nyújtott különbözo kézírások esetében. Ez versenyképes eredménynek számított 1996-ban.

2.3.4.2. Neurális hálózatok alkalmazása elektronmikroszkóp holografikus képeinek
elemzésében

Elektronmikroszkóp képeinek elemzésekor a felvételek fázis- és amplitúdó térképeit 
szerették volna eloállítani. Az eljárás során egy adott objektumról több (a mi esetünkben 
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három), egymáshoz képest fázisban eltolt holografikus képet készítettek. A három kép
pixelenkénti képpontértékeinek és a fázistolások mértékének ismeretében megkapható a
tárgyról szórt fény amplitúdó- és fáziseloszlása. A hologramok kiolvasása során az analitikus 
számolási módszert neurális hálózatokkal helyettesítették. 

A három fázistolt hologram mért intenzitáseloszlásai háromdimenziós IDS (input-
data-space) teret határoznak meg. Egy hologram képpont koordinátái ebben a térben az adott 
ponthoz tartozó intenzitásértékek. Ezen intenzitásértékek, mint koordináták mentén, ideális 
esetben a képpontok egy kétdimenziós paraboloid felületen ülnek. A parabola paramétereibol 
a fázis és amplitúdó meghatározható. Nem ideális esetben (melyet okozhat a kép zaja, a 
csíkkontraszt romlása vagy a pontatlan fázistolás) a paraboloid is torzul és az egyes pontok is 
nagyobb szórással ülnek csak rajta. A módszer elonye, hogy a paraboloid vizuális
megjelenítése során a torzulás fajtájából következtetni lehet a hibaforrásra. 

A paraboloid paramétereinek (vagy még inkább a felületén lévo pontok
koordinátáinak) meghatározása a mért pontok alapján egy Kohonen típusú neurális hálózattal 
valósították meg64. A háló tulajdonképpen kétdimenziós négyzetrácsos felület a 3D IDS 
térben, neuronokkal a rácspontokon. A hálózat a tanulása során egyenletesen ráül az
adathalmazra, felveszi annak alakját, azaz a paraboloid alakot. A fázis és amplitúdó értékek 
meghatározásához az egyes neuronok koordinátáit használták, tehát egy adott ponthoz
megkeressük a legközelebb álló neuront, és annak a pozíciójával számolunk. 

Neurális hálózat alkalmazásával pontosabb eredményekhez lehetett jutni, mint a régi 
algebrai módszerrel. A különbség zajos, kis kontrasztú (azaz leginkább pont a valódi
mérésekben szereplo) képek esetén a legjelentosebb. Nagy elony továbbá, hogy neurális 
hálózat hardware alkalmazásával a számolást párhuzamos szálakon végezheto, ami rendkívül 
gyors feldolgozást tesz lehetové.

2.3.4.3. Üveg öntoformák optikai minosítése neurális hálózatok segítségével 

Most üveglencse öntoformák aszférikusságát, azaz tökéletes gömbtol való eltérését 
vizsgáljuk néhány mikrométer pontossággal. Az öntoforma középso része gömbfelület,
amelynek sugara a széleken változó. Ennek szerepe az eloállított lencsék aberrációinak
csökkentése. A kísérletek során az öntoformákról holografikus interferenciaképeket vettek fel. 
A képeken megjeleno, középen függoleges, a két végükön szimmetrikusan görbülo csíkokat 
elemezték. A csíkok görbülete összefüggésben áll a gömbtol való eltérés mértékével. 

Az elso lépésben különbözo képfeldolgozási technikákkal a csíkokat szétválasztották, 
és az egyes részekre 10-20 neuronnyi egy dimenziós Kohonen- láncot ültettek65 . A neuronok 
a tanítás során kisebb-nagyobb hibával a csíkok közepére ülnek. A neuronok koordinátáira 
ezután egy másodfokú polinomot illesztettek – ennek paraméterei elégséges információt 
szolgáltatnak a további feldolgozáshoz. A csíkok közül akár egy is elég a további
feldolgozáshoz. A ráültetett polinom együtthatóit, a kiválasztott csík helyzetét és a gömbszeru 
rész sugarát egy következo neurális hálózat bemenetére vezették. Ez egy egyszeru (csupán 12 
neuronból álló) MLP (Multi Layer Perceptron) – a legáltalánosabban használt hiba
visszaterjesztéssel tanított hálózat. A neuronokat olyan adathalmazzal tanították, mely
tartalmaz minden eloforduló esetet, hibátlant és hibásat egyaránt, a hozzájuk tartozó ismert 
aszférikusság értékkel. Ezt 20 db ismert paraméteru öntoforma felvételeibol állították elo. 
Végeredményben a rendszer 32 mm-es gömbsugárnál, ahol az aszférikusság 18 µm és 72 µm
között mozog, 2 µm pontossággal tudta a gömbtol való eltérés mértékét megállapítani. 
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2.3.4.4. Kompozit anyag gyártásellenorzése

Ebben az alkalmazásban, amely munkám kiindulópontjául szolgált, kompozit anyag
ragasztási hibáit próbálták felismerni többrétegu felügyelt tanítású neurális hálózattal66. A 
vizsgálatokat holografikus interferometriával végezték. A holografikus interferometria
összehasonlítja a tárgy két különbözo terheltségu állapotát, az interferenciacsíkok jellemzik a 
deformációt. A hiba által keltett lokális mintázat bizonyos jellemzoi különböznek a globális 
csíkmintázat jellemzoitol. Mostanáig betanított személyek végezték a jellegzetes mintázatok 
felismerését és így a hibás interferogramok kiszurését. Elvileg ki lehetne számítani a teljes 
deformációt és megkeresni benne a kritikus eltérést, de itt az a cél, hogy megkeressük 
közvetlenül az interferenciaképben a hibát az interferenciakép teljes kiértékelése nélkül. 

A mesterséges neurális hálózatok alkalmazása elonyös lehet a tipikus mintapéldányokon 
alapuló hibakereso eljárásoknál a következok miatt: 

• A neurális hálóknak megvan az a képességük, hogy tanuljanak a bemeneti mintákból 
és általánosítsanak.

• Nem parametrikus módszer, és nincs szükség olyan eros feltételezésekre a bemeno 
adatok eloszlására, mint a hagyományos statisztikus módszereknél.
A neurális hálózat minta-osztályozáshoz való felkészítése során szükséges olyan

reprezentatív jellemzoket kiválasztani, melyeket a hálózat fel fog dolgozni. Általában a
megfeleloen kiválasztott jellemzok esetén jó teljesítményt nyújt a neurális hálózat. A
jellemzok száma azonos a bemeneti rétegben levo neuronok számával, így a hálózat mérete e 
jellemzok számától függ. Értheto, hogy nem lehet jelen az interferenciakép minden pixele a 
hálózat bemenetén. A megfelelo reprezentatív tulajdonságok megválasztásakor figyelembe 
kell venni, hogy a lokális hibák bárhol elofordulhatnak a mintákon, nincs kitüntetett helyük. 
Másrészrol csak azt kell a hálózatnak eldöntenie, hogy jelen van-e hiba a képen, vagy sem. Ha 
a jellemzok függnek a pozíciótól vagy a csíkok irányától, akkor sokkal nagyobb számú minta 
szükséges, több mintával minden egyes pozícióról és irányról. Ezért célszeru transzláció- és 
rotáció- invariáns tulajdonságokat keresni. 

A sikeres jellemzoválasztás alapja az a tény volt, hogy a hibás helyen az
intenzitásértékek változása jóval nagyobb, mint annak szomszédságában. De a helyi
megváltozásokat nem szabad összehasonlítani egy átlagos globális változással, mert a csíkok 
surusége folyamatosan változik a hibamentes részeken is, a terhelés okozta deformáció-
változások miatt. Ez a változás nagyobb csíksuruséget eredményezhet egy hibamentes helyen, 
mint a hibánál. Az intenzitásváltozás meghatározásához kiszámoljuk minden (x,y) pixelnél a 
numerikus gradienst (a,b). A pixel környezetét egy síkkal közelítve:

I(x,y)=ax+by+c,

az a és b értékek a Gauss-féle legkisebb négyzetek módszere alapján számolva:

a=1/6[I(x+1,y-1)-I(x-1,y-1)+I(x+1,y)-I(x-1,y)+I(x+1,y+1)-I(x-1,y+1)]

b=1/6[I(x-1,y+1)-I(x-1,y-1)+I(x,y+1)-I(x,y-1)+I(x+1,y+1)-I(x+1,y-1)].

A maximális meredekség a gradiens-vektor normájaként definiálva:

s(x,y)=|a|+|b| ,
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majd ezt kerekítve 8 bites tartományra:                 s(x,y)=min(|a|+|b|,255).

Az adatcsökkentés érdekében az egész minta fel lett osztva egymást át nem fedo négyzetekre, 
pl. a 512 x 512 pixeles képet felosztották 8 x 8 db 64 x 64 pixeles négyzetre. Minden E 
négyzethez hozzárendeltek egy k(E) értéket, mely az összes pixelére nézve a maximális 
meredekség értéke:

}),(:),(max{)( EyxyxsEk ∈= .
Ha E-re a k(E) érték szignifikánsan különbözik a szomszédos E' négyzetekre vonatkozó k(E') 
értékektol, akkor ott feltételezhetoen hibát találunk. Ahhoz, hogy ezt kiszámoljuk,
alkalmazzunk Laplace-szurot az ezen értékek által alkotott képre. Ha az E négyzet
szomszédait úgy jelöljük, mint:
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 ,
választhatunk kétféle Laplace-szuro közül:

)()()()()(4)(1 HkFkDkBkEkEf −−−−=  ,
)()()()()()()()()(8)(2 IkHkGkFkDkCkBkAkEkEf −−−−−−−−= .

A minta legnagyobb  Laplace-értékei  már transzláció- és rotáció- invariáns jellemzoknek 
tekinthetok.

A neurális hálózat tanításához interferogram-minták szükségesek a tárgyakról hibával,
és hiba nélkül változó tulajdonságokkal. A mintákhoz rendelt jellemzoket és a kívánt kimeneti 
értékeket beadva a hálózatnak, az beállítja a súlyokat. Ahhoz, hogy a neurális hálózat jól
általánosítson, közel tízszer annyi elemu mintára van szüksége, mint ahány súlya van57. Így 
egy megfeleloen muködo hálózatnál legalább néhány száz minta szükséges, ami több, mint 
amit kísérletileg elo lehet állítani. Ezért egy adott alkalmazásra gyakorlatilag és elméletileg 
meg kell vizsgálni a tesztelési körülményeket, a terhelési módot, a várható deformáció
nagyságát, majd az ebbol nyert következtetések alapján készíteni kell egy meghatározott 
számú kísérleti mintát. Ezen minták alapján egy számítógépes szimulációs programmal
elkészítheto a tanítási minta. A cikkben 1000 interferogramot szimuláltak (500 hibás, 500 
hiba nélküli) a tanítási mintaként. 

Többféle felépítésu neurális hálózatot vizsgáltak, mindegyiknek 16 bemeneti neuronja 
volt, a bias neuronok az elektromos áramköri analógia alapján egy konstans elofeszítési
szintet állítottak be, továbbá volt két kimeneti neuron. Egy neurális hálózat egy rejtett
réteggel, ami 8 neuronból állt, és minden lehetséges összekötéssel rendelkezett, képes volt 
megtanulni a hiba detektálását, de mindig maradt egy véges valószínusége a hibás
detektálásnak. Egy további rejtett réteggel, ami 4 neuront tartalmazott, és minden lehetséges 
összekötéssel bírt, már képes volt felismerni az összes hibát a tanítási mintában, de a tanulás
nagyon lassú konvergenciát mutatott. A legjobb eredményt (gyors tanulás, elfogadható
detektálási hiba) egy olyan hálózattal sikerült elérni, ami két rejtett réteggel rendelkezett, de 
az elso rejtett réteg négy neuronjának mindegyike úgy volt összekötve a bemeneti
neuronokkal, hogy az elso neuronra a különbözo felosztásokból származó legnagyobb
Laplace-értékek kerültek, a másodikra a második legnagyobb Laplace-értékek, és így tovább. 
A mintákat minden ezredik tanítási lépésben véletlenszeruen összekeverték, hogy a hálózat 
nehogy megtanulja a minták sorrendjét. 3000 tanítási lépés után a hiba már kevesebb volt 
mint 1%. A cikk alapján az interferogramok teljesen torzításmentesek voltak, azzal az
indokkal, hogy az elofeldolgozás során azok úgyis kiküszöbölodnek. A szerzok nem
említették, hogy milyen csíksuruségig vizsgálták a hálózat muködoképességét.
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2.4. Digitális holográfia

A holografikus lemezt alkalmazó holografikus eljárásokkal szinte egyidos az a szándék, 
hogy a referencia és a tárgyhullám interferenciájának eredojét, a holografikus rácsot digitális 
formában kezelhessék. Ez egyrészt jelentheti a létezo hullámfrontok által generált
interferencia mezo digitális megörökítését67, másrészt jelentheti a digitálisan kiszámolt
hologram valós rekonstrukcióját68. A digitális holográfia fejlodését sokáig hátráltatta három 
eszköz fejletlen volta:
• Megfelelo képbeviteli eszköz nélkül a tárgyhullám és a referenciahullám finom

struktúráját nem lehetett megörökíteni. Ez nem csak a nagy (kb. 
mm

vonal
100 ) felbontást 

jelenti, hanem a szükséges jel/zaj viszonyt és a stabil képbevitelt is.
• A hatalmas adatmennyiség nagy számítási kapacitást igényel.
• A hullámfrontok rekonstrukciója nagyfelbontású megjeleníto eszközt kíván.
A hagyományos fotográfiai eljárások fejlettsége (mint amelyeket a nyomtatott áramkörök 
készítésénél alkalmaznak) a digitálisan kiszámolt hologramok valós rekonstrukciójának
vizsgálatát tették eloször lehetové. Ezt a szukebb kutatási területet manapság számítógépes 
holográfiának nevezik.

A nagyteljesítményu számítógépek megjelenése, rohamos fejlodése, valamint nagy
felbontású CCD és CMOS kamerák kifejlesztése lehetové tette a létezo hullámfrontok által 
generált interferencia mezo digitális megörökítését is. 

Az elmúlt évtizedben megjelent egy új eszközcsalád, a térbeli fénymodulátor, amely új 
lehetoségeket nyitott meg a digitális holográfia muvelésében.

Digitális holográfiának nevezhetjük tehát a holográfiának azt a területét ahol:
• A tárgyhullám és a referenciahullám interferencia mintázatát (a holografikus rácsot)

nagyfelbontású detektorral rögzítjük.
• A felvételeket a számítógépben tároljuk digitális adathalmaz (digitális hologram)

formájában. Az adathalmazt itt módosíthatjuk, vagy az elozo lépés hiányában magunk is 
generálhatjuk.

• A digitális hologramokat a számítógép memóriájában, vagy térbeli fénymodulátort
felhasználva a valós térben rekonstruáljuk (digitális- vagy analóg rekonstrukció).

A fentiek alapján a számítógépes holográfia a digitális holográfia egyik részterületének 
tekintheto. Dolgozatomban ezzel a területtel (digitális hologramok tisztán mesterséges
eloállításával) nem foglalkozom.

A következokben a digitális holográfia csak néhány alapveto jellegzetességét tekintem át. 
Az irodalomban nagyszámú publikáció található az egyes részeredmények ismertetésére69-80.

2.4.1. A digitális holográfia alapjai

A 2.4-1. ábrán a digitális holográfiában két általánosan használatos mérési elrendezés 
vázlata látható81. A legfontosabb eltérés a digitális holográfiában alkalmazható elrendezések 
kiválasztásánál a digitális kamerák és a hologramlemezek felbontása közötti különbségbol 
adódik. Egy átlagos CCD kamera képpontmérete átlagosan 4-10µm, ami 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 
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a. b.
2.4-1. ábra : A digitális holográfiában leggyakrabban használatos elrendezések vázlata Fresnel típusú változat 

(a.), ál Fourier hologram rögzítése (b.)

egy pontjából nézve elég kicsi, és ha a referenciahullám a tárgyhullámmal kis szöget zár be. 
Meg kell jegyezni, hogy mivel a kamerák mintavételezése integráló jellegu, és nem pontszeru, 
a mintavételezési tétel megszegése csak folytonos kontrasztcsökkenést okoz a rögzített 
képeken, tehát kis mértékben még megszegheto a feltétel. Ezt a tényt a TV holográfiában is 
kihasználjuk!
Mint ismeretes, két síkhullám interferenciája során a keletkezett interferencia csíkrendszer 

térközöltsége:

2
sin2

Θ
= λ

d , ahol Θ a terjedési irányok közötti szög. A térközöltség helyett 

általában a térfrekvenciával számolunk:
2

sin
2 Θ=
λ

f . Ezen összefüggést felhasználva és

figyelembe véve a mintavételi tételt egy adott képpontméretu (∆x) kamerára megadható az a 

maximális szög, amelyet a tárgyhullám és a referenciahullám bezárhat: 
x∆

≈Θ
2

max

λ
. Ez a 

szög tipikusan 2o körüli. Érdekesség, hogy a CCD eszközök jó linearitásának köszönhetoen a 
referencia-tárgy intenzitásarány 2:1-10:1 értékek helyett lehet 1:1.

A digitális hologramok numerikus rekonstrukciójához (digitális rekonstrukció) az
analóg amplitúdó hologramok optikai rekonstrukcióját szimuláljuk a számítógépen. Ha a 
hologramlemezt mint amplitúdó moduláló eszközt (transzparenciát) a referenciahullámmal 
átvilágítjuk, akkor sík referenciahullám esetén ennek az az egyszeru modell felel meg, hogy 
tekintsük a digitális hologramot a hullámfront amplitúdójának, melynek fázisa egyébként 
állandó. Ez megfelel a valóságban a közvetlenül a hologramlemez mögött észlelheto
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 következo 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 térszögu hullámok 
alkalmazásából rögtön következik, hogy alkalmazható a Fresnel- féle parabolikus/paraxiális 
közelítés, ami nagy könnyebbséget jelent a számolás szempontjából, mivel így az
visszavezetheto egy Fourier-transzformációra. A diszkrét Fresnel- transzformáció
alkalmazásával a következoképpen írhatjuk fel az eredmény komplex hullámterét82:
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Az összefüggésben A(u,v) az eredmény komplex amplitúdó eloszlás, h(x,y) a digitális
hologram, R(x,y) a referencia komplex amplitúdója, d a rekonstrukciós sík távolsága a
hologramtól (CCD-tol).
A fenti összefüggést a Fourier transzformáció segítségével tovább írhatjuk:
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Itt már áttértem a CCD diszkrét koordinátáira: ∆x,∆y a CCD képpontmérete, k,l a képpont 
pozíciója.
Az összefüggések felírásakor eltekintettem bizonyos a diffrakciós integrálon kívüli
fázistényezoktol. A Fourier-transzformáció megjelenése azért elonyös, mert gyors-Fourier-
algoritmus alkalmazásával már rendkívül gyorsan kiszámolható az egész transzformáció.

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 rögzítodnek. A d távolságot azonban
viszonylag szabadon lehet és mélységben tagolt tárgy esetén kell is változtatni. 

Az elozo összefüggéssel kapcsolatban még meg kell jegyezni, hogy a Fourier-
transzformáció megköti az (u,v) képsíkbeli képpontméretet az alábbiak szerint:

xN

d
x

∆
=∆ λ, ,

ahol N a gyors-Fourier-algoritmusban alkalmazott lineáris mátrixméret, amely kettonek
mindig pozitív egész hatványa. A fenti összefüggés szerint tehát a képsíkbeli képpontméret 
változik, méghozzá egyenesen arányos a d rekonstrukciós távolsággal.

A 2.4-2/a ábrán egy digitális hologram rekonstrukciója látható. A tárgy egy 5 cm x 5 
cm nagyságú peremén befogott 0,2mm vastagságú bronz lemez volt. A lemez felületét fehérre 
festettem a jobb reflexió miatt. A késobbiekben ilyen, vagy hasonló tárgyakat használtam 
interferometrikus mérésekben is. A rekonstrukció a számítógépben történt a fenti
összefüggések alapján. A rekonstrukcióhoz Gombköto Balázs MATLAB-ban írt programját 
és a HOLOVISION 2.2. szabadon felhasználható programot alkalmaztam. 

A 2.4-2/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 középso folt a nem 
elhajló, áthaladó nulladrend, a két elso 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 elso elhajlási vagy hologramrend egymás konjugáltja, 
hasonlóan az analóg holográfiához.
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a.   b.

c.
2.4-2. ábra : Digitális hologram és digitális interferogram rekonstrukciók. Tárgy hologramjának 

rekonstrukciója (a.). Tárgy deformációjának intenzitás- (b.) és fázis térképe (c.). A továbbiakban csak a 
rekonstruált tárgykép részletét fogom közölni, ahogy azt a b. képen jelöltem..

2.4.2. Digitális holografikus interferometria 

A digitális hologramból teljes komplex hullám kinyerheto. Ezen túl a különbözo 
elhajlási rendek térben szétválnak (azaz a rekonstruált kép különbözo helyein jelennek meg), 
vagyis 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 elvu holografikus méréseket digitális változatban 
is megvalósítsunk. 

A méréshez használhatjuk az elozo példában szereplo tárgyat. Vegyünk fel egy
digitális hologramot a tárgy alapállapotában, terheljük, majd vegyünk fel egy másik
hologramot ebben az állapotában is.

