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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 a 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 feldolgozásra alapuló módszerek. Ezek némi 
minoségromlás árán ugyan, de a hologramlemez használatára alapuló hagyományos 
módszereknél lényegesen gyorsabban és gyakorlatilag azonos érzékenységgel képesek diffúz 
felületu tárgyak alakját, vagy elmozdulását a teljes felületen meghatározni. A szemcsekép 
interferometria elektronikus változatát TV holográfiának, míg a holográfia digitális 
megvalósítását digitális holográfiának nevezik.  

Az adaptív mérorendszereknél, megkülönböztethetjük az adaptív optikai elemek 
(például számítógéppel vezérelt fényforrások, nyalábosztók, tükrök, térbeli fénymodulátorok) 
és adaptív szoftvermegoldások szintjét, mint az adaptálhatóság legegyszerubb megvalósítását.  

Az adaptivitás egy magasabb szintje, amikor a mérorendszer a detektált jelek 
(jellemzoen a felvett intenzitáskép) mért jellemzoje 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.  

Egy bonyolultabb esetben akár több képjellemzo meghatározása is szükséges lehet. 
Ekkor a képet egy úgynevezett képminosíto vektorral minosíthetjük, amelynek a kép 
hisztogramja csak egy eleme.  

Az adaptív mérorendszereknél a legmagasabb szint az adaptív mérési módszer, amikor 
az alak, vagy az elmozdulás mérése automatikusan történik, függetlenül annak típusától és 
nagyságától.  

A fázisszintetizáló TV holográfia 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 deformáció mezejével, vagy alakjával. A módszer alkalmazható TV holográfiában és 
holografikus interferometriában egyaránt.  

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

A TV holográfiában kifejlesztett közvetett fázisszintetizáló eljárás kiterjesztheto 
struktúrált fény alkalmazására is.  

A neurális hálózatok az agy mintájára létrehozott mesterséges tanuló rendszerek, melyek 
nagy hatékonysággal használhatók osztályozásos, felismeréses problémák megoldásában. 
Felhasználási területük egyre terjed a karakter- ill. beszédfelismeréstol kezdve az 
ujjlenyomatok osztályozásáig. Napjainkban már a koherens optikai méréstechnikában is 
alkalmazásra találnak. 

Neurális hálózatokat olyan területeken lehetséges a leghatékonyabban felhasználni, ahol 
egy probléma megoldásának algoritmikus leírása túl bonyolult, meghaladja képességeinket, 
vagy a belefektetni kívánt munka és eroforrás miatt nem kifizetodo. A jól megszokott, 
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algoritmikus feladatmegoldás során a rendszerünk bemenete és kimenete között 
meghatározott kapcsolat van, melyet az általunk felállított képletek precízen leírnak – minden 
ennek megfeleloen muködik, de a program muködési köre csak azokra a változókra terjed ki, 
amiket mi veszünk figyelembe az algoritmus megszerkesztése során.  

A neurális hálózatok esetében a feladatról felhalmozott információ nem képletekben, 
hanem nagyszámú egyszeru, de összefüggo egységben tárolódik – hasonlóan az agyhoz. A 
feladat megoldásához nincs szükség algoritmus megadására, az egyes elemi egységekhez 
tartozó változók lassú módosításával a hálózat egyszeruen betanítható az adott probléma 
osztályozására, értékelésére. Ennek megfeleloen a bemenet/kimenet kapcsolat sem lesz 
tökéletesen pontos, viszont a rendszer – komplexitásának köszönhetoen – alkalmazkodó 
képessége rendkívül megno és olyan bonyolult összefüggéseket is fel tud térképezni, 
melyekre algoritmikus úton nincs mód.  

Hatalmas elonye az ilyen rendszereknek az általánosító képesség, és az a tulajdonság, 
hogy a bemenet nagy zaja sem ront sokat a biztonságos muködésen. 

A neurális hálózatok alkalmazásának sajátsága, hogy a tanítási fázisban nagyszámú 
bemeneti adatra van szükség. Az interferometrikus alkalmazásban ez felveti az 
interferogramok szimulációjának szükségességét, mivel kísérleti úton több száz interferogram 
eloállítása rendkívül idoigényes lehet.  

Napjaink egyik legaktívabban kutatott koherens optikai mérési eljárása a digitális 
holográfia. A digitális holográfiát sokan úgy jellemzik, hogy ”kezünkben tarthatjuk a tárgyról 
szórt fény komplex amplitúdóját”.  