Az analóg holográfiában kétexpozíciós hologramnál a két állapothoz tartozó két
hullám összege, azaz interferenciájuk jelenítené meg az elmozdulásmezo kontúrvonalait, így 
most ezt kell szimulálni. Számoljuk ki a két digitális hologram numerikus rekonstrukcióját a 
megfelelo távolságban, mindkét hologramnál ugyanott, majd adjuk össze oket. Mivel a két 
tárgy hullámterét komplex mátrixok reprezentálják a számolásban, az összeadás is
természetesen komplex, és mivel az összeadás pontmuvelet, nem keveri össze a már szétvált 
elhajlási rendeket. Az így kapott eredo komplex amplitúdóból képezhetjük mind az intenzitás-
(2.4-2/b. ábra), mind a fáziseloszlás (2.4-2/c. ábra) képét.
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3. Új kutatási eredmények

Ebben a fejezetben önálló kutatási eredményeimet ismertetem. A könnyebb érthetoség 
érdekében néhány esetben a közvetlen elozményeket is itt tárgyalom, de ezeket elkülönítve 
teszem. A fejezet felépítése azonos az elozo fejezetével.

3.1. Adaptív TV holográfia

A TV-holográfia az egyik legesélyesebb koherens optikai mérési módszer ipari
körülmények közötti mérések végrehajtására, hiszen a mérési elrendezések egyszeruek, nincs 
szükség hologramlemezre, így az idoigényes vegyi kidolgozás elmarad. A TV-holográfia
vizsgálata a tanszékünkön folyó koherens optikai kutatások szerves részét képezi. Az
alábbiakban ismertetem azokat az eredményeket, amelyeket az adaptív TV ho lográfia
megvalósításában elértem.
Kiindulásképpen tekintsük a 3.1-1. ábrát.

3.1-1. ábra: TV holográfiai elrendezés tárgyfelület elmozdulásmezojének mérésére

Az elrendezés a 2.1-8/b. ábrán látható interferométer módosított változata. Lényege 
egy módosított Michelson interferométer, amelynek egyik karjában foglal helyet a T1 jelu 
tárgy. Hívjuk ezt a továbbiakban teszt tárgynak! A másik tárgy (mestertárgy) nincs jelen a 
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mérésben. A két referencianyaláb és a hologram segítségével azonban két állapotáról szórt
fény visszaállítható és a T1-rol szórt hullámfronttal együtt leképezheto a CCD kamera
targetjére. A hullámok intenzitás arányát a BS1 és BS2 jelu nyalábosztókkal állíthatjuk be. A 
megvilágított teszt tárgyról szórt fény és a mestertárgy (T2) rekonstruált (a mestertárgy
deformáció elotti, vagy deformáció utáni állapotához tartozó) hullámfrontja a CCD kamera 
targetjére kerül, és ott interferometrikus szemcseképet hoz létre. A mérés során ezt az
interferometrikus szemcsemezot örökítjük meg a vizsgált tárgy (T1) deformációja elott és 
után. A megfelelo hullámfrontok bekapcsolásával az összeg-, vagy különbségi
elmozdulásmezon kívül a teszttárgy- és a mestertárgy deformációja is mérheto (3.1-1.
táblázat).

elso expozíció második expozíció mért mennyiség
T1 alapállapota + T2 alapállapota T1 deformált állapota + T2 deformált

állapota
T1 és T2

elmozdulásmezojének
különbsége

T1 alapállapota + T2 deformált
állapota

T1 deformált állapota + T2

alapállapota
T1 és T2

elmozdulásmezojének
összege

T1 alapállapota + T2 alapállapota T1 deformált állapota + T2

alapállapota
T1  elmozdulásmezoje

T1 alapállapota + T2 deformált
állapota

T1 deformált állapota + T2 deformált
állapota

T1  elmozdulásmezoje

T1 alapállapota + T2 alapállapota T1 alapállapota + T2 deformált
állapota

 T2 elmozdulásmezoje

T1 deformált állapota + T2

alapállapota
T1 deformált állapota + T2 deformált

állapota
 T2 elmozdulásmezoje

3.1-1. táblázat: A lehetséges mérések a felhasznált hullámfrontok függvényében az összehasonlító TV 
holográfiában

A két expozícióval megörökített képek különbségének abszolút értékét képezve az adott 
elmozdulásmezore jellemzo szintvonalakat korrelációs csíkok formájában szemlélhetjük.

3.1.1  Számítógéppel vezérelt optikai elemek

Hogy a fent vázolt mérés sikeres legyen, több mindennek teljesülnie kell:
• A környezetbol származó rezgések ne változtassák meg az egyes optikai elemek 

pozícióját. (Szokás erre a λ/20 határértéket megadni.)
• A két tárgyról szórt fényhullám intenzitása közel azonos legyen az interferenciacsíkok

maximális láthatósága érdekében.
• A két tárgyról szórt fényhullám intenzitásának összege abba a tartományba essen, 

amikor a CCD detektor még lineáris.
• A CCD kamerába csak a tárgyakról szóródó fény jusson. (A labor egyéb világítása ne 

legyen zavaró.)
• A tárgy deformációja a méréshatáron belül legyen.

Egy automatizált mérésnek tehát a fentiekbol eredo feladatokat tudni kell kezelni.
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Hogy ezt megvalósíthassam, a mérési elrendezést számítógéppel vezérelheto optikai 
elemekkel építettem fel. A vezérlést a számítógép párhuzamos portján keresztül oldottam 
meg. (Már készül a lényegesen korszerubb megoldás, ahol rádiófrekvenciás adatátvitellel
oldom meg a vezérlést.)
Vegyük sorra a létrehozott optikai elemeket!

Számítógéppel vezérelheto nyalábosztó.
Átalakítottam meglévo nyalábosztót úgy, hogy a tárcsa forgatását léptetomotor végzi (BS1,
BS2, BS3). A megépített változatban 200 lépésben tudom körbeforgatni a nyalábosztót. Ez a 
tapasztalatok szerint elegendo volt. A léptetomotorra erosített nyalábosztó a 3.1-2/a.
felvételen látható.

 a.          b.

c.
3.1-2. ábra: Átalakított optikai elemek az adaptív TV holográfiai elrendezéshez. Léptetomotorral forgatott 

változtatható nyalábosztó (a.). Piezoelektromos mozgatású tükör és vezérloegysége (b.). Lézerdióda fényforrás
fejegysége (c.)
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Számítógéppel vezérelheto blendék.

A nyalábtágítók elé helyeztem el oket (STO1, STO2, STO3). Segítségükkel a számítógép 
külön-külön kapcsolhatja be a nyalábokat, és képes az egyes tárgyakról szórt intenzitás 
mérésére.

Elektronikusan mozgatható tükör

Egy piezoelektromos mozgatóra kisméretu tükröt rögzítettem. Az ábrán ez az PZM1 jelu 
tükör. A párhuzamos porthoz illeszkedo vezérloegység segítségével 0,02 µm nagyságrendjébe 
eso felbontással lehetséges a tükör mozgatása. A piezoelektromosan mozgatott tükör és
vezérloegységének fényképe a 3.1-2/b. ábrán látható.

Rezgés- és fény detektorok.
A számítógép képes fogadni maximum nyolc detektor digitalizált jelét. Ezek a detektorok a 
környezet zavaró rezgéseit és fényeit mérik.

Lézerdióda fényforrás

Disszertációm késobbi fejezetében szereplo mérések fényforrása, de itt szeretném ismertetni 
röviden. Egy korábbi OMFB támogatással készült diódalézer tápegységet átalakítva
számítógéppel vezérelheto diódalézer tápegységet fejlesztettem ki83 (3.1-2/c. ábra), amely 0,1
µA pontossággal szolgáltat áramot a 0-200 mA-es tartományban, és ± 3mK pontossággal 

tartja állandó homérsékleten a diódát a -10-+40 oC sávban. A fényforrás SHARP LT027 
típusú egymódusú lézerdióda. A lézerdióda néhány jellemzo adatát a 3.2. táblázat tartalmazza.

Küszöbáram 45 mA
Muködési áram 65 mA

Maximális optikai 
teljesítmény

10 mW

Hullámhossz 780 nm

3.1-2. táblázat: Sharp LT027 lézerdióda néhány jellemzo adata

A lézerdióda fényforrás hullámhosszát homérsékletének változtatásával állítottam be. A 3.1-3.
ábrán láthatjuk az alkalmazott lézerdióda mért homérséklet-hullámhossz karakterisztikáját. 
Mint látható, jellemzo a diódára az un. módusugrás, vagyis a homérséklet változtatásával a 
hullámhossz nem folytonosan vá ltozik. A hiszterézis nagysága a vizsgált diódánál 4 nm

(2x1012 Hz) volt.  A hangolhatóság szempontjából talán a legfontosabb paraméter a
homérséklet-hullámhossz karakterisztika meredeksége. Ez az érték ebben az esetben

6 5 10 2, x
nm

Co
−  ( −3 19 1010, x

Hz

Co
). A fényforrás további paramétereit egy korábbi kutatási

jelentésben találhatjuk meg84.
Méréseimben dönto többségben a fényforrás egy 35 mW teljesítményu “Spectra

Physics model 127” típusú He-Ne gázlézer volt, a szokásos 632,8 nm-es hullámhosszal.

CCD kamera
A CCD kamera típusa Baumer Optronics MX13, felbontása 1280*1024 képpont, a képpontok 
mérete 6,7*6,7 µm. Mód van az expozíciós ido, az offset és az erosítés számítógépes
megválasztására.
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3.1.3. ábra: Mért hullámhosszváltozás a homérséklet függvényében. Az ábrán csak a mérési pontokra illesztett 
egyeneseket tüntettem fel.

3.1.2 Adaptív mérések

A fenti elemek felhasználásával elvégeztem egy egyszeru mérést, amely talán
szemlélteti az adaptálhatóság fontosságát85,86. A vizsgált tárgy egy nyomásedény volt,
melynek alsó lapját vizsgáltam. A körlap két felét különbözo reflexióképességu festékkel 
festettem be úgy, hogy a két felületrol szórt tágyhullámok intenzitásaránya lényegesen
változott (3.1-4/a. ábra). A referenciafelület intenzitás eloszlása egyenletes volt. Ha így
készítjük el a felvételeket, csak az egyik tárgyfélen kapunk használható korrelációs
csíkokat.(3.1-4/b. és 3.1-4/c. ábra) ( A TV holográfiában nagymértékben függ a csíkrendszer 
láthatósága a tárgy és a referenciahullám intenzitásarányától. A legjobb láthatóságú a
csíkrendszer, ha az intenzitások megegyeznek.) Egy egyszeru mérésvezérlo program
segítségével a felvételek elott a tárgy kivilágítását megmértem. A program megtalálta a két 
eltéroen kivilágított területet, majd úgy állította be az intenzitásarányokat, hogy egyszer a 
jobb oldalon (3.1-4/b. ábra), egyszer a bal oldalon (3.1-4/c. ábra) legyen a tárgy és a
referenciafelület által szórt fény intenzitása azonos. A két esethez tartozó interferenciaképbol
a program automatikusan állította össze a 3.1-4/d. ábrán látható korrelációs csíkokat
tartalmazó eredményt. 

A fenti módszer adaptálható olyan mérési elrendezéshez is, amelyben egy egyszeru 
Michelson interferométerben az egyik karban a teszt tárgy, a másik karban a mestertárgy van 
jelen (2.1-7/a. ábra). Ebben az általánosan használatos elrendezésben nincs mód a tárgyak 
külön-külön megvilágítására és így az intenzitásváltozás kompenzálására, hogy az optimális 
láthatóságot biztosító 1:1 tárgy-referencia arányt biztosítsuk. Egy számítógéppel vezérelt 
kamera segítségével azonban itt is jó eredményt érhetünk el.

Hogy ezt bemutassam, megépítettem az elrendezést. Tárgyam egy 50 mm x 50 mm 
méretu membrán volt, amelyet peremén több csavarral rögzítettem. A membrán közepét 
mikrométerorsóval terheltem. A mestertárgy (amelyet ebben a mérésben nem terheltem) egy 
vasúti kerék 1:4 arányú modellje volt. Ennek tükrös, nagy görbületu felülete rendkívül változó 
intenzitáseloszlást eredményezett. A 3.1-5/a. ábrán az elso expozícióhoz tartozó CCD kép 
látható.
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                                              a.   b.

                                            c.    d.
3.1-4. ábra: Deformációmérés nem egyenletesen kivilágított tárgy esetében

Mint megfigyelheto, a mestertárgy nagy reflexiójú részein a CCD kamera már telítésben van, 
míg a széleken csak a mérendo tárgy szubjektív szemcseképe látható, egyre csökkeno
intenzitással.

A mérendo tárgy deformációja után elkészítettem a második felvételt. A két
felvételbol (a két kép különbségének abszolút értékét képezve) a korrelációs csíkrendszer 
eloállítható. Az eredmény a 3.1-5/b. ábrán látható. Csupán igen gyenge láthatóságú csíkokat 
figyelhetünk meg a kép közepén. Sokkal jobb csíkrendszert kapunk eredményül, ha a képet 
mozaikszeruen több, változó expozíciós idovel rögzített intenzitásképbol állítjuk össze (3.1-
5/c ábra).
A módszer ismertetéséhez tekintsük a 3.1-6 és 3.1-7 ábrákat!

Módszerem azon alapszik, hogy az elrendezésben használatos CCD kamera expozíciós 
ideje számítógéppel beállítható. Ez lehetové teszi, hogy gyorsan (ami a stabilitás
szempontjából fontos), több expozíciós idovel rögzíthessük a tárgy alap- és deformált
állapotához tartozó interferometrikus szemcseképet. A 3.1-6/a-c. ábrákon három ilyen felvétel 
látható, amelyek az egyszerubb szemléltetés érdekében csupán három külön expozíciót
tételeznek fel. A három expozícióhoz tartozó interferogramokat a 3.1-6/d-f. ábrákon tüntettem 
fel. Megfigyelheto, hogy az expizíciós ido növekedésével egyre no a kép közepén látható 
beégés foltja, ami a CCD telítodésének köszönheto. 
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             a.    b.

c.
3.1-5. ábra: Deformáció mérése becsillanó referencia tárgy esetén. Az elso expozíció (a.). A becsillanó részen a 

kamera túlvezérlodik és a széleken jelentosen csökken az intenzitás. Az eredményül kapott interferencia 
csíkrendszer (b.) rossz láthatóságú. A különbözo expozíciós idokkel rögzített interferogramokból összeállított 

eredo kép.

                              a.                                                          b.                  c.

                              d.                                                          e.                                                            f.
3.1-6. ábra Deformáció mérése becsillanó referencia tárgy esetén. Az elso expozíció (a.). Jól látható, hogy a 

becsillanó részen a kamera túlvezérlodik és a széleken jelentosen csökken az intenzitás. Az eredményül kapott 
interferencia csíkrendszer (b.) rossz láthatóságú.
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Az interferogramokon az is látható, hogy az expozíciós ido növekedésével a középso 
területtol távolodva más-más területen lesz használható a felvétel. Ezeknek a területeknek a 
kijelölésére a 3.1-6/a-c. ábráin szereplo felvételek szurt változatait használom fel (3.1-7/a-c.
ábrák). A szuréshez nagyméretu (25x25 pixel) átlagoló szurot alkalmaztam. A szurt képekbol 
a maszkok (3.1-7/d-f. ábrák) már egyszeru binarizálással (kétszintu képpé alakítással)
megkaphatók. A maszkoknál azonban figyelembe kell még azt is venni, hogy adott képnél az 
elozo maszkoktól származó képrészeket kizárjuk. Ezért minden maszk esetén kivonom az 
adott maszkból az elozo maszk területét (3.1-7/g-i. ábrák). 

                              a.                                                          b.                 c.

                              d.                                                          e.                                                            f.

                              g.                     h.                                                            i.

                              j.                                                          k.                                                            l.
3.1-7. ábra Deformáció mérése becsillanó referencia tárgy esetén. A maszkok kialakítása (a-i.) és a végso kép 

kialakításához felhasznált mozaikok. (j-l.).

Ezen módosított maszkok segítségével már kijelölhetok az egyes képeken azok a területek, 
amelyek majd a végso képet alkotják (3.1-7/j-l. ábrák). A 3.1-5/c, ábrán látható interferogram 
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eloállításához 16 interferogramot használtam fel. A CCD kamera expozíciós idejét 2ms és 
1,4s között változtattam. 

Mint látható a fenti módszerrel - bár nem tudjuk biztosítani az optimális (1:1) tárgy-
referencia intenzitás arányt -  nagymértékben változó reflexiójú tárgyak esetén is használható 
csíkrendszert kaphatunk.

A módszer alkalmazható digitális hologramok esetén is. A 3.1-8/a ábrán digitális 
hologram rekonstrukciója látható. A felvétel az elobbi példában szereplo vasúti jármukerék 
modelljének alakmérésekor keletkezett. (A módszerrol részletesebben a 3.5. fejezetben lesz 
szó.) A digitális hologram rekonstrukcióját számoló program a kiszámolt intenzitásképet 
automatikusan úgy normálja a 0-255 értéku szürkeskálára, hogy ne legyen telítésben a kép. Ez 
azonban azt eredményezi, hogy csak a kép közepén kivehetok a csíkok. Ha a széleken is 
szeretnénk láthatóvá tenni a csíkrendszert, akkor a középso rész már kiértékelhetetlen lesz 
(3.1-8/b ábra). A mozaik képekbol történo összerakás itt is jobb láthatóságú csíkokat
eredményez. A 3.1-8/c ábrán látható csíkrendszert négy képbol állítottam össze. A 3.5. 
fejezetben ismertetett alakmérés esetén már 16 felvételt használtam.

            a.    b.    c.
3.1-8. ábra Rekonstruált digitális hologram jármukerék modelljének alakmérésekor. Az automatikus kiértékelés 

csak a legnagyobb reflexiójú helyeken ad jó láthatóságú csíkokat (a.). Ha a széleken is láthatóvá tesszük a 
csíkrendszert, akkor a középso területek használhatatlanok lesznek (b.) Már négy felvétel felhasználásával az 

egész felületen jó láthatóságú csíkrendszert kapunk (c.).

A TV holográfiában az interferogramok kiértékelésekor is alkalmaztam adaptív
lépéseket. Ilyen az adaptív háttérkiegyenlítés, amely az intenzitásképek elofeldolgozásakor 
használható. Az intenzitásképeken alapuló kiértékelés során célunk a sötét és világos
interferenciacsíkok középvonalának (skeleton vonalak) megkeresése. Ezekhez a vonalakhoz 
rendeljük hozzá az úgynevezett rendszámokat, amelyek mint térképen a szintvonalak az
azonos elmozdulásértékkel rendelkezo pontokat kötik össze. (Látható, hogy az intenzitás 
alapú kiértékelés során csak a csíkközepekhez rendelhetünk pontos elmozdulásértéket, a többi
képpontban interpolációval számolhatunk.)
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A tárgyfelület kivilágítása azonban nagyon gyakran nem egyenletes (3.1-9. ábra). A nem 
egyenletes kivilágítás miatt a skeleton vonalak keresésének kiinduló állapota - a bináris kép -
jellegzetesen összehúzódik. A középvonalak tehát csak az interferenciakép egy részére
határozhatók meg. Adaptív háttérkiegyenlítés során minden képpont környezetében
meghatározzuk a környezeti pontok hisztogramját, és a képpont inenzitását egy képzeletbeli 
hisztogram kiegyenlítés segítségével megváltoztatjuk. A hisztogram kiegyenlítés
eredményeképpen a teljes kép egyenletes kontraszttal fog rendelkezni. Az ilyen kép bináris 
képpé való átalakítása után a skeleton keresés sikeresen végrehajtható.

a.     b.          c.

                                d.     e.          f.
3.1-9. ábra: Adaptív háttérkiegyenlítés hatása. Eredeti interferogram (a.) A skeleton keresés elotti binarizált kép 
(b.) A skeleton vonalak a vizsgált tárgyfelület csak kis részén állnak elo (c.) Adaptív háttérkiegyenlítés hatására 
a kontraszt a teljes tárgyfelületen azonos (d.) A binarizált kép (e.) és a skeleton vonalak (f.) már a teljes felületen 

megkaphatók.

Kísérleteimben az adaptív TV holográfiának más alkalmazási lehetoségét is
megvalósítottam87. A 3.1-1. ábrához hasonló elrendezésben kompozit anyagok ho hatására 
végbemeno deformációját vizsgáltam. Eloállítottam az egyes mintadarabok és a mesterdarab 
ho hatására bekövetkezo elmozdulásmezoinek különbségét (3.1-10. ábra). Sikeres méréseket 
végeztem alakmérés esetén is. Itt kerámialapkák alakjának referencia felülettol való eltérését 
mértem több felbontásban. Két jellemzo csíkrendszer látható a 3.1-11. ábrán. 

3.1-10. ábra: Kompozit anyag vizsgálata. Különbségi deformáció vizsgálat. A tárgy a CERN LHC ATLAS 
kísérletébe szánt detektor egy részeleme volt. Mérete: 50 mm x 50 mm.



43

           a. b.
3.1-11. ábra 5x5 cm-es kerámialapkák síklapúságának ellenorzése 14 µm-es (a.) és 7 µm-es (b.) felbontással a 

CERN LHC CMS kísérletéhez. Különbségi alakmérések.

Ebben a fejezetben az adaptív TV holográfia területén elért eredményeimet mutattam 
be. Ismertettem azt az elrendezést, amelyben számítógéppel vezérelt optikai elemeket
elhelyezve adaptív mérések hajthatók végre. Az optikai elrendezést felhasználva
számítógéppel vezérelt mérés során nem egyenletesen kivilágított felület esetén is jó
minoségu csíkrendszert kaptam. Ugyanezzel az elrendezéssel összehasonlító alakmérést és 
összehasonlító elmozdulásmérést valósítottam meg. Hagyományos TV holográfiai és digitális
holográfiai elrendezés esetére kidolgoztam a mozaikképeket felhasználó módszert, amellyel 
akár becsillanó tárgyak esetén is az egész tárgyfelületen megkaphatjuk a csíkrendszert. A 
skeleton módszer elofeldolgozási lépéseként javasoltam az adaptív háttérkiegyenlítést,
amellyel a változó megvilágítás hatása kiküszöbölheto.
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3.2. Hullámfront közvetett eloállítása TV holográfiában

A módszer ismertetésekor az alábbiakban síkhullám referenciát tételezek fel.
Reményeim szerint a szemcsés referenciahullámon alapuló módszer az ismertetés alapján 
könnyen értheto. 

A továbbiakban a referencia hullám (vagy referencia) kifejezésen szigorúan a vizsgált 
tárgyról szórt hullámfront komplex amplitúdójának rögzítéséhez szükséges (szemcsés
szerkezetu, vagy térszurt) hullámot értem. Ezt a referencia hullámot is rögzíthetjük
hologramlemezen, de ekkor, az ennek rögzítéshez használatos hullámot segéd referencia 
hullámnak fogom nevezni.

A hullámfront közvetett eloállításának lényege, hogy az interferométerben jelenlévo 
tárgyról szórt hullámfront és valamilyen szintén létezo referenciahullám koherens
összegzésébol származó hullám fázisban eltolt állapotait felhasználva számítógépben építjük 
fel az összehasonlító mérés eredményére jellemzo virtuális hullámfrontot88,89. Tehát a
mestertárgy elmozdulásmezojéhez tartozó hullámfrontokat nem állítjuk elo ténylegesen a 
mérésben, az csak a számítógépben létezik.
Az elrendezés vázlata a  3.2-1. ábrán látható. 

3.2-1. ábra : Fázisszintetizáló referencianyalábos TV holográfiai elrendezés vázlata

Az elrendezésben síkhullám referenciát használunk. A tárgy deformációja elotti
expozíciókor síkhullám segítségével rögzítjük a tágyról szórt fény komplex amplitudóját. Ha a 
tárgy deformációja utáni expozíciókor a tágyról szórt fény komplex amplitudóját egy
módosított referencia hullám segítségével rögzítjük, akkor eredményképpen a tárgyról szórt 
hullám és a referencia hullám hullámfront változásának különbségét leíró csíkrendszert
kapjuk. Más szóval a csíkrendszer a tesztárgy elmozdulásmezojének és a referencia
hullámfront-változásával leírt elmozdulásmezonek különbségét írja le. Az eljárással tehát egy 
virtuális mestertárgy deformációt hozhatunk létre. A virtuális mestertárgy deformált
állapotához tartozó fázisfrontot fázisban eltolt síkhullámok segítségével építhetjük fel,
ahogyan az a 3.2-1. ábra jobb oldali részén is látható.

A virtuális mestertárgy deformált állapotához tartozó hullámfront szintetizálásához az 
i-edik fázistolt síkhullámot használhatjuk egy adott pontban, ha a beépíteni kívánt fázisszögre
teljesül:
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ahol k és i egész szám. Az összefüggésben szereplo n azt adja meg, hogy hány lépésre
osztottuk fel a 2π  tartományt. A 3.2-1. ábrán: n=4.

A mérés végrehajtásakor a vizsgált tárgy alapállapotához tartozó kép (3.2-2. ábra 
legfelso képe) tárolása, és a tárgy deformációja után több fázisban eltolt referenciahullámmal
készült felvételt rögzítünk (3.2-2. ábra középso sorában látható képek). Ha a fázistolások
egyenletesen oszlanak el a 0-2π  intervallumban, akkor egyenletesen növekvo fázistolás
építheto be az egyes korrelogramokba, amelyeket az alapállapothoz és a deformált állapothoz 
tartozó felvételek különbségébol állíthatunk elo (3.2-2. ábra alsó sorában látható képek). Ha az 
eredo kép számolásakor egy meghatározott mestertárgy elmozdulásmezohöz tartozó fázisfront 
függvényében választjuk ki, hogy melyik deformált állapothoz tartozó felvételt vesszük
figyelembe a különbségképzéskor, akkor a tárgyfelületen változó járulékos fázissal
számíthatjuk az eredo képet. Vagyis, ha a szimulált mester tárgy elmozdulás mezoje w(x,y), 
akkor az i-edik intenzitásképet használjuk a különbség képzésben  az (x,y) pontban ha:

n
)1i(mod)y,x(w

n
i

λ−≥λ>λ
.

3.2-2 ábra : A fázislépések hatása az eredo interferogramokra
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3.2.1. A módszer jellemzoi

A módszer megvalósíthatóságának vizsgálatát eloször szimulációk sorozatával
végeztem el. Célom elsosorban az volt, hogy megállapítsam a szükséges fázislépések számát. 
A 3.2-3. ábrán látható egy szimulációs sorozat eredménye. A szimulációban egy 50 mm x 50 
mm méretu diffúz tárgy elfordulásakor kapott csíkrendszert szimuláltam (3.2-3/a ábra). A 
közvetett szintetizálás segítségével az elforduláshoz egy 2λ amplitúdójú deformációs mezot 
adtam hozzá. A virtuális deformációt 2, 4, 10 és 20 fázislépésbol állítottam össze.
Több hasonló szimulációt elvégezve és megvizsgálva a rendelkezésre álló fázistolókat, a 
megvalósítható fázislépések száma 8-14 közé adódott. 
A fázislépések száma igen fontos a módszer pontossága szempontjából90. Általánosságban 

elmondható, hogy ha a fázislépések száma N, akkor a módszer elvi hibája 
N

λ
. Szemcsés

képek esetén ez a hiba a gyakorlatban ennél kisebb, mivel a kiértékelés során általában eros 
átlagoló szuroket alkalmazunk91.

A továbbiakban 8 fázislépés alkalmazása mellett döntöttem. Ezt azért tettem, mert 
egyrészt a rendelkezésre álló bármely fázistolóval ilyen felbontás még elérheto, másrészt 8 
fázislépés esetén a pontosabb kiértékelést lehetové tevo fázistérkép eloállítható. Ha 8
fázislépést alkalmazunk a szintetizáláshoz, akkor a háromlépéses és a négylépéses
fáziskiértékelési módszer92 egyaránt alkalmazható.

A hagyományos megoldásban négylépéses fázistolás esetén négy interferogramot
állítunk elo az interferométer egyik karjában 0o,90o,180o,270o fázistolásokat használva. (Ez a 
fázistolás megvalósítható a 2.1.1 fejezet 2.1-5/a. ábrájának megfelelo elrendezésben az M1

tükröt mozgató piezoelektromos aktuátor segítségével.)

  a.    b.           c.

      d. e.
3.2-3. ábra : Egyszeru elfordulásból és helyi deformációból származó összetett deformáció szimulációja. Az

50x50mm-es méretu tárgy 0.002o-os elfordulásából származó interferenciakép (a.). A járulékos helyi deformáció 
nagysága 2λ. Az összetett deformáció interferenciaképe 2 (b), 4 (c), 10 (d) and 20 (e) fázistolt

interferenciaképbol összeállítva.
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Jelen esetben a fázistolt felvételek eloállítása a következoképpen történik: Tegyük fel, 
hogy interferogramunkat nyolc fázistolt interferogramból szintetizáljuk. Legyen egy vizsgált 
sorban az alábbi a kiválasztási sorrend: (A sorszámok a megfelelo fázistolások sorszámai.) 

1.3.4.5.4.5.2.1.3.2.2.4.
Ha a fenti kiválasztási sorrendben minden elem helyett a rákövetkezo másodikat vesszük, 
akkor a szintetizált eredo képbe beépítettünk egy 90o-os fázistolást:

3.5.6.7.6.7.4.3.5.4.4.6.
Hasonló módon 180o és 270o esetére:

5.7.8.1.8.1.6.5.7.6.6.8.
7.1.2.3.2.3.8.7.1.8.8.2.

Megfigyelheto, hogy a kiválasztási szabály ciklikus. A 7. fázistolt felvétel következo második 
szomszédja az elso fázistolt felvétel. 
Ha a háromlépéses módszert alkalmazzuk, a fenti sorrendek a következoképpen alakulnak:

2.4.5.6.5.6.3.2.4.3.3.5.
4.6.7.8.7.8.5.4.6.5.5.7.
6.8.1.2.1.2.7.6.8.7.7.1.

Háromlépéses módszer esetén az eremény a 3.2-4. ábrán látható.

       a.         b.            c.                              d.
3.2-4. ábra : Nyolc fázistolt interferogram felhasználásával a keletkezett interferenciakép fázistérképe eloállítha-

tó. A 45o(a.), 135o(b.), 225o(c.) fázistoláshoz tartozó intenzitáskép. Az elozoekbol számított fázistérkép (d.).

Mint ismeretes, a TV-holográfiában is az eredményképpen kapott csíkrendszerbol csak 
az elmozdulásmezo abszolút értékét határozhatjuk meg. Módszerem segítségével ismert
elojelu elmozdulásmezonek a mért elmozdulásmezohöz történo hozzáadásával a csíkrendszer 
változásából az elmozdulásmezo elojele meghatározható. Erre láthatunk példát a 3.2-5. ábrán.

         a.      b.  c.
3.2-5. ábra: A fázisszintetizált referencianyalábos TV holográfia segítségével az elmozdulás elojele is 

eldöntheto. Már egy egyszeru elfordulásból származó csíkrendszer esetén sem tudjuk az elmozdulás irányát 
meghatározni (a). A referencia fázisfrontjának szimulálásakor azonban tudjuk az elmozdulás elojelét. (Jelen 

esetben kifelé dudurodó elmozdulást szimuláltam.) Így a két deformációmezo összegzésével az eredeti 
deformáció iránya meghatározható. Felénk mozdult el a tárgy jobb (b), illetve bal (c) oldala.
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a.

b.
3.2-6. ábra : Összetett elmozdulásmezo és módosulatai. Az eredeti elmozdulásmezo 5cmx5cm méretu szimulált 

tárgy függoleges és vízszintes tengely körüli elfordulásából és két helyi deformációból épül fel. Szintetizált 
mestertárgy elmozdulásmezo segítségével a csíkrendszer kiértéke lheto suruséguvé teheto (a). A módszer 

segítségével a különbözo elmozdulásmezo összetevok szétválaszthatók (b).

A 3.2-6. ábra egy sikeres mérés eredményét szemlélteti. A mérésben összetett
deformációmezot vizsgáltam. A tárgy deformációja két tengely körüli elfordulásból és két 
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pontban ható deformációból tevodött össze. A csíkrendszer bizonyos területeken már olyan 
suru volt, hogy kiértékelo programmal már nem tudtam a kiértékelést elvégezni (3.2-6/a ábra 
felso, középso kép). A kiértékelo programmal szintetizáltam egy olyan csíkrendszert, amely 
közelíti a két pontbeli deformáció eredojét (3.2-6/a ábra alsó, baloldali ábra). A fennmaradó 
csíkrendszer (3.2-6/a ábra alsó jobboldali kép) már a számítógéppel kiértékelheto volt. A 
kiértékelésbol származó elmozdulásmezohöz a szintetizált elmozdulásmezot hozzáadva a
teljes elmozdulásmezo megkapható. Mint látható, az eljárás alkalmazásával méréseink
érzékenysége a mérés elvégzése után változtatható. Így olyan csíksuruséget állíthatunk elo, 
amely kiértékelo programunknak optimális.

A módszer lehetové teszi azt is, hogy összetett deformációkat részekre bonthassunk és 
így a deformáció-komponenseket külön-külön vizsgálhassuk; így például speciális
csíkrendszerek esetére kidolgozott kiértékelési eljárások esetén a járulékos elfordulásból
származó interferenciacsíkok kiszurhetok (3.2-6/b. ábra). 

3.2.2. Közvetett hullámfront eloállítás a holografikus interferometriában,
távmérés megvalósítása

A TV holográfiában sikeresen alkalmazott módszert kiterjeszthetjük holografikus
interferometriára93-95 is. A módszer elonyei (egyszeru optikai elrendezés, a felvétel elkészítése 
után változtatható mérési érzékenység, lehetoség az elmozduláskomponensek
szétválasztására) ebben a mérési módszerben is megmaradtak. A hasonlóság ténye lehetoséget
ad az eljárás tömör bemutatására. A holografikus interferometriai alkalmazás részleteit
Németh Attila vizsgálta doktori dolgozatában96. Én itt csak a legszükségesebb hátteret
ismertetem. Saját munkámnak a távmérésre való alkalmazást tekintem.

3.2.2.1. Háttér

A módszer leírásához tekintsük a 3.2-7. ábrát.

3.2-7. ábra : Közvetett fázisszintetizálást megvalósító holografikus interferometriai elrendezés vázlata. A tárgy 
két állapotához tartozó hologramokat külön referenciákkal rögzítjük. Rekonstrukciókor az egyik 

referencianyaláb fázisának változtatásával állítjuk elo a közvetett fázisszintetizáláshoz szükséges fázistolt 
interferogramokat. A CCD kamera csak rekonstrukciókor muködik.
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A vizsgált tárgy két állapotához tartozó hologramokat külön referenc iákkal rögzítjük 
ugyanazon a hologramlemezen. Két referencia nyaláb használata azért elonyös, mert a
felvételi körülmények jobban kézben tarthatók, az optimális viszonyok mérés közben
megteremthetok. A holografikus interferogram rekonstrukciójakor az interferenciacsíkokat
egy CCD kamera segítségével számítógépben rögzítjük. Az egyik referencianyaláb fázisának 
változtatásával a rekonstruált interferometrikus csíkrendszer fázisa változtatható, így az
indirekt fázisszintetizáláshoz szükséges fázistolt interferogramok eloállíthatók. 

3.2.2.2. Távmérés megvalósítása

Az eddig ismertetett összehasonlító módszerekben a teszttárgynak és a mestertárgynak 
általában jelen kellett lenni ugyanabban a laboratóriumban, hogy a mérést elvégezhessük. Ez 
alól kivétel az az eset, amikor a mestertárgy hologramját használjuk az összehasonlításra. 
Ekkor lehetoség van arra, hogy a mestertárgy hologramjait egy távoli laboratóriumban
rögzítsük, és a teszttárgyat vizsgáló laboratóriumba csak ezeket a hologramokat juttassuk el.
Természetesen biztosítani kell, hogy mindkét laboratóriumban hasonló mérési elrendezés 
legyen összeállítva. 

a.              b.                              c.

 d. e. f.

 g. h.
3.2-8. ábra : Kompozit anyag deformációjának vizsgálata különbözo terheléseken. Kis terhelés esetén (a.) a 

fázistérkép (d.) meghatározható és az elmozdulásmezo (g.) szemléltetheto. Nagyobb deformáció esetén (b.) a 
fázistérkép töredezett (e.) és a kiértékelés nem végezheto el. A közvetett fázisszintetizálással a csíkrendszer 

ritkítható (c.) és a kiértékelés elvégezheto (f, h.).

A közvetett hullámfront eloállítás módszere az ilyen távméréseket is tovább
egyszerusíti97. Feltételezve, hogy most is hasonló elrendezés van a két laboratóriumban
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(nevezzük oket mester és a teszt laboratóriumnak), esetünkben elég csak a mestertárgy
kiértékelt fázisképét átküldeni (akár számítógépes hálózaton keresztül) a teszt laboratóriumba. 
A módszert egy elvégzett mérés ismertetésén keresztül mutatom be. 

A példaként bemutatandó mérésben kompozit anyag deformációját vizsgáltam
különbözo nagyságú terhelés hatására. A méréshez két mérési elrendezést építettem fel, az 
egyikben a mestertárgyat, a másikban a teszttárgyat vizsgáltam. A mérési eredmények a 
mestertárgyra a 3.2-8/a,c,g ábrákon láthatók. A teszttárgy esetén a felvételek: 3.2-8/b,e ábrák.

 A teszttárgy deformációjánál az interferencia csíkrendszer már annyira suru volt 
egyes területeken, hogy az interferogramok kiértékelésére általánosan használatos fázislépéses 
kiértékelési módszerrel a fázis-hozzárendelés az interferogram egyes pontjaiban sikertelen 
volt (3.2-8/e ábra). A mestertárgy mérési eredményeként kapott fázistérképet (és
természetesen az azt kalibráló minimum és maximum értékhez tartozó fázisértéket) átküldve a 
teszttárgyat méro elrendezéshez a két tárgy elmozdulásmezojének különbsége eloállítható volt 
(3.2-8/c ábra). Ez esetünkben azt is jelentette, hogy a mérés a teszttárgy esetén így már 
kiértékelheto (3.2-8/f és 3.2-8/h ábra).

3.2.3. Alakmérés kéthullámhosszas TV holográfiával

3.2.3.1. Háttér

Tárgyak alakjának mérésére számos optikai mérést dolgoztak ki az évek során. A nem 
koherens optikai eljárások közül csak a moire98 és vetített csíkot használó99 módszereket 
említem. Ezek a módszerek bár egyszeruek, viszont kevésbé érzékenyek, mint a koherens 
optikai eljárások. 

Holografikus interferometriában a tárgyak alakjának mérésére jól ismert módszer a két 
hullámhossz alkalmazása100, a mérendo tárgyat körülvevo anyag törésmutatójának
változtatása101,102, szendvics holografikus103, és a  tárgy-, illetve a megvilágító nyaláb
irányának elmozdítása104.

A szemcsekép interferometriában a klasszikus módszerek kéthullámhosszas
megvilágításra vagy a törésmutató változtatására épülnek105. A szintvonalköz az elobbi
esetben:

( )21
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ahol λ1,λ2 az alkalmazott hullámhosszak, az utóbbi esetben pedig:

n
d

∆
=

2

λ ,

ahol ∆n a törésmutató-változás. A két törésmutatós eljárás alkalmazhatóságát jelentosen
korlátozza, hogy a vizsgálandó tárgyat átlátszó tartályban, két különbözo törésmutatójú
folyadékba kell meríteni.

A hagyományos kéthullámhosszas szemcsekép interferometriai módszerekkel a tárgy
alakját konvencionális optikai elemekkel eloállított hullámfrontokkal106-108, például sík-,
henger- vagy gömbfelülettel lehet összehasonlítani. Ezek a mérések csak igen nehézkesen
végezhetok el.

A problémák kiküszöbölésére holografikus optikai elemeket alkalmazó módszereket 
fejlesztettek ki109-111, így a tárgyfelületet hozzá hasonló felülettel hasonlíthatják össze.

Két tárgy közvetlen összehasonlítására is mód nyílik112,113, ha azokat Michelson-
interferométer egy-egy karjába helyezzük. A két tárgyat egymáshoz képest úgy kell beállítani, 
hogy azok a kamera síkjában pontosan egybeessenek, ami nem könnyu feladat. 
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Újabb módszerek tárgyak alakjának meghatározására a megvilágító nyaláb
eltolását1143,115, illetve a kétnyalábos megvilágítást és a tárgy116,117 vagy a nyalábok
eltolását118 használók.
A szintvonalköz ezekben az esetekben:

Θ
=

sin2φ
λ

d ,

ahol az érzékenység a Θ megvilágítási és a φ eltolási szöggel szabályozható. 

3.2.3.1. Közvetett fázisszintetizálás alkalmazása alakmérésben

A kísérleti elrendezés a 1.2-5/a ábrán láthatóhoz hasonló volt. A tárgyat tehát egy
Michelson interferométer egyik karjában helyeztem el. A referencia síkfelület a másik karban 
foglalt helyet. Megvilágító nyalábjának fázisát fázistolóval tudtam változtatni.

A fényforrás a 3.1. fejezetben bemutatott számítógéppel vezérelt diódalézer volt. A
lézerdióda hullámhosszát a lézerdióda homérsékletének változtatásával állítottam be83,84. A két 
expozíció között a lézerdióda homérsékletének változása T1-T2=5.6 K volt. A számított
effektív hullámhossz (Λ) 0.12 mm-nek adódott. 

Elso expozíciókor egy interferometrikus szemcsemezot rögzítettem. Miután a
lézerdióda homérséklete elérte a T1 homérsékletet, nyolc újabb felvételt rögzítettem a
referencia felületet megvilágító fény fázisának eltolásával.

Az elso mérésben az alakméréskor szokásos beállítási hiba kiküszöbölésére láthatunk 
egy példát (3.2-9. ábra). Az optikai tengelyre nem pontosan merolegesen behelyezett tárgy 
esetén hibás alakméréshez jutunk (3.2-9/a. ábra). A mérés során keletkezett hibás
csíkrendszert egy virtuális éknek megfelelo alakkal kompenzáltam.

a.    b.  c.
3.2-9. ábra : Egy 26x33mm-es tárgy alakmérése. A tárgy síkja az optikai tengellyel szöget zár be, ez meghamisítja 

az alakmérést (a.). A beállítási hiba kiküszöbölheto (b.) és a helyes alak mérheto (c.)

a.    b.  c.
3.2-10. ábra : Két 26x33mm-es tárgy különbségi alakmérése. A teszttárgy alakjára jellemzo csíkrendszer (a.). Az 

alakkülönbségre jellemzo csíkrendszer (b.). A mestertárgy a 3.2-9. ábrán mért tárgy volt. Az alakkülönbség 
szemléltetése (c.). 
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A második mérésben két tárgy alakját hasonlítottam össze. Eloször a mestertárgyat
helyeztem a mérésbe. Négy fázistolt interferogramból a tárgy alakjára jellemzo fázismenet 
kiszámolható. Második lépésben a teszttárgy került a mérésbe. Itt nyolc fázistolt
interferogamot rögzítettem. A teszttárgy és a mestertárgy alakkülönbségére jellemzo
interferenciakép a kompenzációs módszerrel eloállítható volt (3.2-10. ábra).

3.2.4. Alakmérés vetített csíkokkal

A fentiekben alkalmazott módszer klasszikus optikai mérésekben is jól alkalmazható. 
Alakmérésben ma is általánosan használt módszer a struktúrált fény alkalmazása92, amikor 
párhuzamos egyenesekbol álló mintázatot vetítünk a tárgyra egy adott szögbol. Egy másik 
szögbol megfigyelve a tárgyfelületet a felület alakja a csíkok torzulásából számítható.