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 Interneten keresztül tetszoleges helyre továbbíthatjuk, és ott a helyben 
felvett komplex amplitúdóval adataink összehasonlíthatók. Ezáltal mód van nagytávolságú 
összehasonlító mérések végrehajtására. 

A legújabb eljárások fejlesztésébe kezdettol fogva Tanszékünk is bekapcsolódott.  
 
 
 
Célkituzések 
 

Munkám során célom volt a diffúz felületek alak- és elmozdulás mérésére szolgáló 
koherens optikai mérési eljárások két csoportjában, a TV holográfiában és a digitális 
holográfiában megvizsgálni az adaptív mérési eljárások megvalósításának lehetoségeit és 
szintjeit. 

További célom volt az összehasonlító TV holográfia továbbfejlesztése úgy, hogy a 
referencia hullámfrontot még szabadabban választhassuk meg, ezáltal még adaptívabb mérési 
módszerhez jussunk.  

Szándékom volt neurális hálózatok alkalmazása interferenciaképek feldolgozásában 
osztályozási és kiértékelési feladatokra. 

Célom volt a digitális holográfiában olyan módszer alkalmazása, amely nagyobb 
felbontásban rögzíti a tárgy hologramját, és ezzel megnöveli a felso méréshatárt.  
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A kutatás során alkalmazott eszközök 
 
A méréseket a BME Fizika Tanszékén az Optikai Méréstechnika Csoport laboratóriumában 
végeztem.  

A mérésekben felhasznált fontosabb eszközök: 35 mW teljesítményu folytonos üzemu 
He-Ne lézer, számítógép vezérlésu 10mW teljesítményu diódalézer, 1280x1024 képpont 
felbontású CCD kamera 6,7 µm képpontmérettel, 800x600 képpontos folyadékkristályos 
térbeli fénymodulátor 32 µm képpontmérettel, számítógéppel vezérelt piezoelektromos 
fázistoló. 

Más szerzotol származó számítógépes programok: Holovision 2.2 digitális 
hologramok kiértékelését végzo program, Gombköto Balázs MATLAB-ban írt digitális 
hologramokat kiértékelo programja, Vásárhelyi Gábor MATLAB-ban írt neurális há lózatok 
számára elofeldolgozást végzo- és önszervezo térképet szimuláló programja.  

Saját fejlesztésu programok: szemcsekép interferogramokat és digitális hologramokat 
szimuláló program, csíkkompenzációt és fázisképet számoló program, neurális hálózatokhoz 
interferenciaképek elofeldolgozását végzo program, Kohonen hálózatok muködését szimuláló 
program. 

 
 

 
Új tudományos eredmények 
 
 
1. Adaptív TV holografikus interferométer alak és deformáció mérésére [1-4.] 
 
Felismertem, hogy a BME Fizika Tanszéken, meghatározó közremuködésemmel kifejlesztett 
összehasonlító szemcsekép interferométer továbbfejlesztésével adaptív interferométer hozható 
létre, amely alkalmas diffúz felületu tárgyak elmozdulásmezejének és alakjának mérésére.  

Létrehoztam számítógéppel vezérelheto optikai elemeket (tükör, nyalábosztó, blende).  
Nagystabilitású diódalézer hiszterézises homérséklet-hullámhossz karakterisztikáját 

kihasználva számítógépes vezérlésu, több hullámhosszon muködo fényforrást fejlesztettem ki,  

melyet adaptív kéthullámhosszas alakmérésekben fényforrásként alkalmaztam. 
A fenti elemek segítségével felépített interferométerben végzett mérésekkel 

megmutattam, hogy adaptív mérések hajtatók végre a szemcsekép- és a holografikus 
interferometria területén, alak és deformáció mérésekor.  

Felismertem, hogy az interferogramok elofeldolgozásában is alkalmazhatók adaptív 
feldolgozási lépések. A megvilágítás egyenetlenségébol- és a reflexióképesség változásából 
eredo láthatóság változást adaptív kiegyenlíto algoritmusokkal szüntettem meg.  
 
 
2. Fényhullámfront eloállítása közvetett módon. [5-12.] 
 

Új módszert vezettem be fényhullámfront közvetett szintetizálására összehasonlító és 
kompenzációs mérésekben. A módszer fázistolt interferogramok felhasználásával képes nem 
létezo hullámfront eloállítására és ez által nem létezo deformáció mezo, vagy alak 
hasonlítható össze a vizsgált tárgy deformáció mezejével, vagy alakjával. 