Egy ilyen mérésbol származó felvételek láthatók a 3.2-11. ábrán. Két tárgyat
vizsgáltam: egy szabályosnak tekintheto mestertárgyat (3.2-11/a.) és egy hibásnak tekintheto 
teszttárgyat (3.2-11/b). Mint látható a felvételeken, a felület alakja csak modulálja a
párhuzamos csíkokat. Más szóval a csíkok alakja közvetlenül nem jellemzi a tárgyak alakját.

Egy sima felület esetén is felvéve a csíkokat négy expozíció segítségével a
csíkrendszer fázismenete meghatározható. A négy expozíció során a csíkokat úgy vetíttettem a 
tárgyra, hogy azok negyedperiódusnyit elmozduljanak az elozo állapothoz képest. A mester és 
teszttárgyak megörökítésekor nyolc képet rögzítettem (a csíkrendszert egynyolcad periódussal 
elmozdítva). A referenciafelület fázismenetével sikeresen kompenzáltam a mester és a
teszttárgy csíkrendszereit, és az eredményül kapott csíkok már közvetlenül a tárgyak alakjára 
jellemzoek (3.2-11/c-d ). Ezekbol az alakra jellemzo fázismenet és az alak számolható (3.2-
11/f-g és 3.2-11/i-j).

Lehetoség van a mestertárgy és a teszttárgy alakkülönbségének mérésére is. Ebben az 
esetben a mestertárgy négy felvételbol meghatározott fázismenetével kompenzálhatjuk a
teszttárgy csíkos felvételeit. Az eredményül kapott csíkrendszert a 3.2-11/e ábrán, míg a
fázismenetet és az alakot a 3.2-11/h és 3.2-11/k ábrán láthatjuk.

3.2.5. Kompenzációs alakmérés tükrök esetén

A fentiekben vázolt módszer nagyon egyszeruen adaptálható tükrök alakjának
vizsgálatára.

Mérésemben személyautó visszapillantó tükrök alakját mértem. Jó minoségu
párhuzamos vonalakból álló rácsot (térközöltség 1 mm) a vizsgálni kívánt tükrön át képeztem 
le a CCD kamerára. A kapott rácskép a 3.2-12. ábrán látható. A tükör alakjáról eredo
rácstorzulás jól megfigyelheto a felvételen. Egy referencia vagy mester tükör esetén is
rögzítve a rács képét az elozo fejezetben ismertetett módon, a két tükör közötti alakkülönbség 
meghatározható (3.2-13. ábra).
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 a.     b.

c. d.   e.

f. g.    h.

i.  j.                  k.
3.2-11. ábra : A 3.2.3.1 fejezetben mért tárgy alakmérése. A mestertárgyra vetített csíkrendszer képe (a.), a 
mestertárgy alakjára közvetlenül jellemzo kompenzált csíkredszer (c.) és annak tördelt- (f.) és folytonos (i.)

fázisképe. A teszttárgyra vetített csíkrendszer képe (b.), alakjára közvetlenül jellemzo kompenzált csíkredszer 
(d.) és annak tördelt- (g.) és folytonos (j.) fázisképe. A két alak különbségére jellemzo csíkrendszerek (e, h, k).

Ebben a fejezetben bemutattam az általam bevezetett fázisszintetizáló TV holográfiát,
amely lehetové teszi, nagy elmozdulások, gyorsan változó alakok kompenzációs mérését.
Megmuttam, hogy a módszer fázistolt interferogramok felhasználásával képes nem létezo 
hullámfront eloállítására és ez által nem létezo deformáció mezo, vagy alak hasonlítható össze 
a vizsgált tárgy deformációmezejével, vagy alakjával. A módszer muködoképességét TV
holográfiában és holografikus interferometriában is bemutattam.

Fényhullámfront közvetett szintetizálásán alapuló összehasonlító méréseket sikeresen 
alkalmaztam nagytávolságú összehasonlító mérésekre, amikor a két összehasonlítani kívánt 
tárgy más-más laboratóriumban található.
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A TV holográfiában kifejlesztett közvetett fázisszintetizáló eljárást kiterjesztettem 
struktúrált fény alkalmazására is. Sikeres méréseket mutattam be diffúz és tükrözo felület 
alakjának mérésére is.

3.2.12. ábra : Személyautó visszapillantó tükrének alakmérése. A visszapillantó tükrön keresztül leképzett 
párhuzamos csíkrendszer képe.

3.2-13. ábra : Két visszapillantó tükör mért alakkülönbsége. A mérést nem kalibrált elrendezésben végeztem, 
ezért a mérési adatok (mm-ben) csak közelítok.
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3.3. Számítógépes szimuláció

Ebben a fejezetben egy diffúz felületek vizsgálatára kimunkált virtuális optikai laboratórium 
részeit mutatom be. A rendszer alkalmas szimulációkra, valós tárgyak mérésének segítésére, 
az eredmények szemléltetésére. Az egész fejlesztés egy nemzetközi együttmuködésben való 
részvételnek köszönheto. Ebben az együttmuködésben az volt a feladatom, hogy detektorok 
pozíciójának mérésére szolgáló eljárásokat dolgozzak ki119,120.

3.3.1. A szimuláció módszerei

Az általam kidolgozott szimulációs programban121-124 a lézer szemcse minden esetben 
szimulált felületekrol való fényszóródás során keletkezik. Az irodalomban közölt többi
módszer ezt a lépést dönto többségben egyszeru véletlen szám generálással oldotta meg. A 
felületek definiálásakor a felület méretén túl megválaszthatjuk alakját több elore definiált 
lassan változó függvény segítségével. Erre az alakfüggvényre szuperponálhatjuk a felületi 
érdessége t leíró, gyorsan változó véletlen számhalmazt. Mód van néhány, a felület
megmunkálását szimuláló érdesség függvény választására is. A definiált felületek fájlban
tárolódnak, így annak felületi pontjait elegendo egyszer kiszámolni, illetve más mérés
szimulációjakor ugyanazt a felületet használhatjuk. 

A szimuláció következo lépése az elrendezés kiválasztása. Ezt a következo két
alfejezetben külön-külön tárgyalom objektív- és szubjektív szemcseképre. Az optikai
elrendezéshez hozzákapcsolhatjuk a fent említett fájlban tárolt tárgyfelületet
(tárgyfelületeket). Természetesen a felületeket szabadon pozícionálhatjuk. 

Fontos elem minden szimulációban a detektor. A szimuláció során az adott pozíciójú 
detektor felbontása, érzékenysége, átviteli karakterisztikája, zaja megválasztható. 

Mind a tárgyfelületet, mind a detektort megvilágíthatjuk adott hullámhosszúságú
fénnyel. A megvilágítás lehet sík- vagy gömbhullám. Síkhullám esetén az irányvektort,
gömbhullám esetén annak kiinduló pontját adhatjuk meg. A valóságos mérésekben gyakran 
eloforduló Gauss intenzitásprofil szintén választható.

A szimuláció során több felvételt készíthetünk, a felvételek között a tárgyfelületi 
pontok  elmozdulhatnak merev test szeru mozgás és deformáció következtében.

A szimuláció kimenete általában, mint a valóságos mérésekben, intenzitáskép. Mód 
van azonban a detektorra eso komplex amplitúdó fázisának kiszámolására is. 

A mérési elrendezés számos paramétere több lépésben változtatható. Ilyenkor
lehetoség van minden lépésnél a kimeneti kép (intenzitáseloszlás vagy fáziskép)
kiszámolására, amelybol a paraméter hatását szemléltetendo mozgókép is készítheto.

3.3.2. Objektív szemcsekép szimulációja

Objektív szemcseképrol beszélünk, ha a tárgyfelületi pontokról szóródó elemi
gömbhullámok szabadtéri terjedés után érik el a detektor felületét. Objektív szemcsekép 
szimulációjakor tehát a detektor egy adott pontjában minden egyes látható felületi pontból 
kiszámítjuk a komplex amplitúdót, majd ezeket összegezzük. Ebben a lépésben adhatjuk 
hozzá az eredo komplex amplitúdóhoz a referencia komplex amplitúdóját is. Mivel egy
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tárgyfelület általában 1000x1000 képpontból áll, és a detektor felbontása is hasonló, ezért a 
szimuláció ezen lépése igen költséges. A szimulációk többségében tapasztalatom szerint csak
egy jól leírt objektív szemcseképre van szükség, ezért az objektív szemcsekép kiszámításánál 
alkalmaztam a Monte-Carlo módszert. Ez azt jelenti, hogy az objektív szemcseképet néhány 
véletlenszeruen kiválasztott felületi pontból számolom ki. Mintegy 200 pont már jó objektív 
szemcseképet eredményezhet, amely hatalmas számolási ido megtakarítást jelenthet.

A szakirodalom125 egyértelmuen meghatározta a jól feloldott szemcsemezo statisztikus 
jellemzoit. Minosítésre az intenzitáseloszlás úgynevezett n-ed rendu momentumát használják:
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A szemcseképre az n-ed rendu momentum és az intenzitásátlag ( I ) között a következo 

összefüggés áll fenn: 
nn InI != .

A 3.3-1. táblázatban különbözo számú véletlenül kiválasztott tárgypontból kiszámolt 
objektív szemcseképre megadom  a másod -, harmad-, és negyedrendu normalizált intenzitás 
momentumokat. Mint látható 200 pont már tényleg elegendo az objektív szemcsemezo
kiszámolásához.

kiválasztott
tárgypontok száma

I

I

2

2

I

I

3

3

I

I

4

4

2 1,50 2,50 4,37
5 1,80 4,36 12,62
10 1,90 5,15 17,69
20 1,95 5,53 20,26
50 1,97 5,79 22,46

100 1,97 5,74 21,89
200 2,00 6,05 24,47
500 2,01 6,06 24,43

1000 1,99 5,95 23,63
2000 2,00 5,99 24,01

elmélet 2 6 24

3.3-1 táblázat: A másod harmad és negyedrendu normalizált intenzitás momentumok különbözo számú 
véletlenül választott tárgyfelületi pontból számolt objektív szemcseképre

A következokben néhány válogatott eredményt mutatok be.
A 3.3-1. ábrán objektív szemcsekép intenzitáseloszlását láthatjuk részlegesen feloldott 

és feloldott szemcseképre. A 3.3-1/c ábrán a 3.3-1/b szemcsekép fáziseloszlása látható. A 
számolás sajátsága miatt csak a -90o – 90o fázistartományban jelenítjük meg a szemcsekép
fázisát.(-90osötét, 90o világos a képen) Jól megfigyelhetok a szinguláris pontok a
fáziseloszlásban. Ebben a szimulációban a detektor és a tárgyfelület egyaránt meroleges az 
optikai tengelyre. A felület megvilágítása a felületre meroleges irányból, síkhullámmal
történt. A felület mérete 50 mm x 50 mm volt, a detektort 1000 mm-re helyeztem el a 
tárgytól.

A második példában a holografikus rács kialakítását szimuláltam. Az elozo példában 
szereplo objektív szemcseképhez sík referenciahullámot adtam, és kiszámoltam az intenzitás 
és fázisképeket három referencia/tárgy intenzitásarányra (3.3-2. ábra).
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a. b.   c.
3.3-1 ábra:  Objektív szemcsekép intenzitás- és fáziseloszlása.

Objektív szemcsekép 50(a.) és 200 (b.) tárgypontból számolva. A szemcsekép fázistérképe (c.).

  a. b. c.

d.                                 e.       f.
3.3-2. ábra:  Intenzitás  (a-c) és fáziskép (c-e) objektív szemcseképre növekvo referencia intenzitás esetén

obj

ref

I

I
=0,02 (a,d), 

obj

ref

I

I
=0,2 (b,e), 

obj

ref

I

I
=20 (c,f).

3.3.3. Szubjektív szemcsekép szimulációja

Szubjektív szemcseképet kapunk, ha a tárgyfelületet lencsével leképezzük. Szubjektív 
szemcsekép szimulációjakor valamely jól ismert interferométerbol indulunk ki. A program a 
Michelson, Mach-Zehnder, Fizeau interferométer elrendezéseket képes kezelni. Többségében 
azonban Michelson interferométerrel dolgoztam.

Az interferométer definiálása után megadjuk az egyes karokban elhelyezkedo tárgyak 
nevét és pozícióját. A tárgyak megvilágítása lehet síkhullám, vagy gömbhullám az elozoek 
szerint. A detektor elé helyezett leképzorendszert két módon szimulálom. Az egyik esetben 
pont apertúrán át történo leképzést tételezek fel, ekkor az úthossz számításnál csak a
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fosugarak hosszát számolom ki. A másik esetben telecentrikus leképzést tételezek fel, amikor 
is az úthosszba csak a tárgyfelületi pontok optikai tengellyel párhuzamos koordinátái
számolandók be.

A mérések általában kétexpozíciós deformáció mérések. Ez azt jelenti, hogy a két 
expozíció között a tárgyfelületi pontok elmozdulhatnak. Az elmozdulás több összetevobol 
állhat: merevtest-szeru elmozdulás, adott középpontú helyi deformációk, tisztán síkbeli
deformáció.

Szubjektív szemcsemezo szimulációjánál a megfelelo blendeméret kiválasztása
alapveto fontosságú, ugyanis biztosítani kell, hogy a korlátozott feloldóképességu detektor 
feloldhassa a szemcsemezot. Egy szimulációs sorozatban a blendeméret
(szemcseméret/pixelméret) függvényében vizsgáltam a szubjektív szemcsemezo
intenzitáseloszlásának statisztikáját. Az eredmények a 3.3-2 táblázatban láthatók.

méretpixelCCD

etszemcsemér I

I

2

2

I

I

3

3

I

I

4

4

0,75 1,00 1,00 1,00
1,25 1,14 1,47 2,11
1,75 1,32 2,22 4,60
2,25 1,48 3,02 7,93
2,75 1,60 3,66 10,88
3,25 1,69 4,17 13,54
3,75 1,76 4,54 15,48
4,75 1,84 5,03 18,17
5,75 1,89 5,33 19,85
7,75 1,95 5,67 21,98
9,75 1,97 5,83 23,22

12,75 1,98 5,91 24,08
teljesen feloldott 

szemcsekép
2 6 24

3.3-2 táblázat: A másod harmad és negyedrendu normalizált intenzitás momentumok a szemcseméret/CCD 
pixelméret függvényében

A következokben lássunk néhány eredményt a szubjektív szemcsekép szimulációjából.
A 3.3-3. ábrán különbözo korrelációs csíkrendszereket láthatunk, amelyek egyszeru

középponti terhelés (3.3-3/a), vagy több terhelés összegeként (3.3-3/b,c) jöttek létre. 
A 3.3-4. ábrán kéthullámhosszas alakmérés szimulációs eredményeit láthatjuk. A

vizsgált felület alakját periodikus domborulatokként definiáltam. Az érdesség 0,3 µm (3.3-
4/a-b) és 1 µm (3.3-4/c) volt. A hullámhosszak megfeleltek egy Argon-Ion lézer
hullámhosszainak: 0,476 µm és 0,465 µm a 3.3-4/a felvétel esetén (10 µm-es
kontúrintervallum), 0,514 µm és 0,488 µm a 3.3-4/b-c felvételeknél (4,8 µm-es
kontúrintervallum). Jól látható, ahogy az érdesség növekedése lerontja a kontúrcsíkok
láthatóságát. (A szakirodalom alapján kéthullámhosszas alakméréskor adott érdesség esetén a 
kontúrintervallum az érdesség kb. nyolcszorosáig csökkentheto jelentos minoségromlás
nélkül.) A 3.3-4/d-f felvételein példát láthatunk arra, hogy a kontúrcsíkok fázistérképe is 
eloállítható, és ezzel az alak függvény elojelét is meghatározhatjuk.
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 a. b. c.
3.3-3. ábra :  Szimulált deformációból származó korrelációs csíkrendszerek. Egyszeru középen terhelt membrán 

deformációjának szimulációja (a.). Összetett deformációk csíkrendszerei (b,c).

      a.                                  b.    c.

d. e. f.
3.3-4. ábra Kéthullámhosszas alakmérés szimulációs eredményei.  Az érdesség 0,3µm (a-b) és 1µm (c). A 

hullámhosszak : 0,476µm és 0,465µm (a.), 10?µm-es kontúrintervallum, 0,514µm és 0,488µm (b-c) ,4,8?µm-es
kontúrintervallum.  A kontúrcsíkok intenzitásképébol az alak elojele nem határozható meg (d.) A fázistérkép

azonban információt hordoz az alakfüggvény elojelérol is (e.). A fázisképbol az alak elojelhelyesen 
meghatározható (sötét terület bemélyedés, világos részek kidomborodás).

3.3.4 Számítógéppel generált hologramok

A szimulációs program képes nem Fourier típusú amplitúdó és fázishologramok
eloállítására is126. A 3.3-5. ábrán egyszeru hologram szimulációjára és rekonstrukciójára 
mutatok be példát. A számítógéppel generált hologramok esetén is alkalmazhatjuk a
számolási ido lerövidítésére a korábban említett Monte Carlo módszert. Meg kell említenem, 
hogy számomra csak egyszeru (néhány vonalból vagy pontokból) tárgyak esetén volt
használható ez a módszer. Összefüggo felületekrol számított hologramoknál gyakorlatilag
minden hologrampontra szükség van. 
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Bonyolultabb hologramok szimulációját az ötödik fejezetben a digitális holográfiával 
kapcsolatban ismertetem.

a.                                           b.                                                                c.

d.                                           e.                                           f. g.
3.3-5. ábra:  Számítógéppel generált egyszeru hologram és rekonstrukciói. Pontforrás számítógépes hologramja 
(a.) Pontforrás rekonstrukciója Monte Carlo szimuláció segítségével 200 véletlenül választott hologram pontból 
(b.) Rekonstrukció hosszmetszetben (c.). Pontforrás rekonstrukciója a fókuszpont elott (d.e.) Rekonstrukció10

(f.) és 100 (g.) hologram pontból.

3.3.5. Virtuális optikai laboratórium

Az eddig ismertetett szimulációs lehetoségeket úgy foglalhatnám össze, hogy a
felhasználó által definiált elrendezésben különféle szimulációs feladatokat képes a program 
ellátni és kimenetként fázis, vagy intenzitásképet állít elo, esetleg ezek sorozatát, amelybol 
mozgókép készítheto. 
A program azonban másra is képes. A 3.3-6. ábrán láthatjuk felépítésének vázlatát.

3.3-6. ábra: A virtuális optikai laboratóriumot megvalósító program kapcsolata a külvilággal
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A szimulálni kívánt optikai elrendezés definiálásán kívül a program tartalmazza a TV 
holográfiában használatos intenzitás alapú és fázislépéses kiértékelésekhez szükséges
rutinokat is. Az intenzitás alapú kiértékeléshez megvalósítottam az elofeldolgozást végzo 
algoritmusokat (pl. átlagoló szuro, medián szuro, adaptív háttérkiegyenlítés) és a szkeleton 
vonalakat eloállító, valamint a rendszámozást végzo eljárásokat.

A fázislépéses kiértékeléshez a fenti elofeldolgozó eljárásokon kívül az öt leginkább 
használatos fázislépéses algoritmust is telepítettem.
A program képes fogadni és rekonstruálni digitális hologramokat is.

A szimulációs program képes megadott elemekbol felépített valós optikai elrendezés 
felismerésére és az elrendezés geometriai adatainak rögzítésére127-129. Eddig 20 optikai elem 
ismerheto fel a programmal.

Elkészítettem a Fizika Tanszék laboratóriumában használatos mintegy 120 optikai 
elem háromdimenziós modelljét. Ezeket a modelleket felhasználva a szimulációs program 
képes a parancskészletben megadott interferométer háromdimenziós megjelenítésére alkalmas 
fájlokat elkészíteni (3.3-7 – 3.3-12. ábrák).

3.3-7 ábra : Néhány virtuális optikai elem a rezgésmentes asztalon
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3.3-8. ábra : Néhány virtuális optikai elem kiemelve (kollimátor, hologramlemez tartó, nyalábtágító, mikrométer 
orsóval terhelheto tárgy, MOM gyártmányú He-Ne lézer, tükör mágnestalpon).

3.3-9. ábra : 3D virtuális elrendezés, amelyet a parancssorral definiált Michelson inteferométer megjelenítésére 
hozott létre a program. 
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3.3-10. ábra : Összehasonlító TV holográfiai elrendezés felvétele. Mint látható a felvétel értelmezését zavarják az 
oda nem illo tárgyak

3.3-11. ábra : Az elozo elrendezés digitalizált megfeleloje. A program képes valódi elrendezésrol készült felvétel 
alapján 20 optikai ele m azonosítására. Ezekbol 3D virtuális elrendezés állítható össze, amely tetszoleges szögbol 

megjelenítheto. Mint látható zavaró részletek hiányában a felvétel már könnyebben értelmezheto.
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3.3-12. ábra : Az elozo képen szereplo virtuális optikai elrendezés részlete. A virtuális elrendezésben - a megértést 
segítendo, olyan nézopontból is felvételt tudunk készíteni, amelybol a valódi elrendezésben nem lehet.

3.3.6 Virtuális optikai laboratórium alkalmazása nagytávolságú 
összehasonlító mérésben

A fázisszintetizált TV holográfiában a kiválasztási algoritmust meghatározó
mestertárgy deformációját leíró fázistérképre, mint eredményre van szükségünk. Ez azt
jelenti, hogy a mestertárgynak és a teszttárgynak nem kell ugyanakkor, ugyanabban a
laborban jelen lenni.

A mestertárgy fázisképe érkezhet akár az Interneten keresztül is a világ valamelyik 
távoli laboratóriumából. Az ilyen típusú méréseket nagytávolságú összehasonlító mérésnek is 
nevezi az irodalom. Ezek tehát olyan mérések, mintha az Michelson interferométer egyik 
karja, amelyben a mestertárgy van Münchenben, míg a másik karja, amelyben a teszttárgy 
foglal helyet Budapesten lenne.

A fázisszintetizált TV holográfiának kidolgoztam és vizsgáltam a nagytávolságú
összehasonlító mérésre alkalmas változatát97. A módszert a virtuális optikai laboratóriumban 
is megvalósítottam. 

A mérés elso változata a létezo tárgyakra fentebb leírt módszer beprogramozása. A 
második változatban a létezo teszttárgyról készülnek fázistolt referenciával felvételek alap- és 
deformált állapotban. Ezek a felvételek bekerülnek a számítógépünk memóriájába. (a
felvételek természetesen származhatnak távoli laboratóriumból is.) Ezután a kiértékelo
programunk állít elo különféle fázismeneteket (szimulálva egy ideális mestertárgy
viselkedését például végeselem analízis, vagy CAD-CAM számolás alapján), és elvégzi a 
kompenzációt eredményül kijelezve a kompenzált elmozdulásmezot leíró csíkrendszert. A 
fentieket illusztráló példát láthatunk a 3.3-13. ábrán.
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a. b.

        c.                                                               d.
3.3-13. ábra Két síklemez deformációjának nagytávolságú összehasonlító mérése.

A mestertárgy deformációjához tartozó csíkrendszer (a.). Ugyanennek a deformációnak a fázistérképe (b.).
A mestertárgy deformációjának e felvételei interneten érkeztek laborunkba.

A teszttárgy csíkrendszere (c.). A teszttárgy elmozdulásmezejét a mestertárgy elmozdulásmezojével 
kompenzáltam. A teszttárgy kompenzált csíkrendszere (d.). 

Ebben a fejezetben egy szimulációs programrendszert mutattam be, amely képes
szemcsekép interferogramok és digitális hologramok szimulációjára is. A rendszerrel az
interferométer elemei részletesen leírhatók. A szimulációban szereplo tárgyfelület méretén, 
pozícióján túl alakja, felületi érdessége is megadható. A detektor (CCD kamera) érzékenységi 
görbéje, zaja szintén választható. A megvilágítások lehetnek sík- vagy gömbhullámok,
megadott hullámhosszal és intenzitás eloszlással. Az eredmények intenzitás-, vagy fáziskép 
formájában állnak elo.  Mód van a paraméterek több lépésbol álló változtatására is. Ekkor az 
eredmény mozgóképen is megjelenítheto. 

A Fizika Tanszék laboratóriumában használatos mintegy 120 optikai elem
háromdimenziós modelljét felhasználva a szimulációs program képes a parancskészletben 
megadott interferométer háromdimenziós megjelenítésére alkalmas fájlokat elkészíteni. A
szimulációs program megadott elemekbol felépített, valós optikai elrendezést is felismer, és 
szükség esetén rögzíti az elrendezés geometriai adatait is.
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3.4. Neurális hálózatok 

Ebben a fejezetben önálló eredményeimet mutatom be a neurális hálózatok két
feladatra való alkalmazásában130,131. Az elso részben többrétegu felügyelt tanítású hálózatokat 
alkalmazok interferenciaképek osztályozására. A második alkalmazásban Kohonen hálózatot 
alkalmazok interferenciacsíkok középvonalának kijelölésére.

3.4.1. Interferenciaképek osztályozása neurális hálózattal

Ebben az alkalmazásban az elméleti áttekintésben ismertetett cikk alapján
megvizsgáltam a többrétegu felügyelt tanítású neurális hálózatok használhatóságát annak 
eldöntésére, hogy egy adott interferenciakép tartalmaz-e a vizsgált tárgyunkra jellemzo hibát 
vagy sem. A feladat során mind holografikus, mind szemcsekép interferometriai
csíkrendszerek elemzését elvégeztem. Mivel a képeket a hálózat tanításához nagy
mennyiségben kell eloállítani, ezért ezeket az elozo fejezetben ismertetett számítógépes
szimulációval hoztam létre. Az interferenciaképeket az adatcsökkentés érdekében elso
lépésben elofeldolgozásnak kell alávetni. A hálózat tanítása csak ezután jöhet.

3.4.1.1. Elofeldolgozás

Az értékelni kívánt interferenciaképek 256 színu szürke árnyalatos képek, 512x512 
képpontos felbontással. A számítógépen elso lépésben MatLab környezetben történt mind az
elofeldolgozás, mind a neurális hálózat futtatása.

Az elofeldolgozás elso lépésében az interferenciaképek szemcsézettségét
csökkentettem. Ez különösen fontos a TV holográfiai felvételek esetén. A feladatra a
MATLAB „Image Processing Toolbox”-át alkalmaztam. A használatos szurok: átlagolás, 
adaptív medián szuro, hisztogram kiegyenlítés.

Következo lépésként azt a megfigyelt tényt használtam fel, hogy a hibánál a csíkok 
surusége megváltozik környezetéhez képest (jellemzoen megno). Ennek kihasználására a 
képbol eloállítottam az intenzitásváltozást leíró képet mind vízszintes, mind függoleges
irányban a következo konvolúciós mátrixok segítségével: 
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Ez két eredményképet jelent. Ezután mindkét ilyen képre az eredeti 512x512
képpontot 64x64 pontos tartományokra osztottam, és minden tartományhoz hozzárendeltem 
az ottani intenzitásváltozást leíró 64 sor ill. oszlop intenzitásmaximumainak összegét A két 
képen kapott 8x8 értékpárt összeadva és az egyes tartományokat az így kapott számmal
helyettesítve a megfelelo normálás után egy 8x8 pontos képet kapunk. Az új képen a hibát 
lefedo rész remélhetoleg magasabb értékkel rendelkezik majd, mint a környezo területek, és 
már csak 64 byte adatot tartalmaz. Ez már akkora méret, amit a neurális hálózat is elfogad.

Hogy az eltérést a hiba és a környezete között még jobban kiemeljük, még egy Laplace 
szurést is végrehajtottam az adathalmazon, és így végül a 8x8-as képünk belso tartománya (a 
Laplace szuro a szé leken néha értékelhetetlen eredményeket ad), azaz 6x6 = 36 képpontunk 
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marad, amit már könnyuszerrel rávezethetünk a neurális hálózatra. A 3.4-1. ábra szemlélteti
az elofeldolgozás egyes lépéseit egy tipikus hibát tartalmazó szemcsés képre. 

Természetesen a leírtak a szemcsés képekre vonatkoznak, holografikus
interferogramok esetében hasonló a módszer, de a digitális szurok egy részét kihagyhatjuk. Ez 
futási ido rövidülést is jelent. 

3.4.1.2. Neurális hálózat architektúra

A második nagy lépés a háló megfelelo méretének és szerkezetének megtalálása. 
Sajnos a neurális hálózatokkal kapcsolatban nagyon sok intuícióra, empirikus próbálkozásra 
kell hagyatkoznunk, mivel nincsenek kézzelfogható, pontos szabályok bizonyos kérdéseket 
illetoen. Egy-két ökölszabály lé tezik (pl. körülbelül tízszer annyi tanítópont kell, mint ahány 
neuron van a rendszerben, vagy pl. a paraméterek száma legyen kevesebb, mint a
tanítópontok száma) – ezeket felhasználva, és ügyelve a túltanulás elkerülésére a munka 
jellemzoen próbálgatásból áll. 

a.         b.

c.        d.
3.4-1. ábra :    Az elofeldolgozás lépései: (a) eredeti kép 512x512 pixellel; (b) a digitális szurés

                 hatása; (c) 8x8-as kép az  intenzitásmaximumokkal; (d) Laplace-szurés után
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A neurális hálózat tanítása során tehát a bemenetet a több száz 8x8-as képbol készült 
nagy mátrix alkotja. A képekhez tartozó kívánt válaszokat is természetesen meg kell adnunk, 
mégpedig numerikus formában. A neurális háló kimeneti rétegét két neuron méreture
választottam, így a kívánt válasznak is két számértékbol kell állnia. A legegyszerubb eset 
lenne az egy kimenetu háló, ahol pl. 0 érték jelenti a jó képet, 1 a rosszat, azonban az
osztályozás jóval megbízhatóbb, ha két számmal jellemzett. A tanítás során tehát a (0,1) 
számpár jelenti a rossz képet, az (1,0) a jót.

A tanulás során mutatunk egy kép/kívánt válasz párt a hálózatnak, majd módosítjuk 
kissé súlyait válaszának hangolása érdekében. Ezután hasonlóan járunk el a többi (több száz) 
kép esetén is. A több száz képbol álló tanító szettet jó néhányszor végigfuttatjuk a rendszeren, 
amíg a válaszok közel nem kerülnek a kívántakhoz. Szokás a tanítószettet kettéosztani tanító 
és tesztelo részekké, így a muködés ellenorzése folyamatosan történhet tanítás közben
ismeretlen mintákra is. Gyorsítja továbbá a tanító algoritmust, ha a súlyokat nem módosítjuk 
minden kép után, csak bizonyos lépésközönként (ez lehet akár az egész tanító halmaz).

A tanítás folyamatát akkor állítjuk le, ha az átlagos hiba kisebb egy meghatározott 
küszöbnél. Egyes esetekben akkor is véget vethetünk a tanításnak, ha a keletkezo hiba a 
tanítópontok és a tesztpontok között egy bizonyos értéknél nagyobbra no. Ez az a pont, amely 
után a túltanulás jelentkezne, ezért innentol a további tanulás csak rontana az általánosító 
képességen.

Ha a tanulás véget ért, jöhet a rendszer értékelése ismeretlen képekre. Természetesen a 
hálózat válaszai folytonos értékek és nem csak egész számok lehetnek. Ez lehetové teszi az 
eredmények pontosságának ellenorzését is. A neurális hálózat kettos kimenete módot ad „jó”,
„rossz” és „értékelhetetlen” osztályok elkülönítésére. Az egyes osztályok határait tologatni is 
lehet egy toleranciaküszöb értékkel. Ha a küszöb magas, több lesz az értékelhetetlen kép, de 
nem lesz hibás minosítés. Ha alacsony, több képet osztályozunk, de elofordul a hibás
kategorizálás is. A gyakorlatban (pl. automatizált termékminosítési folyamatokban) az
értékelhetetlen kategóriát további vizsgálat alá kell vetni. Az alábbiakban egy példa lá tható
egy adott neurális hálózat esetére:

jól értékelt hiba nélküli képek: 382/425 = 90%

jól értékelt hibás képek:        623/647 = 96%

jól értékelt összesen:           1005/1072 = 94%

rosszul értékelt összesen:       6/1072 = 1%

értékelhetetlen összesen:        61/1072 = 6%

Az értékeltek közül:

jól értékelt hiba nélküli képek: 382/384 = 99%

jól értékelt hibás képek:        623/627 = 99%

összesen:                        1005/1011 = 99%.

3.4.1.3. Eredmények

A MATLAB környezet lehetové tette számos különbözo módszer gyors kipróbálását a 
nagyobb hatékonyság elérése érdekében. Változtathatunk a tanítóalgoritmuson (a hiba
visszaterjesztés módszerén), a háló rétegeinek méretén, egyes rétegek neuronszámán, az egyes 
neuronok átviteli függvényén vagy a tanítólépések alatti súlymódosítás mértékén. 

A teljesítményen javított az egyes 8x8 képek adatainak nagyság szerinti sorba
rendezése, normálása.
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A szimulációs program segítségével a különbözo csíksuruségek hatását is kipróbáltam.
Szemcsés képeken a csíksuruség 10 és 20 csík/kép között mozgott, holografikus képek 
esetében ez az érték 5 és 45 csík/kép között volt. A legsurubb és legritkább csíkrendszereket 
mutatja be a 3.4-2. ábra.

3.4-2. ábra:   A vizsgált csíksuruség alsó és felso határai szemcsés és holografikus képeken.

Az alábbi táblázatban összefoglaltam az eddigi legjobb kísérletek eredményeit
szemcsés képek esetére. A különbözo tanítóalgoritmusok elnevezésében a „gd” a „Gradient 
Descent”, a „cg” pedig a „Conjugate Gradient” kifejezések rövidítései. A „háló szerkezet” az 
egyes rétegek neuronjainak számát mutatja sorban. Az „Hibaösszegzés módszere” oszlopban 
az „mse” az angol „Mean Square Error” (átlagos négyzetes eltérés) kifejezésbol ered, az 
„msereg” (MSE Regularization) pedig olyan eljárás, ahol a hibaminimalizálás mellett a
súlyokat is rendezzük, azaz értékeiket minél kisebbre csökkentjük. Így a hálózatunk simább 
függvényt fog illeszteni, és általánosító képessége no. A különbözo tanítóeljárások és
paraméterek részletes leírása megtalálható a MatLab súgójában.

Tanító-
algoritmus

Háló
szerkezet

Tanítólépések
száma

Hibaösszegzés
módszere

Eredmény a 
tanítópontokra

Eredmény a 
tesztpontokra

gdx 18,6,2 500 Mse 76% 58%
cgf 18,6,2 250 Mse 95% 67%

500 Mse 97% 70%
cgb 18,6,2 250 Mse 90% 79%
cgf 36,6,2 500 Mse 98% 68%
cgb 36,6,2 500 Mse 99,66% 69%

18,6,2 200 Msereg; ratio=0.5 100% 76%
Msereg; ratio=0.3 100% 78%
Msereg; ratio=0.2 99% 87%
Msereg; ratio=0.1 94% 92%

cgp 18,6,2 200 Msereg 100% 76%

3.4-1. táblázat: Szimulációk eredményei szemcsés képek osztályozása esetén

Eddigi tapasztalatok alapján tehát kijelentheto, hogy szemcsés képekre létezik olyan 
viszonylag kis háló (18, 6 és 2 neuronnal három egymást követo rétegében), amely képes 
megtanulni a jó döntést 1000 tanítóképrol 100%-os hatásfokkal, de ismeretlen képekre a 
legnagyobb felismerési arány csak körülbelül 90%.

Holografikus képek esetén a tanító halmazt és az ismeretlen mintákat egyaránt 100%-
os hatásfokkal tudjuk osztályozni, ráadásul kis toleranciaküszöb esetén is! Ez azt jelenti, hogy 
a hálózat válasza minden egyes képre jól megközelíti a (0,1) ill. (1,0) számpárokat. 
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3.4.1.4. Szimulációk Delphi környezetben

Hogy a neurális hálózatok szimulációs módszereit mélyebben tanulmányozhassam, 
Delphi környezetben is létrehoztam többrétegu neurális hálózatot szimuláló programot. Bár 
lényegesen nehezebb volt a munka, de neurális hálózat több paraméterére lehettem hatással. A 
program felhasználói felülete a 3.4-3. ábrán látható. 

3.4-3. ábra: A Delphi környezetben íródott többrétegu neurális hálózatot szimuláló program felhasználói felülete. 
A futás során külön ablakban figyelhetjük a neuronok közötti kapcsolatok erosségének változását. Piros szín jelzi 

a serkento, kék szín a gátló kapcsolatokat.

A program érdekessége, hogy grafikus felületén nyomon követheto a hálózat tanítása. 
A neurális hálózat ábrázolásnál piros szín jelzi a serkento, kék szín a gátló kapcsolatokat. A 
kapcsolatok erosségét a neuronokat összeköto vonalak vastagsága jelzi. A neurális hálózat 
rétegei és a rétegekben elhelyezkedo neuronok száma szabadon definiálható.

A program kapcsán még szeretném kiemelni, hogy az elofeldolgozási részben a
szemcsekép felvételek esetén új lépést vezettem be. Ha ugyanis megfigyeljük a 3.4-1/a-b
ábrákat, látható, hogy a szemcsék szurésekor problémát okozhat, különösen nagy szemcsék 
esetén, hogy a szemcsék magas térfrekvenciás Fourier spektruma átfedésbe kerül a hibás 
szegmens Fourier spektrumával. Így, ha alkalmazunk egy alulátereszto szurot a magas
térfrekvenciás zaj levágására, akkor a hibás szegmenset jellemzo magas gradiens is lecsökken, 
és lehet, hogy a környezetétol való eltérés nem lesz elegendo, hogy a hálózat felismerhesse a 
hibát. A szurés tehát a surubb csíkokat is elmosódottá teszi, amit szintén figyelembe kell 
venni az elofeldolgozás során.

Emiatt elonyösnek találtam a gradienses módszer kiegészítésére olyan tulajdonságot is 
figyelembe venni, amely a szurésre nem olyan érzékeny.

Megfigyelheto, hogy a hibás interferenciaképeken a hiba környezetében nem csak a 
gradiens lesz nagyobb a hibánál, hanem a csíkok irányának a változása is. Az irányváltozás 
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úgy írható le, hogy  egy adott területhez definiálhatunk egy átlagos irányt és az ettol való 
eltérést jellemzo szórást. 

Az elofeldolgozási részt a fenti lépéssel kiegészítve 20 csík/kép suruségig sikerült 
elérni szemcsés képek esetén a 95%-ot.

3.4.2. Interferogramok csíkközepeinek kijelölése Kohonen hálózatokkal

A neurális hálózatok másik alkalmazási lehetoségének tunt számomra az
interferenciaképek intenzitásképén a középvonalak (skeleton vonalak) kijelölése. Ebben az 
esetben is a szemcsekép interferogramok skeletonjának megtalálása a jóval bonyolultabb 
feladat. Ennek egyik lehetséges megoldása az önszervezo neurális hálózatok alkalmazása,
melyet a képekre ültetünk, és arra tanítjuk, hogy eloször a csíkokra, majd késobb azok 
közepére vándoroljon. 

A feladat megvalósítását az elozo példához hasonlóan MatLab környezetben,
számítógépen végeztem. Az eredeti MatLab tartalmaz egy neurális hálózat programcsomagot, 
ám a Kohonen típusú hálók modellezéséhez öbb lehetoségre volt szükségem. Vásárhelyi
Gábornak köszönheto egy som-toolbox programcsomag letöltése és MATLAB-hoz történo 
illesztése. Ezt a toolboxot maguk Kohonenék hozták létre a Helsinki University of
Technology-n. Sajnos a programcsomag írása félúton abbamaradt, ezért jelentos hiányosságai 
vannak. A kívánt kiegészítéseket szintén Vásárhelyi Gábor készítette el.

3.4.2.1. Elofeldolgozás

A bemenetünket most is az elozo példában használt formátumú képek alkotják. De 
most egészen más módon kell oket alkalmaznunk. A képek magukban most sem adhatók rá a 

 a.          b.
3.4-4. ábra :   A vizsgált interferenciakép (a .) és a belole létrehozott bemeno adat (b.)

rendszerre, hiszen az 512x512 = 262144 pont hatalmas mennyiségu adat, ráadásul számunkra 
most csak az egyes pontok koordinátái érdekesek, a színmélységgel egyelore nem tudunk mit 
kezdeni. Jelen esetben az 512x512 pontból a legvilágosabb néhány ezret kellett kiválasztani.
Körülbelül 5-10 ezer pontból tudtam olyan összefüggo, de nem túlságosan nagy méretu
adathalmazt létrehozni, amelyet még rövid ido alatt értékelni tud a gép. Az így kiválasztott 
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pontok tehát már „egyszínuek”, csak a pozíciójuk érdekes. A 3.4-4. ábrán látható egy
szemcsés interferenciakép eredeti formájában és az abból készített bemeneti adathalmaz. 

3.4.2.2. A hálózat tanítása

A tanítás folyamatának elso lépése, hogy kezdeti értéket adjunk a súlyoknak, azaz a 
neuronokat elrendezzük valahogy a képen. A folyamatot indíthatjuk véletlenszeru értékekkel
is, de gyorsabb és hatékonyabb eredményt érünk el, ha a térképünk elemeit egyenletesen 
helyezzük rá az adathalmazra (3.4-5. ábra). Az egyszeruség kedvéért csak négyzetráccsal 
dolgoztam, mivel ott kevesebbet kell számolni (kevesebb a kapcsolat), és áttekinthetobb a 
rendszer.

A tanítást ún. batch-eljárással végeztem. (A súlyokat nem egyenként, minden
kiválasztott gyoztes neuron után módosítjuk, hanem eloször végigmegyünk az összes
tanítóponton, és a végén módosítunk egyszerre.) Ezt a módszert azért célszeru használni, mert 
a MatLab környezet a mátrixmuveletekre van optimalizálva, és így jelentos számolást és 
ezáltal idot takarítunk meg.

A tanítás lépéseinek számát próbálgatással célszeru kiválasztani. A programban
nagyon sok a beállítható paraméter (a háló mérete, az adatok száma, η  és )(tσ  értékei stb.),
mindezektol függ a tanítás minosége. A végleges háló alakja néhány lépésen belül (5-10
ciklus) megkapható.

A szimuláció gyorsaságára jellemzo, hogy átlagos gépen egy 5000 pontos, 40x40
neuronos térkép tanítása néhány másodperc alatt elkészül.

           a.                                                                                       b.
3.4-5. ábra :   Önszervezo térkép tanítás elott (a.) és után (b.)

3.4.2.3. A halott elemek kiküszöbölése

A fenti képen egy olyan háló tanítása látható, melyben nem küszöböltük ki a halott 
processzáló elemeket. Ezek többnyire elso látásra felismerhetoek, mivel eredeti helyzetük 
nem változott. Látható, hogy ezek a neuronok tényleg a csíkok közötti részre lokalizálódnak, 
ezáltal zavarják a késobbi feldolgozást. 
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A halott elemek kiküszöbölésére módosítani kell a tanítóalgoritmust. Ez lehet a nem 
aktív neuronok megjelölése, hogy késobb el lehessen oket különíteni, másrészt
próbálkozhatunk a nem aktivált egységek véletlenszeru ill. tudatos arrébb mozdításával.
A leghatékonyabb a két módszer ötvözése: a véletlenszeru pici elmozdulás mellett a tanítás 
végén megjelöljük a továbbra is halott elemeket, és a továbbiakban figyelmen kívül hagyjuk
oket.