A módszer muködoképességét TV holográfiában és holografikus interferometriában is 
igazoltam. 
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Létrehoztam a módszerhez tartozó kiértékelo programot, amely sikeresen muködik 
holografikus interferogramok és szemcse korrelációs felvételek esetén is.  

Sikeresen valósítottam meg kompenzációs méréseket nagy deformációk 
meghatározására. 

 
A fényhullámfront közvetett szintetizálásán alapuló összehasonlító méréseket sikeresen 

alkalmaztam nagytávolságú összehasonlító mérésekre, amikor a két összehasonlítani kívánt 
tárgy más-más laboratóriumban található. 

Vizsgáltam a közvetett hullámfront eloállítás hatását a mérések pontosságára és a 
szükséges fázislépések számát. Vizsgálataimban szimulációkat és próbatárgyakon elvégzett 
méréseket is felhasználtam.   .    

A TV holográfiában kifejlesztett közvetett fázisszintetizáló eljárást kiterjesztettem 
struktúrált fény alkalmazására is. Sikeres méréseket mutattam be diffúz és tükrözo felület 
alakjának mérésére. 
 
 
3. Szimulációs programrendszer kifejlesztése [13-21.] 
 

Felismertem, hogy a szemcsekép interferogramok szimulációjának módszere 
továbbfejlesztheto, ha a szimulációban definiálható alakkal és felületi érdességgel rendelkezo 
tárgyfelületet is modellezünk.  

Megmutattam, hogy figyelembe veheto a nem egyenletes reflexióképesség, a 
megvilágítás hullámfrontjának alakja és intenzitáseloszlása, valamint kiterjesztheto az 
alkalmazási kör alakmérésre is.  

Megvalósítottam a szimulációs paraméterek több lépésben történo változtatásának 
lehetoségét, amely az eredmény alakulását mozgókép formájában is szemléltetheti.  

Megmutattam, hogy a szimulációs program kiegészítheto virtuális valóságot 
megvalósító elemekkel. 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 programot alkalmaztam valós elemekbol felépített optikai elrendezés 
felismerésére és az elrendezés geometriai adatainak rögzítésére.  
 
 
4. Neurális hálózatok alkalmazása interferenciaképek kiértékelésében [22,23] 
 

Megmutattam, hogy szemcsekép interferogramok esetén felügyelt tanítású többrétegu 
neurális hálózat alkalmas interferenciaképek osztályozására. E célból felügyelt tanítású 
többrétegu neurális hálózat szimulációjára alkalmas programot hoztam létre DELPHI 
környezetben. A szimulációs program kiakakításához felhasználtam és továbbfejlesztettem a 
Fizika Tanszéken korábban MATLAB-ban kidolgozott rutinokat.  

A neurális hálózat segítségével osztályozási feladatot valósítottam meg holografikus 
és szemcse interferogramok esetére. A rendszer segítségével intenzitás képeken eldöntheto, 
hogy egy tárgyról készült felvétel tartalmaz-e a tárgyra jellemzo hibát. Az eljárás 
gyakorlatilag 100%-os hatékonyságú holografikus interferogramok esetén, szemcsekép 
interferogramokra e hatékonyság eléri a 90 százalékot.  

Felismertem, hogy Kohonen hálózat alkalmazásával lehetséges szemcsekép 
interferogramok intenzitásképein a skeleton vonalak eloállítása. E célból Kohonen hálózat 
szimulációjára alkalmas, MATLAB-ban íródott rendszert fejlesztettem ki, amely alkalmas 
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szemcsekép- és holografikus interferogramok intenzitásképén a szkeleton vonalak 
kijelölésére. Kidolgoztam az elágazásokat tartalmazó csíkok szkeletonját is megkereso 
módszert. 

A kimunkált eljárások tesztelésére, a hálózatok tanítására mintegy harmincezer 
interferenciaképet állítottam elo szimulációs programom segítségével.  

 
 

5. Digitális holográfia alkalmazása összehasonlító és kompenzációs mérésekben [24-27.] 
 

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 felbontása ellenére a digitális hologramok felbontása és ezzel együtt a méréshatár.  

Javaslatot tettem az interline és a drizzle módszer alkalmazására, mellyel különbözo 
számítástechnikai háttér mellett nagyfelbontású digitális hologram rögzítheto.  

Kidolgoztam digitális holográfiára épülo alakmérési eljárásokat, melyek vasúti 
jármuvek kerekeinek futófelületét mérik.  
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