3.4.2.4. Az osztályozás

Ha megtörtént a hálózat tanítása, és a neuronok sikeresen ráültek a csíkjainkra, a
következo fontos lépés, hogy az egyes csíkokhoz tartozó egységeket egymástól elkülönítsük, 
és kiszurjük az olyan elemeket, melyeknek nem vesszük hasznát.

a.       b.
3.4-6. ábra :   A neuronok osztályozása szemcsés (a) és holografikus (b) képre. Az egyes

                osztályok elemei különbözo színuek

Az egyes csíkokra ülo neuronok elkülönítésére legcélszerubb egy rekurzív klaszterezo 
eljárás alkalmazása. Ez az algoritmus összefüggo területeket keres, melyeken belül bármely 
két neuron összekötheto a többi elem olyan láncolatával, ahol a lánc elemei között a távolság 
nem nagyobb egy adott küszöbértéknél. Ha hatékony volt a tanítás, akkor ezzel az eljárással 
elkülöníthetok a csíkok. Sajnos, ahogy a csíkrendszerünk surusödik, a különbözo csíkokon 
lévo neuronok közti távolság is csökken, ezáltal elromolhat az eljárás. Ebben az esetben a 
hálózatot is surubbre kell választani és a küszöb távolságot kisebbre. 

A halott elemek egy külön osztályba kerültek, ezért azok innentol nem játszanak 
szerepet. A 3.4-6. ábrán az osztályozás utáni állapot képe látható szemcsés és holografikus 
képre.

3.4.2.5. Csíkkövetés

A skeleton vonalak azonban egy pixel vastag vonalak amelyek az interferenciacsíkok 
közepén található. Tehát minden egyes csíkra meg kell találni a középvonalát. Holografikus 
esetben nem olyan szembetuno a feladat bonyolultsága – látható, hogy a neuronok eleve 
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megtalálták a csíkok közepét, hiszen az adathalmazunk az ott lévo pontokból állt. Az igazi 
problémát a szemcsés képek jelentik. Szemcsés képek esetén az látható, hogy a neuronok 
nagyjából egyenletesen el vannak osztva a csíkok teljes területén. Ehelyett az egyenletes és a 
kapcsolatok szempontjából kétdimenziós elrendezodés helyett létre kell hozni egy olyan egy 
dimenziós neuronláncot, amely végigvonul nagyjából a csíkon.

A csíkkövetés során feltételeztem, hogy a neuroncsoport láncszeru, körkörös vagy 
elágazással terhelt csíkon ül. 

A különbözo kategóriákba sorolás a neuronok közötti távolságértékek eloszlásából 
elvégezheto.

Egy N hosszúságú neuronláncban a maximális távolság N-1, és ilyenbol csak egy 
darab van. Eggyel kisebb távolságból már 2, egy neuronnyi távo lságból pedig N. Azaz ez egy 
lineárisan növo függvény. Körbe szervezodött neuronoknál a maximális távolság csak N/2, és 
N darab van belole, ugyanúgy, mint bármelyik másik kisebb távolságnál. Ez tehát egy
egyenletes eloszlás. Ezen adatok elemzésével az egyes lánctípusok jól elkülöníthetok még 
szemcsés képekre is. A statisztikai elemzés Vásárhelyi Gábor munkája.

A neuronlánc felállításához eloször meg kell találnunk a csík két végét, majd azokat 
össze kell kötnünk a köztük lévo neuronok egy sorozatával. Értelemszeruen az a két neuron 
lesz nagyjából a csíkunk két végén, amelyek a hálón a legmesszebb esnek egymástól. Ezután 
egy rekurzív eljárás segítségével annyi lépésben próbálunk meg eljutni az egyik végbol a 
másikba, ahány neuronnyi távolságra van a ketto egymástól. Elegendo egy lehetséges
összekötést megtalálni, mert a pontos alakot úgy is egy újabb tanítás határozza meg.

Körkörös csíkok esetén a két legtávolabbi elemet (feltehetoleg a kör két átellenes 
pontját) két szállal kell összekötnünk.

Az utolsó csoport az elágazásos. Ezeket a csíkokat úgy szurjük ki a sima láncok közül, 
hogy megnézzük, hogy mekkora a legnagyobb távolság bármelyik neuron és a lánc hozzá 
legközelebb lévo eleme között. Ha ez nagy, a lánc messze van attól a neurontól, azaz az a csík 
egy másik ágán ül. Ilyenkor már csak az elozokhöz hasonló eljárással kell az új elemet egy 
lánccal hozzákötni a másikhoz.

Ha megvannak a láncok, a hálózat többi elemét kiiktatjuk a további feldolgozásból
(3.4-7. ábra).

                             a.    b.        c.
3.4-7. ábra   A megtalált neuronláncok az egyes csíktípusokon: lánc (a.), zárt görbe (b.), elágazás (c.)

Utolsó lépésben újra alkalmazzuk tanítóalgoritmusunkat amely már kisimítja a ráncokat, és a 
neuronokat a csíkok közepére tolja a csík teljes hosszában (3.4-8. ábra).
Probléma csak az elágazást tartalmazó skeleton vonalaknál van (3.4-7/c. ábra.). Ennek
megoldására ismét saját fejlesztésu programot alkalmaztam. 
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3.4-8. ábra :   A végleges tanított háló, neuronok a csíkok közepén, egyenletes elrendezodésben

3.4.2.6. Delphi környezetben megvalósított szimuláció

A Delphi környezetben írt program Kohonen hálózatok szimulációjára alkalmas. A 
MATLAB hasonló típusú hálózatokat szimuláló moduljának kiforratlansága miatt kezdtem a 
programot fejleszteni. Ez a program is képes grafikus ablakában megjeleníteni a hálózatot a 
tanulási folyamat során (3.4-9. ábra)
.

3.4-9. ábra: Kohonen hálózat szimulációjára alkalmas Delphi környezetben fejlesztett program kezeloi felülete.

Az elágazást tartalmazó skeleton vonalak ”kisimítására” olyan zárt kohonen hálót 
szimuláltam, amelyet az elágazási pontba helyeztem le. A tanulás során a hálózat körbeveszi 
az elágazást tartalmazó interferencia csíkot (3.4-10/a. ábra). Az így keletkezett alakzat
segítségével már ki tudtam feszíteni a végpontokat, és sikeresen kisimíthattam az ilyen típusú 
skeleton vonalakat is (3.4-10/b. ábra). A tanulási paramétereket azonban itt is óvatosan kell 
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megválasztani. A hálózat ugyanis hajlamos lehet az interferencia csíkok összeolvasztására 
(3.4-11. ábra).

      a.       b.
3.4-10. ábra: Zárt Kohonen hálózat segítségével az interferencia csík kijelölheto (a.), és ennek segítségével a 

elágazást tartalmazó skeleton vonal kisimítható (b.).

                a.                                              b.                                                          c.
3.4-11. ábra: A zárt Kohonen hálózat hajlamos összemosni interferencia csíkokat. Ebben a határesetben még a 

hálózat nem hibázik (a.). Ennél az esetnél két csíkot összemos a hálózat (b.). A tanítási paraméterek helyes 
megválasztásával elérheto a hálózat megfelelo muködése (c.)

Ebben a fejezetben a neurális hálózatok szimulációjában és interferometrikus
alkalmazásukban elért eredményeimet foglaltam össze. 

Az elso alkalmazási csoportban többrétegu felügyelt tanítású neurális hálózatokat
hoztam létre, holografikus és TV holográfiai alkalmazásra. Segítségükkel intenzitás képeken 
eldöntheto, hogy egy tárgyról készült felvétel tartalmaz-e a tárgyra jellemzo hibát. Az eljárás 
gyakorlatilag 100%-os hatékonyságú holografikus interferogramok esetén, ugyanez
szemcsekép interferogramokra meghaladja a 90 százalékot.

A második alkalmazási csoportban Kohonen hálózat szimulációját valósítottam meg, 
MATLAB és DELPHI programkörnyezetben. A hálózatok alkalmasak holografikus – és 
szemcsekép interferogramok intenzitásképén a skeleton vonalak kijelölésére. Kidolgoztam az 
elágazásokat tartalmazó csíkok skeletonját megkereso módszert is.
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3.5. Digitális holográfia

Eben a fejezetben a digitális holográfia területén elért eredményeimet ismertetem. 
Javaslatot teszek a digitális holografikus interferometria felso méréshatárának növelésére, 
majd javasolt módszereimet összehasonlítom a korábban létezett módszerekkel. A fejezet 
végén vasúti jármukerék alakmérésére kidolgozott mérési módszeremet ismertetem.

Bár a digitális holográfia kutatását már 2000-ben megkezdtem, az eredmények dönto 
többsége a nemzetközi együttmuködésben megvalósított DISCO (Distant Shape Control)
projektnek köszönheto132-137.

3.5.1. Digitális hologramok felbontásának növelése

Mind a TV holográfiában, mind a digitális holográfiában a képrögzíto eszköz (CCD 
kamera) felbontása alapveto fontosságú. 

A TV holográfiában a legkisebb információs egység, amit fel kell tudni bontani, a 

szubjektív szemcsekép. Ennek átlagos mérete:
D

fλ22,1 . A képletben λ a hullámhosszt, f a 

leképezo lencse fókusztávolságát, D az apertúraátmérot jelenti. Átlagos felvételi körülmények 

között ezek az értékek: λ=0,6328µm, == F
D

f
16. Ez 12,35µm-es szemcseméretet jelent.

Figyelembe véve a mintavételi tételt, ehhez 6µm pixelméretu CCD kell. Ilyen
pixelméret (6,7µm) általánosan elterjedt. Ha megpróbálunk a fenti értékekkel dolgozni egy 
TV holográfiai elrendezésben, igen hamar tapasztalhatjuk, hogy ilyen nagy blendeszámnál (F) 
az expozíciós ido annyira megnohet, hogy a környezetei zajok jelentosen csökkentik a
képminoséget. Csökkentve a blendeszámot (növelve az apertúra méretét) igaz, hogy egyre 
alulmintavételezettebb képet kapunk, de expozíciós idonk is egyre kisebb lehet, csökkentve a 
zajok hatását. E kettosség ahhoz vezet általában, hogy TV holográfiában rendszeresen
alulmintavételezett képeket rögzítünk. (A 16-os blendeszám helyett 8, vagy 5,6 használatos.)

A digitális holográfiában a CCD kamerának fel kell tudni bontani a holografikus 
rácsot és a tárgyról szórt (általában objektív) szemcseképet. Az irodalom általánosan a
holografikus rácsok feloldását tekinti szükséges feltételnek. Ez megint csak egy átlagosnak 
tekintheto esetben 6 µm pixelméretu kamerával, 100 cm távolságban lévo 5 cm méretu tárgy 
esetén teljesül.

3.5.-1. ábra: Alulmintavételezett digitális hologram rekonstrukciója. A tárgy (5 cm átméroju membrán) a 
szokásos 100 cm helyett 50 cm távolságra volt a CCD kamerától 
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A fenti esetek a felbontási határhoz közeli esetek, ami azt jelenti, hogy a felvett kép 
már többé-kevésbé alulmintavételezett. A CCD detektorok azonban integráló jellegu
mintavevo eszközök. A részleges alulmintavételezés tehát nincs drámai hatással a
képminoségre, csak folytonos kontrasztcsökkenést tapasztalhatunk. 

Abban az esetben, ha a rögzített képek digitális hologramok, az alulmintavételezésnek 
további hatása is van. A digitális hologramokat általában távoltérben rekonstruáljuk, és ehhez 
a Fourier-transzformációt alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a digitális hologramok spektrális 
sajátságai lényegesek egy sikeres alkalmazáshoz. Ha a digitális hologram alul mintavételezett, 
akkor a +1 és -1 rendek foltjai átfedik egymást, ahogy a 3.5-1. ábrán is látható.

Amennyiben a +1 rendu folt a vizsgálni kívánt tárgy képe, a -1 rendu folt zajként 
szerepel, és csökkenti a csíkok láthatóságát, és meghiúsíthatja az interferogramok fázisának 
kiszámítását.

3.5.-2. ábra: Szimulált holografikus rácsrendszer különbözo felbontóképességu detektorokat feltételezve. A 
kiszámolt holografikus rács nagyfelbontású (1024x1024 pixel) képe (a.). Egy 6,7 µm felbontású CCD detektor 

szimulált képe ugyanarról a területrol (b.). Ugyanannak a területnek a képe, ha a detektor felbontását 
megkétszerezzük (c.) vagy megnégyszerezzük (d.).
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Hogy szemléltessem a CCD kamera feloldóképességének hatását, az elozo fejezetben 
ismertetett szimulációs programmal modelleztem a digitális holografikus rács kialakulását a
CCD felületén. A szimulációban 40 mm x 40 mm-es diffúz felületet hoztam létre (alak: 
síkfelület, érdesség maximuma: 10µm). A CCD pixelméretét 6,7 µm-re választottam. (Ez 
megegyezett annak a CCD kamerának a pixelméretével, amilyennel méréseimben dolgoztam.)
A tárgytávolságot 1000 mm-re állítottam be. Referenciaként síkhullámot alkalmaztam. A 
szimuláció eredményét különbözo felbontásokra a 3.5-2. ábrán tüntettem fel. Jól látható, hogy 
a felbontás növelése jelentosen javíthatja a holografikus rács minoségét.

Az alulmintavételezés problémájával más tudományterületen is találkozhatunk. A
csillagászatban a nagy érzékenységu kamerák felbontása viszonylag kicsi, így itt alapveto 
feladat a felbontás növelése. Az irodalomban több módszert találtam az ilyen alul-
mintavételezett képek felbontásának javítására138-140.

A módszerek egyik csoportjában több, kissé elmozdított detektorral rögzített alul-
mintavételezett képbol állítják elo a nagyobb felbontású ”szuperképet”, amely már kielégíti a 
mintavételezési tételt. Az elmozdítás lehet szabályos (négyzethálós) vagy szabálytalan, de 
nagysága általában nem haladja meg a pixelméretet. Ha az MxM pixel méretu, alul
mintavételezett képekbol N2 számút rögzítünk, akkor mindkét szuper kép eloállítási módszer 
egy NMxNM méretu képet állít elo, amelyben 1 pixel mérete ∆x/N, ahol ∆x az eredeti 
pixelméret. Az N tipikus értékei 2, 3 vagy 4.

Azért választottam a szubpixeles elmozdításon alapuló felbontás növelést, mert
véleményem szerint ipari alkalmazásra ennek a módszernek jobb az esélye, mint a teljeskép 
méretu elmozdításon alapuló szintetikus apertura módszereknek141. A szubpixeles
módszereket úgy szeretném megvalósítani, hogy csak a CCD detektort mozgatom
piezoelektromos mozgató segítségével. Ez lényegesen kompaktabb berendezést eredményez.
Elkészítettem a berendezés elso prototípusát, melynek felvétele és optikai elrendezésének 
vázlata a 3.5-3. ábrán látható. Sajnos a CCD kamera alacsony felbontása (640x400 pixel) 
jóminoségu digitális hologramok rögzítését nem teszi lehetové, de az alkalmazott megoldás a 
jövoben hasznosítható nagyobb méretu detektor esetén. 

3.5.-3. ábra: Digitális holografikus kamera prototípusa (a.) és optikai elrendezésének vázlata81 (b.). A kamerában 
csak a CCD detektort kell mozgatni, ami kompakt felépítést tesz lehetové. A fehér hengerben kerül elhelyezésre 
a JODON gyártmányú piezoelektromos mozgató. A jobb oldalon látható réz és alumínium henger az optikai szál 
fogadására szolgál. A megoldás elonye, hogy a kamera ugyanakkor képes TV holográfiai felvételek és digitális 

hologramok megörökítésére, ami lehetové teszi a két módszer kombinálását.

3.5.1.1. A Fourier transzformációs módszer

Az elso megvalósított módszer a Fourier transzformációs módszer. Ez szabályosan 
elmozdított alulmintavételezett képeket használ. A képek száma jellemzoen négy. A
nagyfelbontású képet, amely megközelítoen kielégíti a mintavételezési tételt, a rögzített képek 
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Fourier-transzformáltjának komplex lineáris kombinációjából építi fel. A módszer úgy
muködik, hogy algebrailag eltávolítjuk a kép Fourier-transzformáltjából a magasabb rendu 
módusokat.

Amikor a Fourier-transzformációs módszert alkalmazzuk, fontos, hogy a nagy
felbontású pixelek illeszkedjenek a kiindulási pixelekhez, vagyis 2x2 elmozdított kép esetén 
az elmozdítás pontosan a pixelméret fele kell, hogy legyen. A Fourier-transzformációs
módszer 2N2 Fourier-transzformációt használ egy NMxNM méretu képen, amely a nagy
memóriaigény mellett, amely a nagy komplex, dupla pontos mátrixok miatt lép fel, hosszú 
futásidot eredményez.

3.5.1.2. Drizzle algoritmus

Az úgynevezett Drizzle algoritmust, eredetileg nem szabályszeru elmozdításokra
dolgozták ki. Ez azt jelenti, hogy az egyes képek pixeleit „ráejtjük” egy finomabb pixel 
felbontású képre. A lefedett finom pixel értékeket a nagyobb méretu pixelbol számítjuk ki. 
Fontos tulajdonsága ennek a módszernek, hogy nincs szükség Fourier transzformációra, a
képtartományban dolgozik és valós számokkal muködo lineáris számolásokat igényel. 

Mint látható, a Drizzle módszer képes kezelni szabadon választott pixel méret esetén is 
a szuper kép kiszámítását. Míg a Fourier-transzformációs módszer esetén az elmozdulás a 
képsíkban a sorokkal és oszlopokkal párhuzamos kell, hogy legyen, addig a Drizzle
módszernél megengedheto az elfordulás is. Ennél a módszernél a kimeneti pixelrács is többé-
kevésbé szabadon választható meg. 

A négynegyedes Drizzle módszer jelentos egyszerusítése az eredeti módszernek, de 
cserébe jól programozható és igen jó eredményt ad. Az egyszerusítés során csak a
detektormátrix soraival és oszlopaival párhuzamosan mozgathatjuk a detektort. Az elmozdítás 
pontosan fél pixelnyi kell legyen. Tehát 2x2 képet rögzítünk, és a szuperkép felbontása 
kétszeres lesz. Ahogyan az a 3.5-4. ábrán is látható, egy eredeti képpont a szuperkép négy 
képpontjára van hatással. Azt is mondhatjuk, hogy a négy bemeneti kép pixeleit negyedére 
zsugorítjuk és így tesszük oket egymás mellé (3.5-4/b. ábra). A kimeneti pixelek a zsugorított 
bemeneti pixelekbol alakított szuperképen a képpontok találkozási pontjaira ülnek rá. Ahogy 
az a 3.5-4/b. ábrán is látható, négyfajta kimeneti pixel lehet, amelyeket más-más módon kell 
számolnunk.

                                a.  b.
3.5-4. ábra : A négynegyedes Drizzle módszer elve. A négy fél pixellel elmozdított eredeti méretu képpont 

különbözo színekkel jelölve.(fekete:alapkép, zöld: fél pixellel jobbra, piros: fél pixellel lefelé, kék fél pixellel 
jobbra és le) A kimeneti kép pixelei (b.) feleakkora méretuek. (Egy pixelt vastag vonallal kiemeltem.) A 

kimeneti pixelek értékét négy, az elmozdított bemeneti képhez tartozó pixelbol számolhatjuk ki.
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A négy számolási utasítás a következo:
O(2n,2m)        =1/4(I0,0(n,m)+I1/2,0(n-1,m)+I0,1/2(n,m-1)+I1/2,1/2(n-1,m-1))
O(2n+1,2m)    =1/4(I0,0(n,m)+I1/2,0(n,m)   +I0,1/2 (n,m-1)+I1/2,1/2 (n,m-1))
O(2n,2m+1)    =1/4(I0,0(n,m)+I1/2,0(n-1,m)+I0,1/2(n,m)   +I1/2,1/2 (n-1,m))
O(2n+1,2m+1)=1/4(I0,0(n,m)+I1/2,0(n,m)   +I0,1/2 (n,m)   +I1/2,1/2 (n,m)).

Az összefüggésben n,m pixel koordináták. Az alsó indexek a relatív pozíciót jelzik a bemeneti
képeken.
Könnyen belátható, hogy a fentiek alapján magasabb rendu négynegyedes drizzle algoritmus 
is származtatható. 

3.5.1.3. Az interlace módszer

Az úgynevezett interlace módszer még a fenti négynegyedes drizzle módszernél is 
egyszerubb.

Mint láttuk a négynegyedes drizzle módszernél a bemeneti képpontokat a kimeneti 
képpontok méretére zsugorítottuk. Ha most a kimeneti képpontokat pontosan fedésbe hozzuk 
a zsugorított bemeneti pontokkal, akkor minden kimeneti pont értékét csak egy bemeneti pont 
fogja meghatározni. Tehát a kimeneti kép a bemeneti képek egyszeru algoritmus szerinti 
összemásolásából fog eloállni. A nagyon egyszeru generálásnak köszönhetoen könnyen
kiterjeszthetjük módszerünket magasabb rendre. A 3.5-5. ábrán 4x4 képre vázoltam fel a 
szuperkép kialakulását. Mint látható a módszer nagyon egyszeru, gyors. Hátránya azonban, az 
érzékenysége. Ha a bemeno képek elmozdítása nem pontos, akkor az eredo kép zajos lesz. A 
drizzle módszer ezzel szemben az átlagolásnak köszönhetoen kevésbé érzékeny az
elmozdulás pontatlanságaira. 

3.5-5. ábra : Az interlace módszer 16 bemeneti kép esetén. A 16 kimenti pixel a 16 bemeneti pixel egymás 
mellé másolásával keletkezett. A bemeneti pixelek közül hármat eredeti nagyságában és pozíciójában 

feltüntettem.
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3.5.1.4. Eredmények

Az alábbiakban mérési eredményeimet szeretném bemutatni142,143. A méréseket
kiegészítettem, szimulációkkal is, hogy a szuperképek hatását a méréshatárra a beállítási
bizonytalanságoktól függetlenül vizsgálhassam.

3.5.1.4.1 Fourier-transzformációs módszer

A Fourier-transzformációs módszer alkalmazására egy deformációmérési alkalmazást 
szeretnék bemutatni. A tárgy egy 40 mm x40 mm méretu négyszögletes membrán volt, 
amelyet középen terheltünk. A középpont elmozdulása 9,5 µm volt. A  3.5-6. ábrán a
rekonstrukciókor kapott csíkrendszert láthatjuk (3.5-6.a. ábra). 

                          a. b.                                                       c. 
3.5-6. ábra : Digitális holografikus interferogram felbontásának növelése Fourier-transzformációs módszerrel.
Rekonstruált eredeti interferogram (a.), kétszeres (b.) és négyszeres felbontású szuper interferogram (c.). A

képeket az eredeti interferogram méretéhez igazítottam.

                          a. b.                                                       c. 
3.5-7. ábra: Digitális holografikus interferogram felbontásának növelése Fourier-transzformációs módszerrel. A 

rögzített holografikus rács ugyanazon területének képe egy hologram (a.), kétszeres (b.) és négyszeres felbontású 
szuper hologram (c.) esetén. 

A Fourier-transzformációs módszerrel eloállítottam a kétszeres (3.5-6/b. ábra) és a 
négyszeres (3.5-6/c. ábra) felbontású szuper interferogramokat. A nagyított képeken is
látható, hogy a felbontás növekedett. A képeket a HOLOVISION 2.2. programmal itt is 
megpróbáltam kiértékelni. A három végrehajtott mérésbol az alapkép esetén nem sikerült 
egyik mérés kiértékelése sem. A kétszeres szuperképbol kétszer, a négyszeres szuperképbol 
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mindháromszor sikeres volt a kiértékelés. Eloállítottam a 3.5-6. ábrán látható esetekre az 
intenzitásképeket is. Megmérve a képeken a szemcseindex144 értékét rendre 0,53, 0,41, és
0,29 értéket kaptam, ami jelzi a képek szemcsésségének csökkenését.

3.5.1.4.2 Interlace módszer

3.5.1.4.2.1 Szimuláció

A módszer muködoképességet eloször szimulációval vizsgáltam. Az eredmény a 3.5-
8. ábrán látható. A tárgyméret 50 mm x 50 mm volt. A hologram méretét 1024 x 1024-re
választottam. A rekonstrukció 256 x 256 pixelen történt. Deformációnak 0,8 µm-es
deformációt szimuláltam.

                          a. b.                                  c. 
3.5-8. ábra : Digitális holografikus interferogram felbontásának hatása a rekonstruált képre. Szimuláció. 

Rekonstruált eredeti interferogram (a.), kétszeres (b.) és négyszeres felbontású szuper interferogram (c.).

3.5.1.4.2.2 Mérések

A mérésben 40 mm átméroju kör alakú membránt vizsgáltam. A középponti terhelést 
több mérésben 5 µm és 20 µm között változtattam. E két értékhez tartozó deformációk 
fázistérképe látható a 3.5-9. ábrán. A tárgytávolság 95 cm volt. Ebben az esetben az objektív 
szemcsék átlagos mérete 15 µm-re adódik. A síkhullám referencia 1,2o-os szöget zárt be a 
CCD optikai tengelyével, ami 31 µm-es holografikus rácstávolságot jelent. Figyelembe véve, 
hogy a CCD pixelmérete 6,7 µm volt, elmondható, hogy a detektor képes feloldani a
holografikus rácsot és az átlagos szemcseméretet. 

A kamerát egy 0,2 µm felbontású precíziós x-y mozgatóra szereltem. A mérésben 16 
felvételt rögzítettem a tárgyról deformáció elott és 16 felvételt deformáció után. Két kamera 
pozíció között 1,67 µm (∆x/2) volt az elméletbol adódó elmozdulás.  Ezt természetesen a 
mozgató nem tudta teljesíteni. Mivel minden mérésben ezt a mozgatót használtam, ezért a 
bemutatott eredmények alkalmasak az egyes módszerek összehasonlítására. 

A 16 hologramból álló szuperhologram mérete 5120x4096 pixelre adódott, amelyet 
már csak nehézségek árán tudunk átlagos gépben kezelni.

A következo mérésben a tárgytávolságot 55 cm-re csökkentettem. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy az objektív szemcsenagyság csökken és nagyobb lehet a deformáció nagysága. 
Másrészt azonban egyetlen képbol nem lehet az interferogramot rekonstruálni, mert a
hologram alulmintavételezett. A 4x4-es interlace módszerrel összeállított szuperhologramból 
azonban sikeres a rekonstrukció, ahogyan azt a 3.5-10. ábrán láthatjuk.
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a.         b.
3.5-9. ábra: Rekonstruált interferogramok fázistérképe a 4x4-es interlace módszer alkalmazásával. A tárgyfelület 

elmozdulása középen 5 µm (a.) és 20 µm (b.) volt. A tárgytávolságot 95 cm-re választottam.

 a. b.
3.5-10. ábra: Rekonstruált interferogramok fázistérképe a 4x4-es interlace módszer alkalmazásával a 

tárgytávolságot 55 cm-re csökkentve. A tárgyfelület elmozdulása középen 20 µm volt. Intenzitás (a.) és fáziskép 
(b.).

3.5.1.4.3 A négynegyedes drizzle módszer

3.5.1.4.3.1 Szimuláció

Ebben az esetben is végeztem szimulációkat. Az eredmény a 3.5-11. ábrán látható. Az 
elozoekhez hasonlóan a tárgyméret 50 mm x 50 mm volt. A hologram méretét 1024 x 1024-re
választottam. A rekonstrukció 256 x 256 pixelen történt.
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a. b.                                                       c. 
3.5-11. ábra : Digitális holografikus interferogram felbontásának hatása a rekonstruált képre a drizzle módszer 

használatával. Szimuláció. Rekonstruált eredeti interferogram (a.), kétszeres (b.) és négyszeres felbontású szuper 
interferogram (c.). A képeket azonos méreture igazítottam!

3.5.1.4.3.2 Mérések

Mint korábban szó volt róla, a drizzle módszerrel lehetoség van a kamera mozgatási
pontatlanságából eredo hibák csökkentésére. A 3.5-12. ábrán erre láthatunk példát. Tárgy 
deformációját vizsgáltam 4x4-es drizzle és 4x4-es interlace módszerrel. A mérés
kiértékeléséhet a fázistérképet állítottam elo. Mint látható, a beállítási hibából eredo
beütéseket (apró pontok a jobb oldali kép nagyított részén) a drizzle módszer enyhíti.

a.         b.
3.5-12. ábra: Valós tárgy elmozdulásmezojéhez tartozó fázistérkép 4x4-es drizzle (a.) és 4x4-es interlace (b.) 

módszerrel. A képek jobb alsó felébe a nagyított képrészlet szerepel. A beállítási hibából eredo beütéseket (apró 
pontok a nagyított részen) a drizzle módszer csökkenteni tudja. 

A mérésekben az elozoekhez hasonlóan tárgyam a 40 mm átméroju kerek membrán 
volt. A középponti terhelés nagyságát szintén 5 µm és 20 µm között változtattam. A
tárgytávolság ebben az esetben is 95 cm volt. A mérésekben 4 felvételt rögzítettem a tárgyról 
deformáció elott és 4 felvételt deformáció után. Az eloállított szuperhologramokból
rekonstruált képek mérete 2560x2048 pixel volt. Az 5 µm-hez és a 20 µm-hez tartozó 
fázisképek a 3.5-13. ábrán láthatók.
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a. b.
3.5-13. ábra: Rekonstruált digitális holografikus interferogramok fázisképei a 2x2 drizzle módszer

alkalmazásával. A tárgy középpontjának elmozdulása 5 µm (a.) és 20 µm (b.) volt. A tárgytávolságot 95 cm-re
állítottam be.

A következo mérésben a tárgytávolságot 55 cm-re csökkentettem. A rekonstrukció a 
szuperhologramból itt is sikeres volt (3.5-14. ábra).

a.         b.
3.5-14. ábra: Rekonstruált digitális holografikus interferogramok fázisképei a 2x2 drizzle módszer

alkalmazásával, a tárgytávolságot 55 cm-re csökkentve.  Intenzitás (a.), és fáziskép (b.) 20 µm-es középponti 
elmozdulás esetén.

A fenti ábrákon a suru csíkrendszerek a módszerekkel kapott közvetlen kimeneti 
képek. Az interlace és a drizzle módszernél minden kimeneti kép esetén, amely 20 µm-es
deformációhoz tartozik, sikeresen alkalmaztam a tanszékünkön kifejlesztett
fáziskompenzációs módszert. Illusztrációként a 3.5-14/b. ábrához tartozó kompenzált
fázisképet mutatom be az 3.5-15. ábrán.
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3.5-15. ábra:  Az 5.20.b. ábrán feltüntetett 20 µm-es deformációhoz tartozó fáziskép kompenzált változata.

A fenti esetekben a szuperképet a hologram (CCD detektor) síkjában készítettük el. A 
rekonstrukció e nagyméretu képek felhasználásával történt. Az egyes képek felvételéhez a 
CCD kamera igen precíz mozgatására volt (lenne) szükség.
A szuperképet azonban a rekonstruált kép síkjában is elkészíthetjük. Ebben az esetben az 
egyes elmozdított CCD pozíciókban felvett hologramokat elobb rekonstruáljuk, majd a
rekonstruált képekbol építjük fel a szuperképet. Ebben az esetben a rekonstrukció gyorsabb és 
elegendo a nagyfelbontású képet csak a tárgy valós képének környezetében eloállítani.
Természetesen a CCD kamera mozgatásakor megváltozik a lépésköz is. Ez esetünkben 1.67
µm-rol 46 µm-re no, ami könnyebben megvalósítható.

A 3.5-16. ábrán a szimulációhoz visszatérve bemutatom a drizzle módszer
alkalmazását, ha a szuperképet a rekonstrukciós síkban képezzük.

                          a. b.      c. 
3.5-16. ábra : Digitális holografikus interferogram felbontásának hatása a rekonstruált képre a drizzle módszer 
használatával a rekonstrukciós síkban. Szimuláció. Rekonstruált alulmintavételezett eredeti interferogram (a.), 

kétszeres (b.) és négyszeres felbontású szuper interferogram (c.). A képeket azonos méreture igazítottam!

A szimulációk alapján megállapítható, hogy a drizzle és interlace módszerek mind a 
CCD síkjában, mind a rekonstrukciós síkban alkalmazhatók. Ha a CCD síkjában képezzük a 
szuperhologramot, akkor lehetoségünk van a tárgytávolság csökkentésére. Bár egy
interferogram rekonstrukciója alulmintavételezett lesz a szuperhologramból jó felbontású
interferogramot nyerhetünk.

A mérések azt mutatták, hogy nagy szerepe van a mozgatás pontosságának. Az
elérheto mozgatókkal a legjobb eredményt (legnagyobb méréshatárt) akkor kaptam, ha a 
rekonstrukciós síkban képeztem a szuper interferogramot és a drizzle módszert alkalmaztam.

 Végezetül egy táblázatban foglalom össze a bemutatott három módszer sajátságait.
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módszer számolási
igény

memória igény CCD mozgatás 
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(felezheto) 30 µm
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nem
csökkentheto 35 µm

3.5-1. táblázat: A bemutatott módszerek néhány sajátságának összehasonlítása

3.5.2. Digitális holografikus módszerek összehasonlítása

A digitális holografikus interferometriai módszerek három, irodalomban közölt változatát 
vizsgáltam.

• Digitális holografikus interferometria  (DHI),
• Összehasonlító digitális holografikus interferometria digitális rekonstrukció útján

(CDHId),
• Összehasonlító digitális holografikus interferometria analóg rekonstrukció

alkalmazásával (CDHIa).

Tanszékünkön több új módszer is született a digitális holografikus interferometria területén145-

149. Vizsgálataimba ezek egyikét is bevontam:
• Összehasonlító digitális holografikus interferometria analóg rekonstrukció és TV

holográfia alkalmazásával (CDHIa-ESPI).

3.5.2.1. Digitális holografikus interferometria

A digitális hologramok rögzítésére szolgáló elrendezés vázlata a 3.5-17. ábrán látható. 
Fényforrásként 50 mW teljesítményu He-Ne lézert használtam. A lézerbol kilépo nyalábot a 
BS1 nyalábosztó osztja ketté, majd a C1, és C2 kollimátorok segítségével mindkettot kb. 5cm 
átméroju kollimált nyalábokká formáljuk. A  C1, kollimátorral a tárgyat (O) világítjuk meg, 
míg a C2 kollimátor szolgáltatja a síkhullám referenciát. A tárgy és a referencianyaláb 

intenzitása =
ref

obj

I

I
0.1 volt.

A referencia- és a tárgynyaláb a BS2. nyalábosztón találkozott, majd a CCD kamerára jutott. 
A CCD kamera 1280x1024 pixel felbontású Baumer MX13 típusú kamera volt 6.7 µm
pixelmérettel.
A vizsgált tárgyak körkörös és négyzetes membránok voltak 40 mm külso mérettel. 
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3.5-17. ábra : Optikai elrendezés vázlata deformációméréshez digitális holográfiában. Hasonló mérési elrendezést 
használtam különbségi deformációmérés digitális rekonstrukcióval történo megvalósításában.

3.5.2.1.1. Méréshatár

Ahogy korábbiakban említettem, a digitális hologramok numerikus rekonstrukciójakor 
komplex értéku mátrixokat kapunk eredményül. Ráadásul az egyes rendek is elkülönülnek.

 Ezek alapján tehát lehetoségünk van a tárgy alap és deformált állapotaihoz tartozó 
rekonstruált komplex amplitúdók fázisának kiszámítására. A két fázis értékeket tartalmazó 
mátrix kivonása után eloáll a tárgy elmozdulásmezojét leíró fázistérkép. Természetesen az 
elmozdulásmezo intenzitásképe is eloállítható, de a fázistérkép sokkal pontosabb kiértékelést 
tesz lehetové. Így a továbbiakban csak a fázistérképeket közlöm. 

Vizsgálatom során digitális hologramokat rögzítettem egyre növekvo deformációk 
esetén.

Ebben a mérésben kör alakú membránt deformáltam egy mikrométerorsó segítségével, 
amely a membrán közepét nyomta. A tárgytávolság a mérésben 990 mm volt. Az egyre 
növekvo deformációkhoz tartozó fázistérképeket a 3.5-18. ábrán mutatom be. Amint látható a 
digitális holografikus interferometria gyakorlati méréshatára valahol 10 µm köröli érték lehet. 
Hogy ezt pontosabban megállapíthassam, megismételtem a méréseket 6-16 µm-ig 2 µm-rel
növelve a deformációt. Minden esetben 10 mérést végeztem el. Az eredményül kapott
fázisképeket a HOLOVISION 2.2 programmal próbáltam kiértékelni. A megengedett hiba 
20% volt. A 10 µm-es deformáció esetén 8 mérést sikeresen értékelt ki a program, míg 12 
µm-nél ez a szám csak három volt. A 10 µm-es értéket használva a digitális holografikus 
interferometria felbontása 5,3 pixel/csík vagy 21 csík/cm.
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                   a.    b.

                    c.    d.
3.5-18. ábra Digitális holografikus interferogramok növekvo deformáció esetén: a.:5 µm, b.: 10 µm, c.: 20 µm,

d.: 25 µm.

3.5.2.2. Összehasonlító digitális holografikus interferometria digitális rekonstrukcióval

Ebben a vizsgálatban az elozo fejezetben ismertetett mérési elrendezéshez hasonló 
elrendezésben ugyancsak a kerek membrán deformációját vizsgáltam. A tárgytávolság kissé 
nagyobb volt: 1010 mm.
Rögzítsünk mérésünkben négy digitális hologramot. Kettot a mestertárgy alap és deformált 
állapotáról, kettot a teszttárgy hasonló állapotairól. Az alábbiakban Gombköto Balázs
munkája nyomán belátható, hogy eloállíthatók a deformációk különbségére és összegére 
vonatkozó fázistérképek. 
Ha rekonstruáljuk a négy digitális hologramot, akkor megkaphatjuk a négy állapothoz tartozó 
komplex amplitúdó eloszlásokat, amint említettem szétválasztva a nullad és a -1 rendtol. Csak 
a +1 rendeket figyelembe véve felírhatjuk a négy komplex amplitúdó függvényét:

am,0(p,q)=C(p,q)*exp(iφ1(p,q)),  am,1(p,q)=Cexp(iφ1+∆φ1)= Cexp(iφ1)exp(i∆φ1)

at,0(p,q)=Dexp(iφ2),  at,1(p,q)=Dexp(iφ2+∆φ2)= Dexp(iφ2)exp(i∆φ2)
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Az összefüggésekben m jelöli a mestertárgyat, t a teszttárgyat, 0 a deformáció elotti állapotot, 
1 a deformált állapotot. A (p,q) számpár a pixel értékeket jelenti, ∆φ1 és ∆φ2 a fázisváltozás a 
mester és a teszttárgyra.
Hogy az összegre és különbségre jellemzo csíkrendszereket eloállíthassuk, csak az azonos 
helyen kiszámolt komplex amplitúdók összeszorzására van szükség. Az összeg deformációra 
jellemzo komplex amplitúdó:

Asum(p,q)= am,0(p,q) *at,0(p,q)- am,1(p,q)*at,1(p,q)=
Cexp(iφ1)Dexp(iφ2)- Cexp(iφ1)exp(i∆φ1) Dexp(iφ2)exp(i∆φ2)=

Cexp(iφ1(p,q))Dexp(iφ2) [1-exp(i∆φ1)exp(i∆φ2)]
Ebbol az intenzitás: Isum=|Asum|2=I0s (1- cos(∆φ1+∆φ2)).

  a.   b.   c.  d.
3.5-19. ábra: Összehasonlító deformációmérés fázistérképei. Mestertárgy deformációja :~2 µm (a.), teszttárgy

deformációja :~3 µm (b.), a két deformáció összege (c.) és különbsége (d). 

Hasonlóan a deformáció különbségre:
Adiff(p,q)= am,0(p,q)*at,0(p,q) – am,1(p,q)*at,1(p,q)= Cexp(- iφ1)Dexp(iφ2)- Cexp(-

iφ1)exp(-i∆φ1) Dexp(iφ2)exp(i∆φ2)= Cexp(- iφ1(p,q))Dexp(iφ2) [1- exp(- i∆φ1)exp(i∆φ2)]

Az intenzitás: Idiff=|Adiff|
2=I0d (1- cos(∆φ2−∆φ1)).

Amint említettem, az intenzitáskép helyett a fázisképet használjuk általában. A fázisokra:
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 

A 3.5-19. ábrán a fenti egyenletek alapján számolt fázisképekre láthatunk példát. 
A méréshatárt ebben az esetben is mérések sorozatával vizsgáltam. A mester és a teszttárgy 
két hasonlóra legyártott 4 cm átméroju kerek membrán volt. A tárgyat 990 mm-re helyeztem 
el a CCD kamerától. A mérési sorozat néhány eredménye a 3.5-20. ábrán látható.
A méréshatárra közelítoleg 20 µm-t kaptam. Ez 2.6 pixel/csík illetve 42.1 csík/cm felbontást 
jelent.
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      a.                                  b.      c.

      d.                                  e.     f.

      g.                                  h.    i.
3.5-20. ábra: Fázistérképek összehasonlító digitális holográfiai deformációmérés esetén növekvo terheléskor 

(digitális rekonstrukció). Mestertárgy deformációjának fázistérképe  (5 µm elmozdulás középen (a), 10 µm (d.),
20 µm (g.)), a teszttárgy fázistérképei  (b,e,h), a különbségi deformációhoz tartozó fázisképek (c,f,i). 

3.5.2.3.  Összehasonlító digitális holografikus interferometria analóg rekonstrukcióval

A korábbi mérési elrendezést egy térbeli fénymodulátorral és két lencsével módosítva 
az összehasonlító mérést a mestertárgyhoz tartozó hullámfrontok tényleges eloállításával
tudjuk elvégezni. A mestertárgy alapállapotáról rögzített hullámfrontot a teszttárgy
alapállapotában használjuk megvilágításra, míg a mestertárgy deformált állapotáról rögzített 
hullámfronttal a teszttárgy deformált állapotát világítjuk meg.
Az optikai elrendezés a 3.5-21. ábrán látható. 
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3.5-21. ábra: A valós holámfrontokat használó összehasonlító digitális holografikus interferometriai elrendezés 
vázlata

A lézerbol kijövo nyalábot a BS1.nyalábosztóval kettéosztjuk. Mindkét nyalábot 5 cm
átméroju kollimált nyalábbá formáljuk. A C2 kollimátorból kilépo síkhullám lesz a referencia, 
míg a C1 síkhullámával a térbeli fénymodulátort világítjuk ki. A tárgyról szórt fényt és a 
referenciahullámot a BS2 nyalábosztóval kombináljuk, és a CCD kamerára vezetjük. 
Ebben a mérésben két hasonlóan elkészített négyzetes membránt használtam. Méretük 40 mm
x 40 mm volt. 
Méréseimben HOLOEYE gyártmányú térbeli fénymodulátort használtam. Fobb paraméterei :

800*600 képpont felbontás,
32*32 mikrométer képpontméret,
85% kitöltési tényezo,
20% fényhatásfok,
átereszto üzemmód,
8 bites dinamika,
60 Hz képfrekvencia,
fázismoduláció, kismértéku amplitúdó és közepes mértéku polarizáció modulációval.

Az eszköz szabványos SVGA számítógép monitorjellel vezérelheto, és néhány más
paramétere (pl. karakteriszikta, elektronikus kontraszt- és fényeroállítás) szabványos soros 
porton (RS-232) keresztül szabályozható.
A mérés során eloször a teszttárgy alapállapotának hologramját rögzítjük. Ekkor a teszttárgyat 
a mestertárgy alapállapotáról rögzített hullámfront rekonstrukciójával világítjuk meg. A
második expozíció során a mestertárgy deformált állapotáról rögzített hullámfronttal
megvilágított, deformált teszttárgy hologramját vesszük fel.
A rögzített hologramok rekonstrukciója a számítógépben történik. A két hologram
rekonstrukciója során kapott fázisértékek kivonása után eloáll a különbségi fázistérkép.
A 3.5-22. ábrán láthatunk egy jellemzo eredményt. A 3.5-22/a képen a mestertárgy
fázistérképe, a 3.5-22/b képen a teszttárgy fázistérképe, a 3.5-22/c képen a különbségi
fáziskép látható. 
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Az SLM kis felbontásának köszönhetoen a fázisképek minosége lényegesen gyengébb, mint a 
többi eljárásnál.

a.     b.  c.
3.5-22. ábra: Összehasonlító digitális holografikus interferometriával kapott fázistérképek, ha a mestertárgy 

hullámfrontjait térbeli fénymodulátorra rekonstruáljuk. Mestertárgy elmozdulásmezojének fázistérképe (~ 1.2 
µm deformáció középen) (a), teszttárgy fázistérképe (b), a különbségi deformáció fázistérképe (c).

Több mérést elvégezve a módszer a bemutatott modulátorral csak igen kis
elmozduláskülönbségek mérésére volt alkalmas. A mestertárgy 10 µm-es deformációja esetén 
10 felvételbol ketto volt kiértékelheto. Ha a deformáció 6 µm volt, 10 mérésbol négyet tudtam 
kiértékelni. Két viszonylag jól sikerült mérést a 3.5-23. ábrán mutatok be.

a.      b. c.

 d.       e.  f.
3.5-23. ábra: Összehasonlító digitális holografikus interferometriával kapott fázistérképek analóg 

rekonstrukcióval. Mestertárgy elmozdulásmezojének fázistérképe (6 µm deformáció középen: a., 10 µm
deformáció középen: d.).

Teszttárgy deformációinak fázistérképei (b. és e.). A különbségi fázistérképek (c and f).
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3.5.2.4. Összehasonlító digitális holografikus interferometria TV holográfia 
alkalmazásával

A digitális holográfiai elrendezést könnyen módosíthatjuk, hogy a TV holográfiai módszert 
alkalmazhassuk. Ehhez a teszttárgyat leképezzük a CCD kamerával, és diffúz referenciát 
használunk. Az elrendezés vázlata a 3.5-24. ábrán látható.

3.5-24. ábra: A valós hullámfrontokat használó összehasonlító digitális holografikus interferometriai elrendezés 
vázlata TV holográfiai kimenettel

A különbségi méréshez eloször a teszttárgy alapállapotát megvilágítjuk a mestertárgy 
alapállapoti képével. A teszt tárgyról szóródott hullám és a referenciafelületrol szóródott
hullám által létrehozott interferometrikus szemcseképet rögzítjük a CCD kamerával. A teszt-
tárgy deformációja után a mestertárgy deformált állapotának képével világítjuk meg a teszt-
tárgy deformált állapotát és hasonlóan rögzítjük az újabb interferometrikus szemcseképet.
        A két rögzített kép különbségének abszolút értéke nem más, mint a különbségi
korrelációs csíkrendszer.
        Egy jellemzo mérési eredmény látható a 3.5.25. ábrán.  A középponti deformáció értéke 
2 µm volt.

                   a.                                            b.                                          c.                                         d.
3.5-25. ábra: Szemcse korrelációs csíkok. A mestertárgy holografikus képét térbeli fénymodulátorral vetítettem a 
tárgyra. Mestertárgy csíkrendszere (a.), teszttárgy csíkrendszere (b.). Az összeg- (c.), és a különbségi (d.) csíkrendszer.

Tárgy: peremén befogott négyszögletes membrán. Tárgyméret: 50 mm x 50 mm.
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A térbeli fénymodulátor kis felbontásának köszönhetoen a tárgyfelületre vetített
szemcsék nagysága lényegesen nagyobb volt, mint a teszt tárgy szubjektív szemcséi. Foleg 
ennek köszönhetoen az adott modulátorral a módszer méréshatára nem haladta meg az 5 µm-
es értéket.

3.5.3. Vasúti jármuvek kerékkopás vizsgálata digitális holográfiai
módszerrel

Ebben a fejezetben egy olyan mérést mutatok be, amely a digitális holográfia
módszerével nem laboratóriumi mintatárgyon képes alakmérés elvégzésére.

Az egyre gyorsabb és biztonságosabb vasúthoz nem csak a korszerubb,
továbbfejlesztett szerelvényekre és pályafelújításokra, hanem a közlekedo kocsik folyamatos 
ellenorzésére, a nem megfelelo elemek cseréjére van szükség. A MÁVSZ (Magyar
Államvasutak Szabvány) eloírja a mozdonyok, motorkocsik, személykocsik, tehervagonok
adott idoközönkénti teljes bevizsgálását. A vasúti jármuvek kerékkopás mérése képezi az 
egyik legfontosabb vizsgálati részt. A kopott, deformált kerekek jelentosen rontják a
szerelvények biztonságos közlekedését, megnövelve a baleseti kockázatot.

A 3.5-26. ábrán a kerékpár egyik kerekének a metszete látható, ahol a fontosabb 
paramétereket is feltüntettem. 

A MÁVSZ 2616 (2002) szabvány rendelkezik arról, hogy egy adott célra melyik 
kerékprofil használható, továbbá milyen turéssel lehet a kereket üzembe helyezni. A
megfelelo kerékprofil kiválasztásánál az elsodleges szempont a kerék igénybevételén alapul. 

Az 3.5-26. ábrán látható betujelzésekhez tartozó elnevezéseket az 3.5-2. táblázat 
tartalmazza a határadatokkal együtt.

3.5-26. ábra : A kerékprofil, jellemzo paraméterei, méretei

Jelenleg a gyakorlatban a kerekek vizsgálatakor csak a nyomkarima vastagságát mérik 
le, míg a többi paraméter meghatározását háttérbe szorítják, vagy el sem végzik. Ennek fo 
oka, hogy a többi kerékparaméter méréséhez (nyomtáv, kerékátméro, dongásodás, stb.) több 
ido szükséges. Például egy öt személykocsiból és egy négytengelyes mozdonyból álló
szerelvénynél összesen 48 kerék mérésére van szükség. Továbbá a szerelocsarnokok mérete 
miatt a hosszabb szerelvényeket csak szétcsatolva, a szerelvény részeket más-más
szereloaknákra állítva lehetséges bevizsgálni. A jelenleg használatban lévo kerékminosíto 
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módszerek lassúak, a kerékhez a hozzáférés nehézkes. Tehát egy olyan módszer, ami
ugyanezen, illetve további méréseket képes elvégezni kevesebb ido alatt, könnyebb
kezelhetoség mellett, a vasúti jármuvek pontosabb, megbízhatóbb üzemeltetését segítené.

A méret 80 km/h
sebességig

80 km/h
sebesség felett

legnagyobb legkisebb legnagyobb legkisebb
Megnevezése jele

méret (mm)
1435 1363 1357 1363 1357Keréktávolság
1520

k
1443 1437 1443 1437

1435 1426 1410 1426 1416Nyomszélesség1

1520

mm
nyomtávol-
ságnál t

1509 1496 1509 1502
Abroncsvastagság2 v - 30 - 35
Nyomkarima magasság3 m 35 (35) 28 (25) 35 (35) 28 (25)
Nyomkarima vastagság3 n 33 (20) 24 (-) 33 (20) 27 (-)
Kritikus érintopont távolság qR - 6,5 - 6,5

3.5-1. táblázat:  Jármukerék megengedett üzemeltetési határértékei

Mérésemben a kerék futófelületének alakját kívántam meghatározni150,151. Ilyen
muszer jelenleg nincs a MÁV birtokában, de igénye idorol- idore felmerül. 

Az alak mérésére szolgáló, korábban ismertetett eljárások közül a megvilágítási irány 
változtatásán alapuló eljárást választottam. A kéthullámhosszas alakméréshez szükséges
nagyteljesítményu, változtatható hullámhosszúságú fényforrás a mérés idején nem volt
számomra elérheto.

3.5-27. ábra:  Digitális hologramok felvételénél használt elrendezés kontúrozásra is alkalmas módosított 
változata

1 Vékonyított nyomkarimájú kerékpároknál
2 A zárójeles értékek a vékonyított nyomkarima határméretei
3 Tömbkerék esetében a MÁVSZ 2616/5 szabvány eloírása érvényes
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Az optikai elrendezés vázlata a 3.5-27. ábrán látható. Lényeges az elrendezésben az 
M5 jelu tükör. A tárgymegvilágítás irányának változtatása M5 forgatásával megvalósítható 
volt. A P1 objektív és a tükör távolságát úgy kellett megválasztani, hogy a P1-bol kilépo 
széttartó sugárba ne vágjon bele az M5

A mérésekben a valódi jármukerék 1:4 arányú kicsinyített mását használtam. A
modellkerék és a rögzíto váz fényképe a 3.5-28. ábrán látható.

3.5-28. ábra : A modellkerék a rögzíto vázon. A rögzítés lehetové tette a modellkerekek mérés közbeni cseréjét, 
így összehasonlító mérések végzésére is lehetoségem volt.

A 3.5-26. ábrán lévo elrendezés segítségével tehát a kétmegvilágításos kontúrozás 
eljárást valósítottam meg. A két különbözo tárgymegvilágítást az M5 függoleges tengelye 
körül forgatható tükörrel, kétexpozíciós holográfiával oldottam meg. Azaz két külön felvétel 
készült a tárgyról, amelyeket rekonstruáláskor összegeztem, így a létrejött virtuális képen 
megjelenik egy interferencia mintázat, amely a futófelület alakjára jellemzo.

A 3.5-3. táblázat foglalja össze a tükör elfordítása, a referencia nyaláb
hullámszámának változása és a céltárgyon kialakult interferencia csíkok távolságát. A P1

mikroszkóp objektívbol kialakított nyalábtágítót egy koherens pontforrásnak tételezhetjük fel, 
amely a tárgytól 780 mm-re volt.

Tükör elfordítása - α |∆k| (µm-1) δz (µm)
0,2o 0,070 90
0,4o 0,138 45
0,6o 0,208 23
0,8o 0,276 12
1o 0,346 6

3.5-3. táblázat A tükör pozíciójának és a  kontúrcsík távolság összefüggése

A 3.5-29.ábrán a M1:4-es nem koptatott modellkerék futófelületének kontúrozása 
látható. A kerékrol két felvétel készült a felvételek között a megvilágítás irányát a 3.5-3.
táblázatbeli értékkel módosítottam az M5 tükör elfordításával. Ahogy a 3.1. fejezetben
láthattuk, az erosen tükrözo felületrészek megnehezítik a teljes felületen történo mérést. Ezért 
az ott ismertetett módszer szerint 16 felvételt készítettem minden állapotban. A 3.5-29 ábrán 
látható fázisképek már a mozaik módszer eredményei. 
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             a.            b.                           c.                                    d.
3.5-29. ábra :  Modellkerék futófelületének kontúrozása két-megvilágításos módszerrel. A 3.1. fejezetben 

ismertetett módszer szerint 16 felvételbol összeállított fázisképek. A kontúrcsíkok távolsága: 90 µm (a.), 45 µm
(b.), 23 µm (c.), 12 µm (d.).

Megpróbálkoztam különbségi alakméréssel is. A mérés során két digitális hologramot 
rögzítettem a nem koptatott kerékrol, a megvilágítási irányt megváltoztatva a felvételek 
között. Ezután kicseréltem a kereket egy erosen kopottra. Az elozoekben ismertetett módon 
kétszer 16 felvételt készítettem. A felvételekbol sikeresen eloállítottam az alakkülönbségre 
jellemzo kontúrvonalak intenzitás- és fázisképét. Az eredmények a 3.5-30/a,c. ábrán
láthatóak. Mivel nem tudtam kello pontossággal a tükör forgását megismételni, ezért a
képeken háttérként látszik az alapképekhez tartozó kontúrvonal is. A gyenge láthatóság miatt 
megismételtem az erosen kopott keréken a 3.5-29 ábrához tartozó módon. A kiértékelés 
eredménye a 3.5-30/c ábrán látható.

R (mm)

x (x0.04mm)

φ (deg)

     a.                                         b.   c. 

3.5-30. ábra: Különbségi alakmérés, amely koptatott és nem koptatott modellkerék alakkülönbségét jeleníti 
meg. Intenzitáskép (a.), fáziskép (b.). Hagyományos módszerrel mért alak ugyanazon a területen (c.).

Eben a fejezetben javaslatot tettem a digitális holografikus interferometria felso
méréshatárának növelésére az interlace és a drizzle módszerrel. Mindkét módszerrel sikeresen 
hozhatunk létre szuperképeket a rekonstrukciós síkban is. A javasolt módszereket
összehasonlítottam a korábban létezett módszerekkel. A fejezet végén vasúti jármukerék 
alakmérésére kidolgozott mérési módszeremet ismertettem.
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4. Összefoglalás

A diffúz felületek alakjának, elmozdulásmezojének mérésére kidolgozott koherens 
optikai mérési eljárások csak akkor számíthatnak szélesebb köru ipari alkalmazásra, ha sikerül 
adaptálhatóságukat növelni.

Adaptív mérorendszernek nevezhetjük azokat a mérorendszereket, amelyek a mérési 
folyamat során a mérés bizonyos jellemzoit érzékelve képesek alkalmazkodni valamilyen
szinten a mérendo objektum vagy a mérés körülményeinek változásához. 

Az adaptivitás esetünkben jelentheti azt, hogy a mérés már nem igényel magasan
képzett személyt, a mérorendszer automatikusan beállítja paramétereit a sikeres mérés
elvégzése érdekében.

A nagyfelbontású, számítógépes környezethez jól illesztheto CCD és CMOS
képfelvevo eszközök rohamos fejlodésének köszönhetoen mind a szemcsekép
méréstechnikában, mind a holográfiában megjelentek az elektronikus feldolgozáson alapuló 
módszerek. Ezek némi minoségromlás árán ugyan, de a hologramlemez használatán alapuló 
hagyományos módszereknél lényegesen gyorsabban és gyakorlatilag azonos érzékenységgel 
képesek diffúz felületu tárgyak alakját, elmozdulásmezejét, rezgési amplitúdó eloszlását a 
teljes felületen meghatározni. A szemcsekép interferometria elektronikus változatát TV
holográfiának, míg a holográfia digitális megvalósítását digitális holográfiának nevezik. 

Mivel a fenti két módszer a legesélyesebb ipari körülmények közötti mérések
végrehajtására, ezért e két területen vizsgáltam meg az adaptív mérési eljárások
megvalósításának lehetoségeit és szintjeit.

Az adaptív mérorendszereknél megkülönböztethetjük az adaptív optikai elemek és 
(általában a mérések kiértékelésekor használható) adaptív szoftvermegoldások szintjét, mint 
az adaptáció legegyszerubb megvalósítását. Disszertációmban mindkét csoport
alkalmazhatóságát részletesen elemeztem.

Az adaptivitás egy magasabb szintje, amikor a mérorendszer a detektált jelek
(jellemzoen a felvett intenzitáskép) alapján változtat valamelyik paraméteren a mérés
elvégezhetosége érdekében. Hogy ezt elvégezhesse, a mérorendszernek a felvett kép akár több 
jellemzojét is meg kell határozni, majd ezek alapján be kell avatkozni a mérési elrendezésbe. 

Saját munkám ismertetésekor eloször egy tipikus TV holográfiai mérés keretében
bemutattam az adaptív mérés megvalósításának legegyszerubb lehetoségeit. Ugyancsak ebben 
a fejezetben származtattam az általam javasolt összehasonlító TV holográfiai módszereket, 
amelyek az adaptív mérés egy magasabb szintjét teszik elérhetové.

Természetesen a legmagasabb szint az adaptív mérorendszereknél az adaptív mérési 
módszer, amikor az alak, vagy az elmozdulás mérése automatikusan történik, függetlenül 
annak típusától és nagyságától. Az általam bevezetett fázisszintetizáló TV holográfia
véleményem szerint egy ilyen lehetoség. Lényege, hogy lehetoség van nagy elmozdulások,
gyorsan változó alakok kompenzációs mérésére. A módszer fázistolt interferogramok
felhasználásával képes nem létezo hullámfront eloállítására és ez által nem létezo deformáció 
mezo, vagy alak hasonlítható össze a vizsgált tárgy deformációmezejével, vagy alakjával. A
módszer muködoképességét TV holográfiában és holografikus interferometriában is
bemutattam.

A fényhullámfront közvetett szintetizálásán alapuló összehasonlító méréseket
sikeresen alkalmazhatjuk nagytávolságú összehasonlító mérésekre, amikor a két
összehasonlítani kívánt tárgy más-más laboratóriumban található.

A TV holográfiában kifejlesztett közvetett fázisszintetizáló eljárást kiterjesztettem 
struktúrált fény alkalmazására is. Sikeres méréseket mutattam be diffúz és tükrözo felület 
alakjának mérésére is.
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Az adaptív szoftvermegoldások tesztelésénél, valamint a neurális hálózatok tanításánál 
szükséges nagyszámú (akár több száz) interferenciakép eloállítása. Erre kezdtem fejleszteni 
egy szimulációs programcsomagot, amely ilyen interferenciaképek eloállítására képes. 

A létrehozott szimulációs program képes szemcsekép interferogramok és digitális 
hologramok szimulációjára is. A rendszerrel az interferométer elemei részletesen leírhatók. A 
szimulációban szereplo tárgyfelület méretén, pozícióján túl alakja, felületi érdessége is
megadható. A detektor (CCD kamera) érzékenységi görbéje, zaja szintén választható. A
megvilágítások lehetnek sík- vagy gömbhullámok, megadott hullámhosszal és intenzitás
eloszlással. Az eredmények intenzitás- vagy fáziskép formájában állnak elo.  Mód van a 
paraméterek több lépésbol álló változtatására is. Ekkor az eredmény mozgóképen is
megjelenítheto.

Elkészítettem a Fizika Tanszék laboratóriumában használatos mintegy 120 optikai 
elem háromdimenziós modelljét. Ezeket a modelleket felhasználva a szimulációs program 
képes a parancskészletben megadott interferométer háromdimenziós megjelenítésére alkalmas 
fájlokat elkészíteni. A szimulációs program megadott elemekbol felépített, valós optikai
elrendezést is felismer, és szükség esetén rögzíti az elrendezés geometriai adatait is.

Az adaptivitás egyik legjobb példája a neurális hálózat muködése. Disszertációmban a 
neurális hálózat két alkalmazását mutattam be.

Az elso alkalmazási csoportban többrétegu, felügyelt tanítású neurális hálózatokat 
hoztam létre, holografikus és TV holográfiai alkalmazásra. Segítségükkel intenzitás képeken 
eldöntheto, hogy egy tárgyról készült felvétel tartalmaz-e a tárgyra jellemzo hibát. Az eljárás 
gyakorlatilag 100%-os hatékonyságú holografikus interferogramok esetén, ugyanez
szemcsekép interferogramokra meghaladja a 90 százalékot.

A második alkalmazási csoportban Kohonen hálózat szimulációját valósítottam meg, 
MATLAB és DELPHI programkörnyezetben. A hálózatok alkalmasak holografikus – és 
szemcsekép interferogramok intenzitásképén a szkeleton vonalak kijelölésére. Kidolgoztam 
az elágazásokat tartalmazó csíkok szkeletonját megkereso módszert is.

A digitális holográfiában a komplex amplitúdó ismerete (kiszámolhatósága) számos új 
lehetoséget jelent. Nagy deformációknál a kiszámolt fázismezohöz szinte tetszoleges
kompenzációs fázistagot adhatunk hozzá, miáltal a mérés során keletkezett
interferenciacsíkok kiértékelhetoen ritkává tehetok. Tárgyunk alap és deformált állapotához 
tartozó, digitális formában eloálló komplex amplitúdó mezoket számítógépes hálózaton
keresztül tetszoleges helyre továbbíthatjuk, és ott a helyben felvett komplex amplitúdóval 
adataink összehasonlíthatók. Ezáltal mód van nagytávolságú összehasonlító mérések
végrehajtására.

Saját munkám ismertetésének utolsó részében digitális hologramok alkalmazásával
vizsgáltam a közvetett és közvetlen hullámfront eloállítás alkalmazhatóságát összehasonlító és 
kompenzációs mérésekben. A közvetlen hullámfront eloállítás módszerét digitális
holografikus és TV holográfiai mérési elrendezésben is megvalósítottam. A módszerek
méréshatárát összevetettem a közvetett hullámfront eloállítást alkalmazó digitális
holografikus módszerrel. 

Vizsgáltam annak lehetoségét, hogy milyen módon növelheto a képfelvevo eszközök 
korlátos képpontszáma ellenére a digitális hologramok felbontása és ezzel együtt a
méréshatár.

Végezetül digitális holográfiára épülo alakmérési eljárásokat mutattam be, melyek 
vasúti jármuvek kerekeinek futófelületét mérik.
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5. Köszönetnyílvánítás

Köszönetemet fejezem ki társszerzoimnek segítségükért és közremuködésükért.
Köszönöm Füzessy Zoltán professzornak segítségét a digitális holográfia, az adaptív
rendszerek, és a virtuális laboratórium témakörében.
Hálás vagyok, hogy együtt dolgozhattam olyan tehetséges fiatal kollégákkal, mint Németh 
Attila, Gombköto Balázs, Vásárhelyi Gábor.
Köszönöm Szilaj István elektromuszerész közremuködését az adaptív optikai eszközök
megvalósításában.

A kutatások digitális holográfiával kapcsolatos részét a ”Distant Shape Control (DISCO)”
címu nemzetközi együttmuködés támogatta. A kutatáshoz szükséges további eszközöket az 
OTKA T-034816 és T-32675 pályázatai biztosították.
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